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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N_o 274
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sôbre o sistema de
Classificação de Cargos do Dis~
trito Federal, aprova os respecti~
vos Quadros de Pessoal, e dá ou~
tras providineías.
O Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 9. 0 , § 2.0 , do Ato Institucional n.t> 4, de 7 de demmbro de
1966, decreta·.
CAPíTULO I
Dos Cargos
Art. 1.0 - Os cargos do Serviço Civil do Distrito Federal obedecem à

classificação estabelecida no presente decreto-lei, com exceção dos da
Polícia do Distrito Federal, que continuarão classificados de conformidade com o Sistema aprovado pela
Lei n. 0 4. 438, de 16 de novembro de
1964, com as modificações introduzidas pela Lei n. 0 4.8!3, de 25 de outubro de !965.
Parágrafo Úl1ico - No prazo de
180 f cento e oitenta) dias, a partir
da publicação do presente decretolei, o Poder Executivo enviará ao
Congresso Nacional proposta cte
absorção dos cargos da Polícia do
Distrito Federal nos Quadros de que
trata o art, 25.
Art. 2. 0 - os cargos podem ser de
pro"imento efetivo e de provimento
em comissão.
Art. 3.0 - Os cargos de provimento efetivo são grupados em classes, e
estas, em série de classes.
Parágrafo único - As classes e séries de classes integrarão grupos
ocupacionais.
Art. 4. 0 - Para os efeitos dêste decreto-lei:
l - Cargo pUblico é o conjunto de
atribuições e responsabilidades cometidas a funcionãrio, mantidas as características de criação por lei, denominacão própria, número certo e
pagamento pelos cofres públlcos.
II -- Classe ê o grupamento de
cargos da mesma denominação e con1
iguais atribuições e responsabilidades.
III - Série de clns.<>es é o conjunto de classes da mesma natureza de
trabalho, disposta hieràrquicamente,
de acôrdo com o grau de dificuldades das atribuições e nível de responsabilidade. e constitui a linha natural de promoção do funcionário.
IV - Grupo ocupacional compreende séries de classes ou classes que
dizem res;:Jeito a atividades profíssionais correlatas ou afins, quanto à
natureza dos resneC'tivos trabalhos
ou ao ramo de conhecimentos aplicados no seu desempenho.
Art. 5.0 - As cJasses distribuem~se
pelos graus e niveis constantes do
Anexo r. considerada as atribuições e

responsabllidades dos cargos que as
compõem.
Art. 6.0 - As atribuiçóes, responsabilidades, características e demais
elementos pertinentes a cada classe
serão definidos em regulamento.
Art. 7.0 - Os cargos de provimento em comissão compreendem:
I - cargos de direção superior e
ín termediária:
U - cargos de outra natureza.
Art. s.o - As atribuições e responsabilidades dos cargos em comissão
serão definidas nos regimentos das
respectivas repartições.
CAPíTULO Ir
Das Funções Gratificadas
Art. 9.0 - Alêm dos cargos de provimento efetivo e em comissão, haverá no Serviço Civil do Distrito Fe-

deral funções gratificadas.
Art. 10 - A função gratificada
atenderá:
I -- a encargos de chefia. de assessoramento e de secretariado; e
li - a outros determinados em lei.
Art. 11 - A gratificação d~ função serã igual à diferença entre o
valor fixado para o simbolo respec~
tivo e o vencimento do cargo efetivo
exercido pelo funcionário.
Parã.grafo \mico - O servidor público requisitado para exercer função
gratificada farâ jus ao valor do símbolo da respectiva função, ressalvado o direito de opção a que se refere
o artigo 51 dês te decreto-lei.
Art. 12 - A função gratificada só
poderá. ser criada pelo Prefeito quando houver recurso próprio e prevtsão
e-m regulamento ou regimento.
Art. 13 - O Prefeito regulamentará a classifica~âo das funções gratificadas com base nas respectivas
atribuições, deveres, hierarquia funcional e demais elementos peculiares
à Administração do Distrito Federal.
CAPÍTULO IIl
Do Vencimento
Art. 14 - Ven~irnento é a retribuição pelo efetivo exercicio do cargo
correspondente aos niveis constante
dos Anexos 1, II e IH.
Art. 15 - O vencimento dos cargos
em comissão Qbedecerão aos vaJóres
fixados por lei para os respectivos
símbolos.
Art. 16 - Além do vencimento, o
funcionário do Distrito Federal fará
jus a um adicional por qüinqüênio de
efetivo exercício, nas mesmas bases
e conctif'ões fixadas para o Serviço
Público Federal.
CAPíTULO IV
Do Sistema de Pessoal
Art. 17 - As atividades do Con~
junto Administrativo do Distrito Federal serão exercidas por funcionários e por pessoal sujeito ao regime
da legislação do trabalho.
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Parág.t·afo únieo - O pessoal regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho será. admitido com observância das disposições da Lei n.o
4.545. de 10 de dezembro de 1964.

Art. 18 - O salã.rio do pessoal a
que se refere o parágrafo único do
artigo anterior, enquadrar-se-á nas
condições regionais do mercado de
trabalho, considerando~se para sua
fixação as atribuições, deveres e responsabilidades dos empregos.
Art. 19 - A classificação de empregos e o plano cte pagamento do
pessoal regido pela Consolidação das
Leís do Trabalho do Conjunto Administrativo do Distrito Federal serão
aprovados ou homologados por ato do
Prefeito.
CAPíTULO V

Dos Quadros de Pessoal
A1·t. 20 ....... Os cargos e funções do
Serviço Civil do Distrito Federal integrarão os Quadros Permanente e
Provisório.
Art. 21 - O Quadro Permanente
será constituído. na forma do Anexo
li, dos cargos de provimento efetivo,
considerados essenciais a Administração.
Parágrafo único - Integrarão, atnda, o Quadro Permanente, os cargos
de provimento em comissão e as funções gratificadas que vierem a ser
criadas
A.rt. 22 ....... O Quadro Provisório, para efeito de assegurar a situação individual dos respectivos ocupantes,
agrupará cargos que serão suprimidos automaticamente à medida que
vagarem, quando de classe singular
ou de menor vencimento integrante
de série de classes, feitas as promoções, acessos e o ingresso por opção
a que se refere o artigo 67.
Art. 23 - Fora das hipóteses previstas no artigo anterior, não poderá
haver provimento em cargos no Quadro Provisório.
Art. 24 - o Quadro Provisório a
que se refere os artigos anterion:s é
o instituido pelo Decreto "N" número 457. de 22 de outubro de !965, do
Prefeito do Distrito Federal, em cum~
primento do disnosto no artigo 26 da
Lei n.o 4 545, de 10 de dezembro de
1964, e constante do Anexo lii.
CAPÍTULO VI
Da Lotação

Art. 25 - Entende-se por lotação
o número de cargos que deve existir
em cada Secretaria 011 em órgão de
hierarquia equivalente.
Parâ.grafo único - A lotação numérica dos órgãos a que se refere êste
artigo será aprovada por ato do Prefelto e a nominaL pelos respectivos
dirl gett tes.
Art. 26 - Na loto.ção de cada Secretaria serão considerados os funcionários que, na forma do artigo 29
da Lei n. 0 4. 545, de 10 de dezembro
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de 1964, servirem nos órgãos da Ad-

ministração Descentralizada.
CAPiTULO VII
Da Promoção
Art. 27 - Promoção é a elevação
do funcionário à classe superior da
mesma série de classes.
Art. 28 - Só poderá concorrer à.

promoção tunclonário que:
a) contar, no mínimo, 3 f três) anos
de efetivo exercício na classe. redu~
zindo-se para 2 fdols), quando não
houver funcionário com aquêle tempo:
b) obtiver, no minimo, a metade do
total de pontos no julgamento das
condições de merecimento relativos ao
biênio imediatamente anterior à promoção; e
c) fôr considerado habilitado em
prova de suficiência, em se tratando
de ocupante de cargo do Quadro Provisório.
Parágrafo único - Os requisitos
constantes dé.ste artigo são concorrentes, importando a não satisfação de
um dêles em impedimento da promoção.
Art. 29 - Incorrerá em falta grave
a autoridade que falsear no julgamento das condições do merecimento.
Art. 30- A promoção e o respectivo
processamento serão definidos em regulamento.

