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______________________  

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1960 



Artigo único – São nomeados, de acordo com a alinea c do art. 85, item 2, do Regimento interno, 
para exercer o cargo da classe K, da carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Alexandre Rachid José Pedro e Leda Paula Gerthurdes Alves de Carvalho. 

Senado Federal, em 17 de fevereiro de 1960. – Filinto Múller, Vice-Presidente, no exercicio da 
Presidência.  

________________ 

(Projeto de Resolução n. 1/60) 

Publicada do DCN (Seção II) de 18-2-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1960 

Artigo único – É nomeada, de acordo com a alinea c do art. 85, item 2, do Regulamento Interno, 
para exercer o cargo inicial da classe O, da carreira de Taquigrafo, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Edila Macedo Ribeiro. 

Senado Federal, em 17 de fevereiro de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução n. 2/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-2-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1960 

Artigo único – É aposentada, a pedido, Aurora de Souza Costa, Diretor de Serviço, PL-2, no cargo 
de Diretor de Divisão, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 1º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União), incorporando-se aos seus proventos as gratificações em cujo 
gozo se encontra. 

Senado Federal, em 24 de fevereiro de 1960 – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercicio da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução n. 4/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-2-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1960 

Art. 1º – É prorrogado por 1 (um) ano o prazo de validade de concurso realizado para provimento de 
cargos iniciais da carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 



Senado Federal, em 25 de fevereiro de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução n. 9/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-2-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1960 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Pedro Rodrigues de Souza, Ajudante de Porteiro, classe 
N, no cargo de Chefe de Portaria, PL-6, nos termos dos artigos 181, § 1º, da Constituição Federal, 184, item 
I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 5º da Lei nº 288, de 1948, combinada com a Lei nº 616, de 
1949, e 19 da Lei nº 1.156, de 1952, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a 
gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 25 de fevereiro de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercicio da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução n. 3/60) 

Publicada na DCN (Seção II) de 26-2-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercicio da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo e seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1960 

Dispõe sobre o Regulamento da Secretaria. 

O Senado Federal, usando da atribuição que lhe confere o art. 4º da Constituição, resolve dotar sua 
Secretaria do seguinte Regulamento: 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO  

Disposições Preliminares 

Art. 1º – Este regulamento é parte integrante do Regimento Interno, rege a organização e o 
funcionamento dos Serviços, as condições de provimento e vacância dos cargos da Secretaria e as 
atribuições, o regime disciplinar e os direitos e vantagens dos seus funcionários. 

Art. 2º – Para os efeitos deste Regulamento, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo 
criado mediante resolução do Senado Federal com denominação própria, número certo e pago pelos cofres 
da União. 

Art. 3º – Os cargos da Secretaria são acessíveis a todos os brasileiros, observados os requisitos 
estabelecidos na Constituição e neste Regulamento. 

Art. 4º – Os vencimentos dos cargos da Secretaria obedecerão a padrões fixados em resolução do 
Senado Federal. 

Art. 5º – Os cargos da Secretaria são: 

I – de carreira; 

II – isolados. 



§ 1º – São de carreira os cargos que se integram em classes e correspondem a uma determinada 
profissão ou atividade. 

§ 2º – São isolados os cargos que não se podem agrupar em classes e correspondem a certa e 
determinada função. 

Art. 6º – Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão e de Igual padrão de vencimento. 

Art. 7º – Carreira é o conjunto de classes da mesma profissão, com denominação própria. 

Art. 8º – O Quadro da Secretaria é formado pelo conjunto de cargos de direção, de carreiras, isolados 
e por funções gratificadas, na forma do Anexo a este Regulamento. 

Art. 9º – é vedada a prestação, em qualquer hipótese, de serviço gratuito. 

TÍTULO II 

Da Organização e Finalidades dos Serviços 

CAPÍTULO I 

 Da Organização 

Art. 10 – Os serviços administrativos do Senado Federal são executados pela Secretaria, 
superintendidos pelo 1º-Secretário e dirigidos pelo Diretor-Geral. 

Art. 11 – A Secretaria é assim organizada: 

1) Diretaria-Geral; 

2) Serviços da Mesa, que compreendem: 

I – Serviços da Presidência, subdivididos em: 

a) Secretaria-Geral da Presidência; 

b) Gabinete da Presidencia. 

II – Gabinete da Vice-Presidência; 

III – Gabinetes dos Secretários e Suplentes; 

IV – Serviços Auxiliares do Plenário. 

3) Serviços da Liderança, compreendendo: 

a) Gabinete do Líder da Maioria; 

b) Gabinete do Líder da Minoria. 

4) Divisão de Serviços Administrativos, que compreende: 

a) Diretoria do Expediente; 

b) Diretoria de Contabilidade; 

c) Diretoria do Pessoal; 

d) Serviços Auxiliares. 

5) Divisão de Serviços Legislativos, que compreende: 

a) Diretoria das Comissões; 

b) Diretoria da Ata; 

c) Diretoria de Taquigrafia; 

d) Diretoria de Publicações; 

e) Diretoria de Biblioteca; 

f) Diretoria do Arquivo; 

g) Diretoria da Assessoria Legislativa. 



CAPÍTULO II  

Das Finalidades 

SEÇÃO I 

Da Diretoria-Geral 

Art. 12 – A Diretoria-Geral, exercida pelo Diretor-Geral, compete a direção, coordenação e 
fiscalização dos serviços da Secretaria, como órgão de ligação entre os mesmos e o 1º-Secretário. 

Art. 13 – O Diretor-Geral terá um Gabinete, com a função de auxiliá-lo na elaboração do seu 
expediente, no preparo dos atos de sua competência exclusiva, nas suas comunicações com os serviços da 
Casa e entidades estranhas ao Senado Federal, na organização e manutenção dos registres, fichários e 
arquivos, bem assim no desempenho de outros serviços. 

SEÇÃO II 

Dos Serviços da Mesa 

Art. 14 – Os Serviços da Mesa têm por finalidade prestar colaboração à Mesa e aos seus 
componentes nos trabalhos de Gabinete, Plenário e Secretaria. 

SUBSEÇÃO I 

Dos Serviços da Presidência 

Art. 15 – Os Serviços da Presidência compreendem:  

1) Gabinete da Presidência; 

2) Secretaria-Geral da Presidência. 

Art. 16 – A Secretaria-Geral da Presidência, dirigida pelo Secretário-Geral da Presidência, a quem 
incumbe assessorar a Mesa na direção dos trabalhos do Plenário e nos atos oficiais da Presidência, tem por 
finalidade: 

I – Seção do Expediente; 

a) elaborar a correspondência e os atos oficiais da Presidência; 

b) conferir os documentos que devam ser assinados pelo Presidente; 

c) registrar os elementos e dados de interesse da Presidência; 

d) conferir as leis publicadas com os textos aprovados pelo Congresso Nacional; 

e) manter registro das projetos remetidos à sanção, para o controle dos prazos a que se refere o art. 
70 da Constituição; 

f) executar os serviços de datilografia e mimeógrafo necessários à Presidência; 

g) manter o arquivo da correspondência do Presidente.  

II – Seção de Documentação: 

h) manter em dia os fichários e registros necessários aos serviços da Secretaria da Presidência; 

i) manter coleções do Diário do Congresso Nacional, de avulsos das proposições, pareceres, 
relatórios e outras publicações; 

j) coligir os dados para o Relatório da Presidência e preparar o respectivo documentário; 

k) realizar as pesquisas necessárias aos serviços do Secretário-Geral da Presidência. 

Art. 17 – O Gabinete da Presidência tem por finalidade ocupar-se do expediente particular, da 
representação e das audiências do Presidente. 

SUBSEÇÃO II 

Do Gabinete da Vice-Presidência 



Art. 18 – Ao Gabinete da Vice-Presidência incumbe providenciar sobre o expediente, a 
representação, as audiências e outras missões ordenadas pelo Vice-Presidente, nesta qualidade e na de 
Presidente da Comissão Diretora. 

SUBSEÇÃO III 

Dos Gabinetes dos Secretários e Suplentes 

Art. 19 – Aos Gabinetes dos Secretários e Suplentes compete desempenhar os trabalhos de 
expediente, representação, audiência e outros, determinados pelos respectivos titulares. 

SUBSEÇÃO IV 

Dos Serviços Auxiliares do Plenário 

Art. 20 – Os Serviços Auxiliares do Plenário, sob a supervisão do Secretário-Geral da Presidência, 
são exercidos pelos funcionários para esse fim designados e têm por finalidade: 

a) manter em depósito e fornecer aos Senadores e à Mesa, quando necessário, os avulsos das 
proposições em Ordem do Dia e em curso no Senado Federal; 

b) organizar a lista de presença, com base no registro de entrada e saida dos Senadores, mantê-la 
atualizada, com as alterações ocorridas durante a Sessão, e dar conhecimento ao Secretário-Geral da 
Presidência, quando necessário, do número de Senadores presentes; 

c) fornecer à Mesa a lista de chamada dos Senadores, quando necessário; 

d) fornecer aos Senadores, quando necessário, o Diário do Congresso Nacional e outras publicações; 

e) atender ao Serviço Radiotécnico; 

f) manter fiscalização nas portas, a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas; 

g) cumprir as ordens da Mesa, para a manutenção da ordem no recinto das Sessões; 

h) prestar assistência aos Senadores em serviços compreendidos nas funções do pessoal da portaria. 

SEÇÃO III 

Dos Serviços da Liderança 

Art. 21 – Os Serviços da Liderança, constituidas do Gabinete do Líder da Maioria e do Gabinete do 
Líder da Minoria, têm por finalidade prestar assistência aos respectivos titulares, nos trabalhos de 
expediente, representação e audiência. 

SEÇÃO IV 

Da Divisão dos Serviços Administrativos 

Art. 22 – A Divisão dos Serviços Administrativos, que tem por finalidade a execução dos encargos de 
administração geral relativos a Senadores e funcionários, compete a coordenação e supervisão dos 
serviços que lhe são subordinados. 

SUBSEÇÃO I 

Da Diretoria do Expediente 

Art. 23 – A Diretoria do Expediente Incumbe a execução e o controle do registro dos documentos e 
das comunicações do Senado Federal. 

Parágrafo único – Esta Diretoria é integrada pelos seguintes órgãos: 

I – Seção de Expediente; 

II – Seção de Mecanografia; 

III – Seção de Protocolo. 

Art. 24 – A Seção de Expediente compete: 

a) elaborar o expediente oficial do Senado Federal (mensagens, oficios, telegramas, cartas, 
autógrafos, portarias, ordens de serviços) ; 



b) manter arquivo das cópias do expediente elaborado;  

c) preparar expedição através dos órgãos competentes (coleta de assinaturas, anotações nas cópias 
de documentos, registro e outras providências complementares. 

Art. 25 – À Seção de Mecanografia incumbe a execução dos serviços de datilografia de que 
necessitarem os órgãos da Diretoria. 

Art. 26 – A Seção de Protocolo compete: 

a) registrar todos os documentos submetidos ou encaminhados ao Senado Federal, anotando a 
procedência, o número de origem, a data, o assunto em súmula, a entrada, os despachos e o andamento 
no Senado Federal e outros dados que possam interessar, neles compreendidos, quanto às proposições, os 
pareceres, sua publicação, despachos e manifestações do Plenário, remessa à Presidência da República 
ou à Câmara dos Deputados, conversão em lei ou veto e suas conseqüências, à promulgação ou à Câmara, 
conforme o caso; 

b) conferir as peças dos processos e documentos recebidos para início ou tramitação já em curso, 
numerando e rubricando as respectivas páginas, ou completando o cumprimento dessas formalidades, 
quando for o caso; 

c) fazer a autuação dos documentos entrados; 

d) fazer juntadas por ordem cronológica de documentos e processos em curso, lavrando os 
respectivos termos; 

e) manter os livros e fichários necessários ao desempenho das suas atribuições; distribuir os 
processos e projetos segundo os respectivos despachos; 

g) numerar a correspondência oficial dos serviços do Senado Federal e manter arquivo das 
respectivas cópias; 

h) prestar Informações aos serviços da Secretaria e ao público; 

I) organizar a sinopse das matérias em curso no Senado Federal para publicação após o 
encerramento da Sessão Legislativa; manter em boa guarda os processos em diligência ordenada pelo 
Senado Federal e os referentes a medidas legislativas enviadas á Presidência da República ou à Câmara 
dos Deputados; 

k) organizar e fazer publicar, por Intermédio do órgão competente, a resenha mensal das proposições 
votadas pelo Senado Federal. 

SUBSEÇÃO II 

Da Diretoria da Contabilidade 

Art. 27 – A Diretoria de Contabilidade Incumbe: 

a) a elaboração da proposta orçamentária do Senado Federal; 

b) a coordenação e fiscalização dos créditos; 

e) o processamento das despesas da Secretaria; 

d) a execução dos serviços de pagamento dos Senadores e dos funcionários; 

e) a efetivação das medidas de caráter administrativo atinentes à aquisição, guarda e distribuição de 
material do Senado Federal. 

Parágrafo único – São órgãos da Diretoria da Contabilidade: 

I – Seção Financeira; 

II – Seção de Controle; 

III – Pagadoria; 

IV – Almoxarifado. 

Art. 28 – A Seção Financeira compete: 

a) elaborar a proposta de orçamento do Senado Federal; 



b) acompanhar o estudo da proposta de orçamento, sugerindo as alterações necessárias à sua 
atualização, quando em tramitação no Congresso; 

c) tomar as providências necessárias para o registro, pelo Tribunal de Contas, dos créditos 
orçamentários e adicionais destinados ao Senado Federal, sua distribuição ao Tesouro Nacional e 
recebimento pelo Diretor-Geral; 

d) fazer a escrituração dos referidos créditos e controlar o seu emprego; 

e) propor ao Diretor-Geral providências para a abertura de créditos adicionais; 

f) acompanhar a tramitação dos projetos de abertura de créditos adicionais para o Senado Federal, 
verificando a exatidão das quantias e rubricas respectivas; 

g) organizar os balancetes mensais, trimestrais e de encerramento do exercicio financeiro; 

h) providenciar, no fim de cada exercício, o levantamento dos saldos das contas de depósito no 
Banco do Brasil, a fim de ser feito o expediente necessário ao seu recolhimento à Tesouraria do Senado 
Federal ou à Caixa Econômica; 

i) providenciar o expediente necessário ao Ministério da Fazenda para a escrituração dos saldos do 
exercicio nas contas de “Restos a Pagar” e promover as medidas necessárias ao seu recebimento; 

j) escriturar, em livro especial, suas importâncias correspondentes aos saldos de exercicios 
anteriores, que só podem ser empregados mediante autorização prévia da Comissão Diretora; 

k) promover a aquisição do material permanente e de consumo, mediante concorrência e coleta de 
preços, conforme o caso; 

I) promover, mediante concorrência ou coleta de preços, a aprovação da Comissão Diretora à venda 
do material imprestável; 

m) elaborar o expediente relativo às suas atribuições; 

n) fazer o registro das deliberações da Comissão Diretora no tocante às atribuições da Seção; 

o) registrar e arquivar os documentos relativos às despesas realizadas e oportunamente recolhê-los à 
Diretoria do Arquivo; 

p) informar os processos pertinentes às atribuições da Seção. 

Art. 29 – A Seção de Controle compete: 

I – Quanto aos Senadores: 

a) organizar os boletins de frequência; 

b) preparar as fichas financeiras; 

c) atender aos pedidos de descontos e averbar as consignações em folha; 

d) preparar as folhas de pagamento;  

e) preparar as guias de recolhimento; 

f) fornecer certidões, atestados e declarações pertinentes à vida financeira dos Senadores. 

II – Quanto aos funcionários: 

a) organizar as fichas financeiras; 

b) atender aos pedidos de empréstimo e averbar as consignações em folha; 

c) elaborar as folhas de pagamento e tomar providências complementares à vista dos mapas de 
frequência organizados pela Diretoria do Pessoal; 

d) escriturar e conferir os livros e folhas; 

e) fornecer atestados, certidões e declarações pertinentes à vida financeira dos funcionários;  

f) preparar o livro e as folhas dos consignatários e encaminhar estas ao Tesouro Nacional; 

g) fornecer dados para declarações de Imposto de Renda;  

h) informar os processos relativos às atribuições da Seção; 



i) elaborar os cálculos para pedidos de créditos referentes a pessoal; fazer o registro das deliberações 
da Comissão Diretora no tocante às atribuições da Seção; 

k) registrar e arquivar os documentos relativos às despesas realizadas e oportunamente promover o 
seu recolhimento à Diretoria do Arquivo; 

I) elaborar o expediente necessário aos serviços da Seção.  

Art. 30 – À Pagadoria compete: 

a) prestar concurso ao Diretor-Geral no recebimento de valores destinados ao Senado Federal e no 
seu recolhimento ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica; e 

b) efetuar o pagamento de subsídios e ajudas de custo aos Senadores, de vencimentos, gratificações 
e diárias aos funcionários e de contas aos fornecedores. 

Art. 31 – Ao Almoxarifado incumbe: 

a) receber e conferir todo o material de consumo adquirido pelo Senado Federal; 

b) manter em perfeito estado de conservação o material sob sua guarda, classificando-o e 
providenciando com presteza o seu suprimento; 

c) exercer o controle do material em estoque, mantendo, para isto, a escrituração competente; 

d) atender, mediante recibo, aos pedidos de material feitos por escrito pelos órgãos do Senado 
Federal; 

e) prestar Informações ao Diretor de Contabilidade sobre os assuntos atinentes ao material. 

SUBSEÇÃO III 

Da Diretoria do Pessoal 

Art. 32 – A Diretoria do Pessoal tem por finalidade e coordenação sistemática dos assuntos relativos 
aos funcionários do Senado Federal, competindo-lhe a execução e fiscalização das medidas de caráter 
administrativo que a seu respeito forem adotadas. 

Parágrafo único – A Diretoria do Pessoal é constituida dos seguintes órgãos: 

I – Seção Administrativa; 

II – Seção de Registro; 

III – Serviço Médico-Social. 

Art. 33 – A Seção Administrativa incumbe: 

a) elaborar os títulos de nomeação, aposentadoria, demissão e outros determinados pelo 
Regulamento; 

b) manter sempre atualizadas as pastas individuais dos funcionários e escriturar o livro de 
assentamentos; 

c) organizar e manter fichário das deliberações da Comissão Diretora que digam respeito a pessoal; 

d) organizar o mapa de comparecimento, de férias a de licença;  

e) informar processos referentes a pessoal; 

f) prestar assistência à Comissão de Promoções; 

g) encaminhar à Comissão de Promoções os elementos necessários ao processamento das 
promoções dos funcionários da Secretaria; 

h) fornecer certidões, atestados e declarações sobre assuntos relacionados com o pessoal; 

i) elaborar os atos do Diretor-Geral, 1º-Secretário, Comissão Diretora e editais atinentes ao pessoal; 

j) encaminhar à Diretoria de Contabilidade quaisquer alterações relativas aos vencimentos de 
funcionários; 

k) manter os fichários e arquivos individuais; 

I) elaborar contagem de tempo de serviço dos funcionários para efeito de publicação anual; 



m) manter registro de vagas nas diversas carreiras; 

n) manter atualizada a legislação e a jurisprudência sobre os assuntos de pessoal; 

o) confeccionar a correspondência da Diretoria. 

Art. 34 – A Seção de Registro compete: 

I – Quanto aos Senadores: 

a) proceder ao registro dos diplomas; 

b) preparar as carteiras de identidade; 

c) organizar as listas de endereços dos Senadores, encaminhando-as à Diretoria de Publicações; 

d) organizar e atualizar os fichários individuais; 

e) organizar e manter as pastas individuais referentes aos Senadores em exercicio; 

f) fornecer certidões, atestados e declarações pertinentes a tempo de serviço e ao exercicio do 
mandato de Senador. 

II – Quanto aos funcionários: 

a) lavrar termos de posse e de contratos; 

b) fazer matrículas; 

c) organizar as listas de endereços dos funcionários, encaminhando-as à Diretoria de Publicações; 

d) fornecer carteiras de identidade; 

e) apostilar os títulos de nomeação; 

f) protocolar e fichar os documentos encaminhados à Diretoria; 

g) providenciar a publicação dos atos oficiais referentes ao pessoal da Secretaria; 

h) encaminhar os funcionários à inspeção de saúde; 

i) expedir a correspondência e encaminhar os processos e demais documentos da Diretoria; 

j) elaborar a estatística da Diretoria. 

Art. 35 – Ao Serviço Médico-Social compete: 

a) prestar serviços médicos, no edifício do Senado Federal, aos Senadores e funcionários da Casa; 

b) realizar exames de sanidade e capacidade física em candidatos ao ingresso no Quadro da 
Secretaria do Senado Federal; 

c) inspecionar os funcionários da Secretaria para efeito de licenças e de relevação de faltas; 

d) tomar parte nas juntas médicas que se constituírem para o exame dos funcionários, em casos de 
aposentadoria e outros em que essa medida se faça necessária. 

SUBSEÇÃO IV 

Dos Serviços Auxiliares 

Art. 36 – Os Serviços Auxiliares compreendem: 

I – Portaria; 

II – Administração do Edifício; 

III – Serviço de Transportes; 

IV – Serviço de Segurança; 

V – Serviço Radiotécnico. 

Art. 37 – A Portaria incumbe: 

a) abrir e fechar as portas do Senado Federal nas horas designadas pelo Diretor-Geral; 

b) receber a correspondência entregue por intermédio de portadores; 



c) distribuir aos destinatários a correspondência recebida; 

d) fazer a entrega da correspondência externa; 

e) manter o registro dos endereços dos Senadores e funcionários; 

f) superintender os serviços do seu pessoal; 

g) hastear a bandeira nacional e recolhê-la nas horas determinadas; 

h) desempenhar outros serviços que lhe sejam cometidos pela Direção-Geral. 

Art. 38 – Incumbe à Administração do Edifício: 

a) promover a conservação e a limpeza de todas as dependências do edifício, seus móveis, objetos e 
obras de arte; 

b) fiscalizar e conservar os serviços de telefone, elevadores, relógios, iluminação, gás, água e 
esgotos; 

c) fiscalizar a entrada e saída dos objetos; 

d) cooperar na fiscalização de obras e reparos no edifício do Senado Federal; 

e) executar outros serviços que lhe sejam determinados.  

Art. 39 – Ao Serviço de Transportes incumbe: 

a) fornecer transporte aos membros da Mesa, aos lideres e aos funcionários indicados pela Comissão 
Diretora; 

b) fornecer o transporte necessário à Portaria; 

c) guardar, zelar e conservar os veículos pertencentes ao Senado Federal e tudo quanto mais se 
contenha na garagem; 

d) promover e controlar a escala de serviço dos motoristas; 

e) ter em estoque, no Almoxarifado, os acessórios para os veículos pertencentes ao Senado Federal;  

f) anotar, em livro próprio, todas as ocorrências relativas aos veículos. 

Art. 40 – Ao Serviço de Segurança compete: 

a) colaborar na manutenção da ordem no edifício e locais sob a jurisdição do Senado Federal; 

b) fiscalizar o ingresso das pessoas estranhas, impedindo o dos inconvenientemente trajados, ou 
portadores de armas, embrulhos e Instrumentos agressivos; 

c) fazer retirar do edifício ou de suas dependências qualquer pessoa cuja presença se tome 
inconveniente; 

d) efetuar a detenção de quem cometa delito ou perturbe a ordem, de acordo com as determinações 
da autoridade superior, conduzindo-a, quando for o caso, às autoridades policiais competentes; 

e) fiscalizar o estacionamento de veículos nas imediações do edifício, fazendo cumprir as ordens para 
esse fim emanadas das autoridades competentes do Senado Federal; 

f) vedar a colocação, quando não permitida pelas autoridades competentes do Senado Federal, de 
cartazes, emblemas, bandeiras, escritos ou ornamentos de qualquer natureza no edifício ou suas 
Imediações; 

g) prestar assistência às autoridades e funcionários do Senado na realização de inquéritos ou 
investigações de natureza policial; 

h) estabelecer contato, quando ordenado pelas autoridades competentes do Senado Federal, com os 
policiais do Executivo; 

I) vigiar e proteger os bens patrimoniais do Senado Federal.  

Art. 41 – Ao Serviço Radiotécnico incumbe: 

a) reparar os defeitos nos microfones, auto-falantes e mesa consolete radiofônica existente ou que 
venha a ampliar-se ou instalar-se; 

b) manter em perfeito estado de funcionamento os aparelhos de ampliação de som e gravação; 



c) operar durante as Sessões do Plenário. 

SEÇÃO VI 

Da Divisão dos Serviços Legislativos 

Art. 42 – A Divisão dos Serviços Legislativos tem por finalidade a coordenação e supervisão dos 
serviços diretamente relacionados com a atividade legislativa do Senado Federal. 

SUBSEÇÃO I 

Da Diretoria das Comissões 

Art. 43 – A Diretoria das Comissões tem por finalidade prestar serviços de Secretaria às Comissões. 

Parágrafo único – São órgãos da Diretoria das Comissões: 

I – Seção de Administração; 

II – Seção de Mecanografia. 

Art. 44 – ã Seção de Administração compete: 

a) receber os projetos e documentos despachados às Comissões, rever a numeração do suas 
páginas, completá-las, se necessário, rubricando as ainda não rubricadas e conferir os anexos; 

b) submeter os projetos e documentos a despacho dos respectivos Presidentes; 

c) encaminhá-los aos Relatores por intermédio dos serviços competentes; 

d) receber os projetos e documentos restituidos pelos Relatores ou outros membros das Comissões e 
dar-lhes o devido encaminhamento; 

e) organizar a pauta das reuniões das Comissões, de acordo com os respectivos Presidentes; 

f) anunciar, de acordo com os Presidentes, os dias das reuniões e o horário de funcionamento das 
Comissões; 

g) redigir e fazer publicar, por intermédio do orgão competente, a convocação de reuniões 
extraordinárias das Comissões; 

h) redigir e fazer expedir, através dos órgãos competentes, a correspondencia das Comissões; 

i) manter o arquivo das Comissões; 

j) manter fichários para o registro das proposições despachadas às Comissões e em tramitação no 
âmbito destas; 

k) fazer, na capa dos processos, as devidas anotações sobre o andamento destes nas Comissões; 

I) fazer a juntada por ordem cronológica, mediante termo, de documentos que devam ser 
incorporados aos processos, de acordo com determinação dos Presidentes, dando conhecimento diário das 
ocorrências ao Protocolo; 

m) remeter ao Protocolo, para encaminhamento ao destino, os processos estudados pelas 
Comissões; 

n) manter controle dos prazos previstos no Regimento para tramitação dos projetos nas Comissões e 
dar conhecimento semanal aos respectivos Presidentes dos projetos cujos prazos terminem na semana 
seguinte, fornecendo-lhes mensalmente mapas demonstrativos desses projetos; 

o) redigir os resumos dos trabalhos realizados nas reuniões das Comissões, para distribuição à 
Imprensa; 

p) redigir as Atas das reuniões das Comissões e promover sua publicação por intermédio do órgão 
competente; 

q) organizar pastas para os membros das Comissões;  

r) fazer a estatistica dos trabalhos das Comissões; 

s) organizar, ao fim de cada Sessão Legislativa, o relatório dos trabalhos das Comissões; 



t) prestar informações aos Senadores e aos órgãos da Casa sobre a situação dos projetos e 
documentos despachados às Comissões; 

u) prestar assistência às Comissões, durante as reuniões destas, no que estiver compreendido na 
sua competência e, fora das reuniões, aos seus respectivos membros; 

v) organizar e manter em dia as coleções de avulsos e órgãos oficiais necessárias às Comissões; 

x) coordenar o trabalho dos Secretários das Comissões. 

Art. 45 – à Seção de Mecanografia incumbe: 

a) promover a feitura dos trabalhos datilográficos e de reprodução mimeográfica para as Comissões; 

b) datilografar os pareceres, relatórios, votos, requerimentos e Informações dos membros das 
Comissões. 

SUBSEÇÃO II 

Da Diretoria da Ata 

Art. 46 – A Diretoria da Ata tem por finalidade o resumo escrito e fiel do que se passar nas Sessões e 
Reuniões do Senado, competindo-lhe: 

a) redigir as Atas das Sessões e Reuniões do Senado; 

b) organizar e encaminhar à publicação os originais da Ata circunstanciada e os espelhos da Ordem 
do Dia; 

c) anotar, nas capas dos projetos, as ocorrências com eles verificadas em Plenário; 

d) organizar em coleções as Atas sucintas e providenciar a fim de que, encerrada a Sessão 
Legislativa, sejam encadernadas e recolhidas ao Arquivo; 

e) receber o expediente lido em Sessão e as proposições submetidas à consideração do Plenário, 
depois do despacho do Presidente, providenciar sobre as publicações que devam ser feitas e encaminhá-
los ao Protocolo, para o devido destino; 

t) registrar, em livro próprio, as matérias constantes da Ordem do Dia de cada Sessão; 

g) organizar e manter imprimir, através dos órgãos competentes, as listas de chamadas; 

h) fazer publicar as listas das Comissões Permanentes e Especiais; 

i) encaminhar à Diretoria do Expediente notas das deliberações do Plenário sobre as quais haja 
expediente a elaborar; 

j) organizar e mandar publicar, por intermédio do órgão competente, as Atas circunstanciadas das 
Sessões do Congresso Nacional, os avulsos das matérias constantes da respectiva Ordem do Dia e o 
espelho desta; 

k) elaborar as Atas sucintas e circunstanciadas das Sessões do Congresso Nacional.  

SUBSEÇÃO III 

Da Diretoria da Taquigrafia 

Art. 47 – A Diretoria da Taquigrafia tem por finalidade o apanhamento taquigráfico das Sessões e, 
quando necessário, das Reuniões das Comissões técnicas, sua revisão e redação. 

Parágrafo único – Esta Diretoria compreende: 

I – Seção de Apanhamento e Decifração; 

II – Seção de Revisão e Redação; 

lll – Seção de Serviços Administrativos. 

Art. 48 – à Seção de Apanhamento e Decifração compete: 

I – Pelo corpo de Taquígrafos de apanhamento e decifração: 

a) registrar os discursos, apartes, declarações da Mesa, resultado das votações e mais ocorrências 
de Plenário; 



b) datilografar o apanhamento taquigráfico e submetê-lo à revisão dos Taquígrafos-Revisores; 

c) incluir as leituras correspondentes aos “quartos” de cada taquigrafo; 

d) tomar conhecimento das revisões. 

II – Pelo corpo de Revisores, rever o trabalho da Seção, parceladamente, compreendendo os 
“quartos" de serviço, acompanhados pelo Taquígrafo-Revisor, de acordo com a escala de serviço dos 
Taquigrafos-Revisores. 

Art. 49 – A Seção de Revisão e Redação incumbe, através dos Taquígrafos - Supervisores; 

a) rever, na integra, os discursos, falas da Presidência e mais ocorrências de Plenário, para redação 
uniforme; 

b) orientar e resolver as questões atinentes à Seção. 

Art. 50 – A Seção de Serviços Administrativos incumbe: 

a) organizar diariamente as tabelas de serviço dos Taquígrafos, Taquígrafos-Revisores e 
Taquígrafos-Supervisores, de acordo com as instruções do Diretor; 

b) acompanhar o desenvolvimento do trabalho de Plenário para atualizar as tabelas, no caso de 
alterações; 

c) recolher os “quartos” revistos pelos Taquígrafos-Revisores, organizar a integra dos discursos e 
falas da Presidência e encaminhá-los aos Supervisores; 

d) recolher o trabalho revisto pelos Supervisores e entregá-lo ao Diretor da Taquigrafia; 

e) entregar aos oradores, quando solicitado, o texto dos discursos, para revisão; 

f) providenciar o recolhimento dos discursos entregues à revisão dos oradores; 

g) providenciar as cópias dos discursos que se tornarem necessárias para a imprensa ou para os 
oradores; 

h) dar conhecimento ao Diretor, findo o prazo estabelecido para a revisão dos oradores, dos 
discursos não devolvidos e providenciar a sua publicação, de acordo com as determinações da direção; 

i) organizar a estatistica dos trabalhos da Diretoria, para publicação após encerramento da Sessão 
Legislativa; 

j) ter em boa guarda e conservação os livros de consulta necessários à Diretoria; 

k) organizar as coleções do Diário do Congresso Nacional e de avulsos, para consulta; 

I) receber, diariamente, dos auxiliares da Mesa os avulsos das matérias da Ordem do Dia e distribui-
los ao Diretor, Taquígrafos, Revisores e Supervisores; 

m) manter arquivo das cópias dos discursos não publicados; 

n) manter em depósito o material de consumo necessário à Diretoria, dele suprindo os funcionários; 

o) manter fichários, nominal e de assuntos, dos discursos e das falas da Presidência; 

p) organizar listas, nominal e de assuntos, e estatísticas dos discursos proferidos para publicação 
após o encerramento da Sessão Legislativa; 

q) gravar, diariamente, as Sessões de Plenário; 

r) manter arquivo do material gravado; 

s) desempenhar outros serviços determinados pelo Diretor da Taquigrafia. 

SUBSEÇÃO IV 

Da Diretoria de Publicações 

Art. 51 – A Diretoria de Publicações tem por finalidades a organização do documentário e a 
divulgação das trabalhos do Senado Federal. 

Art. 52 – À Diretoria de Publicações compete: 



a) organizar em volumes, por ordem cronológica, de acordo com a orientação estabelecida pela 
Comissão Diretora, as Atas circunstanciadas das Sessões, a fim de constituírem os Anais do Senado; 

b) providenciar a publicação dos Anais, fazendo-lhes a revisão, organizando-lhes os índices e 
acompanhando-lhes a impressão; 

c) organizar os volumes de Documentos Parlamentares, cuja publicação seja julgada conveniente 
pela Comissão Diretora, providenciar sua impressão e fazer-lhes os índices e revisão; 

d) organizar e fazer publicar, de acordo com a orientação da Mesa, os Anais do Congresso Nacional, 
constantes das Atas das Sessões Conjuntas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

e) organizar outras publicações ordenadas pela Comissão Diretora; 

f) fazer a revisão de outras publicações determinadas pelo Diretor-Geral; 

g) manter registro de datas de encaminhamento dos originais à Impressão, de recebimento de 
provas, devolução destas após a revisão, entrega definitiva dos impressos da publicação da matéria; 

h) organizar os originais dos avulsos das matérias a serem submetidas ao pronunciamento do 
Plenário e daquelas que a Mesa determinar, encaminhá-los ao órgão impressor, proceder à revisão das 
respectivas provas e fiscalizar os trabalhos de impressão; 

i) efetuar o recebimento dos avulsos, verificar o cumprimento da encomenda e distribuí-los; 

j) providenciar a publicação, nos órgãos oficiais ou em separata, dos trabalhos para esse fim 
recebidos dos outros serviços da Casa; 

k) manter registro das datas de encaminhamento de originais à repartição impressora, de 
recebimento de provas, de devolução destes após a revisão, de entrega definitiva dos impressos e da 
publicação nos órgãos oficiais; 

I) conferir diariamente a matéria publicada no Diário do Congresso Nacional e providenciar sobre as 
retificações que se tornarem necessárias; 

m) representar ao Diretor sobre irregularidades ou atrasos que se verifiquem nas publicações do 
Senado Federal. 

SUBSEÇÃO V 

Da Diretoria da Biblioteca 

Art. 53 – A Diretoria da Biblioteca tem por finalidade zelar, organizar, manter, atualizar e enriquecer o 
acervo bibliográfico do Senado Federal e estabelecer intercâmbio com outras bibliotecas. 

Parágrafo único – Esta Diretoria é integrada pelos seguintes órgãos: 

I – Seção de Classificação e Catalogação;  

II – Seção de Referência Legislativa; 

III – Seção de Administração; 

Art. 54 – A Seção de Catalogação e Classificação compete: 

a) registrar, classificar e catalogar todo o material bibliográfico, livros, folhetos e publicações 
periódicas, entrados na Biblioteca, na conformidade dos sistemas, normas e regras universalmente 
adotados e previamente aprovados pelo Diretor; 

b) organizar e manter, em relação aos livros e publicações periódicas, mediante fichas datilografadas 
e impressas, os seguintes católogos: 

I – Dicionário ou Sistemático; 

II – Topográfico; 

III – Biobibliográfico ou de identidade 

IV – Aquisição ; 

V – Auxiliares; 

c) organizar, em cada trimestre, a partir do inicio da Sessão Legislativa, um boletim bibliográfico, 
relativo às novas aquisições da Biblioteca; 



d) promover periodicamente a publicação de um catálogo geral; 

e) atender às consultas atinentes a obras e periódicos, prestando aos consulentes toda a assistencia; 

f) organizar listas bibliográficas para os Senadores, as Comissões e a Assessoria Legislativa; 

g) fornecer à Seção de Administração, para fins de aquisição, Indicações sobre livros e publicações 
periódicas solicitados pelos Senadores e órgãos do Senado Federal e que ainda não constem do acervo da 
Biblioteca; 

h) organizar mostruários das obras raras e listas correspondentes; 

i) anotar as faltas existentes nas coleções de livros e periódicos e propor ao Diretor da Biblioteca as 
aquisições necessárias; 

j) promover anualmente o inventário do acervo bibliográfico; 

k) fazer a estatistica diária dos trabalhos. 

Art. 55 – A Seção de Referência Legislativa incumbe organizar e manter atualizados: 

a) fichários de legislação por assunto; 

b) fichários de legislação por ordem numérica; 

c) ementários, volumes de leis, decretos, regulamentos, portarias e circulares da União e do Distrito 
Federal; 

d) volumes do Diário do Congresso Nacional, do Diário Oficial e dos Anais de ambas as Casas do 
Congresso Nacional; 

e) fichários de jurisprudência administrativa da União; 

f) fichários de jurisprudência dos órgãos do Poder Judiciário da União; 

g) estatística diária dos trabalhos da Seção. 

Art. 56 – A Seção de Administração incumbe: 

a) manter correspondência com outras bibliotecas, para permuta de obras, periódicos, informações e 
fichas; com casas editoras e livrarias, para obtenção de esclarecimentos sobre obras, edições e coleta de 
preços; com orgãos culturais, para obtenção ou troca de informações; 

b) organizar a lista de obras cuja aquisição seja considerada necessária pela autoridade competente; 

c) promover a encadernação, restauração e conservação de obras, publicações e documentos; 

d) promover a assinatura de periódicos, cujo recebimento seja considerado conveniente ou 
necessário; 

e) promover a permuta de livros com outras bibliotecas ou entidades interessadas; 

f) processar os empréstimos de livros a Senadores e funcionários da Secretaria, salvo as obras raras, 
volumes que integram coleções de enciclopédias, dicionários e publicações similares, os quais não poderão 
sair da Biblioteca; 

g) organizar os registros necessários ao serviço de empréstimo, promovendo o recolhimento das 
obras, na forma prevista neste Regulamento; 

h) fazer a estatistica do movimento da Biblioteca, reunindo dados para o relatório anual; 

i) requisitar, com o "visto" do Diretor, o material de consumo necessário aos trabalhos da Diretoria e 
guardá-lo fazendo a distribuição às seções; 

j) fazer a distribuição dos Anais e outras publicações do Senado Federal às Bibliotecas, requisitando, 
para esse fim, os volumes necessários; 

k) fazer a estatistica diária do movimento de empréstimos e consultas. 

Art. 57 – A Biblioteca manterá plantão permanente, de 9 às 13 horas, e, além do expediente normal, 
plantão especial, de acordo com as necessidades dos Serviços do Senado Federal. 

Art. 58 – A frequencia à Biblioteca será permitida a pessoas estranhas ao Senado Federal, a juizo do 
Diretor e mediante prévia Identificação. 



Art. 59 – O prazo deferido aos Senadores e funcionários para a devolução de obras e demais 
publicações emprestadas será de quinze dias, prorrogável por mais dois períodos de oito dias. 

§ 1º – Esgotados esses prazos, o Diretor providenciará para que a obra seja restituída. 

§ 2º – O consultante ficará obrigado à Indenização pelo extravio de obras sob sua responsabilidade. 

SUBSEÇÃO VI 

Da Diretoria do Arquivo 

Art. 60 – A Diretoria do Arquivo tem por finalidade a guarda e conservação dos documentos que 
serviram de base à elaboração legislativa, dos documentos, livros, papéis e processos do Senado Federal, 
já ultimados, e a organização do documentário histórico da vida do Senado Federal e dos seus 
componentes, competindo-lhe:  

a) receber os documentos e processos mandados arquivar; proceder ao exame de suas peças, 
promover a restauração das que estiverem dilaceradas; completar-lhes a numeração, se necessário; 
rubricar as que ainda não tiverem sido objeto dessa providência; anexar termo do arquivamento, proceder 
ao registro, classificação sistemática e arquivamento dos documentos; 

b) organizar catálogos (índices) por assunto, onomástico e cronológico dos documentos arquivados; 

c) organizar e oportunamente fazer publicar o catálogo dos documentos de valor histórico; 

d) manter coleção do Diário Oficial e depósito do Diário do Congresso Nacional, bem como de 
avulsos e de outras publicações do Senado Federal; 

e) proceder ao desarquivamento dos documentos e processos solicitados para consulta pelos 
Senadores e órgãos competentes da Casa e encaminhá-los aos requisitantes, mediante recibo; 

f) atender às requisições, para fins de serviço, relativas ao Diário do Congresso Nacional, avulsos e 
outras publicações do Senado Federal, mantido sempre o mínimo de vinte exemplares; 

g) organizar e manter em ordem o arquivo das Sessões Conjuntas do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 54 do Regimento Comum; 

h) organizar e atualizar o arquivo especial relativo aos Senadores, do qual deverão fazer parte: 

1 – cópias fotostáticas dos diplomas; 

2 – retratos; 

3 – dados bibliográficos; 

4 – dados sobre sua atividade política e cultural; 

5 – dados sobre sua atuação no Senado Federal;  

i) elaborar o expediente da Diretoria;  

j) prestar as informações solicitadas pelos órgãos da Casa, Inclusive em processos; 

k) expedir certidões de documentos recolhidos ao Arquivo, observadas as disposições aplicáveis do 
Regimento Interno; 

l) cuidar da conservação dos documentos e publicações existentes no Arquivo, promovendo, pelos 
meios adequados, o seu expurgo periódico; 

m) promover a restauração de documentos de valor histórico; 

n) receber para arquivamento, no fim de cada Legislatura e já devidamente encadernadas, as Atas do 
Senado Federal e das Comissões; 

o) receber e arquivar, em invólucros lacrados e rubricados, as Atas das Sessões Secretas do Senado 
Federal e das Reuniões Secretas das Comissões; 

p) receber e arquivar filmes cinematográficos, fotografias e gravações sonoras relativas ao Senado 
Federal e ao Congresso Nacional. 

Art. 61 – Todos os documentos enviados à Diretoria do Arquivo deverão ser relacionados em duas 
vias e entregues, mediante recibo em uma das mesmas, passando antes pelo controle do Protocolo Geral 



para anotação. O órgão que encaminhar os documentos ao Arquivo deverá fazer menção escrita do número 
de anexos que acompanham os processos. 

Art. 62 – A reprodução de documentos ou cópia dos mesmos dependerá de requerimento 
devidamente justificado ao Diretor-Geral. 

Art. 63 – Os documentos que instruírem petições ou representações dirigidas ao Senado Federal a 
que não tenham de ser enviados à Câmara dos Deputados serão recolhidos à Diretoria do Arquivo. 

§ 1º – Tais documentos poderão ser restituídos a quem de direito, mediante despacho do 1º-
Secretário e recibo do Interessado no próprio requerimento de restituição. 

§ 2º – Os processos originárias dos órgãos da Administração Pública, que instruírem proposições 
apreciadas pelo Senado Federal, serão devolvidos às repartições de origem, desde que por elas solicitados, 
uma vez encerrada a tramitação da matéria. 

Art. 64 – Ressalvado o disposto no artigo 257, parágrafo único, do Regimento Interno, os 
documentos definitivamente arquivados por despacho da Mesa, ou por determinação do seu andamento, só 
poderão ser desarquivados mediante requisição escrita dos Membros da Mesa, do Diretor-Geral, do 
Secretário-Geral da Presidência, dos Diretores de Divisão e dos Diretores. 

Parágrafo único – Os documentos de que trata este artigo poderão ser consultados, no Arquivo, pelos 
Senadores e pelos funcionários do Senado Federal em objeto de serviço. 

Art. 65 – Será permitida a pesquisa em documentos arquivados por pessoas estranhas ao Senado 
Federal, mediante prévia identificação e a juízo do Diretor-Geral. 