CAPíTULO VIII
Do acesso
Art. 31 - Acesso é a passagem do
funcionário â classe afim, singular ou
inicial da série de classes, de nível

1naís elevado, na fmma indicada no
Anexo I.
Parágrafo único - O disposto neste
artigo se aplica ao pessoal do Quadro Provisório, de conformidade com
as linhas de acesso estabelecidas na
Lei n.• 3. 780, de 12 de julho de 1960.
Art. 32 - A nomeação por acesso
recairâ em funcionário que pertença
a classe da mesma formação profissional, mas de escalão inferior, mediante reserva da metade das vagas,
ficando a outra metade para ser provida por concurso público.
Parágrafo único - Em. se· tratandO
de classe integrante do Quad·r-o Provisório, a metade das vagas será automàtlcamente suprimida.
Art. 33 - Só poderá concot·rer ao
acesso o funclonárío que:
a) contar, no mínimo, 3 (três) anos
de efetivo exercício na classe, reduzindo-se para 2 <dois) quando não houver funcionário com aquêle tempo;
b) fôr considerado habilitado em
prova ou curso específico;
c) que satisfazer a.'5 exig€ncias legais eõpecificas para o exercício dO
cargo ao qual deverá. ter acesso.
Art. 34 - O acesso e o respectivo
processam~mto serão definidos em regulamento,

CAPíTULO !X
Das disposições gerais
Art. 35 - Os ·cargos de direção superior e direção intermediária são
provjdos em comissão, mediante livre
escolha do Prefeito, os primeiros dentre pessoas que satisfaçam os requlsito.s gerais para investídura no serviço
público, bem como possuam experiência administrativa e competência notória e, os segundos, dentre funcionários que tenham dado provas de sua
eficiência e capacidade.
Parágrafo único - Os cargos em comissão de outra natureza são providos por livre escolha do Prefeito, dentre pessoas qualificadas que satisfaçam os requisitos gerais para investidura no serviço públíco.
Art. 36 - As funções gratificadas
serão preenchidas por ato do Prefeito,
mediante indicacão dos Secretários ou
autoridades de igual hierarquia.
Art. 37 - Serão preenchidas por
concursos de provas ou de provas e titulas:
a) as vagas de classe lnicial ou singular, para cujo provimento não se
tenha estabelecido o regime de nomeação por acesso; e
b) metade das vagas de classes comw
preendídas no regime de acesso.
Art. 38 - Independerá de pos.se o
pt:ovimento de cargo por promoção,
acesso ou reclassifícação.
Parágrafo único Independerá.
igualmente de posse o aproveitamenw
to do pessoal do Quadro Provísôrio no
Quadro Permanente.
Art. 39 - A partir da vig6ncia dêste
decreto-lei, os candidatos habilitados
em concurso para provimento de cargos de Professor de Ensino Elementar,
obse1·vada a ordem de classificação e
dentro das necessldades do serviço, se~
ráo inicialmente contratados como estagiã.rios, sujeitos ao r~ime da Consolidação das Leis do Trabalho, com
sa.lário equivalente, no máximo, ao va~
lor do nível 13, e só depois de 3 <três)
anos de efetivo exercício nessa condição poderão ser nomeados para o
Quadro Permanente.
Parãgrafo único - O número de
contratados previstos neste artigo não
poderá ser superior ao número de vagas existentes na classe a que o mesmo se refere.
Art. 40 - É vedado o provimento
interino de cargo efetivo no Serviço
Civil do Distrito Federal.
Art. 41 - As condições para inseri ..
ção em concurso e o prazo de validade déste, serão fixados nas respectivas
instruções.
Art. 42 - Independerá de limite de
idade a inscriGào, em concurso, de
ocupante de cargo ou função pública.
Art. 43- O candidato habilitado em
concurso serã nomeado na ordem de
classificação e na medida das necessidades do servjço,
~ t.n Uma vez nomeado, o funcionário será submetido a um curso
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espec1al de tréinarnento na exeCucão
de tarefas típicas do cargo e no qUal
será matriculado ex officio.
~ 2. 0 O funeionário reprovado no
curso a que se refere o parágrafo an~
terior poderá ser matriculado num se~
gundo curso e, se de nóvo reprovado,
não serã confirmado no cargo, por
inadlruplemcnto de condição exigida
durante o período do estágio proba~
tório.
Art. 44 - As normas relativas aos
concursos e ao plano de treinamento
serão definidas em regulamento.
Art. 45 - O plano de treinamento
gozara de prioridade especial na con~
cessão de recursos e meios que permi ...
tam seu integral funcionamento.
Art. 46 - O funcionário nomeado
para cargo em comissão ou designado
para função gratificada poderá optar
por uma gratificaGão de 20% (vinte
por cento} calculada sõbre o valor do
respectivo símbolo.
~ 1. 0 O valor da gratificação a.
que se refere êste artigo será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de que fõr titular o funcionãrio, em caráter efetivo.
{:i 2. 0 O disposto neste artigo é
aplicã.ve1 ao servidor público requisitado para exercer cargo em comissão
ou função gratificada, desde que lhe
assista o djreito de opção pelo vencimento do cargo ou função de que fôr
ocupante.
Art. 41 - O Prefeito poderá estabe~
lecer o regime de dedicação exclusiva
com tempo integral, observada no que
couber a legislação vigente no Serviço PUblico Federal.
Art. 4S - Oí$ valôre-s dos níveis dos
cargos efetivos e dos sim bolos dos car~
gos em comissão e das funções grati~
ficadas, são os que vigorarem para o
Serviço Civil do Poder Executivo Federal.
..<\rt. 49 - Para ingresso no Quadro
Permanente, os candidatos deverão
possuir além das condições especificas
exigíveis em cada caso, conhecimentos
correspondentes aos seguintes níveis
de instrução:
Níveis
e
Instrução
Cargos

Superior . , ............. , .. .
Média 12. 0 ciclo) ....... , .. .
Média O .O ciclol ......... ..
Element@.r . .
, , , ...... , .. .

19 a
15 a
10 a
1 a

22
18

14
9

CAPíTULO X
Das disposições especiais referentes
ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal

Art. 50 - os cargos e funções da
Secretaria do Tribunal de Contas do
Distrito Federal integrarão os Quadros Permanente e Provisório daquela
Secretaria, na forma dos Anexos IV
e V.
§ 1.o - O Quadro Permanente será
constituído de cargos de provimento
efetivo, na forma do Anexo IV, e das
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funções gratificadas que vierem a ser
criadas pelo Tribunal, segundo os requisitos e-stabelecidos nos arts. 12 e 13
déste decreto-l(>L
~ 2. 0 O Quadro Provisório será
con~tituido, na forma do Anexo V, dos
carg·os de provimento efetivo, criados
na Lei nfl 3. 948, de 1. 0 de .~etembro
de 19!>1, e das funções da Tabela Nu·
mérica de ExtranumNãrios-mensalistas do mf'smo Tribunal.
~ 3. 0 Ficam mantidos os carg-os de
provimento em comissão e as funçõ-es
gratificadas criados na Lei n. 0 3. 948,
de 1. 0 de setembro de 1961. bem como
a atual Tabela de Funções em Comissão do Tribunal. a fim de que sejam
ree.struturados juntam~nte com o sistema de funçõei\ em comissão a que
alude o art, 65 dêstP decreto-lei.
Art. 51 - Observada a autonomia
do Tribunal, segundo os moldes constitucjonais e nos têrmos da legisla~
ção em vigor, as disposições dês te de~
ereto-lei se aplicam aos quadros de
sua Secretaria e ao pessoal que a compõe.
Art. 52- Passa a ter a seguinte reda~ão o art. 5. 0 • caput, da Lei número
3.948. de 1. 0 de setembro de 1961:
"O Procurador-Adjunto em númedo de 1 I um l, e os Auditores em
em número de- 3 ltrês) serão no-meados pelo Prefeito dentre bacharéis ou doutôres em Direito,
aprovados em concurso público de
provas. obedecida a ordem de
classificação."
Art. 53 --· Acrescente-se ao art. 5.0
da Lei n. 0 3. 948, de 1.0 de setembro de
1961, o seg'uinte parágrafo:
11 0
3. - A um dos auditores, desig~
nado pelo Presidente do Tribunal,
caberá., além das atribuições previstas na Lei n. 0 830, de 23 de setembro de -1949, inclusiv~ a substituição de Ministro, a supervisão,
na forma que dispuser o Regímen00 Interno. dos exames e inspeções
in loco nos órgãos da administração direta e nas unidades da administracão descentralizada do
Distrito Federal."
CAPíTULO XI
Das disposições transitórias
Art. 54 - O pessoal do Quadro Provisório poderã ser aproveitado no
Quadro Permanente, atendido o interêsse da administração e observada a
existência de vaga. mediante prestação de prova d-e :mficiéncia ou conclusão de curso de treinamento específico.
~ 1.0 O aproveitamf!nto mediante
prova de sufici~ncia só será processado para cargo de atribuições iguais ou
equivalentes, a êle podendo concorrer
os funcionárlos que ingressaram no
Serviço Civil do Distrito Federal por
concurso ou prova púbiíca de habilitação para o cargo que ocupam. e os
titulares dr cargo de nível :superior.
{:; 2.0 - O aproveitamento mediante
cursos de treinamento especifico de-

penderá da conclusão do curso que,
na forma do regulamento a que se
refere o art. 49, vi-er a. ser estabelecido para ~ada caso. em conformidade com o disposto no art. 54 fixandoSE> o número de horas de aulas de
acôrdo com o nível de instrução corH'soondf'nte ao treinamento a ser ministrado, a partir do mínimo de 100
<cem i horas para o nível elementar.
~ 3. 0 Sô serão matriculados nos
cursos de que trata o parágrafo an~
terior os servidores habilitados em
prova prévia de seleção.
Art. 55 - O aproveitamento não in~
t.t'rromperá a contagem do tempo de
servico anteriormente prestado, nem
acarrrtará redução de vencimentos,
assegurando-se ao funcionàrío a di~
fereilça. quando fôr o caso.
Art. 56 - O aproveitamento de que
trata Cste Capitulo serã feito por decreto do Prefeito. e. acarretando aumento d.P desnesa. não noderã PXce~
der. ao ano. de 20o/r (vinte por ce-nto)
do total dos cargos previstos em cada
classe singular ou série de classes do
Quadro Permanente.
Art. 57 - Os empregados que v~~
nham a ter ganho de causa para efPito de aproveitamPnto na forma do
disposto nos arts. 40 e 43 da Lei n. 0
4.242. do !7 de julho d• 1963. serão incluídos no Quadro Provisório. apôs a
nublícacãa da decisão final do Prefeito ou da drci.são judicial de que não
caiba recurso.
Pará~rrafo \mico A inclusão de
Que trata êste artigo far-se-á por ato
do PrefPito.
Art. 58 -