SUBSEÇÃO VII 

Da Assessoria Legislativa 

Art. 66 – A Diretoria da Assessoria Legislativa tem por finalidade prestar assistência técnica à Mesa, 
às Comissões, aos Senadores e aos órgãos da Secretaria, competindo-lhe: 

a) estudar, de modo geral, a atividade legislativa do Congresso Nacional, com o fim de esclarecer os 
órgãos técnicos do Senado Federal sobre as matérias em curso; 

b) estudar, de modo especial, os projetos submetidos às Comissões, a fim de sobre eles prestar aos 
respectivos Relatores e demais componentes desses órgãos a cooperação de que necessitarem; 

c) proceder, por iniciativa própria ou mediante solicitação dos Senadores ou das Comissões, a 
estudos e pesquisas sobre determinados assuntos, para a eventual elaboração de projetos de lei a serem 
apresentados ao Senado Federal; 

d) examinar as sugestões enviadas ao Senado Federal, à Mesa ou aos Senadores e por estes 
encaminhadas ao seu estudo, informando sobre a conveniência e oportunidade de serem propostas ou 
adotadas as medidas nelas alvitradas; 

e) realizar outros estudos e pesquisas, por determinação da Mesa; 

f) reunir-se, periodicamente, no conjunto de seus integrantes, para o exame de proposições e 
assuntos legislativos que, pela sua natureza, o exigirem. 

TÍTULO III 

Dos Funcionários 

CAPÍTULO I 

Do Provimento e Vacância dos Cargos e Funções Gratificadas  

Art. 67 – São cargos Isolados, de provimento em comissão: 

I – o de Diretor-Geral; 

II – o de Secretário-Geral da Presidência. 

Art. 68 – São cargos de carreira: 

I – os de Oficial Legislativo; 



II – os de Taquígrafo, Taquígrafo-Revisor e Taquígrafo-Super-visor; 

III – os de Oficial Bibliotecário; 

IV – os de Auxiliar Legislativo; 

V – os de Auxiliar de Portaria, os de Ajudante de Portaria e os de Porteiro; 

VI – os de Motorista; 

VII – os de Motorista Auxiliar. 

Art. 69 – São cargos isolados, de provimento efetivo: 

I – os de Diretor de Divisão; 

II – os de Diretor; 

III – os de Assessor Legislativo; 

IV – os de Redator; 

V – os de Oficial da Ata; 

VI – o de Médico; 

VII – o de Oficial Arquivologista; 

VIII – o de Almoxarife; 

IX – o de Ajudante de Almoxarife; 

X – o de Conservador de Documentos; 

XI – o de Ajudante de Conservador de Documentos; 

XII – o de Enfermeiro; 

XIII – o de Chefe de Portaria; 

XIV – o de Administrador do Edifício; 

XV – o de Chefe do Serviço de Transportes; 

XVI – o de Eletricista; 

XVII – o de Eletricista-Auxiliar; 

XVIII – os de Inspetor de Segurança; 

XIX – os de Guarda de Segurança; 

XX – o de Radiotécnico; 

XXI – o de Radiotécnico-Auxiliar; 

XXII – os da Auxiliar de Limpeza; 

XXIII – os de Lavador de Automóvel. 

Art. 70 – Os cargos da Secretaria do Senado Federal serão providos por: 

I – nomeação; 

II – promoção; 

III – transferência; 

IV – reintegração; 

V – readmissão; 

VI – aproveitamento; 

VII – reversão. 

Parágrafo único – O provimento de que tratam os itens III a VII obedecerá ao disposto no art. 85, letra 
c, do Regimento Interno. 



SEÇÃO I 

Da Nomeação 

Art. 71 – A nomeação será feita: 

I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou Inicial de carreira; 

II – em comissão, quando se tratar de cargos Isolados que, nos termos do art. 67, assim devam ser 
providos; 

III – interinamente: 

a) em substituição, no impedimento do ocupante efetivo de cargo isolado; 

b) para cargos vagos, Isolados ou iniciais de carreira, para os quais não haja candidatos habilitados 
em concurso; 

§ 1º – Os cargos deverão ser providos dentro de trinta dias da ocorrência da vaga, devendo, no 
mesmo prazo, ser abertas as Inscrições de concurso, quando se tratar de cargos cujo provimento efetivo 
dependa dessa exigência. 

§ 2º – Nenhuma nomeação Interina poderá ser falta após o encerramento das Inscrições em 
concurso. 

§ 3º – O funcionário interino só poderá ter exercício no cargo para o qual foi nomeado. 

§ 4º – O ocupante interino do cargo, para cujo provimento efetivo seja exigida habilitação em 
concurso, será Inscrito ex officio no primeiro que se realizar. 

§ 5º – A aprovação da inscrição dependerá do preenchimento, pelo interino, das exigências 
estabelecidas para o concurso. 

§ 6º – Aprovadas as inscrições, serão exonerados os interinos que tenham deixado de cumprir o 
disposto no parágrafo anterior. 

§ 7º – O exercício Interino do cargo cujo provimento dependa de concurso não isenta o seu ocupante 
dessa exigência para nomeação efetiva, qualquer que seja o tempo de serviço. 

Art. 72 – A nomeação para os cargos cujo provimento dependa de concurso obedecerá à ordem de 
classificação dos candidatos habilitados. 

Art. 73 – Compete à Comissão Diretora nomear e exonerar interinos. 

Art. 74 – Será tornada sem efeito a nomeação se a posse não se verificar no prazo estabelecido. 

Parágrafo único – Tornar-se-á sem efeito, ainda, a nomeação se o nomeado for julgado incapaz no 
exame de capacidade física. 

Art. 75 – A nomeação para os cargos isolados obedecerá às seguintes normas: 

I – o de Diretor-Geral, por livre escolha, dentre os Diretores de Divisão e Diretores; 

II – o de Secretário-Geral da Presidência, por livre escolha, dentre os funcionários do Senado Federal 
que possuam as condições necessárias ao exercício do cargo; 

III – os de Diretor de Divisão, dentre os Diretores; 

VI – os de Diretor: 

a) da Diretoria da Taquigrafia, dentre os Taquígrafos-Supervisores e Revisores; 

b) da Diretoria de Publicações, dentre os Redatores que contem mais de cinco anos no cargo; 

c) da Diretoria da Assessoria Legislativa, dentre os Assessores Legislativos que contem mais de 
cinco anos no cargo; 

d) da Diretoria da Biblioteca, dentre os Oficiais Legislativos e Oficiais Bibliotecários em final de 
carreira que contem mais de cinco anos no cargo; 

e) da Diretoria do Arquivo, dentre os Oficiais Legislativos em final de carreira e o Oficial 
Arquivologista; 

f) da Diretoria da Ata, dentre os Oficiais Legislativos em final de carreira e Oficiais da Ata com mais de 
cinco anos no cargo; 



g) das demais Diretorias, dentre os Oficiais Legislativos da classe final de carreira; 

V – os de Assessor Legislativo e de Redator, mediante concurso; 

VI – o de Médico, dentre possuidores de diploma expedido por faculdades oficiais ou equiparadas, 
que contem mais de cinco anos de exercício da profissão, possuam prática hospitalar e especialização em 
clínica médica; 

VII – o de Chefe da Portaria, dentre os Porteiros; 

VIII – o de Chefe do Serviço de Transportes, dentre os Motoristas; 

IX – o de Enfermeiro, dentre portadores de diploma de enfermagem, expedido por estabelecimento 
oficial ou equiparado, que comprovem a prática da profissão por mais de dois anos; 

X – o de Inspetor de Segurança, dentre os Guardas de Segurança; 

XI – os demais, dentre candidatos possuidores da necessária habilitação, comprovada por 
documentos hábeis de prova prática de especialização, quando for o caso. 

Art. 76 – Para os efeitos do artigo 85, letra e, do Regimento Interno, consideram-se cargos da 
Portaria e Garagem os de Chefe da Portaria, de Chefe do Serviço de Transportes, de Porteiro, Ajudante de 
Porteiro, Auxiliar de Portaria, Motorista, Eletricista, Eletricista-Auxiliar, Lavador de Automóvel e Auxiliar de 
Limpeza. 

SUBSEÇÃO I 

Dos Concursos 

Art. 77 – Compete à Comissão Diretora designar as comissões organizadoras dos programas dos 
concursos, aprovar as respectivas Instruções, nomear as bancas examinadoras, determinar a data de 
realização das provas e homologar a classificação final dos candidatos. 

§ 1º – As comissões organizadoras serão constituídas por dois funcionários e pelo 1º-Secretário, que 
as presidirá. 

§ 2º – As bancas examinadoras serão compostas por um Senador, que as presidirá, e dois 
examinadores escolhidos, da preferência, entre os funcionários da Secretaria. 

§ 3º – Das decisões das bancas examinadoras caberá recurso à Comissão Diretora, no prazo de 
trinta dias. 

§ 4º – Uma vez realizadas as provas, a classificação final será homologada no prazo de noventa dias. 

Art. 78 – As Instruções deverão estabelecer: 

a) os programas de cada matéria; 

b) a natureza e especificação dos títulos; 

e) os títulos eliminatórias; 

d) os graus mínimos de habilitação em cada prova, ou em cada título e no conjunto; 

e) os requisitos para a inscrição, inclusive os limites de Idade; 

f) o prazo de validade do concurso; 

g) os prazos para as reclamações, perante a banca examinadora, em seguida à divulgação do 
resultado de cada prova; 

h) os prazos para decisão da banca examinadora; 

Art. 79 – Será exigido o certificado de conclusão de curso secundário, no ciclo colegial ou 
equivalente, dos candidatos aos concursos para provimento dos cargos de Taquígrafo, Oficial Legislativo e 
Oficial Bibliotecário. 

Parágrafo único – Somente poderão inscrever-se no concurso de Redator os candidatos que 
possuírem diploma do curso superior, expedido por estabelecimento oficial ou equiparado. 

Art. 80 – O concurso para provimento do cargo de Assessor Legislativo será de trabalhos e títulos. 



Parágrafo único – Somente poderão inscrever-se, no concurso de que trata este artigo, os candidatos 
que possuírem diploma de Curso Superior, adequado à especialidade e expedido por estabelecimento 
oficial ou equiparado. 

Art. 81 – Além das provas básicas de Português, Matemática, Corografia e História do Brasil, 
exigíveis em todos os concursos para cargos de carreira, serão eliminatórias, ainda, as seguintes: 

I – Noções de Direito Constitucional, de Direito Civil e de Direito Administrativo, para Oficial 
Legislativo; 

II – Datilografia, para Auxiliar Legislativo; 

III – Francês, Inglês e Taquigrafia, para Taquígrafo; 

IV – Francês, Inglês e Biblioteconomia, para Oficial Bibliotecário. 

§ 1º– No concurso para cargo isolado de Redator, serão eliminatórias as provas de Francês, Inglês e 
Técnica de Revisão; 

§ 2º – Para o provimento dos cargos da Carreira de Oficial Bibliotecário será exigida a apresentação 
de diploma de conclusão do curso de Biblioteconomia, expedido por estabelecimento de ensino oficial. 

SUBSEÇÃO II 

Da Posse 

Art. 82 – Posse é a Investidura em cargo ou função gratificada. 

Parágrafo único – Não haverá posse em casos de promoção e reintegração. 

Art. 83 – Só poderá ser empossado em  cargo quem satisfizer os seguintes requisitos: 

I – ser brasileiro; 

II – ter completado dezoito anos de Idade; 

III – estar no gozo dos direitos políticos; 

IV – estar quite com as obrigações militares; 

V – ter bom procedimento; 

VI – gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica; 

VIII – ter-se habilitado previamente em concurso, salva quando se tratar de cargo isolado para o qual 
não haja essa exigência. 

Art. 84 – É competente para dar posse o Diretor-Geral. 

Parágrafo único – Tomarão posse perante o 1º-Secretário o Diretor-Geral e o Secretário-Geral da 
Presidência. 

Art. 85 – Do termo de posse, assinado pela autoridade empossante e pelo funcionário, constarão o 
compromisso do fiel cumprimento dos deveres e atribuições e a declaração de que foram satisfeitas as 
exigências do artigo 83. 

Parágrafo único – O funcionário declarará, para que figurem obrigatoriamente no termo de posse, os 
bens e valores que constituem seu patrimônio. 

Art. 86 – O Diretor-Geral, ao dar posse, verificará, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas 
as condições legais para a investidura. 

Art. 87 – A posse terá lugar no prazo de trinta dias contados da publicação, no órgão oficial, do ato 
de provimento. 

Art. 88 – A requerimento do Interessado, o prazo da posse poderá ser prorrogado até sessenta dias, 
a critério do 1º-Secretário. 

SUBSEÇÃO III 

Do Exercício 

Art. 89 – O inicio, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual 
do funcionário. 



Art. 90 – Ao responsável pelo serviço para onde for designado o funcionário compete dar-lhe 
exercício. 

Art. 91 – O exercício do cargo ou função terá início no prazo de trinta dias contados: 

I – da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração; 

II – da data da posse, nos demais casos. 

§ 1º– A promoção não Interrompe o exercício, que é contado na nova classe a partir da data de sua 
publicação ou daquela em que deveria ter sido decretada. 

Art. 92 – O afastamento do funcionário para servir em outra repartição, por qualquer motivo, só se 
verificará mediante prévia autorização do Senado Federal para fim determinado e prazo certo, nunca 
superior a dois anos, prorrogáveis. 

Art. 93 – Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários aos seus assentamentos individuais. 

Art. 94 – O funcionário não poderá ausentar-se do País, para estudo ou missão oficial, sem prévia 
autorização da Comissão Diretora. 

Parágrafo único – A ausência de que trata este artigo não poderá exceder de quatro anos, só 
podendo ser repetida a permissão após o decurso de igual período. 

Art. 95 – Preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou denunciado por crime funcional 
ou, ainda, condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será 
afastado do exercício, até decisão final passada em julgado. 

Art. 96 – O funcionário que, no desempenho de suas funções, receber ou pagar em moeda corrente 
não poderá entrar em exercício sem a prévia prestação de fiança, a qual poderá ser satisfeita em dinheiro, 
ou títulos da dívida pública, ou apólices de seguro fidelidade, emitidas por instituto oficial ou empresa 
legalmente autorizada. 

§ 1º – A fiança será arbitrada pela Comissão Diretora. 

§ 2º – Não se admitirá levantamento da fiança antes de tomadas as contas do funcionário. 

SEÇÃO II 

Da Promoção 

Art. 97 – Promoção é o acesso do funcionário, em caráter efetivo, a cargo de classe imediatamente 
superior àquela a que pertence, na respectiva carreira. 

Art. 98 – A promoção obedecerá ao critério de antigüidade de classe e ao de merecimento, 
alternadamente, salvo quanto à classe final da carreira, em que será feita à razão de um terço por 
antigüidade e dois terços por merecimento. 

Parágrafo único – Qualquer outra forma de provimento de vaga não Interromperá a seqüência de que 
trata este artigo. 

Art. 99 – As promoções serão realizadas dentro do prazo de trinta dias da data da ocorrência da 
vaga. 

§ 1º – Quando não decretada no prazo legal, a promoção produzirá seus efeitos a partir do dia 
imediato ao prazo estabelecido neste artigo. 

§ 2º – Para todos os efeitos, será considerado promovido o funcionário que vier a falecer sem que 
tenha sido decretada, no prazo legal, a promoção que lhe cabia por antigüidade. 

§ 3º – Publicado o ato, a Diretoria do Pessoal providenciará a apostila da promoção no título do 
funcionário, indicando o critério a que a mesma obedeceu e a data da vigência, caso a promoção não tenha 
sido decretada no prazo legal. 

Art. 100 – À promoção, por merecimento, à classe intermediária de qualquer carreira só poderão 
concorrer os funcionários colocados, por ordem de antigüidade, nos dois primeiros terços da classe 
imediatamente inferior. 

Art. 101 – Não poderá ser promovido o funcionário que não possua o interstício de trezentos e 
sessenta e cinco dias de efetivo exercício na classe. 



§ 1º – Não se exigirá interstício quando nenhum dos Integrantes da classe que concorrer à promoção 
o possua. 

§ 2º – Será apurado em dias o tempo de exercício na classe para efeito de antigüidade. 

Art. 102 – Em benefício daquele a quem de direito cabia a promoção, será declarado sem efeito o ato 
que a houver decretado indevidamente. 

§ 1º – O funcionário promovido Indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver 
recebido. 

§ 2º – Ao funcionário a quem cabia a promoção aplica-se o disposto no art. 99, § 1º 

Art. 103 – O funcionário, no exercício de mandato legislativo ou de outro cargo ou comissão fora do 
Senado Federal, só poderá ser promovido por antigüidade. 

Art. 104 – O funcionário mais antigo na classe, no dia da vaga originária, poderá concorrer à 
promoção por merecimento, se por este critério deva o cargo ser provido. 

§ 1º – Ocorrendo duas ou mais vagas a serem preenchidas na mesma época, o funcionário nas 
condições deste artigo será indicado para a promoção por antigüidade, não devendo o seu nome constar da 
lista de merecimento. 

§ 2º – Quando o número de vagas for igual ou maior que o de funcionários às mesmas concorrentes, 
poderão ser também Incluídos na lista de merecimento os funcionários mais antigos na classe. 

Art. 105 – Verificada vaga em uma carreira, serão, na mesma data, consideradas abertas todas as 
decorrentes do seu preenchimento. 

Art. 106 – O funcionário suspenso disciplinar ou preventivamente poderá ser promovido, mas a 
promoção por merecimento ficará sem efeito se verificada a procedência da penalidade aplicada ou se dos 
fatos que determinaram a suspensão preventiva resultar em pena mais grave que a repreensão. 

Parágrafo único – Na hipótese deste artigo, o funcionário só perceberá o vencimento correspondente 
à nova classe quando tornada sem efeito a penalidade aplicada, ou, no caso de suspensão preventiva, se, 
da verificação dos fatos que a determinaram, não resultar pena mais grave que a repreensão. 

Art. 107 – As promoções serão efetuadas pela Comissão Diretora. 

SUBSEÇÃO I 

Da Promoção por Antigüidade 

Art. 108 – A antigüidade será determinada pelo tempo de exercício do funcionário na classe a que 
pertencer, descontadas as faltas não relevadas, licenças e outros afastamentos, exceto os previstos nos 
artigos 244 e 302. 

Art. 109 – Quando houver elevação do nível inferior de vencimentos de uma carreira, com a fusão de 
classes sucessivas, a antigüidade dos funcionários, na classe que resultar da fusão, será contada do 
seguinte modo: 

I – os funcionários da classe Inicial contarão a antigüidade que tiverem nessa classe, na data da 
fusão. 

II – os funcionários das classes superiores à Inicial contarão a soma das seguintes parcelas: 

a) a antigüidade que tiverem na classe a que pertencerem, na data da fusão; 

b) a antigüidade que tenham tido nas classes inferiores da carreira, nas datas em que houverem sido 
promovidos. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo estende-se aos casos em que simultaneamente se operar a 
fusão de classes sucessivas e a fusão de carreiras ou reclassificação de cargos, isolados ou de carreiras. 

Art. 110 – A antigüidade de classe será contada: 

I – nos casos de nomeação, transferência, reversão ou aproveitamento, a partir da data em que o 
funcionário entrar no exercício do cargo; 

II – no caso de promoção, a partir da data de sua publicação ou daquela em que deveria ter sido 
decretada. 



Art. 111 – Quando ocorrer empate na classificação por antigüidade, terá preferência o funcionário de 
maior tempo na carreira; persistindo o empate, será preferido o funcionário de maior tempo de serviço no 
Senado Federal; havendo, ainda, empate, o de maior tempo de serviço público, o de maior prole e o mais 
idoso, sucessivamente. 

§ 1º – Será computado como tempo de serviço público o que tenha sido prestado à União, Estado, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, em cargo ou função civil ou militar, em órgãos de administração 
direta ou autárquica, sociedade de economia mista, ininterruptamente ou não, apurado à vista dos 
elementos regularmente averbados no assentamento individual do funcionário. 

§ 2º– Quando se tratar de classe inicial, o primeiro desempate será feito pela classificação obtida em 
concurso prestado para ingresso na carreira. 

Art. 112 – Na apuração de tempo líquido de efetivo exercício, para determinação da antigüidade de 
classe e do desempate previsto no artigo anterior, não serão computados os afastamentos previstos no 
artigo 245, item IV. 

SUBSEÇÃO II 

Da Promoção por Merecimento 

Art. 113 – O merecimento de cada funcionário será apreciado pela Comissão de Promoções, 
segundo o preenchimento das condições previstas neste Regulamento. 

Art. 114 – O merecimento é adquirido na classe; promovido, o funcionário começará a adquirir o 
merecimento a contar do seu ingresso na nova classe. 

Art. 115 – O merecimento do funcionário será apurado: 

I – pela competência e discernimento demonstrados no exercício de suas atribuições; 

II – pelo zelo funcional e disciplina; 

III – pela assiduidade e pontualidade horária; 

IV – pela lealdade. 

§ 1º – Integram o zelo funcional os seguintes requisitos: 

a) observância das normas legais, regimentais e regulamentares; 

b) desempenho das tarefas com presteza e correção; 

e) espírito de colaboração e de Iniciativa revelado, Inclusive, pela apresentação de trabalhos 
condizentes com o serviço; 

d) discrição. 

§ 2º – Caracterizam a disciplina: 

a) obediência às ordens dos superiores hierárquicos; 

b) a urbanidade no trato com os superiores. 

§ 3º – A assiduidade será determinada, durante a permanência do funcionário na classe, pelo tempo 
de efetivo exercício, sendo computado um ponto negativo para cada falta. 

§ 4º – A falta de pontualidade horária será determinada pelo número de entradas-tarde, ou retiradas-
cedo, além de cinco, adicionando-se umas às outras para a apuração do número de impontualidades na 
classe. 

§ 5º – As condições previstas nos itens I, II e IV deste artigo definem propriamente o merecimento e 
serão apuradas de acordo com as respostas dadas pelos responsáveis pelos serviços ou titulares de 
Gabinete aos boletins de merecimento. 

§ 6º – A Diretoria do Pessoal compete fornecer os elementos relativos às condições de assiduidade e 
pontualidade horária. 

Art. 116 – O empate nas condições de merecimento será decidido em favor do funcionário que 
estiver em função de chefia; persistindo a igualdade, o desempate será, sucessivamente, em favor do 
funcionário de maior antigüidade na classe, na carreira, no tempo de serviço no Senado Federal, no serviço 
público federal e no serviço público. 