Ultimado o

aprovf'it::~

tnf'nto a ouc 5{' refrrE' fostE' Capítulo.
o províl11rnto de cargos do Quadro

Permanente será feito à medida que
fnrem vagando os cargos de atribuiçóes correspondentes do Quadro Provisôrio, na forma rlo regulamento a
se-r baixado pelo Prefeito.
Art. .19 - As atribuicões dos (·argos
do Quadro Provisõrio Que não tenham
corre.snondenteR no Quadro Permanente serão ex-ercidas. no futuro. por
pr-ssoal sujeito ao regime da Consolid::tcHo das Leis do Trabalho.
Art. 60 - Enquanto não forem ultimados os trabalhos dE' reestrutura~âo dr-cnrrpntes da aplicacão da Lei
número 4.545. de 10 de dezembro de
1964. fica mantido o si.stema de fnn·
ção em comissão em vigor na Administração do Distrito Federal.
Art. 61 - Os servidores efetivos que
na data da publicação dfoste d('Ctetolei. se encontrarem em e:'<Hcício,
na qualidade de requisitados, em ôrgão do Conjunto Administrativo do
Dístríto Federal poderão optar pelo
ingresso no Quadro Provisório. em
c~rgo de atribulcões iguais ou equl~
valentes às que estiverem efetivamente ~xercencto.
~ 1. 0 ~A opção de que trata êste ar.
tigo será manifestada. por escrit<l no
prazo de 60 f sessenta l dia..-;, contados
a partir da: vigéncia dêste decreto-
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lei e deverá ser apreciada no inte..
resse exclusivo da administração, ou ..
vida o órgão de origem, quando ae
tratar de servidor estadual ou muni~
cipal.
~ 2, 0 A aceitação da opção ficará
condicionada, em qualquer caso, à
existência de vaga e à verificação do
cumprimento das exigências funda~
mentais para o exercício do cargo.
Art. 62 - O õrgão de pesroal da Se~
cretaria da Administração expedirá
títulos aos servidores atingidos por
êste decreto-lei observando, em cada
caso, o disposto no art. 188 da Lei
número 1. 711, de 28 de outubro de
1952.
Art. 63 - Enquanto não fôr aprovado o Estatuto próprio do pessoal
do Serviço Civil do Distrito Federal,
aplicar~se-lhe-á, no que couber e na
parte que não colidir com as disposicões dêste decreto-lei, a legislação
ctOs servidores civis da União.
Art. 64 - As despesas com o pessoal
abrangido por êste decreto-lei continuarão a ser atendidas pelos atuais
recursos, nas dotações em que estão
classificadas, até que o nóvo sistema
se traduza na discriminação orçamentária própria.
ATt. 65 - &te decreto~lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrãrio.
Brasilia, 28 de fevereiro de 1967,
146. 0 da Independência e 79.0 da República. -- H. CASTELLO BRANCO Carlos MedeiTos Silva.
DECRETO-LEI N.o 82
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966
Regula o Sistema Tributário d&
Distrito Federal, e dá outras pro ..
videncias.

Art. 213 - Os vencimentos dos servidores do Fisco do Distrito Federal,
assim entendidos aquêles que partici~
pam diretamente do processo de lan~
<;amento, cobrança e fiscaUza<;ào de
tributos, compreendem uma parte
fixa. correspondente ao nivel do car~
go ou função. e outra variável.
Art. 214. - Fica criado o Fundo de
incentivo à Produtividade, destinado
a atender ao pagamento da parte va~
riãvel dos vencimentos dos servidores
a que se refere o artigo anterior, cujos
recursos serão constituidos da seguinte forma:
I - 15r;. lquinZ€ por cento) sóbre
os tributos efetivamente arrecadados
em virtude de procedimento fiscal,
mediante a lavratura de notificação,
intimação ou auto de infração;
l i - 3~-r I três pot cento) do excesso
de a.rrecadacão dos tributos. verifica:.
da em relaçâo ao exercício imediatamente anterior.
i$: 1.0 - - A distribuição· dos recursos
do Fundo de que trata éste àrtlgo,.
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mensalmente por coeficientes

de produtividade, tendo em vista a as-

siduidade, produção de trabalho e o
nível do cargo ou função de cad8- ser-

vidor.

§ 2. 0 - O servidor que perceber remuneração através do Fundo de Incentivo à Produtividade, fica obrigado
à pre.stação de serviço em regime de
tempo integral e de dedicação exclusiva e proibido de exercer qualquer
outra atividade, pública ou privada.
~ 2.0 Nenhum sel'Vidor do fisco
poderã auferir vencimento, inclusive
gratificação ou salã.rio de qualquer
natureza, superior ao de Secretáríos
do Distrito Federal.
§ 4." - O Chefe do Poder Executivo
do Distrito Federal regulamentará, no
prazo de 90 rnoventa) días, a aplicação do disposto nesta lel.

honra de encaminhar ao ex:1me de
Vossas Excelências os volumes anexos
que compreendem as contas do Uovêrno Federal relativas ao exercício
de 1961.
O Tribunal de Contas na formfl 0o
parágrafo 4.0 do artigÓ 77 da Carta
Magna, já emitiu parecer sóbre ditas
contas.
Brasilia, em 15 de maio de HJ62. -

Tancredo Neves.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.O 516,
DO MINISTRO DA FAZENDA
Balanços Gerais da União relativos ao exercicio de 1961, elaborados peta Contadoria Geral da
RepúbHea. Parecer prévio do Tribunal d~ Contas. Encaminhamento à Càmara dos Deputados.

Excelent.issimo Senhor Presidente
do Conselho de Ministros:

~fE.'\SAGE~!

DO SR. PRESIDENTE DA
REPúBLICA
De agradecimento de remessa de auM
tógrafo de Decreto Legislativo:
- N." 228171 In.• 407/71, na ori-

gem), de 20 do corrente, referen.
te ao Decreto Legislativo n. 0 73,
de 1971, que aprova o texto do
Decreto-lei n.• 1.187, de 10 de
setembro de 1971.
OFíCIOS

DO SR. !."-SECRETARIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado,
autógrafos dos seguinte'S projetos:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N. 0 19, DE 1971
(N.0 lO~A/71, na Câmara dos
Deputados)
Aprova as contas do Presidente
da República, relativas ao exer ..
cício de 1961.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - São aprovadas as cor.tas
prestadas pelo Presidente da Repü-

blica, relativas ao exercício de 1961,
na forma dos arts. 66, item VIII, e 87,
item XVII, da Constituição da RepU~
blica de 1946, e art. 18, item VII, da
Emenda Constitucional n. 0 4, de Hl61,

com ressalvas àqueles valôres lança ..
dos à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verificação ulterior do Tribunal de Contas da
União.
Art. 2. 0 - tste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua publicai;:ão, revogadas as disposições em
contrário.
MENSAGEM N. 0 72-A. DO
CONSELHO DE MINISTROS
Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Na forma do artigo 18, item VII, da

Emenda Constitucional n. 0 4, tenho a

O Tribunal de Contas transmite a
Vossa Excelência, por intermédio
dêste Ministério, os Balanços da União
relativos ao exercício de 1961, constituídos de 3 <três) volumes encadernados, acompanhados do oarecer prévio daquela egrégia Cõrte.
2. Constituem os referidos ctocumento.s a prestação de contas ao Congresso Nacional, a que está obrígado o
Presidente do Consel11o de Ministros,
por fôrça do seguinte dispositivo do
Ato Adcional:
"Art. 18 - Ao Presidente do Conselho de Ministros compete ainda:

·

vir··~- ·p~~~~; -~~~-~l~e~te· ·~o

Congresso Nacional, dentro de
sessenta dias apôs à abertura da
sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior."
3. Assim, tendo em vista que essas
contas deverão ser remetidas ao Congresso Nacional até o dia 15 do corrente mês, apresso-me em transmitilas a Vossa Excelência, acompanhadas
do respectivo projeto de mensagem.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos
do meu mais profundo respeito.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATJVO N.• 20, DE 1971
(N.<t ll-A/71, na Câmara
dos Deputados)

Aprova as contas do Presidente
da República, relativas ao

exercí~

cio de 1962.
O Congresso Nacional decreta:
Art. V' - São aprovadas as contas
prestadas pelo Presidente da República, relativas ao exercício de 1962, na
forma do art. 18, item VII, da EmP-nda Constituicional número 4, de 1961,
com ressalvas àqueles valôres lançados
à conta de "Diversos Responsáveis",
dependentes de veríficação ulte!'lor
pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 2. 0 - Este decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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MENSAGEM N.O 124, DE 1963
DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso
NacionaL
Em cumprimento ao disposto no
item XVII do artigo 87, da Constituição Federal, tenho a honra de enl'!a·
minhar ao exame e deliberacão de
Vossas Excelências os volumes ânexos
que compreendem as contas dO Governo Federal relativas ao exercício de
1962.

.2. O Tribunal de Contas, na forma
do § 4. o do artigo 77 da Carta Magn3.,
já emitiu parecer sôbre as mesmas,
que acompanham a presente. Apenas,
de acôrdo com os esclarecimentos que
prestou, deixa de ser encaminhado o
processo relativo às contas do Banco
Nacional de Desenvolvimento Ecanó·
mico, visto não haver ainda proferido
julgamento definitivo em virtude de
dilígências imprescindiveis ao seu exame.
3. Acompanham, todavia, ern segmt·
das vias, os balanços e as contas daquela entldade.
Brasilia. 15 de maio de 1963. João Goulart.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO
MINISTRO DA FAZENDA
N.O 258
Em 15 de maio de 1963.