Art. 117 – A Comissão de Promoções será constituída pelo Diretor-Geral, Diretores de Divisão e 
Diretores, todos com direito a voto. 

§ 1º – Participará também dos trabalhos da Comissão, com direito a voto, o Secretário-Geral da 
Presidência, quando as funções normais do seu cargo o permitirem. 

§ 2º – A Comissão de Promoções será presidida pelo Diretor-Geral e, em sua falta, sucessivamente, 
pelo Secretário-Geral da Presidência, pelos Diretores de Divisão e Diretores mais idosos. 

Art. 118 – A Comissão de Promoções incumbe: 

a) apurar o merecimento dos funcionários à vista dos boletins de merecimento e elementos 
devidamente registrados nos respectivos assentamentos e, ainda, mediante informações consideradas 
indispensáveis; 

b) organizar as listas tríplices dos candidatos à promoção por merecimen o, encaminhando-as à 
Comissão Diretora; 

c) opinar sobre os recursos e reclamações de funcionários em assuntos atinentes a promoções por 
merecimento, no prazo de dez dias; 

d) informar os recursos interpostos à Comissão Diretora sobre a classificação por antigüidade. 

Art. 119 – A Comissão de Promoções iniciará suas atividades nos três dias imediatamente seguintes 
à Instalação dos trabalhos do Senado Federal, interrompendo-as, caso julgue necessário, no recesso 
parlamentar. 

Art. 120 – A Comissão de Promoções cabe estabelecer, em sua primeira Reunião Ordinária, as 
normas necessárias à execução de seus encargos, submetendo-as, após, à aprovação da Comissão 
Diretora. 

SUBSEÇÃO IV 

Do Processamento das Promoções 

Art. 121 – As promoções serão informadas: 

I – por antigüidade, pela Diretoria do Pessoal; 

II – por merecimento, pela Comissão de Promoções. 

Art. 122 – A Diretoria do Pessoal cabe: 

a) indicar os funcionários que devam ser promovidos por antigüidade, pela ordem da respectiva 
classificação; 

b) publicar, em abril de cada ano, a classificação geral dos funcionários, por ordem de antigüidade de 
classe, mencionando os dados referentes ao desempate, de acordo com os elementos colhidos até trinta e 
um de dezembro do ano anterior; 

§ 1º – Esta classificação será atualizada em relação a cada vaga. 

§ 2º – O funcionário que se julgar prejudicado poderá reclamar dentro de cinco dias da data da 
publicação, junto à Diretoria do Pessoal. Julgada improcedente a reclamação, caberá recurso, devidamente 
informado pela Comissão de Promoções, à Comissão Diretora, no prazo de vinte dias da decisão da 
Diretoria. Esgotado o prazo ou julgado o recurso, a antigüidade na classe tornar-se-á definitiva, não 
podendo ser objeto de revisão. 

§ 3º – Na reclamação contra determinada lista de antigüidade, não produzirá qualquer efeito alegação 
referente a tempo de serviço de outrem, já computado em lista anterior e contra a qual o funcionário não 
reclamou em tempo oportuno ou teve indeferida a sua reclamação. 

Art. 123 – Verificada a vaga em classe que assegure promoção por merecimento, a Diretoria do 
Pessoal solicitará, dentro de dez dias, aos responsáveis pelos serviços, os boletins de merecimento que 
deverão ser preenchidos, inclusive com a assinatura do interessado, ao tomar ciência de suas notas, e 
encaminhados ao Presidente da Comissão de Promoções. 

§ 1º – Antes de completados vinte dias da verificação da vaga, o Presidente da Comissão de 
Promoves convocará os demais membros da Comissão, apresentando-lhes as informações recebidas. 



§ 2º – A Comissão de Promoções poderá solicitar informações complementares aos responsáveis 
pelo preenchimento dos boletins de merecimento, inclusive aos chefes de seção; 

§ 3º – A Comissão de Promoções indicará à Comissão Diretora três nomes para cada vaga a ser 
preenchida. 

§ 4º – Ocorrendo outras vagas, os nomes que integravam a lista anterior figurarão nas subseqüentes, 
salvo se houver o funcionário incorrido em desmerecimento. 

§ 5º – De organização das listas de promoção por merecimento caberá recurso voluntário, no prazo 
de cinco dias, para a Comissão Diretora. 

SEÇÃO III 

Da Transferência 

Art. 124 – A transferência far-se-á: 

I - a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço; 

II – ex officio, no interesse da administração. 

§ 1º – A transferência, a pedido, para o cargo de carreira, só poderá ser feita para vaga a ser provida 
por merecimento. 

§ 2º – As transferências para cargos de carreira não poderão exceder de um terço dos cargos de 
cada classe e só poderão ser efetivadas no mês seguinte ao fixado para as promoções. 

Art. 125 – Caberá a transferência: 

I – de uma para outra carreira de denominação diversa; 

II – de um cargo de carreira para outro isolado, de provimento efetivo; 

III – de um cargo isolado, de provimento efetivo, para outro da mesma natureza. 

§ 1º – A transferência a pedido fica condicionada à habilitação em provas especiais. 

Art. 126 – A transferência far-se-á para cargo de igual vencimento ou remuneração. 

Art. 127 – O interstício para a transferência será de trezentos e sessenta e cinco dias na classe e no 
cargo isolado. 

Art. 128 – A transferência por permuta será processada por pedido escrito de ambos os interessados 
e de acordo com o prescrito nesta Seção. 

SEÇÃO IV 

Da Reintegração 

Art. 129 – A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou judiciária, é o reingresso no 
serviço, com ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. 

§ 1º – Será sempre proferida em pedido de reconsideração, em recurso ou em revisão de processo, a 
decisão administrativa que determinar a reintegração. 

§ 2º – A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Se este houver sido transformado, a 
reintegração se dará no cargo resultante da transformação e, se extinto, em cargo de vencimento ou 
remuneração equivalente, atendida a habilitação profissional. 

§ 3º – Reintegrado judicialmente o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar será destituído de 
plano ou reconduzido ao cargo anterior, sem direito a indenização. 

Art. 130 – O funcionária reintegrado será submetido a inspeção médica e aposentado quando 
incapaz. 

SEÇÃO V 

Da Readmissão 

Art. 131 – Readmissão é o reingresso no serviço do funcionário demitido ou exonerado, sem 
ressarcimento de prejuízos. 



§ 1º – O readmitido contará o tempo de serviço anterior. 

§ 2º – A readmissão dependerá de prova de capacidade, mediante inspeção médica. 

§ 3º – Respeitada a habilitação profissional, a readmissão far-se-á na primeira vaga a ser provida por 
merecimento. 

§ 4º – Far-se-á de preferência a readmissão no cargo anteriormente ocupado ou em outro de 
atribuições análogas a de vencimento equivalente. 

SEÇÃO VI 

Do Aproveitamento 

Art. 132 – Aproveitamento é o reingresso no serviço do funcionário em disponibilidade. 

§ 1º – Será obrigatório o aproveitamento de funcionário estável em cargo de natureza e vencimento 
ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. 

§ 2º – O aproveitamento dependerá da prova de capacidade, mediante inspeção médica. 

§ 3º – Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de 
disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público. 

§ 4º – Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, se o funcionário não 
tomar posse no prazo legal, salvo no caso de doença comprovada em inspeção médica. 

§ 5º – Provada a incapacidade definitiva na inspeção médica referida no parágrafo anterior, será o 
funcionário aposentado. 

SEÇÃO VII  

Da Reversão 

Art. 133 – Reversão é o reingresso no serviço do funcionário aposentado, quando insubsistentes os 
motivos da aposentadoria. 

Parágrafo único – A reversão far-se-á, de preferência, no mesmo cargo. 

SEÇÃO VIII  

Da Readaptação 

Art. 134 – Readaptação é a investidura em função mais compatível com a capacidade do funcionário 
e dependerá, sempre, de inspeção médica. 

Parágrafo único – A readaptação não acarretará decesso nem aumento de vencimentos ou 
remuneração e será feita mediante redução da atribuições inerentes ao cargo em que o funcionária estiver 
investido ou através de transferência. 

SEÇÃO IX 

Das Funções Gratificadas 

Art. 135 – Função gratificada é a retribuição pelo exercício de encargos de chefia, de Gabinete e 
outros legalmente criados. 

Art. 136 – Ressalvado o disposto nos arts. 47, v, 50, e, e 51, j e k, do Regimento Interno, as funções 
gratificadas serão providas por ato do Diretor-Geral. 

Parágrafo único – As funções gratificadas de Chefe de Seção serão preenchidas por indicação do 
titular da respectiva Diretoria. 

Art. 137 – As funções gratificadas são privativas dos funcionários do Senado, salvo as de Secretário 
Particular e Oficial de Gabinete. 

Parágrafo único – A função gratificada de Chefe do Serviço de Segurança será exercida por um dos 
Inspetores de Segurança. 

SEÇÃO X 



Das Substituições 

Art. 138 – Haverá substituição no Impedimento do ocupante de cargo de direção ou chefia e de 
funções gratificadas, caso necessário ao serviço. 

Parágrafo único – Será remunerada a substituição que ultrapassar o prazo de trinta dias. 

Art. 139 – As substituições serão feitas com observância das seguintes normas: 

1 – Por designação da Comissão Diretora: 

a) a do Diretor-Geral, dentre as Diretores de Divisão e Diretores; 

b) a do Secretário-Geral da Presidência, dentre os funcionários do Senado que possuam condições 
necessárias ao exercício do cargo; 

c) a de Diretor de Divisão, dentre os Diretores; 

d) a de Diretor, dentre os funcionários da última classe da carreira principal, ou de cargo isolado, com 
direito a ecesso ao cargo de Diretor, por indicação do Diretor-Geral. 

2 – Por designação do 1º-Secretário: 

a) a de Chefe da Portaria, pelo Porteiro ou, na ausência deste, por Ajudante de Porteiro; 

b) o do Administrador do Edifício, dentre os Porteiros; 

c) a do Chefe do Serviço de Transportes, dentre os motoristas; 

d) a de Chefe do Serviço de Segurança, dentre os Inspetores de Segurança; 

e) a de Radiotécnico, pela Radiotécnico-Auxiliar;  

f) a de Almoxarife, pelo Ajudante de Almoxarife; 

g) a de Conservador de Documentos, pelo Ajudante de Conservador de Documentos; 

h) a de Eletricista, pelo Eletricista-Auxiliar. 

3 – Por designação do Diretor-Geral, os Chefes de Seção, dentre os funcionários da Diretoria a que 
pertencer a Chefia; por indicação do respectivo titular. 

4 – Pela forma e por designação das autoridades mencionadas nos artigos 47, v, 50, e, e 51, j e k, do 
Regimento interno, o pessoal dos Gabinetes. 

SEÇÃO XI 

Da Vacância 

Art. 140 – A vacância do cargo decorrerá de: 

I – exoneração; 

II – demissão; 

III – promoção; 

IV – aposentadoria; 

V – posse em outro cargo; 

VI – falecimento. 

§ 1º – Dar-se-á exoneração: 

I – a pedido; 

II – ex offício, quando se tratar de cargo em comissão; 

§ 2º – Ocorrendo vaga, considerar-se-ão abertas, na mesma data, as decorrentes de seu 
preenchimento. 

§ 3º – A vaga ocorrerá na data: 

I – do falecimento; 

II – da publicação da resolução que criar o cargo; 



III – do ato que promover, aposentar, exonerar ou demitir, ou extinguir cargo excedente, cuja dotação 
orçamentária permitir o preenchimento do cargo vago; 

IV – da posse em outro cargo. 

§ 4º – Quando se tratar de função gratificada, dar-se-á a vacância por dispensa, a pedido ou ex 
officio, ou por destituição. 

CAPÍTULO II  

Da Lotação 

Art. 141 – A lotação dos funcionários obedecerá sempre às necessidades do serviço e será feita ex 
ofício, na seguinte ordem: da Secretaria-Geral da Presidência e das Divisões, pela Diretor-Geral; das 
Diretorias e Serviços subordinados, pelos Diretores de Divisão; das Seções, pelos Diretores. 

Art. 142 – Salvo na hipótese presente no art. 191, não serão designados para serviços diversos 
daqueles em cuja finalidade esteja compreendida a natureza das atribuições respectivas os ocupantes dos 
cargos de Assessor Legislativo; Médico; Taquígrafo-Supervisor; Taquígrafo-Revisor; Taquígrafo; Redator; 
Oficial Bibliotecário; Oficial Arquivologista; Administrador do Edifício; Conservador de Documentos; Ajudante 
de Conservador de Documentos; Enfermeiro; Almoxarife; Ajudante de Almoxarife e Motorista. 

Art. 143 – A lotação dos Gabinetes, correspondente ao número de funções gratificadas, será a 
seguinte: 

1 Secretário Particular;  

1 Oficial e 

3 Auxiliares, nos Gabinetes do Presidente, do Vice-Presidente e do Líder da Maioria; 

1 Secretário Particular; 

1 Oficial e 

2 Auxiliares, nos Gabinetes do 1º-Secretário e do Líder da Minoria; 

1 Secretário Particular; 

1 Auxiliar, nos Gabinetes dos Secretários e dos Suplentes; 

1 Secretário e 

1 Auxiliar no Gabinete do Diretor-Geral. 

Art. 144 – Será designado um Auxiliar para servir a cada Senador, na conformidade de sua 
preferência. 

Art. 145 – é vedada a designação de funcionários para servir em Gabinete ou a Senador, mesmo a 
título precário, além da lotação respectiva. 

CAPÍTULO III  

Do Horário 

Art. 146 – O tempo normal de trabalho a que estão sujeitos os servidores do Senado Federal é de 
seis horas diárias, nos dias úteis, excetuados os sábados. 

Art. 147 – Nos dias de funcionamento normal do Senado Federal, o expediente terá inicio: 

a) às 13 horas, para o funcionalismo em geral; 

b) às 14 horas, para o pessoal da Diretoria da Taquigrafia, ou, nas Sessões Extraordinárias, meia 
hora antes do seu Início; 

c) às 12 horas, para os servidores da Portaria. 

§ 1º – Para os funcionários a serviço de Gabinetes, o horário será estabelecido pelos respectivos 
titulares. 

§ 2º – Para os servidores encarregados da limpeza, o horário será estipulado pelo Diretor-Geral. 



§ 3º – Para os motoristas, o horário será estipulado pelo Chefe do Serviço de Transportes, de acordo 
com as instruções das autoridades a cuja disposição estiverem os automóveis. 

Art. 148 – Quando houver expediente pela manhã, os funcionários para ele escalados pelo respectivo 
responsável deverão apresentar-se meia hora antes da marcada para o inicio dos trabalhos. Findo o 
trabalho matinal, conceder-se-ão, sempre que possível, duas horas para o almoço, devendo o funcionário 
regressar ao serviço a fim de completar o número de horas regulamentares. 

Art. 149 – Os plantões da Biblioteca obedecerão, de preferência, ao sistema de rodízio. 

Art. 150 – Para as Sessões Extraordinárias só serão convocados os funcionários que tiverem 
comparecido à Sessão Ordinária do mesmo dia. 

Art. 151 – O pessoal lotado na Diretoria da Taquigrafia deverá permanecer em serviço até que o 
Diretor declare encerrados os trabalhos. 

Art. 152 – Durante o período de recesso do Poder Legislativo, o expediente terminará às 16 horas, 
podendo ser prorrogado pelo Diretor-Geral, atendida a necessidade do serviço. 

Art. 153 – Na ausência dos respectivos titulares, o pessoal lotado nos Gabinetes ficará submetido ao 
horário normal de trabalho da Secretaria. 

CAPÍTULO IV 

Da Freqüência 

Art. 154 – A freqüência dos servidores do Senado Federal será registrada: 

a) quanto aos lotados nas Diretorias e Serviços, perante os respectivos responsáveis, com as 
seguintes exceções: 

1 – os em serviço na Portaria, perante o Chefe da Portaria; 

2 – os do Serviço de Transportes, perante o respectivo Chefe;  

3 – os da Limpeza, perante o Administrador do Edifício. 

b) quanto aos dos Gabinetes, perante os respectivos titulares. 

§ 1º – Estão isentos de ponto o Diretor-Geral, o Secretário-Geral da Presidência, os Diretores de 
Divisão e as Diretores. 

§ 2º – Quando as conveniências do Serviço o exigirem, os responsáveis pelo mesmo poderão 
retardar, pelo prazo necessário, o encerramento do ponto dos funcionários sob sua direção. 

Art. 155 – Os responsáveis pelo registro do ponto enviarão à Diretoria do Pessoal, quinzenalmente, 
boletins de freqüência indicando, quanto a cada funcionário: 

1) dias de comparecimento;  

2) faltas; 

3) entradas depois da hora regulamentar, com a especificação do tempo de atraso; 

4) saídas antecipadas, com registro do tempo de antecipação; 

5) licença, férias, nojo, gala e outros casos de ausência previstos neste Regulamento. 

Parágrafo único – O levantamento do ponto da última quinzena de cada mês registrará a freqüência 
até o seu último dia. 

Art. 156 – O ponto será aberta quinze minutos antes e encerrado quinze minutos depois da hora 
estipulada para o início do expediente. 

§ 1º – O ponto será assinado e rubricado em cada Diretoria ou Serviço. 

§ 2º – Uma vez encerrado o ponto de entrada, o livro será recolhido pelo responsável, sendo 
franqueado à rubrica dos funcionários depois de findo o expediente. 

Art. 157 – O desconto em virtude de faltas interpoladas abrangerá os domingos e feriados, se estes 
ficarem compreendidos entre duas faltas. 

Art. 158 – As faltas justificadas por motivo de gala ou nojo corresponderão a oito dias úteis. 



Art. 159 – Não é permitido o abono de faltas por motivo de serviço externo. 

CAPÍTULO V  

Das Atribuições 

Art. 160 – Ao Diretor-Geral da Secretaria compete: 

1 – dirigir e fiscalizar, com o auxilio dos Diretores de Divisão; Diretores e Chefes de Serviço, as 
atividades da Secretaria, sob a superintendência do 1º-Secretário; 

2 – observar e fazer observar as disposições regulamentares e legais, as determinações da 
Comissão Diretora e do 1º-Secretário; 

3 – manter a ordem e a disciplina entre os seus subordinados e impor-lhes penas disciplinares; 

4 – dar posse e exercício aos servidores; 

5 – designar os funcionários que devam servir nos diversos setores da Secretaria; 

6 – secretariar as reuniões da Comissão Diretora; 

7 – prestar colaboração ao Presidente da Comissão Diretora na elaboração do seu relatório; 

8 – providenciar quanto ao expediente da Comissão Diretora, inclusive,na parte relativa à publicação 
das suas deliberações; 

9 – despachar as petições dirigidas à Secretaria, depois de informadas pelos órgãos competentes; 

10 – autenticar os papéis e as certidões passadas pelas Diretorias e Serviços; 

11 – julgar as justificações das faltas dos funcionários; 

12 – aprovar as indicações dos Chefes de Seção e seus substitutos; 

13 – mandar anotar nos assentamentos Individuais as Irreguláridades de comportamento dos 
funcionários e fazer cancelar tais anotações, quando houver deliberação que as torne em efeito; 

14 – representar à Comissão Diretora, por Intermédio do 1º-Secretário, contra as faltas dos 
funcionários; 

15 – atender aos pedidos de informações solicitados pelos órgãos do Senado Federal e pelos 
Senadores; 

16 – ser o órgão de ligação entre a Secretaria e a Comissão Diretora, por intermédio do 1º-Secretário; 

17 – abrir a correspondência destinada ao Senado Federal, dando-lhe o devido destino, salvo a de 
natureza sigilosa; 

18 – conceder licença aos funcionários; 

19 – comunicar à Comissão Diretora as vagas verificadas no Quadro da Secretaria; 

20 – assinar as folhas de pagamento; 

21 – ordenar as despesas da Secretaria até Cr$ 20.000;00 e outras maiores, estas de acordo com as 
instruções da Comissão Diretora ou do 1º-Secretário; 

22 – receber do Tesouro Nacional, requisitadas pelo 1º-Secretário, as dotações orçamentárias da 
Secretaria, Inclusive ajuda de custo dos Senadores, recolhendo-as ao Banco do Brasil ou à Caixa 
Económica, a juízo da Comissão Diretora; 

23 – apresentar ao Vice-Presidente, mensalmente, um balancete com a demonstração das quantias 
recebidas e despendidas, e do saldo existente em Caixa; 

24 – apresentar trimestralmente um balancete à Comissão Diretora; 

25 – apresentar à Comissão Diretora, no começo do ano, a proposta do Orçamento do Senado 
Federal para o exercício seguinte; 

26 – rubricar os livros necessários aos serviços de Contabilidade e Almoxarifado; 

27 – corresponder-se com as repartições, autoridades e autarquias, quando não couber ao 
Presidente ou ao 1º-Secretário a assinatura do expediente; 



28 – promover a inclusão do saldo do exercício nas contas de "resto a pagar”; 

29 – promover, ao fim de cada exercício, o levantamento dos saldos das contas de depósito do 
Banco do Brasil e fazer o recolhimento desses saldos à Caixa Econômica; 

30 – prorrogar ou antecipar e encerrar o expediente, de acordo com as necessidades do serviço; 

31 – convocar funcionários para serviços extraordinários; 

32 – fornecer ao Secretário-Geral da Presidência, ao fim de cada Sessão Legislativa, as estatísticas 
dos serviços; 

33 – servir de elemento de articulação administrativa com a Câmara dos Deputados; 

34 – mandar anotar nos assentamentos individuais dos funcionários os elogios de caráter funcional 
relacionados com as atividades destes na Secretaria do Senado; 

35 – conceder salário-família, à vista de documentos hábeis, e licença especial; 

36 – assinar os pedidos de compra de material, os quais, extraídos em três vias, serão registrados e 
processados pela Diretoria de Contabilidade; 

37 – conceder licença para tratamento de saúde até trinta dias e prorrogá-la, no período de recesso 
do Senado Federal, por igual prazo. 

Art. 161 – Ao Secretário-Geral da Presidência compete, além de outras incumbências que lhe sejam 
cometidas pelo Presidente do Senado Federal: 

1º – Assessorar a Mesa, cumprindo-lhe: 

a) comunicar ao Presidente a hora da abertura da Sessão, o número de Senadores presentes e dos 
que forem comparecendo depois de iniciados os trabalhos; 

b) preparar o expediente a ser lido na Sessão; 

c) fornecer ao Presidente os avulsos das matérias constantes da Ordem do Dia; 

d) estudar as proposições da Ordem do Dia, anotando-lhes o andamento a que estiverem sujeitas, 
assinalando os pontos sobre os quais devam incidir as votações e o processo a ser adotado nestas, 
Indicando as proposições principais e acessórias, os pareceres, os relatórios e fornecendo quaisquer outros 
elementos para facilitar as consultas ao Plenário; 

e) fazer registrar em livro próprio e indicar ao Presidente os oradores inscritos para ocupar a tribuna à 
Hora do Expediente, durante a Ordem do Dia e depois desta; 

f) acompanhar as reclamações e questões de ordem formuladas e prestar ao Presidente os 
esclarecimentos necessários à sua solução; 

g) estudar, por incumbência do Presidente, qualquer matéria afata ao conhecimento da Mesa; 

h) auxiliar o Presidente na organização da Ordem do Dia; 

i) verificar se os papáis presentes à mesa estão em termos da ser encaminhados; 

j) ter sob a sua guarda, para encaminhamento à Mesa, os originais das matérias incluidas ou a serem 
incluidas na Ordem do Dia, devolvendo-as, logo que tenham solução definitiva, ao órgão competente, para 
o devido destino; 

k) preparar os despachos ordenados pelo Presidente; 

2º – receber, abrir e submeter ao Presidente a correspondência oficial a este dirigida e providenciar 
para o preparo das respostas 

3º – submeter ao Presidente o expediente que deva receber a sua assinatura, bem como os 
autógrafos destinados à promulgação, à sanção ou à Câmara dos Deputados; 

4º – prestar colaboração na feitura do Relatório da Presidência; 

5º – representar, em atos oficiais extemos, o Presidente, quando este o determinar; 

6º – servir de Intermediário entre a Presidência e a Secretaria do Senado Federal, encaminhando os 
papéis e providenciando, junto aos órgãos competentes, sobre o seu andamento, de acordo com as 
instruções recebidas; 



7º – organizar, no fim da Legislatura, a consolidação das modificações feitas no Regimento, 
providenciando, por intermédio da Diretoria de Publicações, a sua reimpressão durante o interregno das 
Sessões; 

8º-  dirigir os serviços da Secretaria-Geral da Presidência;  

9º – supervisionar os Serviços Auxiliares do Plenário; 

10º – solicitar do Diretor-Geral a designação de funcionários de sua escolha para os trabalhos que 
superintende; 

11º – estabelecer a escala de férias dos funcionários da Secretaria-Geral da Presidência; 

12º – abrir e fechar o ponto dos funcionários da Secretaria-Geral da Presidência; 

13º – opinar sobre os pedidos de justificação de faltas dos funcionários da Secretaria-Geral da 
Presidência e dos Serviços Auxiliares do Plenário; 

14º – requisitar ao Almoxarifado, mediante recibo, o material necessário aos serviços da Secretaria-
Geral da Presidência; 

15º – Informar sobre a conveniência do afastamento dos seus subordinados, em virtude de licença 
especial, licença para o trato de Interesse particular e transferência; 

16º – pedir ao Diretor-Geral a aplicação de penalidades aos seus subordinados; 

17º – organizar a escala dos funcionários da Secretaria-Geral da Presidência e dos Serviços 
Auxiliares do Plenário que devam ser convocados para serviços extraordinários; 

18º – requisitar do Arquivo os projetos e documentos necessérios à consulta da Mesa. 

Art. 162 – Ao Diretor de Divisão incumbe: 

a) dirigir os serviços da Divisão para a qual tenha sido designado pelo 1º -Secretário; 

b) substituir o Diretor-Geral nos seus Impedimentos; 

c) ser o elemento de ligação entre as Diretorias e o Diretor-Geral; 

d) prestar calaboração ao Diretor-Geral, nas atividades Inerentes ao seu cargo; 

e) representar ao Diretor-Geral sobre as necessidades dos serviços nos setores de suas atribuições; 

f) fiscalizar os serviços subordinados à sua Divisão, comunicando ao Diretor-Geral qualquer 
irregularidade observada na execução dos mesmos; 

g) distribuir, por Diretorias ou Serviços que Ihe sejam subordinados, os funcionários designados para 
a Divisão pelo Diretor-Geral; 

h) submeter ao Diretor-Geral as escalas de férias propostas pelos Diretores; 

I) encaminhar ao Diretor-Geral, ao fim de cada Sessão Legislativa, as estatisticas dos serviços de sua 
Divisão. 

Art. 163 – Ao Diretor cabe: 

a) dirigir os serviços da sua Diretoria; 

b) substituir o Diretor-Geral e os Diretores de Divisão nos seus impedimentos; 

c) representar ao Diretor de Divisão sobre as falhas que se verificarem na Diretoria a seu cargo e 
propor as providências necessárias para saná-las; 

d) ter sob sua guarda o livro de ponto da Diretoria e fiscalizar o registro diário de comparecimento dos 
funcionários; 

e) opinar sobre os pedidos de justificação de faltas dos funcionários de sua Diretoria; 

f) fornecer à autoridade competente as informações solicitadas em matéria de serviço; 

g) representar ao Diretor de Divisão sobre as faltas dos seus subordinados; 

h) requisitar ao Almoxarifado, mediante recibo, o material necessário aos serviços; 

I) executar e fazer executar outros serviços que lhe forem atribuídos pelo Diretor-Geral ou pelo Diretor 
de Divisão, dentro da sua competência e das finalidades da sua Diretoria; 



j) informar sobre a conveniência do afastamento dos seus subordinados em virtude de licença 
especial, licença para trato de interesses particulares e transferências; 

k) representar ao Diretor da Divisão sobre as alterações que se tomem necessárias na lotação da sua 
Diretoria; 

I) organizar, de acordo com os Chefes de Seção, quando os houver, a escala dos funcionários que 
devam ser canvocados para serviços extraordinários; 

m) providenciar a organização da estatística dos trabalhos da Diretoria e encaminhá-la, ao fim da 
Sessão Legislativa, ao Diretor de Divisão; 

n) organizar, na última quinzena de cada Sessão Legistativa, a escala de férias do pessoal, 
submetendo-a ao respectivo Diretor de Divisão; 

o) cumprir e fazer observar as disposições legais e regulamentares; 

p) representar ao Diretor-Geral, por intermédio do Diretor de Divisão, quanto a irregularidades 
verificadas em sua Diretoria, propondo as medidas que julgar convenientes; 

q) manter ambiente favorável ao aperfeiçoamento dos serviços e á obtenção de melhor rendimento 
do trabalho Individual; 

r) organizar escalas de plantão e designar o funcionário responsável durante esse período; 

s) indicar ao Diretor-Geral nomes para a função de Chefe de Seção ou substituto; 

t) promover o inventário do material permanente da Diretoria; 

u) solicitar, por Intermédio da Diretoria do Pessoal; visita médica domiciliar aos seus subordinados, 
quando não. comparecerem ao serviço por motivo de doença; 

v) distribuir o pessoal pelas Seções, de conformidade com as suas aptidões e a conveniencia do 
serviço; 

x) requisitar do Arquivo os projetos e documentos necessários à consulta dos Serviços da Diretoria. 

Art. 164 – Ao Chefe de Seção incumbe: 

a) dirigir os serviços da Seção a seu cargo; 

b) fiscalizar a presença dos funcionários sob sua chefia; 

c) informar sobre a concessão de licença especial ou para trato de Interesse particular dos 
funcionários sob sua chefia; 

d) representar ao Diretor sobre as faltas dos funcionários e incidentes que ocorram na Seção; 

e) manter a ordem e a disciplina nos Serviços;  

f) ser o intermediário entre a Seção e o Diretor.  

Art. 165 – Ao Taquigrafo-Supervisor cabe: 

a) prestar assistência ao Diretor da Taquigrafia na supervisão dos debates e trabalhos executados 
pelos funcionários; 

b) rever os discursos e as falas da Presidência em sua integra, tendo em vista o sentido de unidade 
que devam manter; 

c) observar o funcionamento dos serviços, sugerindo providências para melhor rendimento; 

d) superintender a ordem e a disciplina de seu setor; 

e) velar pela exatidão das citações regimentais constantes do apanhamento e das falas da 
Presidência; 

f) reunir quinzenalmente os Taquígrafos-Revisores para orientação do serviço. 

Art. 166 – Ao Taquígrafo-Revisor compete: 

a) rever o trabalho dos Taquígrafos de seu quarto de serviço, corrigi-lo, rubricá-lo e encaminhá-lo aos 
Taquígrafos-Supervisores; 

b) prestar auxilio aos Taquigrafos de seu quarto de serviço, quando solicitado e entender justificável; 



c) reunir quinzenalmente os Taquígrafos para orientação do serviço. 

Art. 167 – Ao Taquígrafo incumbe: 

a) o apanhamento dos trabalhos das Sessões do Senado Federal, na forma estabelecida pelo Diretor 
da Taquígrafia, e das Reuniões das Comissões para as quais for escalado; 

b) fazer as ligações dos quartos de serviço, incluir as leituras e sujeitá-las à revisão dos taquígrafos-
Revisores; 

c) recorrer ao Taquígrafo-Revisor que o acompanhou e, no caso de divergencia, ao Taquígrafo-
Supervisor. 

Art. 168 – Ao Oficial Legislativo compete: 

a) executar os trabalhos da Secretaria que lhe forem distribuidos pelo Diretor ou Chefe a que esteja 
subordinado; 

b) colaborar na execução de outros serviços na Diretoria;  

c) secretariar as Comissões para que for designado; 

d) desempenhar, quando designado, as funções de Oficial ou Auxiliar de Gabinete; 

e) fornecer dados para a estatistica dos trabalhos a seu cargo; 

f) conferir os trabalhos datilográficos; 

g) oferecer ao Diretor sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços. 

Art. 169 – Ao Assessor Legislativo compete a execução dos trabalhos atribuidos à Assessoria 
Legislativa, discriminados no art. 63 deste Regulamento. 

Art. 170 – O Médico tem por encargo; 

a) prestar assistencia aos Senadores e aos funcionários do Senado Federal, em qualquer 
dependência do editicio, durante as horas do funcionamento da Casa; 

b) examinar, em seus domicilios, quando o Diretor-Geral o ordenar, e sem prejuizo das suas funções 
normais, os funcionários que deixarem de comparecer ao expediente sob a alegação de doença, bam como 
os que por esse motivo tiverem necessidade ds se retirar do serviço; 

c) examinar os funcionários que, por motivo de doença, necessitem de licença, fornecendo-lhes 
atestado em que, sem quebra do segredo profissional, se declare o tempo indispensável ao tratamento; 

d) tomar parte, sempre que possivel, nas juntas médicas que se constituirem para exame de 
funcionários, subscrevendo, com os demais membros da junta, os respectivos laudos; 

e) prestar à Comissão Diretora e ao Senado Federal os informes que lhe forem solicitados, 
pertinentes ao Serviço Médico da Casa; 

f) organizar a estatistica dos trabalhos do Serviço; 

g) requisitar ao Diretor-Geral o material necessário ao Serviço;  

h) dirigir o trabalho do Enfermeiro. 

Art. 171 – Ao Enfermeiro cabe o desempenho dos trabalhos Inerentes à sua profissão, de acordo 
com a orientação do Médico. 

Art. 172 – Ao Oficial Bibliotecário compete o desempenho das funções Inerentes à sua 
especialização, na Diretoria da Biblioteca, de acordo com o respectivo Diretor. 

Art. 173 – Incumbe ao Oficial Arquivologista, observadas as normas determinadas pelo Diretor de 
Serviço, executar os trabalhos inerentes à sua especialização. 

Art. 174 – Ao Oficial da Ata compete a redação da Ata, quer sucinta, quer circunstanciada. 

Art. 175 – Ao Redator cabe, além de outros encargos inerentes às suas funções e que lhe forem 
atribuídos pelo Diretor, a revisão de provas de discursos, pareceres, avulsos e relatórios, bem como a 
redação e revisão dos índices dos Anais. 

Art. 176 – Ao Administrador do Edifício compete: 



a) superintender os trabalhos de limpeza do Edifício, conservação do material permanente e objetos 
de arte, ressalvados os que estejam sob a responsabilidade de outrem; 

b) superintender o funcionamento dos serviços de elevadores, ampliação de som, luz, telefones, 
aparelhos elétricos em geral, instalações sanitárias e de gás; 

c) colaborar na fiscalização das obras e consertos que se realizem no Edifício. 

Art. 177 – Ao Ajudante do Administrador do Edifício compete auxiliar o Administrador no desempenho 
das respectivas atribuições e substituí-lo nos impedimentos. 

Art. 178 – Incumbe ao Almoxarife, com o auxilio do seu Ajudante: 

a) receber e mantar em depósito o material adquirido, verificar a sua qualidade, quantidade e preço, 
em confronto com as taturas, e guardá-lo classificadamente, de modo a serem os pedidos atendidos com 
presteza; 

b) atender aos pedidos de material feitos por escrito pelas Diretorias, depois de visados pelo Diretor 
da Contabilidade, entregando-os mediante recibo; 

c) solicitar, em tempo, o suprimento do material a esgotar-se; 

d) manter em dia, de acordo com instruções do Diretor, a escrituração do material em depósito; 

e) prestar contas, ao Diretor, do estoque confiado a sua guarda e do estado da escrituração;  

f) apresentar, ao fim de cada ano, o balanço do Almoxarifado e as listas de material em estoque e do 
fornecido e recebido durante o ano. 

Art. 179 – Ao Auxiliar Legislativo incumbe, predominantemente, a execução de trabalhos 
datilográficos, sem prejuízo de outros que lhe atribuam os responsáveis pelos respectivos serviços. 

Art. 180 – Ao Conservador de Documentos, com o auxilio do seu Ajudante, compete:  

a) verificar, permanentemente, quais os volumes necessitados de encadernação, reencademação, 
lavagem técnica e desinfecção, dando ciência ao Diretor da Biblioteca; 

b) promover e dirigir frequente trabalho de limpeza nos volumes e estantes; 

e) realizar a lavagem técnica dos volumes sujos; 

d) restaurar livros e documentos, assim como Imunizá-los e desinfetá-los; 

e) atender aos encargos de sua profissão em outros setores da Secretaria, quando o determine o 
Diretor-Geral. 

Art. 181 – Ao Chefe da Portaria cabe:  

a) dirigir os serviços da Portaria; 

b) fazer a distribuição dos funcionários da Partaria pelos serviços da Casa, de acordo com as 
necessidades, durante o expediente da Secretaria, determinando-lhes as tarefas e fiscalizando-lhes a ação; 

c) fiscalizar a entrada e saida dos objetos; 

d) auxiliar o policiamento interno; 

e) superintender a entrega da correspondencia destinada aos Senadores, que não a recebem na 
Agência Postal-Telegráfica, bem como aos órgãos e funcionários da Casa; 

f) superintender a entrega do expediente externo; 

g) efetuar pequenas despesas de pronto-pagamento, com as verbas que lhe forem confiadas pelo 
Diretor-Geral, prestando contas de sua aplicação. 

Art. 182 – Ao Porteiro incumbe: 

a) abrir as portas do Senado Federal nas horas determinadas pelo Diretor-Geral e fechá-las após o 
término dos trabalhos do dia e a retirada dos Senadores e funcionários; 

b) atender às pessoas estranhas que se destinem às tribunas e galerias, bem como às que desejem 
avistar-se com os Senadores e funcionários; 

c) auxiliar o serviço de entrega interna da correspondência; d) protocolar e encaminhar a 
correspondência a expedir;  



e) hastear e recolher a Bandeira. 

Art. 183 – Ao Ajudante de Porteiro compete: 

a) auxiliar o Chefe da Portaria e os Porteiros em todas as suas atribuições; 

b) auxiliar, nos trabalhas pertinentes ao pessoal da Portaria, os serviços dos Gabinetes, Comissões, 
Plenário, Diretoria e Seções, de acordo com as determinações dos respectivos Diretores e Chefes; 

Art. 184 – Ao Auxiliar de Portaria e Auxiliar de Limpeza Incumbe a limpeza geral do edifício e dos 
móveis, a conservação, durante os trabalhos do Senado Federal, dessa limpeza e qualquer outro serviço 
que lhes seja determinado pelo Chefe da Portaria ou responsáveis pelos serviços onde estiverem lotados. 

Art. 185 – Ao Eletricista e seu Auxiliar, subordinados ao Chefe da Portaria, incumbe a conservação 
de todos os motores, máquinas, aparelhos de iluminação e telefônicos, relógios, campainhas, aparelhos 
elétricos em geral e elevadores, cumprindo ao primeiro representar por escrito sobre qualquer providência 
que se fizer necessária, com a Indicação de risco, quando houver. 

Art. 186 – Ao Chefe do Serviço de Transportes compete:  

a) superintender os serviços de transportes do Senado; 

b) opinar sobre as condições de habilitação do pessoal a ser admitido no Serviço de Transportes; 

c) examinar os veículos adquiridos pelo Senado Federal antes de sua aceitação, informando por 
escrito sobre as suas condições; 

d) organizar a escala de serviço do pessoal, inclusive quanto a plantões que se tornarem necessários 
à noite ou em dias feriados ou santificados; 

e) fiscalizar a atividade dos Motoristas, no tocante às suas funções técnicas; 

f) propor a aquisição do material e acessórios necessários aos serviços, recebe-lo medianle recibo e 
manter registro de entrada e consumo; 

g) controlar a conservação dos veiculos, acompanhar a execução dos reparos de que necessitem e 
conferir as respectivas faturas; 

h) proceder a investigações, em casos de acidentes com os veiculos do Senado Federal, para 
apuração de responsabilidade e dar conhecimento do resultado à autoridade a que estiver subordinado. 

Art. 187 – Incumbe ao Motorista, ao Motorista Auxiliar e ao Lavador de Automóvel o desempenho de 
tarefas das funções inerentes aos seus cargos, de acordo com as ordens de serviço. 

Art. 188 – Aos Inspetores de Segurança compete: 

a) fiscalizar o serviço de policiamento e vigilância executado pelos guardas; 

b) assistir às rendições dos guardas, nos horários dos quartos de serviço e plantões; 

e) promover a substituição das guardas, quando necessário; 

d) dar parte à autoridade superior de toda ocorrência ou irregularidade verificada em serviço; 

e) efetuar a detenção de pessoas que cometam delitos ou perturbem a ordem no edificio do Senado 
Federal e suas dependencias, conduzindo-as, quando for o caso, às autoridades policlais competentes; 

f) prestar assistência às autoridades e funcionários do Senado Federal na realização de inquéritos ou 
investigações policiais; 

g) servir de elemento de ligação com as autoridades policiais, quando necessário e por determinação 
superior. 

Art. 189 – Aos Guardas de Segurança compete: 

a) executar o serviço de vigilância de acordo com a escala organizada; 

b) cumprir, com zelo e dedicação, as instruções e ordens de seus superiores hierárquicos; 

e) fazer respeitar sua autoridade de mantenedor da ordem, com urbanidade e respeito; 

d) manter-se nos postos, para os quais sejam destacados, deles só se afastando quando da chegada 
do seu substituto, ou por determinação superior; 

e) dar parte aos Inspetores de qualquer ocoerência ou irregularidade verificada em serviço; 



f) fiscalizar a entrada de volumes e a sua saída, impedindo que sejam transportados para fora do 
edifício objetos pertencentes ao Senado Federal, sem autorização escrita de quem de direito; 

g) exercer, quando necessário, as atribuições das alineas a e f do artigo anterior e, mediante 
determinação superior, as da alínea g do mesmo artigo. 

Art. 190 – Ao Radiotécnico incumbe a supervisão e execução das tarefas pertinentes ao Serviço 
Radiotécnico e especificadas no art. 41 deste Regulamento. 

Parágrafo único – Ao Radiotécnico-Auxiliar compete executar as ordens do Radiotécnico no 
desempenho das tarefas do respectivo serviço. 

Art. 191 – é vedado atribuir-se ao funcionário encargo ou serviço diverso do próprio de sua carreira 
ou cargo, assim definidos neste Regulamento, ressalvadas as funções de Gabinete. 

CAPÍTULO VI 

Do Regime Disciplinar  

SEÇÃO I 

Da Acumulação 

Art. 192 – É vedada a acumulação de cargos, salvo o técnico ou cientifico com outro de magistério do 
Serviço Público Federal, estadual, municipal ou autárquico, desde que haja correlação de matérias e 
compatibilidade de horário. 

Art. 193 – O funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada. 

Art. 194 – Verificada em processo administrativo a acumulação proibida, o funcionário optará por um 
dos cargos, desde que provada a boa-fé. 

Parágrafo único – Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o 
que tiver percebido indevidamente. 

SEÇÃO II 

Dos Deveres 

Art. 195 – São deveres do funcionário: 

I – assiduidade; 

II – pontualidade; 

III – discrição; 

IV – urbanidade; 

V – lealdade às instituições constitucionais e administrativas; 

VI – observància das normas legais e regulamentares; 

VII – obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente legais; 

VIII – levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade da que tiver ciência em razão do 
cargo; 

IX – zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado; 

X – providenciar para que estejam sempre em ordem os seus essentamentos individuais; 

Xl – atender prontamente: 

a) às requiaições para a detesa da Fazenda Pública; 

b) à expedição das certidões requeridas para defesa de direito. 

XII – guardar sigilo dos atos antes de dados à publicidade e dos que não devam ser tornados 
públicos. 

SEÇÃO III  



Das Proibições 

Art. 196 – Ao funcionário é proibido: 

I – referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e a atos da 
administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-lo do ponto de vista doutrinário ou da 
organização do serviço; 

II – retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição; 

III – promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos 
no recinto da repartição; 

IV – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função; 

V – coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partídária; 

VI – participar da gerencia ou administração de empresa industrial ou comercial; 

VII – exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou 
comanditário; 

VIII – praticar a usura em qualquer de suas formas; 

IX – pleitear, como procurador junto a repartições públicas, salvo para receber subsídios, 
vencimentos e vantagens de Senadores, de funcionários da Secretaria ou de parentes até segundo grau; 

X – receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das 
atribuições; 

XI – cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
encargo que lhe competir ou a seus subordinados; 

XII – fornecer a interessados estranhos ao Senado Federal, verbalmente ou por escrito, informações 
sobre proposições em andamento sigiloso nas Comissões, salvo quando autorizado pelos respectivos 
presidentes (art. 119 do Regimento Interno); 

XIII – facilitar a entrada de pessoas estranhas a qualquer dependência da Secretaria ou permitir que 
examinem livros e documentos confiados à sua guarda ou escrituração, salvo exceções deste Regulamento 
ou com permissão do 1º -Secretário ou do Diretor-Geral; 

XIV – entregar, às partes, papéis destinados à Camara dos Deputados ou a qualquer repartição 
pública, ressalvada a permissão da autoridade competente. 