Encaminha prestação de conbs
do Govêrno Federal relativa ao
exercício de 1962.

Excelentíssimo Senhor Presidente
da República
O Trlbunal de Contas transmjte a
Vossa Excelêncla, por intermédio dêste Ministério as contas do GovênJo
Federal relativas ao exercício de HJ62,
constituídas de 13 ttreze) volumes encadernados, acompanhados de par-ecer
prévio daquela egrégia Côrte.
2. Todavia, de acôrdo com seus esclarecimentos, deixa de ser encaminhado o processo relativo às conrss
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, visto não haver ainrla
proferido julgamento definitivo, e:n
-yjrtude de diligencias impresclndíveís
ao seu exame.
3. Contudo, encontram-se junto aos
referidos volumes, em anexo, as segundas vias dos Balanços e contas daquela entidade.
4. Asslm, tendo em vista que, de
acõrdo com o que preceitua o artigo
87, n.o XVII, da Constituição, deverá
Vossa Excelência enviar as referiôas
contas à câmara dos Deputados, dentro de sessenta dias, após a abertura
da sessão legislativa ordinária, apu~.s
so-me em transmiti-las a Vossa Excelência, para esse fim, acompanhadas
do respectivo projeto de Mensagt.>"m,
conFiderando que o aludido prazo se
extingue em 15 do corrente mês.
Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeitn.
-

Santiago Dantas.
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Em 15 de maio de 1963.

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
À Comissão de Orcamento e Fiscalização Financeira. ·
Em 17 de maio de 1963.
Tenho a honra de encaminhar a

Vossa Excelência a inclusa Mensagem
do Senhor Presidente da Repúblir.a
acompanhada de exposição de motivos
do Ministério da Fazenda, dispondo
sóbre a prestaç.âo de contas do Go-

vêrno Federal relativa ao exercício de
1962.
Aproveito a oportunidade para apre-

sentar a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideracão. Evandro Lins e Silva, Chefe cto' Gabinete CiviL

r À Com.issào de Finanças:.}

PROJETO DE OECltETO
LEGISLATIVO N." 21, DE 1971
(N. 0 13-A/71, na Câmara dos
Deputados)

Aprova as contas do Presidente
da República, relativas ao exer~
cíci() de 1964.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Sâo aprovadas as contas
prestadas pelo Presidente da Repüblica, relativas ao exercício de 1964, na
forma dos arts. 66, item VIII. e 87.
item XVII, da Constituicão da República de 1946, com ressálvas àquel€5
valOres lançados à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes deverificaçãq ulterior pelo Tribunal de
Contas da União.
Art. 2. 0 - ~ste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
MENSAGEM N. 0 256. DO PODER
EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Em cumprimento ao disposto no
item XVII do artigo 87, da Constituição Federal. tenho a honra de encaminhar ao exame e deliberação de
Vossas Excelências os volumes anexos
que compreendem as contas do Govêrno Federal (Administracão Direta
e Banco Nacional do DesenVolvimento
Econômico l, rei a ti vas ao exercício de
1~64, acompanhadas do parecer que
sobre as mesmas proferiu o egrégio
Tribunal de Contas da União, na forma do ~ 4. 0 do al'tigo 'l7 da Carta
Magna.
Brasília. 6 de maio de Hl65. - Cas.
teUo Branco.
Aviso n,Q 500. do Tribunal de Conta::;
da União de 9 de abril de 1965.
TC-4, 858-65
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V.
Ex? que êste TribunaL t€ndo prest"ntes as contas do Governo da União,
relativas ao exercicio de 1964, consubstanciadas nos Balanços Gerais da
Unlão, organizados pela ContadoriaGeral da República resolveu, em Scs-

Y\'ACIO~AL

(Seção 'l)

são Extraordinária de hoje. 9 do corrente mês, ante o disposto no art. 77,
§ 4.0 da Constituicão Federal 1Leis
n. 0 s 830/49, artigo 38 e parágrafos e
869/49, artigo 5. 0 e parágrafo Unicol
aprovar o parecer elaborado pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Carlinclo Hugueney, Ministro-Relator, sôbre as referidas contas.

2.

Cabe-me, assim, transmitir a V.

Ex.a o aludido parecer do Tribunal,
cinco volumes relativos aos Balanços
Gerais da União e 5 (cinco 1 volumes
sôbre as contas do Banco Nacional da
Dt'senvolvimento Econômico.
Reitero a V. Ex.a os protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Etelvino Lins de Albuquerque, Mi-

nistro-Presidente.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTRO DA FAZENDA
N° 370
De 26 de abril de 1965.
Balam'os Gerais da União rela~
tivos ao· exercício de 1964, elaborados pela Contadoria·Geral da
Repüblica. Parecer prêvio do Tribunal de Contas.
Excelentíssimo Sr. Presidente da
República.
O Tribunal de Contas transmite a
V. Ex.a os Balancos Gerais da União
atinentes ao exerCício de 1964, constituídos de cinco volumes relativos aos
aludidos Balances e 5 1 cinco l volumes sôbre as co'n tas do Banc.o Nacional do Desenvolvimento Econômico,
acompanhados do parecer prévio da·
quela egrégia Córte.
2. Constituem os referidos documentos a prestação de contas ao Congresso Nacional, a que estâ obrigado o
PrPsidente da República, por fôrça do
seguinte dispositivo Constitucional:
"Art. 87 - Compete privativamente ao Presidente da República:

xVii. ~. Pi~St·a·r·. ~~t{~Iin~r;t~· ·~~
Nacional. dentro de
;;:.essr:nta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior."
3. Assim. tendo em vista que essas
contas deverão ser remetidas ao Congresso Nacional até o dia 15 de maio
vindouro. apresso·me em transmitilas a V. Ex.a, acompanhada-' do respectivo projeto de mensagem.
Aproveito a oportunidade para renovas a V. Ex,a os protestos do mf'u
mais profundo respeito. Odavio
Gouvêa de Bulhões, Mínistro da Fazenda.
Congresso

f A Comissão de Financas.}

PARECERES
PARECERES

N.o' 468, 469 e 470, de 1971
Sôbl'C o Projetq de Lei do Senado n.O 72, de 1968, que declarou de utilidade pUblica a Santa
Casa de .:\lisericórdia de Piedade,
no Município de Piedade, Estado

de São Paulo.
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l'AREO;R N. 0 468
Da Comissão de Constituição
e Justiça
Relator Sr. Carlos Lindenb~rg.
O projeto sôbre o qual somos cha~
m:ldos a opinar é de autoria do Se~
nador Lino de Mattos e tem por ob~
je-to declarar de utilidade pública a
Santa Casa de Misericórdia de Piedaje, no Município do mesmo nome,
Esl;ado de São Paulo.
1~0 justificar a proposic;áo, seu ílustre autor ressaltou que a citada lnstittlic;ão de caridade já é consíderada
de utilidade pública pela Lei Municipal n. 0 473, de 1963, e que há mais
de cinco anos vem prestando serviço& no campo da assisténcia sanitária à população daquele Município.
Aduz. ainda. que. satisfazendo as
exi!:éncia.s constantes da Lei n.O 91, de
193!f, é de justi<;a que. no âmbito federal. seja, também. aquela instituic;ão considerada de utilidade pública.
O eminente Senador Lino de Mattos,
no intuito de satisfazer àa exigências
legais acima mencionadas, solicitou,
em 1968. àquela instituic;áo, a remessa urgente désses documentos. Não
tendo havido até a data presente
qual:!uer resposta da Santa Casa de
Misericórdia de Piedade, não vemos
como acolher a proposição.
So-nos assim por sua rcjeiçáo. visto
que não foram juntados os documentos .: xigidos por lei. para a declara.
~-ão (\f' utllidade pública.
Sala das Comissões. em 24 de nove-mbro de 1970. - Petrõnio Portella,
Presidente - Carlos Lindenberg, Relator - Antônio Carlos - Clodomir
:\lilet Mel1o Braga Adolpho
F1·anco - Carvalho Pinto - Guido
1\fond_ n - Milton Campos.
PARF.CER N.0 469

Da Comissão de Saüde
Rei~ to r

Sr. Waldemar Alcântara.

Conhc-me a honra de ser designado
relatot do presente projeto que tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de
Piedade. no Municipio de Piedade, no
E~tado de São Paulo.
Tive, anterior e preliminarmente, a

oportunidade de me manifestar a respeito da conveniência de se consultar
à benericiária, sóbre o seu interésse,
na aprovação do projeto, visto que
sua tramitarão foi iniciada em 196'8

e em v~rtudf. de não haver, nos autos. a documentação exigida pela Lei
n, 0 91. de 1935, e que fixa as normas
de recorthecimento para declaração de
utilidad~~ pública. de entidades dessa
naturez~',.

Acolhido

o meu ponto de vista,

constante do parecer desta Comissão
de 13 dP julho último, foi expedido, na
mf'sma cata. o ofícío n. 0 42171-CS/SA,
solicitanrlo ao Provedor daquela San~
b C?.sa o preenehimrnto das formaliclaclcs rnHmf'l'adas no item 6 do cl-

5744
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~do parecer, enviado, por cópia,
aquela entidade a.ssistêncial.
Decorridos trinta dias da expedi<,>ão
do aludido oficio, foi o mesmo reiterado pelo de número 47/CS/SA-71 e
s.té esta data nenhum pronunciamento foi recebido da Santa Ca.sa de Misericórdia de Piedade.
Por outro lado, conviria, também
deixar -esclareci.do que o reconhecimento de utilidade públíca poderá ser
concedido por decreto do Presidente
da República, mediante requerimento
dirigido àquela autoridade e instruído com a documentação com proba tórla do registro de personaUdade jurídica; estatut.Ds. registro do Conselho
~acionai do Serviço Social; declaraçao de boa conduta e fõlha corrida
dos membros da diretoria; balanca
gerai; relatório e dados estatísticOs
de sua prestação de servi~os sociais.
Para. conchü.r, d-eselo-moe manifestar. oontràriamente à aprovação do
proJeto uma vez que só me resta supor que não hâ interêsse por parte
da Santa Casa de Misericórdia na sua
aprovação, face ao manifesto silêncio mantido até agora pela entidade
razão pe1a qual opino pelo arquiva~
mento da propo.sição.
:s;: o pa~cer.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de 1971. - Fernando Corrêa, Presidente - Watdemar Alcântara, Relator- Louri-val Baptista- Adalber_
to Sena.

PARECER N." 470
Da Comissão de Finanças

Relator: Sr. Saldanha Derzi

Vem ao nosso exame o presente
de autoria do nobre Senador
Ljno de Mattos, cuja tramitação se
iniciou em 1968 e em virtnde df! não
haver nos autos do processo a necessária documentação, comprobatória
da existência da entidade em epígrafe, deixou a proposição de prosseguir
em sua tramitação nesta Casa, malgrado, as reiteradas solicitações à
mesma formuladas pela douta Comissáo de Saúde conforme se observa de
seus pareceres datados de 13 de .iulho e 19 de outubro ambos do corrente ano.
No que tange a esta Comissão opinar e que se prende às repercussões
financeiras oriundas da aprovação do
projeto, caberia nos manifestar sóbre
o seguinte:
a) estudo das isenções das contribuições devidas ao INPS. nos
têrmos da Lei n.0 3. 577, de 4 de
junho de 1959;
b) exame da condição de atividades não lucrativas e sem distribuição cte dividendos. bonificações ou qualquer tipo rle vsnt::tprojeto~

gens

fiw'n~Pirfls

ao~ dirhrf'nte~.

mantenedores ou associações, sob
qualquer pretexto;
e) anãllse do demonstrativo anual
d.a Receita e da Despesa, etc, etc.

l

Como, entretanto, a Comissão de
Saúde, órgão técnico do Senado, in~
cumbido do exame do mérito da ques~
tão em causa, concluiu o seu pronunciamento pela rejeicão ào projeto, face ao manifesto silêncio da interesMda, não obstante os reiterados pedidos formulados pela citada Comissão, só nos resta acompanhã-la, razão pela qual o nosso parecer é também pela rejeição do presente projeto. pelo menos enquanto perdurar o
silêncio ou o destnte>rêsse da entidade que seda beneficiada com a aprovacão da matéria.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 20 de ontnhro d'e 1971. - João Cleofas, Presidente Saldanha Derzi, Relatryr
- D~nton Jobim - Arnaral Peixoto
- Virgilio Távora - Lnuriv~l Rantista - Fl:lvio Brito - Geraldo MPsquita - Alexandre Co~ta - ;\f~ttos
Leão - Ruy Santos - Ta.rso Dutra.
PARECER
N. 0 471, de 1911
da Comissão de Le2"isJaçãQ Soci:tl. sôbre o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 64, de 1971, que aJtera o ~ 2. 0 do art. 141 da Lei n. 0
3.807. de 26 de agôsto de 1"60,
que dispõe sõbre a· Lei Orgàniea.
da Pr.eddência Social
Relator: Sr. Paulo Tôrres
De iniciativa do Poder Executivo
(Mf>nsa~em n. 0 354. de 1971), o pre~

~ente

projeto altera a redacilo do ~
2. 0 do art. 141 da Lei n. 0 3 .807. de 26
õe arzôsto de> 1oso (Lei Org~nica dtl
l='revidência Social), Qne esnecfflca os
casos em que o "Certificl1do de Regu~

larW::~de- de Sítuacão - CRS'' neve ser
obrigRtôriamentE" e~igírio às rmnrêsRs.

l!:sse certificado, como se sabe, vã~
1iclo até 28 de fevereiro do ano seguinte ao rla sua emissão. serve nara nro~
var aue o contribtlinte se acha rm situacão ~gular perante a previdência social rart. 141. r. bl.
2. O Ministro do Trabalho e Previdência Social. em exposjcão de motivos ao Senhor Presidente da Renública. iniciF~lment.e, salienta o fato de
Q\\e. d~ntre os atos atm\lment.~ :_:~.rr<J
lfldos no ~ 2.0 do art. 141 da Lej Orgânica e que exigem a apresentarão do
c R S, "muitos existem que não im~
plicam em mutacão uatrimoníal e
para cuja reali?.acão pode- ser dispen~
sada a exhrf.ncia'' da referida anresentacão "sem pre.tuízo da garantia
da arrecadação das contrlhltkões nrevidf"nclárias norventura em atraso".
Lemhra, a seguir. que a "dü;nE:"nsa da
anresentação do C R S permitírüt a
prática de atos tndisnensáveis à sobrevivência das emprêsns", facilitando-lhes as suas transacões.
No mesmo doctlmento. o Ministro
dn

Trab~lho

:lnRJ'sR

r~clfl.

P

Previrlf>ncla

.R.nc>.it'11

nm dllS ::ttn.s const:)ntPS

das letras a a b do citado dispositivo
legal e conclui:
"Justifica-se, pois. o abrandamento pretendido, de vez qne, confor-
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me se verifica, a exigência da
apresentação do C R S para todos
os casos abrangidos pelo artigo
141 da Lei Orgânica da Previdência Social, excede aos fins visados.
f:sse abrandamento não implica
em redução de garantias para o
INPS e se ajusta à política do Govêrno, no tocante à suavldade ou
à eliminação de exigências e formalidades dispensa veis ou excessivas que recaiam sôbre o empresariado."
3. Verifica-se, do exposto, tratar-se
de medida plenamente justificável. a
saber: o abrandamento de certas exigências legais existentes. por serem
exageradas e estarem prejudicando o
empresariado. sem qualquer benefício
para a previdência social ou para os
seus segurados.
4. Dessa forma, entendendo que a
modificação do § 2." do art. 141 da
Lei n. 0 3. 807. de 1960, como proposta
pelo Govêrno, é benéfica ao sistema
previdenciârJo brasileiro, de um modo geral. especialmente -porque contribui para o bem-estar geral. opinamos pela aprovação do presente projeto.
SaJa das CQmissões, em 20 de outubro de 1971. - Franco Montoro, Presidente - Paulo Tôrres, R~l:ltor
Benedito Ferreira -

Heitor Dias.

PARECER

N." 472, de 1971
da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o Projeto de Lei da

Câmara n. 0 59, de' 1971 (número
316-8171, na Câmara), que "dispõe sôbre a formação de Engenheiros Militares para o Quadro
de Oficiais Engenheiros do Corpo
de Oficiais da Aeronáutica da
Ativa, e dá outras providências'~.
Relator: Sr, José Guiomard
O Senhor Presidente da República,
nos têrmos do art. 51 da Constituicão
e para ser apreciado nos prazos n'ele
referidos, submete à deliberacão do
Congresso Nacional projeto de iei que
dispõe sôbre a formação de Engenheiros Militares para o Quadro de
Oficiais Engenheiros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica da Ativa, e dá.
outras providências.
2. A proposição encontra-se acom-panhada de exposição de motivos do
Senhor Ministro da Aeronáutíca
rEM n." 061-GM-2, cte 1971l. que diz:
"Apesar de existente no Corpo de
Oficiais da Aeronáutica desde
1941, quando foi organizado o
Corpo do Pe.s.soaJ Militar da Aeronáutica, pelo Decreto-lei número 3. 810, de 10 de novembro de
1P41, o Quadro de Oficiais Engenheiros só se tN·nou eff'tivo em
1967, com a expedição do Decreto-lei n. 0 313, de 7 de março de
1967, alterado pela Lei n." 5.343,
de 28 de outubro de 1967,
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Ate 1967, os Oficiais da Aeronâ.utica. que concluiam o Curso da
Escola Técnica do Exército e
posteriormente do Instituto Militar de Engenharia e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
permaneciam em seus Quadros,
incluídos na Categoria de Engenheiros.
Outra forma de recrutamento de
Engenheiros para a Aeronáutica,
vigente até 1967, era a convocação
dos Primeiros-Tenentes da Reserva Técnica da Aeronáutica,
formados pela Escola Técnica do
Exército. pelo Instituto Militar de
Engenharia e pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o:-; quais
constituiam o Quadro de Oficiais
Engenheiros da Reserva de Serunda Classe da Aeronáutica.''
3. O prOJeto de lei visa a reformular
o recrutamento de Oficiais Eng{>nheiros para o Corpo de Oficiais da Aeronáutica da Ativa, tenro rm vista
que o sistema atual não tem atendido
aos lnterês.ses da Fôrça Aérea Brasileira. A exposição de motivos do Senhor Ministro da Aeronâutíca permite analisar e concluir que as leis em
vigor, no que tange ao recrutamento
de Oficiais Engenheiros, criaram uma
situação injustificada para o atual
Quadro. dificultando o progresso e,
por conseqüência, a formação (> especialização de novos engenheiros. mesmo aquêles com cursos correspondentes pelo simples fato de a lei não
prever tal hipótese. A lei só previu o
ingresso daqueles oficiais que, em 31
de outubro de 1957, estavam matriculados no Instituto Militar de Engenharia liME 1 e no Instituto Tecnológico da Aeronáutica f!TAl, ficando
os matriculados, após a data acima referida, impossibilitados de ingressar
no Quadro de Oficiais Engenheiros.
4. Em resumo, o projeto permitirá
que:

a) os oficiais da Aeronáutica matriculados no ITA e no IME, após
vigência da presente lei, ingressem no Quadro de Oficiais Engenheiros Iart. 2.0);
b) os matriculados nos referidos
Institutos. que venham a concluir o respectivo curso Pm HJ71,
possam ser tran:Sferidos para o
Quadro de Oficiais Engenheiros
I art. 3. 0 1;
e) os
Oficiais da Acronãntica,
atualmente matriculados no !TA,
enm diplomação até 1975. e no
IME, com diplomaqão até 1973,
optem pela sua transferência
para o Quadro de Oficiais Engenheiros (art. 4. 0 ) ;
d) os Oficiais da Aeronãutica, que
('oncluiram o curso do IME em
1970, po.•;.snm requerer transferCncia para o Quadro de Oficlais
Engenheiros 1art. 5. 0 ).
5. Pelo exposto. vemos que o projeto
de lei. se aprovado, irá permitir ao Mi-

nfstério da Aeronâutica corrigir uma
falha na legislação anterior e possibilitar um maior recrutamento de
engenheiros para a Fôrça Aérea Brasileira, numa fase de grande desenvolvimento no setor Aeronâutico, pois
já esta em pleno funcionamento a
EMBRAER.

Assim, somos de opinião que o
projeto deve merecer nossa aprovação.
É o parecer.
Sala das Comissões. em 20 de outubro de 1971. - Paulo Tôrres, Presidente ·- José Guiomard, Relator
6,

Ben.iamin Farah Luiz Cavalcante.

Flávio Brito -

PARECERES
N."' 473 e 474, de 1971
Sób1·e o Projeto de Lei do

~c

nado n. 0 60, de 1971, que dispõe
sôbre o cãlculo da "remuncracào''
a que se refere a Lei n. 0 4 :oso,
de 1962, que institui a gratificação
de Natal para os trabalhadores.

PARECER N." 473

da Comissão de Constituição
e Justiça
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O nobre Senador VasconPelos T<lr-

res. com a presente proposição. pretende acrescer, ao artigo 1.0 da Lei
n. 0 4,090, de 13 de julho de !962, um

parãgrafo. que seria o terceiro, com a
seguinte redação:
"~ 3.0 - No cálculo da remuneração a que se refere o § 1. 0 dê.ste
artigo, incluem-se as gratificações, as horas extras e o adicional
noturno recebidos pelo empregado."
Em justificação do seu projeto, ale-

ga o dinâmico e incansável representante fluminense que:
a) a medida é justa e humana;
b) o têrmo "remuneração" compreende o conjunto, Q global das
rendas auferidas pelo empregado;
a lei, no seu

~ 1. 0 do artigo 1. 0 ,
determina que o cálculo do 13.U
salãrio será feito sôbre a "remuneração";
d) alguns empregadores têm dado
interpretação restritiva, entendendo que as "horas extras" e
alguns tipos dr "gratificacões'
não se compreendem na de.finição de "remuneração";
e) este entendimento de empregadores contraria tóda a sistemãiica vigente, farta jurisprudência

c)

f)

e o intuito da lei; e
o objetivo do seu projeto é acla-

rar a situação. pois considera
que o mesmo tem uma destinação em.lnentemente social e humana.

.~stá
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apenso ao processo o texto da

Lei n. 0 4.090, de 13 de julho de 1962.

O projeto em aprêço versa matét•ia
imrortante e delicada, que, de um
lato, desperta legitimo interêsse da
parte dos empregados e, de outro, tem
dir~ta repercussão na vida económiC3.
daE emprêsas privadas.
Dentre os argumentos invocados
pelo autor da iniciativa, dois, prinPipal:nente, nos chamaram a atençúo,
a saber: o intuito da lei e a farta jurisprudência dos tribunais.
D?tivemo-nos, de preferência, nesses .jois pontos, que, aliás, se resumem
num só, porquanto a jurisprudência,
normativamente, procura, quando á o
caso, descobrir e fixar o espirit,o da lei,
o se ll intuito, a sua finalidade social.
Por isto, realizamos ligeira pesqulsa
no c.:~.mpo das decisões dos nossos Tfl~
buna.is do Trabalho, para aferir, com
segu:·ança, a tendência predominante
de SI\US julgamentos sóbre a questáo
poste. em C'Xame.
De vãrios julgados apreciados, chE>gamt.s fàcilmente à conclusão de que
as gratificações e as horas extraordinárias integram a "remuneração do
empr,~gado", para efeito do pagamento do 13.0 salário, quando recebi~
das em caráter permanente ou de habituaHdade.
Vê-.;e, portanto, que o projeto em
causa tem maior alcance ou raio de
ação, porquanto abarca os adicionais
que a jurisprudência incorpora no
contei do de "remuneração", ma::,
també n, todos os acrêscimos percebi~
dos eventualmente pelo empregado,
Emb)ra a proposição tenha conotação j u ri dica, oriunda de sua própria
Justificação, o exame do mêrito cahe,
especialmente, à douta Comissão de
Leg:isla ;ão Social. a quem competirá
dizer s<· a medida pleiteada deverá ir
além ct.)s limites jã consagrados pela
.inrisprt1déncia trabalhista, ao apreciar a s Lta conveniência.
No âmbito de nossas atribuições. o
projeto é constitucional e juridico. e
o nosso parecer,
Sala (1as Comissões. em 11 de agó~
to de H7L - Milton Campos, PrPsidente eventual - Wilson Gonçalve~t
Relator ·- Heitor Dias - Velson Carneiro - Joào Calmon - Helvídio Nu·
nes - José Sarney.
l'ARiiCI\R N," 474
da Conissão de l .. egislttçào Social

Relator: Sr. Orlando Zancaner
De autoria do ilustre Senador Va~
concelos Torres, o presente pr-o.ie!0
pretende seja o art. 1.0 da. Lei número 4. 090, de Hl62, acrc . . cidn de m:l.is
um pa.rá.~rafo. dispondo qtu? IW ~').!··
culo da "remuneração" aludida no t
1. 0 do art 1. 0 da citada lei "inclui ~sa
as gratifk.ações, as horas extras e o
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adicional noturno recebidos pelo empregado".

2. Justificando a medida, o Autor
ass1m se expressa:
"Como se sabe, o têrmo "remuneração" compreende o conjunto, o
global das rendas auferidas pelo

empregado.
E a lei, no § 1.0 do artígo 1. 0 1 determina que o cálculo do 13.() salário será feito sôbre a "remuneração".
Acontece que, no entanto, alguns
empregadores, usando de evidente má-fé, têm dado interpreta\ão
restritiva, entendendo que as "horas extras'' e alguns tipos de "gratificações" não se compreendem
na definição de "remuneração", o
que contraria tôda a sistemática
vigente, farta jurisprudência e o
in tu i to da lei.
3. O eminente Senador Wilson Gonçalves, Relator de matéria na Comissão de Constituição e Justiça, no seu
parecer, em que opina pela constitucionalidade e juridicidade da matéria, esclarec<e:
''De vãrios julgados apreciados,
chegamos fàcilmente à conclusão
de que as gratificações e as horas extraordinárias integram a
"remuneração do empregado", para efeito do pagamento do 13. 0 salário, quando recebidas em caráter permanente ou de habitualidade.

Vê-S'e, portanto. que o projeto em
causa tem maior alcance ou raio
de ação, porquanto abarca os adicionais que a jurisprudência incorpora no conteúdo de "r~mu
neração". mas também, todos os
acréscimos percebidos eventualmente pelo empregado."
4. Realmente. o ilustre Senador Wilson Gonçalves salientou muito bem:
os julgados dos nossos Tribunais. às
vezes conflitantes em certos a:spectos, quando admitem o cômputo das
horas extras e das gratificações na
remuneração do empregado, para fins
do cálculo do 13. 0 -salário, sempre exigem a presença de um elemento indíepensâvel, ou seja, o caráter permanente, a habituaJidade do paga·
mento.
E essa exigência é lógica, pois. se
assim não fôsse. haveria um imenso
tumulto no cálculo e no pagamento do
l3.o·salárío: qualquer gratificação esporãdica, qualquer hora extra trabalhada eventualmente durante o ano
teria que ser levada em conta para
fins da gratificação natalina.
5. o projeto, no entanto, afigura~se
nos digno de atenção.
Como se encontra, entretanto, daria margem a excessos.
Entendemos ser indisp-ensâvel a incluí:iã.o do caráter permanente e da

habitualidade no texto do nóvo parágrafo, adaptando-o aos julgadcs
dos nossos Tribunais especializados.
6. Díante do exposto o nosso parecer é favorã.vel ao projeto, desde que
aprovada a seguillte emenda:
EMENDA N.0 1 -

CLS

Acrescente-se, in fine do § 3. 0 a ser
acrescido ao art. 1. 0 da Lei n. 0 4. 090,
de 1962, a seguinte expressão:
"... em caráter permanente ou
com habítualidade."
Sala das Comissões, em 20 de outubro de 1971. - Franco l\lontoro,
Presidente - Orlando Zancaner, Relator - Heeitor Dias - Paulo Tõrres.
PARECERES