Art. 197 – É vedado ao funcionário servir sob a direção imediata do cônjuge ou parente até o 
segundo grau, excetuada a função de confiança ou livre escolha. 

Art. 198 – Salvo quando em objeto de serviço, a nenhum funcionário será permitido afastar-se do 
local do seu trabalho sem autorização do superior a que estiver subordinado. 

SEÇÃO IV 

Das Responsabilidades 

Art. 199 – O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercicio irregular de suas 
atribuições. 

Art. 200 – A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que Importe em 
prejuízo da Fazenda Nacional ou de terceiros. 

§ 1º – A mingua de bens que respondam pela indenização de prejuízo causado à Fazenda Nacional, 
poderá o funcionário ser descontado em prestações mensais que não excedam a décima parte do seu 
vencimento ou remuneração. 

§ 2º – Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário, perante a Fazenda 
Nacional, em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão de última Instância que 
houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. 

Art. 201 – A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao funcionário 
que nessa qualidade as tenha cometido. 



Art. 202 – A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticadas no desempenho 
do cargo ou função. 

Art. 203 – As comunicações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras 
independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. 

SEÇÃO V 

Das Penalidades 

Art. 204 – São penas disciplinares: 

I – repreensão; 

II – multa; 

III – suspensão ; 

IV – destituição de função; 

V – demissão; 

Vl – cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

Art. 205 – Na aplicação das penas disciplinares, serão considerados a natureza e a gravidade da 
infração e os danos que dela provierem para o serviço público. 

Art. 206 – Será punido disciplinarmente o funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter-se a 
inspeção médica determinada por autoridade competente, cessando os efeitos da pena logo que se 
verifique a inspeção. 

Art. 207 – A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de: 

a) desobediência ou falta de cumprimento dos deveres; 

b) falta de urbanidade e respeito para com qualquer pessoa dentro do edificio do Senado Federal; 

c) revelação de despacho e deliberação ainda não dados à publicidade; 

d) reincidência em falta sujeita à pena de advertência. 

Art. 208 – A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave 
ou de reincidência de falta sujeita à pena de repreensão. 

Parágrafo único – Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser 
convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, obrigado o funcionário, neste caso, a 
permanecer em serviço. 

Art. 209 – A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. 

Art. 210 – A pena de demissão será aplicada nos casos de: 

I – crime contra a administração pública, nos termos da lei penal; 

II – abandono do cargo; 

III – incontinência pública e escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual; 

IV – insubordinação grave em serviço; 

V – ofensa fisica em serviço contra funcionário, ou particular, salvo em legítima defesa; 

VI – aplicação irregular dos dinheiros públicos; 

VII – revelação de segredo que o funcionário conheça em razão do cargo; 

VIII – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 

IX – corrupção passiva nos termos da lei penal; 

X – transgressão de qualquer dos itens IV a VIII do art. 196. 

§ 1º – Considera-se abandono do cargo a ausência do serviço, sem justa causa, por mais de trinta 
dias consecutivos. 



§ 2º – Será ainda demitido o funcionário que, durante o período de doze meses, faltar ao serviço 
sessenta dias interpoladamente, sem causa justificada. 

Art. 211 – O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. 

Art. 212 – Atendida a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do 
serviço público, a qual constará sempre dos atos de demissão fundados nos itens I, VI, VII, VIII e IX do art. 
210. 

Art. 213 – Para imposição de pena disciplinar são competentes: 

I – O Senado Federal, nos casos de demissão, de cassação de aposentadoria e disponibilidade; 

II – A Comissão Diretora, no caso de suspensão por mais de 30 dias; 

III – O 1º-Secretário, no caso de suspensão de mais de 15 até 30 dias; 

IV – O Diretor-Geral, nos casos de repreensão ou suspensão até 15 dias, bem como a de destituição 
de função, esta última com a aprovação do 1º-Secretário; 

V – O Diretor, nos casos de advertencia e repreensão. 

Art. 214 – Além da pena judicial que couber, serão considerados como de suspensão os dias em que 
o funcionário deixar de atender às convocações do júri sem motivo justificado. 

Art. 215 – Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo: 

I – praticou falta grave no exercício do cargo ou função;  

II – aceitou ilegalmente cargo ou função pública; 

III – aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Senado Federal;  

IV – praticou usura em qualquer de suas formas. 

Parágrafo único – Será igualmente cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no 
prazo legal o exercício do cargo ou função em que for aproveitado. 

Art. 216 – Prescreverá: 

I – em um ano, a falta sujeita às penas de repreensão, multa ou suspensão; 

II – em dois anos, a falta sujeita: 

a) à pena de demissão, nos casos dos §§ 1º e 2º do art. 210; b) à cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade. 

Parágrafo único – A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. 

Art. 217 – A pena disciplinar imposta ao funcionário será registrada no seu assentamento individual, 
devendo qualquer emenda ou rasura ser ressalvada pelo 1º-Secretário. 

Parágrafo único – Cancelada a penalidade, a autoridade que e houver proferido rubricará o respectivo 
assentamento do funcionário. 

SEÇÃO VI 

Da Prisão Administrativa 

Art. 218 – Cabe à Comissão Diretora ordenar fundamentadamente e por escrito a prisão 
administrativa do responsável por dinheiros e valores pertencentes ao Senado Federal ou que se acharem 
sob a guarda deste. 

§ 1º – A Comissão Diretora comunicará imediatamente o fato à autoridade judiciária competente e 
providenciará no sentido de ser realizado, com urgência, o processo de tomada de contas. 

§ 2º – A prisão administrativa não excederá de noventa dias. 

SEÇÃO VII 

Da Suspensão Preventiva 

Art. 219 – A suspensão preventiva até 30 dias será ordenada pelo 1º-Secretário, desde que o 
afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha a influir na apuração da falta cometida. 



§ 1º – Caberá à Comissão Diretora prorrogar até 90 dias o prazo da suspensão já ordenada, findo o 
qual cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo não esteja concluído. 

Art. 220 – O funcionário terá direito: 

I – à contagem do tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado preso ou suspenso, 
quando do processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se limitar a repreensão; 

II – à contagem do período de afastamento que exceder o prazo da suspensão disciplinar aplicada; 

III – à contagem do periodo da prisão administrativa, suspensão preventiva e ao pagamento de 
vencimento de todas as vantagens do exercicio, desde que reconhecida a sua inocência. 

CAPÍTULO VII 

Do Processo Administrativo e sua Revisão 

SEÇÃO I  

Do Processo 

Art. 221 – O Diretor-Geral, ao tomar conhecimento de irregularidades nos serviços da Secretaria, é 
obrigado a levá-las ao conhecimento do 1º-Secretário, que determinará a sua apuração imediata em 
processo administrativo, assegurando-se ao acusado ampla defesa. 

Parágrafo único – O processo precederá à aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, 
destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. 

Art. 222 – São competentes para determinar a abertura do processo a Comissão Diretora e o 1º-
Secretário. 

Art. 223 – Promoverá o processo uma comissão designada pela autoridade que o houver 
determinado e composta de três funcionários de categoria nunca inferior à do acusado. 

§ 1º – Ao designar a comissão, a autoridade competente indicará dentre seus membros o respectivo 
presidente. 

§ 2º – O presidente da comissão designará o funcionário que deverá servir de secretário. 

Art. 224 – A Comissão de Inquérito, sempre que necessário, dedicará todo tempo aos respectivos 
trabalhos, ficando seus membros, em tais casos, dispensados do ponto durante o curso das diligèncias e 
elaboração do relatório. 

Parágrafo único – O prazo para o inquérito será de sessenta dias, prorrogável por mais trinta, nos 
casos de força maior, pela autoridade que tiver determinado a instauração do processo. 

Art. 225 – A Comissão de Inquérito procederá a todas as diligencias convenientes, recorrendo, 
quando necessário, a técnicos ou peritos. 

Art. 226 – Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado para apresentar defesa no prazo de 10 dias, 
sendo-lhe facultada vista do processo na Secretária. 

§ 1º – Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de vinte dias. 

§ 2º – Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, com prazo de 
trinta dias. 

§ 3º – O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas 
imprescindíveis. 

Art. 227 – Será designado, ex officio, sempre que possível, funcionário da mesma classe ou categoria 
para defender o indiciado revel. 

Art. 228 – Concluida a defesa, a comissão de inquérito remeterá o processo ao 1º-Secretário, 
acompanhado de relatório, no qual concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado, indicando, se 
a hipótese for esta última, a disposição legal transgredida. 

Art. 229 – Recebido o processo, o 1º-Secretário o encaminhará à Comissão Diretora, que proferirá 
decisão no prazo de vinte dias. 



§ 1º – Não decidido o processo no prazo deste artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o 
exercício do cargo ou função, nele aguardando o julgamento. 

§ 2º – No caso de alcance ou malversação de dinheiro público, apurado em inquérito, o afastamento 
se prolongará até a decisão final do processo administrativo. 

Art. 230 – Tratando-se de crime, a autoridade que determinar processo administrativo providenciará a 
instauração de inquérito policial. 

Art. 231 – O processo será formado com autos suplementares, devendo, em se tratando de infração 
cujo julgamento seja não só da alçada administrativa como da judiciária, ser remetidos à autoridade 
competente os autos originais, ficando os autos suplementares na Secretaria. 

Art. 232 – Em qualquer fase do processo será permitida a intervenção de defensor constituído pelo 
indiciado. 

Art. 233 – O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo 
administrativo a que responder, desde que reconhecida sua inocência. 

Art. 234 – O Diretor-Geral da Secretaria e o Secretário-Geral da Presidência, quando passíveis de 
penalidade, responderão a processo perante a Comissão Diretora. 

Art. 235 – Caracterizado o abandono do cargo, e ainda no caso do § 2º do art. 210, a Diretoria do 
Pessoal comunicará o tato à autoridade competente, que procederá na forma dos arts. 233 e seguintes. 

SEÇÃO II 

Da Revisão 

Art. 236 – A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que tenha 
resultado pena disciplinar, quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de Justificar a Inocência 
do requerente. 

Parágrafo único – Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser 
requerida por qualquer das pessoas constantes do assentamento individual. 

Art. 237 – Correrá a revisão em apenso ao processo originário. 

Parágrafo único – Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da 
penalidade. 

Art. 238 – O requerimento será dirigido à Comissão Diretora, que, após decidir se o pedido atende às 
exigências dos arts. 236 e 237, parágrafo único, mandará arquivá-lo ou o encaminhará ao 1º-Secretário. 

Parágrafo único – Recebido o requerimento, o 1º-Secretário o distribuirá a uma comissão 
previamente designada, composta de três funcionários, sempre que possível de categoria igual ou superior 
à do requerente. 

Art. 239 – Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para inquirição das testemunhas que arrolar. 

Parágrafo único – Será considerada informante a testemunha que, residindo fora da sede onde 
funcionar a comissão revisora, prestar depoimento por escrito. 

Art. 240 – Concluído o encargo da comissão, em prazo não excedente de sessenta dias, será o 
processo, com o respectivo relatório, encaminhado à Comissão Diretora, que o julgará. 

§ 1º – Caberá, entretanto, ao Senado Federal o julgamento, quando do processo revisto houver 
resultado pena de demissão ou cassação de aposentadoria e disponibilidade. 

§ 2º – O prazo para julgamento será de trinta dias, podendo, antes, a autoridade determinar 
diligências, concluídas as quais o prazo se renovará. 

Art. 241 – Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a penalidade imposta, 
restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. 

Art. 242 – Em tudo quanto não contrarie estas disposições especiais, a legislação penal do Pais é 
aplicável subsidiariamente na matéria regulada pelos Capítulos VI e VII do Titulo III desta Resolução. 

CAPÍTULO VII 

Dos Direitos e Vantagens  



SEÇÃO I 

Do Tempo de Serviço 

Art. 243 – Será feita em dias a apuração do tempo de serviço. 

§ 1º – O número de dias será convertido em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e 
cinco dias. 

§ 2º – Feita a conversão, os dias restantes, até cento e oitenta e dois, não serão computados, 
arredondando-se para um ano, quando excederem esse número, nos casos de cálculo para efeito de 
aposentadoria. 

Art. 244 – Será considerado de efetivo exercício o afastamento do funcionário em virtude de: 

I – férias; 

II – casamento ; 

III – luto; 

lV – convocação para o serviço militar; 

V – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VI – licença especial; 

VII – licença a funcionária gestante; 

VIII – acidente em serviço; 

IX – missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pela Comissão 
Diretora; 

X – exercício nos serviços da União, Estados, Distrito Federaf ou Territórios Federais, quando o 
afastamento houver sido autorizado, por prazo certo, pelo Senado Federal; 

XI – desempenho de mandato legislativo federal, estadual e municípal. 

Art. 245 – Computar-se-á integralmente, para os efeitos previstos neste Regulamento: 

I – o tempo de serviço público federal, estadual ou municípal, prestado em órgão de administração 
direta, autarquias ou sociedades de economia mista; 

II – o período de serviço ativo nas Forças Armadas, prestado durante a paz, computando-se pelo 
dobro somente para o efeito de aposentadoria o tempo em operações de guerra; 

III – o periodo de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver sido transformada em 
estabelecimento de serviço público; 

IV – o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado. 

Art. 246 – é vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concomitantemente em dois ou 
mais cargos ou funções da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, autarquias e sociedades de 
economia mista. 

SEÇÃO II 

Da Estabilidade 

Art. 247 – O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo adquire estabilidade depois de: 

I – dois anos de exercício, quando nomeado em virtude de concurso; 

II – cinco anos de exercício, quando nomeado em caráter efetivo sem concurso. 

§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica aos cargos em comissão. 

§ 2º – A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. 

Art. 248 – O funcionário só perderá o cargo, quando estável, no caso de se extinguir o mesmo, ou no 
de ser demitido mediante processo administrativo em que se lhe tenha assegurada ampla defesa. 

SEÇÃO III  



Das Férias 

Art. 249 – O funcionário gozará obrigatoriamente trinta dias consecutivos de férias por ano, de acordo 
com escala organizada pelos responsáveis pelos respectivos serviços. 

§ 1º – Não é permitido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho; 

§ 2º – Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o funcionário direito a férias. 

Art. 250 – E proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo 
de dois períodos. 

Art. 251 – Por motivo de promoção ou transferência, o funcionário em gozo de férias não será 
obrigado a interrompê-las. 

Art. 252 – Ao entrar em férias, o funcionário comunicará à autoridade superior o seu endereço 
eventual. 

SEÇÃO IV  

Das Licenças 

Art. 253 – Conceder-se-á licença: 

I – para tratamento de saúde; 

II – por motivo de doença em pessoa da familia; 

III – para repouso à gestante; 

IV – para serviço militar obrigatório; 

V – para o trato de interesses particulares; 

VI – por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil ou militar; 

VII – em caráter especial. 

Art. 254 – Ao funcionário interino ou ocupante de cargo em comissão não se concederá, nessa 
qualidade, licença para o trato de Interesses particulares. 

Art. 255 – A licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no laudo ou 
atestado. 

Parágrafo único – Findo o prazo, haverá nova Inspeção, e o atestado ou laudo médico concluirá pela 
volta ao serviço, prorrogação da licença ou aposentadoria. 

Art. 256 – Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o serviço, ressalvado o caso 
do art. 259, parágrafo único. 

Art. 257 – A licença poderá ser prorrogada ex officio ou a pedido. 

Parágrafo único – O pedido deverá ser apresentado antes de findo o prazo da licença; se Indeferido, 
contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e a do conhecimento oficial do 
despacho. 

Art. 258 – A licença concedida dentro de sessenta dias contados da terminação da anterior será 
considerada como prorrogação. 

Art. 259 – O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a vinte e quatro 
meses, salvo nos casos dos Itens IV e VI do art. 244 e nos de moléstias previstas no art. 268. 

Art. 260 – Expirado o prazo de que trata o artigo anterior, o funcionário será submetido a nova 
inspeção e aposentado, se for julgado Inválido para o serviço. 

Parágrafo único – Verificada a hipótese prevista neste artigo, o tempo necessário à inspeção médica 
será considerado como de prorrogação. 

Art. 261 – O funcionário em gozo de licença comunicará ao chefe imediato o local onde pode ser 
encontrado. 

SUBSEÇÃO  I 

Da Licença para Tratamento de Saúde 



Art. 262 – A licença para tratamento de saúde será a pedido ou ex officio. 

Parágrafo único – Em qualquer dos casos a que se refere este artigo, é indispensável a inspeção 
médica, que deverá realizar-se, sempre que necessário, na residência do funcionário. 

Art. 263 – Para licença até noventa dias, a inspeção será feita pelo médico do Senado Federal, 
admitindo-se, na falta deste, laudo de outros médicos oficiais. 

Art. 264 – A licença superior a noventa dias dependerá de Inspeção por junta médica. 

§ 1º – A prova de doença poderá ser feita por atestado do médico do Senado Federal, se, a Juízo da 
Comissão Diretora, não for conveniente ou possível a ida de junta médica à residência do funcionário. 

§ 2º – Será facultado à Comissão Diretora, em caso de dúvida razoável, exigir a inspeção por outro 
médico ou junta oficial 

Art. 265 – O atestado médico e o laudo da junta nenhuma referência farão ao nome ou à natureza da 
doença de que sofra o funcionário, salvo se  tratar de lesões produzidas por acidente, de doença 
profissional ou de qualquer das moléstias referidas no art. 268. 

Art. 266 – No curso da licença, o funcionário abster-se-á de atividade remunerada, sob pena de 
Interrupção imediata daquela e perda total do vencimento, até que reassuma o cargo. 

Art. 267 – Considerado apto em inspeção médica, o funcionário reassumirá o exercício, sob pena de 
se apurarem como faltas os dias de ausência. 

Parágrafo único – No curso da licença poderá o funcionário requerer inspeção médica no caso de se 
julgar em condições de reassumir o exercício. 

Art. 268 – A licença a funcionário acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave será concedida quando a inspeção médica não 
concluir pela necessidade imediata da aposentadoria. 

Parágrafo único – A inspeção será feita obrigatoriamente por uma junta de três médicos, da qual fará 
parte o médico do Senado Federal 

Art. 269 – Será Integral o vencimento do funcionário licenciado para tratamento de saúde, acidentado 
em serviço, acometido de doença profissional ou das moléstias indicadas no artigo anterior. 

Art. 270 – A licença para tratamento de saúde será concedida: 

I – até trinta dias, pelo Diretor-Geral; 

II – de trinta até noventa dias, pelo 1º-Secretário; 

III – de mais de noventa dias, pela Comissão Diretora. 

SUBSEÇÃO II 

Da Licença para Tratamento em Pessoa da Familia 

Art. 271 – O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, 
descendente, colateral, consangüíneo ou afim até 2º grau civil e do cônjuge do qual não esteja legalmente 
separado, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada 
simultaneamente com o exercício do cargo. 

§ 1º – Na forma deste artigo, a licença poderá igualmente ser obtida por motivo de doença em 
dependente que viva sob a guarda e sustento do funcionário. 

§ 2º – Provar-se-á a doença mediante inspeção médica. 

§ 3º – A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos até um ano e com dois 
terços do vencimento; se excedendo esse prazo, até dois anos. 

Art. 272 – A licença para tratamento em pessoa da família será concedida pela Comissão Diretora. 

SUBSEÇÃO III 

Da Licença à Gestante 

Art. 273 – A funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença por quatro 
meses, com vencimento. 



Parágrafo único – Salvo prescrição médica em contrário, a licença poderá ser concedida a partir do 
início do oitavo mês de gestação. 

Art. 274 – A licença à funcionária gestante será deferida pelo Diretor-Geral. 

SUBSEÇÃO IV 

Da Licença para Serviço Militar 

Art. 275 – Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos da segurança 
nacional será concedida licença com vencimento. 

§ 1º – A licença será concedida à vista de documento oficial que prove a incorporação. 

§ 2º – Do vencimento descontar-se-á a importância que o funcionário perceber na qualidade de 
Incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. 

§ 3º – Ao funcionário desincorporado conceder-se-á prazo não excedente de trinta dias para que 
reassuma o exercício, sem perda do vencimento. 

Art. 276 – Ao funcionário oficial da reserva das Forças Armadas será concedida licença com 
vencimentos durante os estágios previstos pelos regulamentos militares, ressalvado o direito de optar pelos 
vencimentos militares. 

Art. 277 – A licença para serviço militar será concedida pelo Diretor-Geral. 

SUBSEÇÃO V 

Da Licença para Trato de Interesses Particulares 

Art. 278 – Depois de dois anos de efetivo exercício, o funcionário poderá obter licença sem 
vencimento para tratar de interesses particulares. 

§ 1º – O requerente aguardará em exercício a concessão da licença. 

§ 2º – Será negada a licença quando inconveniente ao interesse do serviço. 

Art. 279 – Não se concederá a licença a funcionário nomeado ou transferido, antes de assumir o 
exercício. 

Art. 280 – Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos dois anos da terminação da 
anterior. 

Art. 281 – O funcionário poderá, a qualquer tempo, desistir da licença. 

Art. 282 – Quando o interesse do serviço o exigir, a licença poderá ser cassada, a juízo da autoridade 
que a concedeu. 

Art. 283 – A licença para trato de Interesses particulares será concedida pela Comissão Diretora. 

SUBSEÇÃO VI 

Da Licença à Funcionária Casada com Servidor 

Art. 284 – A funcionária casada com servidor civil ou militar da União terá direito a licença sem 
vencimento quando o marido for mandado servir, ex-officio, em outro ponto do Território Nacional ou no 
estrangeiro. 

Parágrafo único – A licença dependerá de requerimento devidamente instruído. 

Art. 285 – A licença à funcionária casada será concedida pela Comissão Diretora. 

SUBSEÇÃO VII 

Da Licença Especial 

Art. 286 – Após cada decênio de efetivo exercício conceder-se-á licença especial de seis meses ao 
funcionário que a requerer, com todos os direitos e vantagens do cargo efetivo. 

Parágrafo único – Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio: 

I – sofrido pena de suspensão; 



II – faltado ao serviço Injustificadamente; 

III – gozado licença: 

a) para tratamento de saúde por prazo superior a seis meses ou cento e oitenta dias, consecutivos ou 
não; 

b) per motive de doença em pessoa da família, por mais de quatro meses ou cento e vinte dias, 
consecutivos ou não; 

c) para o trato de interesses particulares; 

d) por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcionário civil ou militar, por mais de três meses 
ou noventa dias, consecutivos ou não. 

Art. 287 – Cessada a interrupção prevista neste artigo, começará a correr nova contagem do decênio 
a partir da data em que o funcionário reassumir o exercício do cargo ou do dia seguinte ao em que faltar ao 
serviço. 

Art. 288 – O funcionário efetivo que ocupar cargo em comissão ou função gratificada ficará afastado 
durante o gozo da licença especial, percebendo o vencimento do cargo de que seja ocupante efetivo. 

Art. 289 – Será remunerada, durante todo o período, a substituição de ocupante de cargo de direção 
de provimento efetivo ou em comissão, ou de função gratificada ou, ainda, de cargo isolado de provimento 
efetivo, afastado em virtude de licença especial. 

Art. 290 – É vedada a conversão da licença em vantagem pecuniária. 

Art. 291 – A licença especial poderá ser gozada de uma só vez ou paralelamente, em períodos de 
dois ou três meses. 

Parágrafo único – Quando se tratar de licença especial, acumulada, o funcionário poderá gozá-la em 
períodos semestrais consecutivos ou isolados, e um ou mais períodos semestrais em concorrência com 
períodos parcelados, e em perlados parcelados. 

Art. 292 – O funcionário requererá a concessão da licença especial ao Diretor-Geral, Indicando a 
forma por que deseja gozá-la. 

§ 1º – A Diretoria do Pessoal instruirá o pedido, esclarecendo, à vista dos elementos indicados no art. 
294, se o funcionário preenche os requisitos legais para a concessão da licença. 

§ 2º – Deferido o requerimento, o órgão de pessoal promoverá a publicação oficial do ato e respectiva 
anotação no assentamento individual do funcionário, cabendo aos respectivos responsáveis pelos serviços 
a organização da escala, que obedecerá à ordem cronológica de entrada dos requerimentos dos 
interessados. 

Art. 293 – Na organização da escala a que se refere o § 2º do artigo anterior. serão observados os 
seguintes requisitos: 

a) quando requerida para um periodo de seis meses, a licença especial poderá ter inicio em qualquer 
mês do ano civil; 

b) quando requerida para períodos parcelados bimestrais ou trimestrais, cada período deve ter início 
e término dentro do ano civíl; 

c) deverão ser mencionadas as datas de início e término dos períodos relativos a licença especial.   

Art. 294 – No cômputo do decênio de efetivo exercício, serão observadas as seguintes normas: 

I – entende-se como tempo de efetivo exercício o que tenha sido prestado, ininterrupta ou 
consecutivamente, à União, nos seus órgãos de administração direta ou autárquica, ou de economia mista, 
apurado à vista de registros de freqüência, folhas de pagamento ou dos elementos regularmente averbados 
no assentamento individual do funcionário; 

II – a contagem do tempo de efetivo exercício será feita em dias, e o total apurado convertido em 
anos, sem arredondamento, considerados de efetivo exercício os afastamentos de que trata o art. 244. 

Ill – não interromperão o curso do decênio os dias intermediários entre o exercício de mais de um 
cargo, quando forem domingo, feriado ou de ponto facultativo. 



Art. 295 – E. permitido ao funcionário interromper a licença especial, sem perder o direito ao gozo do 
restante do período, desde que, mediante requerimento à autoridade que a concedeu, obtenha autorização 
para reassumir o exercício de seu cargo. 

Art. 296 – O responsável pelo Serviço comunicará ao órgão de pessoal as datas em que o 
funcionário entrar em gozo de licença especial e voltar ao exercício do cargo. 

Art. 297 – No cômputo geral do tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, será contado em 
dobro o tempo de licença especial que o funcionário não houver gozado. 

SEÇÃO V 

Do Vencimento e das Vantagens 

Art. 298 – Além do vencimento, poderão ser deferidas as seguintes vantagens: 

I – ajuda de custo; 

II – diárias; 

Ill – auxilio para diferença de caixa; 

IV – salário-família; 

V – auxilio-doença; 

Vl – gratificações. 

SUBSEÇÃO I 

Do Vencimento 

Art. 299 – Vencimento é a retribuição pelo real exercício do cargo correspondente ao padrão fixado 
em resolução do Senado Federal. 

Art. 300 – Perderá o vencimento do cargo efetivo o funcionário: 

I – quando afastado para ter exercício em outro órgão dos poderes públicos, salvo os casas previstos 
no art. 371 deste Regulamento; 

II – quando no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal; 

Art. 301 – O funcionário perderá ainda: 

I – o vencimento do dia, se não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada; 

II – um terço do vencimento diário quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada 
para o inicio dos trabalhos, ou quando se retirar antes de findo o período do trabalho; 

III – um terço do vencimento durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por 
crime comum ou denúncia por crime funcional ou, ainda, a condenação por crime inafiançável em processo 
no qual não haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvido; 

IV – dois terços do vencimento durante o período do afastamento em virtude de condenação, por 
sentença definitiva, se a pena não foi de demissão. 

Art. 302 – Serão relevadas até três (3) faltas, durante o mês, motivadas por doença comprovada em 
inspeção médica. 

Art. 303 – Compete ao responsável pelo Serviço, quando necessário, antecipar ou prorrogar o 
período de trabalho. 

Art. 304 – O vencimento ou qualquer vantagem pecuniária atribuída ao funcionário não será objeto 
de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar: 

I – de prestação de alimentos; 

II – de dívida à Fazenda Pública. 

Art. 305 – As reposições e indenizações à Fazenda Pública serão descontadas em parcelas mensais 
não excedentes da décima parte do vencimento ou remuneração. 

Parágrafo único – Não caberá o desconto parcelado quando o funcionário solicitar exoneração ou 
abandonar o cargo. 



SUBSEÇÃO II 

Da Ajuda de Custo 

Art. 306 – Será concedida ajuda de custo, arbitrada pela Comissão Diretora, ao funcionário que, a 
serviço do Senado Federal, desempenhar comissão fora da sede ou no estrangeiro. 

Art. 307 – O funcionário restituirá a ajuda de custo: 

I – quando não se transportar para o lugar onde deva exercer a comissão; 

II – quando, antes de concluída a Incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço; 

§ 1º – A restituição é de exclusiva responsabilidade pessoal e poderá ser feita parceladamente, a 
critério da Comissão Diretora. 

§ 2º – Não haverá obrigação de restituir: 

a) quando o regresso do funcionário for determinado ex offício ou por doença comprovada; 

b) havendo exoneração, a pedido, após noventa dias de exercício no lugar onde o funcionário exerça 
a comissão. 

SUBSEÇÃO III 

Das Diárias 

Art. 308 – Diária é a retribuição paga ao funcionário pelo compadecimento a cada Sessão 
Extraordinária e calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor da remuneração mensal. 

SUBSEÇÃO IV 

Do Auxilio para Diferença de Caixa 

Art. 309 – Ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, pagar ou receber em moeda 
corrente poderá ser concedido auxilio de 5% do padrão do vencimento para compensar diferenças de caixa. 

SUBSEÇÃO V 

Do Salário-Família 

Art. 310 – O salário-família será concedido ao funcionário ativo ou Inativo: 

I – por filho menor de 21 anos; 

II – por filho inválido; 

III – por filha solteira sem economia própria; 

IV – por filho estudante que frequentar curso secundário ou superior em estabelecimento de ensino 
oficial ou particular e que não exerça atividade lucrativa, até a idade de 24 anos. 

Parágrafo único – Compreendem-se neste artigo os filhos de qualquer condição, os enteados, os 
adotivos e o menor que, mediante autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do funcionário. 

Art. 311 – O salário-família será pago na mesma base fixada em lei para o funcionário do Poder 
Executivo. 

Art. 312 – Quando pai e mãe forem funcionários ou inativos e viverem em comum, o salário-família 
será concedido ao pai. 

§ 1º – Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver as dependentes sob sua guarda. 

§ 2º – Se ambos os tiverem, será concedido a um e outro dos pais, de acordo com a distribuição dos 
dependentes. 

Art. 313 – Ao pai e a mãe equiparam-se o padrasto, madrasta e, na falta destes, os representantes 
legais dos Incapazes. 

Art. 314 – O salário-família será pago, ainda, nos casos em que o funcionário ativo ou Inativo deixar 
de perceber vencimento ou provento. 

Art. 315 – O salário-família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para 
qualquer contribuição, ainda que para fim de Previdência Social. 



SUBSEÇÃO VI 

Do Auxílio-Doença 

Art. 316 – Após doze meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, em conseqüência 
das moléstias previstas no art. 268, o funcionário terá direito a um mês de vencimento a título de auxílio-
doença. 

Art. 317 – O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta do Senado Federal. 

SUBSEÇÃO VII 

Das Gratificações 

Art. 318 – Conceder-se-á gratificação: 

I – de função; 

II – pela prestação de serviço extraordinário; 

III – de representação; 

IV – por serviço ou estudo no estrangeiro; 

V – pela convocação extraordinária do Congresso Nacional; 

VI – pela execução de serviço de natureza especial com risco de vida ou saúde; 

VII – pelo encargo de auxiliar ou membro de banca e comissões de concurso; 

VIII – adicional por tempo de serviço. 

§ 1º – O disposto no item V deste artigo aplicar-se-á quando o serviço for executado em período de 
convocação extraordinária do Congresso Nacional e corresponderá a um mês de remuneração. 

§ 2º – Quando a convocação extraordinária for inferior a trinta dias, a gratificação corresponderá a 
tantas diárias quantos forem os dias do respectivo período. 

Art. 319 – A gratificação adicional por tempo de serviço, assegurada pelo art. 25 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida ao funcionário efetivo e calculada sobre os 
vencimentos à razão de 20% (vinte por cento) ao se registrar o primeiro qüinqüênio de serviço público 
efetivo; 10% (dez por cento) em cada um dos três qüinqüênios imediatos e 5% (cinco por cento) nos 
qüinqüênios seguintes, até trinta e cinco anos de serviço público. 

§ 1º – Para os fins deste artigo, considera-se tempo de serviço público efetivo o referido nos arts. 243, 
244 e 245. 

§ 2º – O funcionário Investido em cargo em comissão passará a perceber a gratificação adicional, por 
tempo de serviço, na base do vencimento do cargo em comissão. 

§ 3º – A gratificação adicional será reajustada ao vencimento do cargo efetivo quando o funcionário 
deixar de perceber o vencimento do cargo em comissão. 

§ 4º – O funcionário continuará a auferir na aposentadoria ou disponibilidade a gratificação adicional 
por tempo de serviço. 

§ 5º – Quando o funcionário estiver percebendo, na atividade, a gratificação à base do vencimento do 
cargo em comissão e for aposentado com as vantagens do cargo efetivo, a gratificação passará a ser 
calculada sobre o vencimento deste. 

§ 6º – Quando o funcionário estiver percebendo, na atividade, gratificação à base do vencimento do 
cargo efetivo e for aposentado com as vantagens do cargo em comissão, nos termos do art. 342, a 
gratificação passará a ser calculada sobre o vencimento do cargo em comissão. 

Art. 320 – A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida ex-officio, à vista de certidão 
de tempo de serviço anterior, devidamente averbada pelo Diretor-Geral. 

Art. 321 – Caberá à Diretoria da Pessoal apostilar, na concessão do adicional de que trata o artigo 
anterior, no título do funcionário e promover, em seguida, a publicação do ato no órgão oficial, sempre que o 
funcionário completar novo quinquênio, de acordo com os seus assentamentos individuais. 

Parágrafo único – A apostila será renovada sempre que se alterar o padrão de vencimento do 
funcionário. 



Art. 322 – Gratificação de função é a retribuição do encargo de chefia e outros estipulados em 
resolução. 

Parágrafo único – Não perderá a gratificação de função o funcionário que se ausentar em virtude de 
férias, luto, casamento, doença comprovada, de acordo com o art. 302, serviço obrigatório por lei, missão ou 
estudo no estrangeiro, nos termos do artigo 244, (tem IX, e licença especial. 

SEÇÃO VI 

Das Concessões 

Art. 323 – Sem prejuízo do vencimento ou de qualquer direito ou vantagem legal, o funcionário 
podará faltar ao serviço ato oito dias consecutivos por motivo de: 

I – casamento; 

II – falecimento de cónjuge, país, filhos ou irmãos. 

Art. 324 – Será concedido transporte à família do funcionário falecido no desempenho de encargo ou 
missão fora da sede. 

Art. 325 – A família do funcionário falecido, ainda que ao tempo de sua morte estivesse ele em 
disponibilidade ou aposentado, será concedido auxílio-funeral correspondente a um mês de vencimentos ou 
proventos. 

§ 1º – A despesa correrá pela dotação própria do cargo ou dos proventos. 

§ 2º– A vaga só poderá ser preenchida decorridos trinta dias do falecimento do funcionário. 

§ 3º – Quando não houver pessoa da família do funcionário no local do falecimento, o auxílio-funeral 
será pago a quem houver promovido o enterro, mediante prova das despesas. 

§ 4º – O pagamento de auxílio-funeral obedecerá ao processo sumário, concluído no prazo de 48 
horas da apresentação do atestado de óbito, salvo motivo de força maior. 

Art. 326 – O vencimento e o provento não sofrerão descontas além dos previstos em lei. 

Art. 327 – Ao funcionário estudante será permitido faltar ao serviço, sem prejuízo dos vencimentos ou 
vantagens, nos dias de prova ou exame. 

SEÇÃO VII 

Do Direito de Petição 

Art. 328 – É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar. 

Art. 329 – O requerimento será dirigida à autoridade competente para decidi-la e encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

Art. 330 – O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ata ou 
proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. 

Parágrafo único – O requerimento e a pedido de reconsideração da que tratam os artigos anteriores 
deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias, Improrrogáveis. 

Art. 331 – Caberá recurso: 

I – do Indeferimento do pedido de reconsideração; 

II – das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 

§ 1º – O recurso será dirigido à autoridade Imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou 
proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. 

§ 2º – No encaminhamento do recurso observar-se-á o disposto na parte final do art. 329. 

Art. 332 – O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo; retroagirá, nos seus 
efeitos, à data do ato impugnado aquele que for provido. 

Art. 333 – O direito de pleitear prescreverá: 

I – em cinco anos, quanto aos atas de que decorram demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade; 



II – em cento e vinte dias, nos demais casos. 

Art. 334 – O prazo de prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado ou, 
quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado. 

Art. 335 – O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição até 
duas vezes. 

Art. 336 – O funcionário que se dirigir ao Poder Judiciário ficará obrigado a comunicar essa iniciativa 
a seu chefe imediato, a fim de que este providencie a remessa do processo, se houver, ao juiz competente, 
como peça instrutiva da ação judicial. 

Art. 337 – São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesta Seção. 

SEÇÃO VIII 

Da Disponibilidade 

Art. 338 – Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade com provento igual 
ao vencimento até ser obrigatoriamente aproveitado em outro cargo de natureza e vencimento compatíveis 
com o que ocupava. 

Parágrafo único – Restabelecido o cargo, ainda que modificada sua denominação, será 
obrigatoriamente aproveitado nele o funcionário posto em disponibilidade quando da sua extinção. 

Art. 339 – O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado. 

SEÇÃO IX 

Da Aposentadoria 

Art. 340 – O funcionário será aposentado: 

I – compulsoriamente, aos setenta anos de idade; 

II – a pedido, quando contar trinta e cinco anos de serviço; 

III – por invalidez. 

§ 1º – A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período não inferior a vinte 
e quatro meses, salvo quando o laudo médico, desde logo, concluir pela incapacidade definitiva para o 
serviço público. 

§ 2º – Será aposentado o funcionário que, depois de vinte e quatro meses de licença para tratamento 
de saúde, for considerado inválido para o serviço. 

Art. 341 – O funcionário será aposentado com vencimento integral: 

I – quando contar 30 anos de serviço, ou menos, em casos que a lei determinar, atenta a natureza do 
serviço; 

II – quando Invalidado em consequência de acidente no exercicio de suas atribuições, ou em virtude 
de doença profissional; 

III – quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, 
paralisia, cardiopatia grave e outras que a lei indicar, com base de conclusões da medicina especializada. 

§ 1º – Acidente é o evento danoso que tiver como causa imediata ou remota o exercício das 
atribuições Inerentes ao cargo. 

§ 2º – Equipara-se a acidente a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de 
suas atribuições. 

§ 3º – A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de oito dias, prorrogável quando 
as circunstâncias o exigirem, sob pena de suspensão. 

§ 4º – Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições do serviço ou de fatos nele 
ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. 

§ 5º – Ao funcionário interino aplicar-se-á o disposto neste artigo, quando invalidado nos termas dos 
itens II e III. 

Art. 342 – O funcionário que contar trinta e cinco anos de serviço público será aposentado: 



a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o 
exercício abranja, sem interrupção, o cinco anos anteriores; 

b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em omissão ou da função gratificada 
tenha compreendido um periodo de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o 
funcionário já esteja fora daquele exercício. 

§ 1º – No caso da letra b deste artigo, quando mais de um cargo ou função tenha sido exercido, serão 
atribuídas as vantagens do de maior padrão, desde que lhe corresponda um exercício mínimo de dois anos. 
Fora dessa hipótese, atribuir-se-ão as vantagens do cargo ou função de remuneração imediatamente 
inferior. 

§ 2º – A aplicação do regime estabelecido neste artigo exclui as vantagens instruídas no art. 345, 
salvo o direito de opção. 

Art. 343 – Fora dos casos do artigo 343, o provento será proporcional ao tempo de serviço, na razão 
de um trinta avos por ano. 

Parágrafo único – O provento da aposentadoria não será inferior a um terço do vencimento da 
atividade. 

Art. 344 – O provento da inatividade será revisto: 

a) sempre que houver modificação geral de vencimentos, não podendo sua elevação ser inferior ao 
aumento concedido aos servidores em atividade; 

b) quando o funcionário inativo for acometida de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave positivada em inspeção médica, passará a Ter como 
provento o vencimento que percebia em atividade. 

Art. 345 – O funcionário que contar 35 anos de serviço será aposentado: 

I – com provento correspondente ao vencimento da classe ou cargo imediatamente superior; 

II – com provento aumentado de 20% (vinte por cento), quando ocupante da última classe da 
respectiva carreira, desde que não tenha acesso privativo a outro cargo; 

III – com a vantagem do inciso II, quando ocupante de cargo isolado, se tiver permanecido no mesmo 
durante três anos, desde que não tenha acesso privativo a outro cargo; 

IV – com o provento correspondente ao cargo Imediatamente superior, desde que tenha acesso 
privativo ao mesmo. 

Art. 346 – Os ocupantes dos cargos de Taquígrafo-Supervisor, Taquígrafo-Revisor e Taquígrafo que 
contarem mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço na Secretaria, sendo, no mínimo, 15 (quinze) anos de 
exercício de taquigrafia no Senado Federal, poderão aposentar-se com as vantagens do artigo anterior. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo se aplica ao Diretor da Taquigrafia. 

Art. 347 – A aposentadoria, dependente de Inspeção médica, será decretada depois de verificada a 
impossibilidade de readaptação do funcionário. 

Art. 348 – É automática a aposentadoria compulsória. 

§ 1º – O funcionário se afastará do exercício no dia Imediato ao em que atingir a idade-limite. 

§ 2º – A Diretoria do Pessoal submeterá à Comissão Diretora o anteprojeto de resolução necessário 
ao atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 349 – Serão incorporadas aos proventos da aposentadoria as gratificações em cujo gozo se 
encontrar o funcionário, há mais de cinco anos, sem prejuízo das vantagens previstas no art. 342. 

SEÇÃO X 

Da Previdência e Assistência 

Art. 350 – O funcionário da Secretaria do Senado Federal é contribuinte obrigatório do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), sujeito à contribuição fixada por lei federal. 

Art. 351 – A família do funcionário falecido é assegurada pensão correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) da contribuição-base, por intermédio do IPASE. 



Parágrafo único – No caso de ter o funcionário falecido em conseqüência de acidente no trabalho, a 
pensão será completada até o total dos vencimentos. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO ÚNICO  

Disposições Gerais 

Art. 352 – Toda a correspondência oficial destinada ao Senado Federal, Inclusive os documentos 
trazidos em mão pelos Interessados, será recebida pela Portaria, que providenciará o seu encaminhamento 
Imediato ao Diretor-Geral, a quem compete dar-lhe destino. 

Art. 353 – A correspondência do Senado Federal será expedida depois de devidamente numerada e 
protocolada. 

Art. 354 – Os autógrafos das proposições em geral serão datilografados ou impressos, em três vias, 
e destinados à sanção do Presidente da República e em duas os que devam ser remetidos à Câmara dos 
Deputados. 

Parágrafo único – Os autógrafos de que trata este artigo serão submetidos à assinatura dos membros 
da Mesa, dentro de setenta e duas horas do recebimento das proposições pela Diretoria do Expediente. 

Art. 355 – Caso se verifique qualquer Incidente nas dependências do edifício, será o mesmo 
imediatamente comunicado ao Diretor-Geral, que, a seu critério, e dada a gravidade do fato, o levará ao 
conhecimento do 1º Secretário, para que sejam tomadas as providências necessárias. 

Art. 356 – Salvo permissão especial da autoridade competente do Senado Federal, é proibido o porte 
de arma em qualquer dependência do edifício, fazendo-se a apreensão da que for encontrada em poder de 
qualquer pessoa, cabendo ao Diretor-Geral dar-lhe o destino conveniente. 

Art. 357 – A remessa de publicações do Senado Federal aos Senadores, Deputados, autoridades e 
Instituições em geral será feita por via postal, registro, ou por intermédio da Portaria, de acordo com as 
instruções do Diretor-Geral. 

Art. 358 – No inicio de cada Sessão Legislativa serão organizadas listas de endereços dos 
Senadores, com a indicação dos Estados, Partidos a que pertencem, nome parlamentar, endereço e 
números de telefones. Lista idêntica será elaborada relativamente ao pessoal da Secretaria. 

Parágrafo único – No decurso da Sessão Legislativa será feita. quando necessária, a atualização das 
listas de que trata este artigo. 

Art. 359 – Nas salas privativas dos Senadores terão Ingresso os funcionários quando em serviço, os 
representantes da imprensa credenciados junto ao Senado Federal, os Deputados, os Suplentes de 
Senadores e os ex-parlamentares. 