N.o• 475 e 476, de 1971
Sõbre o Projeto de Decreto Le~
gislativo n. 0 13t de 1968 (número
307-B, de 1967, na Càmara}, que
aprova o texto do Convênio de
Intercâmbio Cultural, celebrado
entre o Govêrno do Brasil e o Govêrno da RepúbJica do Haiti, assinado no Rio de Janeiro, aos 5 de
julho de 1966.
PARECER N. 0 475
Da Comissã.o de Relação Exteriores
Relator Sr. Danton Jobim
O Projeto de Decreto Legislativo sôbre o qual somos chamados a opinar
é de autoria da Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados
e tem por objeto aprovar a texto do
Convênio de Intercâmbio Cultural, celebrado entre o Brasll e o Haiti. em
5 de julho de 1966, no Rio de Janeiro.
Deflui da exposlção de motivos que
acompanha o processado que o Acôrdo objeNva reforçar e estreitar as relações entre os mencionados países,
através de uma ampla cooperação nos
domínios literários, artistico, científico, técnico e universitário.
Com vistas aos objetivos colimados,
o Acôrdo lança as bases de um programa cultural, a longo prazo, que
prevê, entre outras coisas. o intercâmbio de professôres. cientistas. escritores. intelectuais em geral, por meio de
visitas, seminários, conferências, bôlsas de estudo para estudantes. exposições periódlca.s. não só culturais como técnicas e artísticas, etc.
·
A supervisão do Acôrdo ficará a
cargo de uma comissão criada pelo
artigo XV que se reunírá alternadamente em Brasília e em Pôrto Príncipe, a qual poderá inclusive fazer sugestões no sentido de dinamizá-lo.
Entendemos necessano estreitar
no..'3sas relacões culturais com todos
os países, rríormente os do nosso hemísffrio, como é o caso.
Poderíamos considerar o presente
projeto inoportuno em face dos últimos acõntecimentos que abalaram a
República do Hait!.

Outubro de 1971

Entretanto, não vemos inconvenien-

te em que se aprove o texto do presen-

te Convênio, ·uma vez que atende a
fins meramente culturais e consulta
aos lnterêsses dos povos americanos
em estreitarem relações culturais en!..te si.
Somos, pois. pela aprovação do
pr,esen te projeto.
Sala das Comissões, em 27 de maio
de 1971. - Carvalho Pinto, Presidente - Danton Jobim, Relator - Magalhães Pinto - Arnon de Mello Lourival Baptista - Nelson Carneiro
-- Milton Cabral - João Calmon
Accioly Filho.
PARECER N. 0 476

da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Sr. Adalberto Sena
O presente projeto de decreto legislativo foi formulado pela Comissão
de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, em atendimento à Mensagem n. 0 750, de 1966, pela qual o
Poder Executivo submeteu à apreciação do Legislativo, acompanhado de
exposição de motivos do Sr. Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Convênio de Intercâmbio
Cultural celebrado entre o Brasil e o
Haiti, em 5 de julho de 1966.
A proposição tramitou pacificamente naquela Casa do Congresso Nacional, tendo-se feito apenas, na sua redação original, a substituição da expressão "Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil", constante do preâmbulo
do Convênio, pela "Govêrno do Brasil", em razão do advento da nova
Constituição Federal, que consagrou
esta última para denominação do
nosso País,
O objetivo do convênio. declarado
na respectiva exposição de motivos,
é semelhante, senão idêntico, ao de
pactos congêneres firmados com outras nações da Amêrica. ou seja, "o
de reforçar e estreitar as relações entre os dois países, por meio de ampla
cooperação nos domínios literário,
artistico, científíco. técnico e universitãrio, e, asslm, contribuir para a
eon.3ecução do ideal pan-americanista
de maior aproximação entre os povos
do Continente''.
O sentido e a desejada amplitude
cl essa cooperação, encontramo-los,
realmente, nas facílidades e vantagens estipuladas nas 16 cláusulas do
Convênio e assim sintetizadas neste
parecer:
a) compromisso de apoio à obra
que, em seu território, realizam
as instítui<;ões consagradas ao
estudo, à pesquisa e à difusão
das letras, das ciências e das artes do outro país;
b) lncentivação das relações entre
as escolas superiores de ambos
os países por meio de intercâmbio de seus professOres, inclusive
em estágios que lhes ensejam
minlstrar cursos e realizar pesquisas de suas especialidades;

Outubro de 1971
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c) consideração da possibilidade de

concessão de bôlsas de estudo
para aperfeiçoamento de profissionais liberais, técnicos. cientistas e artistas, com dispensa do
pagamento de quaisquer taxas
escolares;
d) reconhecimento reciproco da validade dos diplomas expedidos
pelas escolas de grau médio para

o ingresso automátlco no ensino
superior e, bem assim, dos estudos realizados, nos estabelecimentos de ensino médio ou superior, para a transferência de
alunos. desde que verificada a
equivalência das seriações e programas;
e) conhecimento da

das paisagens e de trãgica história",
tão admirável pelos seus tradicionais
anseios de liberdade, quanto pelas lutas constantes para a soluçáo de problemas vitais, tais como o das sêcas
periódicas, o analfabetismo e alguns
relacionados com a produção agricola,
que pouco diferem dos que ainda desafiam os responsáveis pelos nossos
destinos.

Por tôdas essas razões, concluimos
favoràvelmente à aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 14 de março de
1968. - Menezes Pimentel, Presidente
--- Adalberto Sena, Relator - Ruy
Carneiro - Aloysio de Carvalho.
PARECERES

validade dos

diplomas cientificas, técnicos ou
artísticos, obtidos num dos países, para matrícula em cursos de
aperfeiçoamento ou de especialização min;ostrados no outro:
f) organização periódica, patrocinada por uma e outra das Partes Contratantes, de exposições
culturais. técnicas e de caráter
econômico, bem como festivais
de teatro, música e cinema;
g.} liberdade de circulação de jornais, revistas e publicações informativas. de recepção de noticiário radiofônico e programas
de televisão originãrios da outra
Parte:
h) proteção recíproca dos direitos
da propriedade artística, intelectual e científica.
A despeito dessas vantagens e facilidndes reciprocamente oferecidas,
sente-se, por outro lado. a pn~ocupa
ção dos dois governos de não estendê-las até o ponto de contrariar preceitos de lei e interésses nacionais por
sua natureza índ~clináveis. Assim é
que não ficam dispensadas, no Convênio, as exigências para a verificação
da autenticidade dos diplomas, nem
se ensejam matrículas com prejuízo
da capacidade de recebimento das
instituições e do direito, que lhes assiste, de aceitar ou não o ingresso dos
pretendentes. E. na Cláusula VIII,
declara-se expressamente que "as
vantagens e facilidades do presente
Acôrdo não concedem aos portadores
de diplomas o direito de exercer a
profissão no país em que o diploma
fõr expedido".
Tanto bastaria, portanto, mesmo se
não já o justificassem os precedentes,
para que lhe desse o Senado o acolhimento merecido da Câmara. Mas
o caso em aprêço se reveste de particular significação. Trata-se de estabelecer programa de cooperação
com um país que. embora integrado
na comunidade latino-americana é
mal conhecido entre nós em vários
aspectos c, .s.lbrett~do, nos culturais.
E do ponto de vista educacional, bem
como do social e econômico, é interessante para os brasileiros melhor
conhecer o Haiti, essa "terra de vivi-

N."' 477, 478 e 479, de 1971
Sôbre o Projeto de Lei do Senado n. 0 138, de 1968, que altera
a redação dos artigos 5.0 e 7.0 da
I.ei n. 0 3.373, de 12 de março de
1958.
PARECt:R N. 0 477

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Sr. Bezerra Neto
O projeto em exame, de autoria do
eminente Senador Vasconcelos Torre-s,
altera os artigos 5.0 e 7, 0 cta Lei n. 0
3.373, de 12 de marco de 1958, precisamente para incluir na rt>lação da
família do sf'gurado "a filha viúva
:wb a dependência econômif-a do funcionário, enquanto durar tal situa-

rão".

2.
A inclusão seria para efeito de
percerwão de nensão tPmnorária, ou
de reversão da pen'l:lo vitalícia.
3. Não re~ta dúvida que o pro.ieto
lnova nroflmd~mente no trato legal
da espé>cie. embora não se)a. no .sPu
ohietivn. rlefeso nf'la Cnn.;;tituicâo vigente. Há um órgão tf•rnico qtle pelo
Rt>gimento do Senado deve-rá apreciar
o mPrito da nron:~sl~""~o - a douta
ComisRáo de Snviço Púhlico.
O parecer é pela constitucionalidade.

S::~la rias Cnmi~s0f's, em ll de novrml1rD <if' 1969. -- Aloysio de Carvalho, Prr!';ir'lrnte em exrrcírio ·- Be7Prf<l N"to. Ri?l~tor Wilson Gom•alVf'S - Edm1mdo J.Pvi - Carlos J.in-

df'nbf'rg -

Carlos -

Arnon rle 1\lrUo -Antônio

Antônio Balbino.

PARECF.R N.O 478
Rf'lator: Sr. Heitor Dias

O ílustre Senador Vascon<'elos Tnrn's propõe emenda à Lei n.O 3.373. de
12 dr março de 1958, que dispõe sôbre

o plano de assistencia ao

funcionário

e à sua família.
A alteracão sugerida redunda no
acréscimo de mais uma letra no inci.;;o II do art. 5. 0 , a qual assinalará
mais um beneficiário à famllia do segn1'arlo n~ra os efeitos de rr-cebimento da pensão temporinia:
·•a fllha viU.va sob a df'pPndéncla
econômica· do funcionário, enquanto durar tal situação''.
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A emenda ao art. 7. 0 , que cuida da
teversão das pensões, faz incluir ao
referido dispositivo mais nm inclso,
pelo qual se reverterão "as pensões
t{'mporárias para os filhos menores ou
as filhas solteiras do benefirlB.rio e,
na falta dêstes. para os demais cobeneficiãrios, ou ainda, na falta de
uns e outros. para o beneficiário da
pensão vitalícia".
Salta à vista a boa in tcnção qtw
presidiu o autor do projeto na apresentacào das emendas. Há de se reconheCer - assim nos parece - que
houve um lapso na elabora(;ão da Lei
n.o 3.373/58, não incluindo entre os
beneficiários da pensão temnorári<l "a
filha viúva sob dependencia · econômica do funcionãrio".
Já se tendo pronunciado sObre a
const.itucionalid'Jde e jnrir1ir· 1 ' 1 'Hlp rh
projeto a Comissão competente.. não
vejo como possa a de Legisb.t;'ão Social
fulminar a iniciativa.
Uma poncte-raGão, cntrehmto, c<l.be
ser feita. É que haverá uma dihlk1o
no valor da pensão. uma vez qur. com
o aumento do divisor, será menor o
quociente.
Examinando êsse aspecto rln projeto. está a Comissão apta a dccídir pela aprovação do mesmo.
It o nosso parecer. S.M.J.
Sala das Comissões. em 7 de _julho
de 1971. -·Franco Montoro, Preside-nte -- Heitor Dias, Rrlator - Benedito
Ferreira - Wilson Campos.

PARECER N.() 479

Da Comissão de Finam.'.as
Relator: Sr. Virgílio Távora
I -- O projeto é da antnría do ilustre Senador Vasconcelos Torres.
II - Seu objetivo é acrescer uma
letra no inciso Il do art. 5. 0 e um inciso íil) ao art. 7. 0 da Lei n. 0 3 373,
de 12 de março cte 1958, que dispõe sóbre o plano de as-sistência RO hmC'ionário e à sua família. resn"f'tivamente com as se.guintes redacôes:
"Art. 5.0
II -·- c) a filha viú.va sob a dcpendencia económica do funcionârio. enquanto durar tal situação,
Parágrafo Unico -

A filha .-;oltci-

ra. maior de 21 <vinte e um l anos,
só perderá a pensão tr·mpor'"' 1'ia
quando ocnrante de cargo público permanente.
Art. 7.0 - ..
II - As pensões temporárias
para os filhos menores ou as filhas solteil:as do benefiC'iârlo e,

na falta destes. para os d"nu:ü:;;
co-beneficiários. ou ainda. na falta de uns c outro.s. para o beneficiário da pensao vitalícia.''
III - o projeto inova e muíto na
matéria.
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IV - Ê. a nosso ver, justo, corrigindo lapso havido na elaboração

da lei citada.
V -

Somos por sua aprovação.

Sala 'das Comissões. em 20 de outubro de 1971. - João Cleofas, Presidente - Virgilio Távora, Relator
Saldanha Derzi - Danton Jobim
F'lávío Brito - Geraldo .Mesquita
.~\lcxandre Costa Mattos Leão
Lourival Baptista - Tarso Dutra
Amaral Peixoto - Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
- O expediente lido vai à pubhcacão.

Sóhre. a mesa, requerimento que· vaí
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
N. 0 225, de 1971

Requeremos urgência, nos térmos do
art. 374, alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 67, de 1971, que autoriza a
criação da Fundação Alexandre de
Gu~mão.

Sala das Sessões, em 21 de outubro
de 1971. - Filinto Müller - Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)

-

Este requerimento será votado no

fim da Ordem do Dia, na forma do
art. 378 do Regimento Interno.
O Slt. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
- Sobre a mesa, outro requerimento
que será lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
N. 0 226, de 1971

Sr. Presidente,

Nos té1:mos do Regimento Interno,
requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, a
transcrlção, nos Anais do Senado, do
editorial intitulado "A Luz Que Faltava", publicado em O Globo, do dia
21~10-71, cujo recorte do referido jornal estou anexando.
Sala das Sessões, em 21 de outubro
de 1971. -Vasconcelos Torres.
O Sr. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
- De acôrcto com o art. 234, § 1. 0 do

Regimento Interno, o requerimento
serâ submetido ao exame da Comissão

Diretora.

O Sr. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
Hã sôbre a mesa o projeto de lei
que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
lt lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 94, de 1971
Proibe, na admissão, contrata ..
ção ou qualquer outra forma de
relação empregatícia, discriminação fundada em omissão ou ele-

-

mento constante de certidão de
nascimento, sob as penas que co~
mina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Na admissão, contratação
ou qualquer outra forma de relação
empregatícia, é proibido ao empregador estabelecer distinção que importe
em discriminação. motivada ou fun.

dada em om1ssao ou elemenOO constante de certidão de nascimento apresentada pelo empregado.
Art. 2. 0 -O empregador que lnfringir o disposto nesta lei fica sujeito à
pena de um a doi.s anos de detenção e
multa de cinco a dez salários-mínimos
de maior valor vigente no País.
Art. 3.0 -Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação .
Art. 4. 0 - Revogam-se as disposi~
ções em contrário.
.Justificação
A medida consubstanciada no pro-

jeto procura corrigir determinadas situações, verdadeiramente calamitosas.
em que se encontram alguns deserdados pela sorte: abandonados, ao nas·
cer, pelos pais e criados em orfanatos,
sem possuir um nome de família próprio. êsses infelízes, a duras penas,
conseguem obter dos Juizados de Menores um nome fictício e a competente certidão de nascimento. na qual,
entanto. não consta a filiação.
Ingressando na luta pela vida, vão
receber, desde o inícío, os primeiros
impactos: empregadores inescrupulosos, que se negam a admiti-los aos
seus serviços ou o fazem mediante o
pagamento de salários irrisórios. correspondentes à metade dos normais. E
qual a sua culpa? Nenhuma, ela pertence, isso sím, à sociedade. de um
modo geral, e aos pais. desumanas ou
inconseqüentes, que abandonam seus
filhos. fugindo a tôda responsabi1idade pelos mesmos.
Essa a desumana e cruel situação
que nos foi dada conhecer, através do
atuant-e "Programa Flávío Cavalcanti", e que causou tremendo jmpacto na
grande maioria dos brasileiros que ouviram, a viva voz, de um jovem brasHeiro, tão merecedor do nosso carinho, da nossa atenção e amparo, como
todos os demais integrantes de nossa
Pátria, a descrição de sua triste estória e dos abusos que sofreu, por parte
de vis empregadores, Unicamente por
não constar. da sua certidão de nascimento. o nome de seus pais.
1t um caso de interésse nacional que
não pode passar despercebido dos legisladores e que urge corrigir.
Sala das Sessões, em 21 de outubro
de 1971. - Vasconcelos Torres.
1ÀS Comíssões de Constituição
Justiça e de Legislação Social,)

e

O Sr. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)

- O projeto serã publicado e. em seguida, encaminhado às comissões
competentes.
O Sr. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)

- No Expediente lido consta a Mensagem n. 0 229. de 1971 in. 0 408, de
1971, na origem 1. pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado Federal, nos têrmos do art. 51,
combinado com o art. 42, inciso V, da
ConstituiGão, o Projeto de Lei do Senado n. 0 93/71 -- DF. que dispõe sôbre
remuneracão dos funcionários do Fisco do DiStlito Federal, e dá outras
providências_,

Outub.ro de 1971

A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, do
Distrito Federal, e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carnei-

ro} -.Figuram, ainda, no expediente
lido, os Projetos de Decreto Legislativo n. 0 s 19, 20 e 21, de 1971. que
aprovam as contas do Presidente da
República, relativas aos exercícios de
1961, 1962 e 1964. respectivamente.
Nos térmos do i 1. 0 do art. 394 do
Regimento Interno, os referidos projetos ficarão sôbre a mesa, durante
3 Sessões Ordinárias, a fim de receberem emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carnei-

ro) - Finda a hora do expediente,
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1

Votacão, em turno único, do
Requerimento n. 0 205, de 1971, de
autoria do Sr. Senador Paulo

Guerra. solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado, do discurso
pronunciado pelo economista Ru~
bens Costa, Presidente do Banco
Nacional da Habitação, em solenidade realizada no Recife, no
dia 22 de setembro, quando da
assinatura- do Convênio entre o
Banco Nacional da Habitação e o
Govêrno do Estado de Pernambuco, para instalação de serviços
de âbastecimento de água no interior do Estado, tendo parecer,
sob n. 0 461, de 1971, da Comissão
Diretora, favorável.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)

. Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
Item 2

Votação. em turno único, do
Requerimento n. 0 220, de 1971,
solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n. 0 46,
de 1968, que dispõe sõbre a contribuição dos profissionais liberais para a Previdência Social,
acrescentando parágrafos ao art.
77 da Lei n.O 3.807, de 26 de agósw de 1960.
Em votação o requerimento.

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
<Pausa..)
Aprovado.

Será desarquivado o projeto, feita
a reconstituição do processo, se necessária.
Item 3
Dis~:.ussão. em turno único, do
Projeto de Lei do Senado n." 82,
de 1971 - DF. que aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para
o triênio 1972 a 1974, na parte
referente ao Tribunal de Contas

do Distrito Federal , - . Gabinete