Art. 360 – Salvo em objeto de serviço ou com especial permissão do Diretor-Geral, é proibido o 
Ingresso de pessoas estranhas em qualquer dependência da Secretaria. 

Art. 361 – É licito a qualquer pessoa requerer certidões relativas a assuntos de seu interesse, 
inclusive do andamento de suas petições ou de documentos a elas anexados. 

 § 1º – O pedido de certidão deverá ser dirigido ao 1º Secretário.  

§ 2º – As certidões deverão ser passadas por funcionários do serviço onde estiverem os respectivos 
documentos, visados pelo Diretor do mesmo e autenticadas pelo Diretor-Geral, cobrados os emolumentos 
de acordo com a lei. 

Art. 362 – Os órgãos da imprensa diária, as estações de rádio e as agências telegráficas poderão 
credenciar, cada qual, um profissional, perante o Senado Federal, o qual será inscrito em livro próprio, a 
cargo do Diretor-Geral 

§ 1º – A credencial do representante da Imprensa, subscrita pelo Diretor da entidade representada, 
com firma reconhecida, deverá ser renovada anualmente. 

§ 2º – Da inscrição constará o nome por extenso do representante, número de sua carteira 
profissional expedida pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com o respectivo registro da 
profissão de jornalista feito pelo Serviço de Identificação Profissional do mesmo Ministério. 



§ 3º – Uma vez preenchidas essas formalidades, será fornecida uma carteira de ingresso especial, 
assinada pelo Diretor-Geral da Secretaria, na qual deverão figurar os nomes do portador e do órgão 
representado, bem como os registros a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 4º – A Comissão Diretora poderá, por motivo de disciplina ou decoro, exigir dos órgãos de imprensa 
a substituição do respectivo representante. 

§ 5º – ê vedada a representação de órgão de imprensa no Senado Federal por funcionário da 
Secretaria. 

Art. 363 – E proibido a qualquer pessoa estranha ao Senado Federal copiar documentos de 
proposições em tramitação no Senado Federal, sem permissão da autoridade competente. 

Art. 364 – Os aparelhos telefônicos do Senado Federal serão de uso privativo dos Senadores, 
funcionários da Casa e jornalistas credenciados e só poderão ser utilizados por pessoas estranhas ao 
serviço mediante prévia autorização. 

Art. 365 – Um dos elevadores do edifício será de uso privativo do Presidente do Senado Federal e 
dos Senadores. 

Art. 366 – A Bandeira Nacional será hasteada no edifício no início da Sessão e arriada no seu 
encerramento. Nos dias de festa nacional, permanecerá hasteada até as 18 horas. 

Parágrafo único – Em caso de luto nacional ou por determinação da Mesa, em sinal de pesar, será a 
Bandeira posta à meia adriça pelo período determinado. 

Art. 367 – A Agência Postal Telegráfica do Senado Federal será privativa dos Senadores, Deputados, 
funcionários e representantes da imprensa, credenciados. 

Art. 368 – A Secretaria do Senado Federal funcionará como Secretaria do Congresso e terá a seu 
cargo o arquivo de todos os respectivos papéis e documentos; nos trabalhos das Sessões Conjuntas, os 
seus funcionários serão auxiliados pelos da Secretaria da Câmara dos Deputados, nos termos do 
Regimento Comum. 

Art. 369 – Os funcionários da Secretaria não poderão ser requisitados para servir em qualquer outro 
ramo do poder público, exceto para missões e comissões de caráter temporário, ou para servir em 
organismos internacionais integrados pelo Brasil, mediante prévia permissão do Senado Federal. 

Parágrafo único – Nas exceções deste artigo não se compreendem os taquígrafos, que, em virtude de 
suas funções técnicas, não poderão, em qualquer hipótese, afastar-se do serviço do Senado Federal. 

Art. 370 – Os funcionários subordinados à Portaria, quando em serviço, usarão uniformes, de acordo 
com modelos aprovados pela Comissão Diretora. 

Art. 371 – O 1º - Secretário reunirá, pelo menos uma vez por mês, o Diretor-Geral, o Secretário-Geral 
da Presidência, os Diretores de Divisão e os Diretores para o estudo, em conjunto, dos problemas 
referentes ao funcionamento dos serviços e das medidas necessárias à sua racionalização. 

Art. 372 – A Comissão Diretora promoverá medidas tendentes ao aperfeiçoamento cultural e técnico 
dos funcionários, inclusive com a concessão de auxílio financeiro para estudos no País e no exterior. 

Art. 373 – A Comissão Diretora aplicará aos funcionários da Secretaria, em iguais condições e com a 
mesma vigência, os abonos ou aumentos que forem concedidos aos servidores do Poder Executivo. 

Art. 374 – Não haverá equiparações entre carreiras entre si nem de classes destas a cargos isolados, 
ou, ainda, destes aos de carreira ou entre si. 

Art. 375 – O vencimento do funcionário, acrescido do valor da função gratificada, não poderá, em 
caso algum, exceder o valor do vencimento do cargo da autoridade à qual estiver imediatamente 
subordinado. 

Art. 376 – Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste Regulamento. 

Parágrafo único – Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir 
em domingo ou feriado para o primeiro dia útil seguinte. 

Art. 377 – É vedada, a qualquer título, a locação de serviços, mediante contrato, para atividade 
compreendida nas atribuições específicas dos cargos da Secretaria do Senado Federal. 

TÍTULO V 



Disposições Transitórias 

Art. 378 – Ao atual Vice-Diretor-Geral compete a direção de uma das Divisões, sendo-lhe 
assegurados os direitos inerentes ao cargo, inclusive o disposto nos arts. 75, item I, 117 e 143, Item I. 

Art. 379 – A gratificação adicional por tempo de serviço de que trata esta Resolução é extensiva aos 
funcionários que já se acham aposentados e tenham completado o respectivo tempo de serviço em 
atividade. 

Art. 380 – São extintas as carreiras de Redator e de Oficial Arquivologista, cujos cargos passam a ser 
isolados, de provimento efetivo. 

Art. 381 – Aos atuais ocupastes do cargo de Auxiliar Legislativo é assegurado o direito do acesso ao 
cargo de Oficial Legislativo. 

Art. 382 – O cargo de Administrador do Edifício passará a denominar-se de Zelador, quando vagar, 
correspondendo-lhe o desempenho das atribuições constantes dos arts. 38 e 176. 

Art. 383 – Os cargas de Conservador da Biblioteca e de Ajudante de Conservador da Biblioteca 
passam a denominar-se, respectivamente, Conservador de Documentos e Ajudante de Conservador do 
Documentos. 

Art. 384 – São providos, em caráter efetivo, nos cargos Isolados de Redator, padrão PL-7, o Oficial 
Legislativo que, desde 17 de abril de 1958, tem exercício na Diretoria de Publicações e o Oficial Legislativo 
que serve atualmente na Bancada de Imprensa, expedindo a Comissão Diretora os respectivos títulos de 
nomeação. 

Art. 385 – São providos, em caráter efetivo, nos cargos isolados de Redator, padrão PL-7, os atuais 
Redatores contratados, expedindo a Comissão Diretora os respectivos títulos de nomeação. 

Art. 386 – São providos, em caráter efetivo, nos cargos isolados, padrão PL-3, de Assessor 
Legislativo, criados por esta Resolução, os atuais Assessores Legislativos contratados, expedindo a 
Comissão Diretora os respectivos títulos de nomeação. 

Art. 387 – O provido, em caráter efetivo, no cargo Isolado de Diretor da Diretoria de Assessoria 
Legislativa, padrão PL-2, o Assessor Legislativo, atual Chefe da Seção de Assessoria Legislativa, extinta 
por esta Resolução, expedindo a Comissão Diretora o respectivo título de nomeação. 

Art. 388 – É provido, em caráter efetivo, no cargo isolado, padrão PL-3, de Assessor Legislativo, vago 
em virtude do provimento do cargo isolado, padrão PL-2, de Diretor da Diretoria de Assessoria Legislativa, o 
Oficial Legislativo habilitado no concurso realizado para aquele cargo, expedindo a Comissão Diretora o 
respectivo título de nomeação. 

Art. 389 – É provido, em caráter efetivo, no cargo Isolado de Radiotécnico, padrão L, o atual Técnico 
de Som contratado, expedindo a Comissão Diretora o respectivo título de nomeação. 

Art. 390 – É provido, em caráter efetivo, no cargo isolado de Motorista-Auxiliar, darão K, o atual 
Motorista contratado, expedindo a Mesa o respectivo título de nomeação. 

Art. 391 – Os atuais servidores contratados para os serviços de limpeza serão providos nos cargos 
Isolados de Auxiliar de Limpeza, padrão J. 

Art. 392 – No primeiro provimento dos cargos de Inspetor de Segurança e de Guarda de Segurança 
serão aproveitados os servidores do Departamento Federal de Segurança Pública que se encontrarem à 
disposição do Senado Federal na data da publicação desta Resolução, tendo mais de um ano de serviços 
prestados à Casa. 

Art. 393 – Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Senado Federal, em 25 de fevereiro de 1960. – Filinto Müller, vice-presidente, no exercício da 
Presidência. 

QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 8º DESTE REGULAMENTO 

Número 
de 

cargos  
Cargos 

Padrão 
ou 

Classe

  

Observações 



 
1 

1 

1 

2  

10 

13 

13  

19 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Isolados 

Diretor-Geral............................................................ 

Secretário-Geral da Presidência.............................. 

Vice-Diretor-Geral.................................................... 

Diretor de Divisão.....................................................  

Diretor...................................................................... 

Assessor Legislativo................................................ 

Redator....................................................................  

Redator.................................................................... 

Médico...................................................................... 

Oficial Arquivologista................................................ 

Oficial Arquivologista................................................ 

Oficial da Ata............................................................ 

Almoxarife................................................................ 

Ajudante de Almoxarife............................................   

PL 

PL 

PL-1 

PL-1  

PL-2 

PL-3 

PL-3  

PL-7 

PL-8 

PL-6 

O 

PL-6 

PL-6 

O  

Em comissão quando vagar 

Em comissão quando vagar 

Extinto quando vagar 

1 exercido pelo atual Vice-
Diretor-Geral   

Extintos quando vagarem  

9 a serem preenchidos á 
medida que se extinguirem os 
PL-3  

Extinto quando vagar 

Extinto quando vagar 

Extinto quando vagarem  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

10 

1 

1 

29 

3  

10 

15 

20 

25 

30 

15 

Administrador do Edifício......................................... 

Ajudante do Administrador do Edifício..................... 

Chefe da Portaria..................................................... 

Conservador de Documentos.................................. 

Ajudante de Conservador de Documentos.............. 

Enfermeira................................................................ 

Chefe do Serviço de Transportes............................ 

Eletricista.................................................................. 

Eletricista-Auxiliar..................................................... 

Inspetor de Segurança............................................. 

Guarda de Segurança.............................................. 
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________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/59) 

Publicada no DCN (seção II) de 26-2-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, vice-presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1960 

Artigo único – São nomeadas, de acordo com a alínea c, nº 2, do art. 85 do Regimento Interno do 
Senado Federal, para exercerem os cargos vagos da carreira de Oficial Bibliotecário, classe O, Maria Riza 
Baptista Dutra e Miriam Côrtes Creig, e classe N, Elsita Lorlal Coelho Campos da Paz. 

Senado Federal, em 26 de fevereiro de 1960. – Filinto Muller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-2-60 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1960 

Nomeia para cargo vago da carreira de Oficial 
Arquivologista Maria Judith Rodrigues. 

Artigo único – É nomeada, nos termos do art. 85, alínea c, do Regimento Interno, Maria Judith 
Rodrigues para exercer o cargo vago de Oficial Arquivologista, classe O, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Senado Federal, em 26 de fevereiro de 1960. – Filinto Müller, vice-presidente, na exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-2-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, Primeiro-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1960 

Estabelece condições para o exercício dos funcionários do 
Senado Federal em Brasília e dá outras providências. 

Art. 1º– Aos servidores da Secretaria do Senado Federal com exercício em Brasília fica assegurado o 
pagamento de 30 (trinta) diárias por mês, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do valor de sua 
remuneração mensal, durante os dois primeiros anos de exercício na nova Capital. 

Art. 2º – Serão computados em dobro, para efeito de aposentadoria, os 2 (dois) primeiros anos de 
efetivo exercício em Brasília, contados a partir da data da instalação, ali, do Congresso Nacional. 

Art. 3º – A muda de custo a que terão direito os servidores deslocados para Brasília corresponderá a 
três vezes o valor da remuneração mensal, em um mínimo de Cr$ 40.000,00, pagos adiantadamente. 

Art. 4º – Ao funcionário estudante de nível superior com exercício em Brasília serão assegurados, a 
juízo da Comissão Diretora, condições de trabalho compatíveis com o regime escolar. 

Parágrafo único – Durante o período de prestação de exames o funcionário ficará no Rio de Janeiro à 
disposição do Serviço de Informações, Pesquisas e Audiências. 

Art. 5º – A Comissão Diretora, além das providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta 
Resolução, promoverá a adoção de medidas tendentes a assegurar aos funcionários: 

a) transporte para Brasília, inclusive para familiares e servidores.bem como do respectivo mobiliário e 
mais pertences; 

b) residência compatível com a situação e as suas necessidades; 

c) matrícula gratuita, para filhos e dependentes menores, nos estabelecimentos oficiais de educação, 
de cultura e de esportes; 

d) pronto atendimento, nos centros hospitalares oficiais, gratuitamente ou em bases de pagamentos 
proporcionais à sua remuneração; 

e) facilidades para financiamentos imobiliários; 

f) garantia de transporte diário de da e volta, entre a residência do funcionário e o edifício do Senado 
Federal; 

g) cessão de um terreno para a Associação dos Servidores do Senado Federal, bem como 
financiamento para construção de sua sede. 



Art. 6º – As despesas com a execução das medidas contidas nesta Resolução correrão à conta das 
dotações próprias. 

Art. 7º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal; em 30 de março de 1960. – Cunha Mello, 1º Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-3-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1960 

Dispõe sobre a desatinação do Palácio Monroe, após a 
transferência do Senado Federal para Brasília, cria o Serviço de 
Informações, Pesquisas e Audiências, com sede no Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 

Art. 1º – Permanecerá o Palácio Monroe sob a administração do Senado Federal pelo prazo de 2 
(dois) anos a contar do dia em que se realizar em Brasília a primeira Sessão das Casas do Poder 
Legislativo. 

Art. 2º – O arquivo do Senado Federal, anterior à 1º Legislatura instalada em 24 do setembro de 
1946, bem como o do Congresso Nacional, que se integra no referido arquivo, ex vl do art. 54 do Regimento 
Comum a art. 60, alínea g, do Regulamento da Secretaria, serão mantidos ao Palácio Monroe pelo prazo 
referido no artigo anterior, cumprindo ao Senado Federal, por iniciativa da Comissão Diretora, antes de seu 
término, dar definitiva desatinação aos bens patrimoniais do Senado Federal, ao acervo do seu arquivo e ao 
pessoal de que trata o art. 6º desta Resolução. 

Art. 3º – A Comissão Diretora designará um funcionário ocupante de cargo de direção, o qual ficará 
responsável pelo Palácio Monroe, com a incumbência, ainda, de dirigir o pessoal destacado para atender 
aos serviços de administração e conservação do referido Palácio, zelar pelos serviços inerentes ao arquivo 
e dar cumprimento a outros encargos. 

Art. 4º – E criado o Serviço de Informações, Pesquisas e Audiências, que funcionará no Palácio 
Monroe, pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir da data da transferência do Senado Federal para Brasília. 

Parágrafo único – Dentro de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Resolução, a Comissão 
Diretora baixará instruções sobre o funcionamento do serviço de que trata este artigo, inclusive designando 
os funcionários que nele terão exercício. 

Art. 5º – Ao Serviço de Informações, Pesquisas e Audiências Incumbirá, em conexão com a 
Secretaria do Senado Federal em Brasília: 

a) informar sobre a tramitação das proposições em curso no Senado Federal, mantendo, para tanto, 
um protocolo e exemplares dos respectivos avulsos para distribuição; 

b) adotar medidas para o funcionamento de Comissões de Senadores que eventualmente se reúnem 
no Rio de Janeiro, inclusive Comissões Externas e Especiais; 

c) realizar pesquisas de dados e elementos que instruam a elaboração legislativa; 

d) receber, por determinação superior, as pessoas interessadas em audiências com os Senadores; 

e) acompanhar, nas repartições públicas que tenham sede no Rio de Janeiro, o andamento dos 
processos e papéis de Interesse do Senado Federal; 

f) recolher as informações que, de ordem superior, sejam solicitadas de Brasília, providenciando a 
sua urgente remessa; 



g) auxiliar os Senadores nos trabalhos de assistência técnica, correspondência, audiências, recepção 
e portaria. 

Art. 6º – Serão lotados no Serviço de Informações, Pesquisas e Audiências os funcionários que 
apresentem impedimentos relevantes que Impossibilitem ou retardem o exercício de suas atividades na 
nova Capital, aos quais serão asseguradas as vantagens e direitos regulamentares em vigor. 

Parágrafo único – Consideram-se impedimentos relevantes, para os efeitos deste artigo: 

a) o exercício, por parte do cônjuge, de atividade, pública ou privada, que impeça sua ida para 
Brasília; 

b) moléstia que, embora não justifique a aposentadoria, desaconselhe o deslocamento do funcionário; 

c) moléstia grave em pessoa da família ou dependente do qual o servidor seja arrimo; 

d) outros motivos de evidente força maior, assim considerados pela Comissão Diretora. 

Art. 7º – Cessado, em qualquer época, o impedimento, poderá o servidor requerer sua ida para 
Brasília. 

Art. 8º – O funcionário que, com exercício em Brasília, vier a encontrar-se nas condições previstas no 
art. 6º, parágrafo único, alíneas b, c e d, poderá, a juízo da Comissão Diretora, ser lotado no Serviço de que 
trata o art. 4º desta Resolução. 

Art. 9º – é a Comissão Diretora autorizada a promover medidas necessárias ao atendimento do 
disposto nesta Resolução. 

Art. 10 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de março de 1960. – Cunha Mello, 1º Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6, de 1960) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-3-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1960 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea c, Item 2, do Regimento Interno, para exercer 
o cargo da classe M da carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Yara 
Silva de Medeiros, Gilberto Fernandes Alves, Jorge Paiva do Nascimento, Alexandre Dumas Paraguassu, 
José Valdo Campelo, Helena Furtado Cantuária de Araújo, Zormelina Ribeiro Alves, Léa Augusta da Silveira 
Lobo, Neida Watson Saboia de Albuquerque, Odisséia Nery de Medeiros, João Aldemar Bevilacqua e Sarah 
Abrahão. 

Senado Federal, em 9 de abril de 1960. – Filindo Müller, vice-presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

Projeto de Resolução nº 11/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, vice-presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1960 



Artigo único – é nomeado, de acordo com a alínea c, Item 2, do art. 85 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de classe N da carreira de Taquigrafo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Beatriz 
Corrêa de Mello. 

Senado Federal, em 9 de abril de 1960. – Finito Müller, vice-presidente, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1960 

Artigo único – é concedida aposentadoria a Alcino Pereira de Abreu Filho, Redator, PL-3, no cargo 
de Diretor, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição 
Federal, combinado com os artigos 297 e 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, incorporando-se aos 
respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 9 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1960 

Artigo único – É posto à disposição do Govemo do Rio Grande do Norte, nos termos dos artigos 369 
e 92 da Resolução nº 6, de 1960, para ali exercer, durante dois anos, o cargo em comissão de Secretário de 
Estado de Educação e Cultura, o Oficial Legislativo classe O, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Romildo Fernandes Gurgel. 

Senado Federal, em 9 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1960 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea c, nº 2, do art. 85, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, alínea e, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), Diretor, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Rubens Pinto Duarte. 

Senado Federal, em 13 abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 



(Projeto de Resolução nº 15/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1960 

Manda adotar os níveis estabelecidos pela Resolução nº 
31, de  960, da Câmara dos Deputados, para os servidores da 
Secretaria do Senado Federal e dá outras providências. 

Art. 1º – É a Comissão Diretora do Senado Federal autorizada a fixar para os funcionários da sua 
Secretaria os níveis de vencimentos estabelecidos pela Câmara dos Deputados na Resolução nº 31, de 24 
de março de 1960, para os seus servidores. 

Art. 2º – Fica, igualmente, autorizada a Comissão Diretora a mandar apostilar os títulos dos 
funcionários atingidos pela presente Resolução. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua promulgação. 

Art. 4º – Ficam revogadas as Resoluções nos 1, 4 e 18, de 1950; 17, de 1951; 6, de 1952; 16 e 21, de 
1956; e demais disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1960 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea c, item 2, do art. 85 do Regimento Interno, 
para exercer o cargo do padrão M de Inspetor de Segurança, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Antônio Pinto Fanais, Lúcio Machado Tosta e Wilson Peçanha. 

Senado Federal, em 14 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-4-60, 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1960 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea c, item 2, do art. 85 do Regimento Interno, 
para exercer o cargo isolado de Guarda de Segurança, padrão L, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Aloísio Menezes Evaristo, Dilermando Louzada, João Arlindo dos Santos, José Ferreira, Juvenal 



Freitas Pimentel, Manoel Elias Sobrinho, Pedro Félix da Costa Lacerda, Reginaldo de Azevedo Gomes, 
Romeu Beltram e Waldemiro de Souza Rocha. 

Senado Federal, em 14 de abril de 1960. – Fillnto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1960 

Art. 1º – Fica suspensa a execução da Lei nº 1.030, de 16 de agosto de 1958, do Estado da Bahia, 
que foi julgada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 8 de julho de 1959. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 14 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/60) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 15-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1960 

Suspende a execução do art. 2º da Lei nº 1.215, de 6 de 
fevereiro de 1959,  do Decreto nº 591, de 25 do mesmo mês e ano, 
do Estado de Mato Grosso. 

Artigo único – Fica suspensa a execução do art. 2º da Lei nº 1.215, de 6 de fevereiro de 1959, do 
Estado de Mato Grosso, que autorizou o Governador do Estado a nomear prefeitos para os municípios e 
juizes de paz para os distritos criados no ano de 1958, bem como do decreto do Governador do mesmo 
Estado, que regulou o exercício daqueles prefeitos, por terem sido julgados Inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão definitiva de 22 de janeiro de 1960. 

Senado Federal, em 14 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-4-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1960 



Artigo único – É concedida aposentadoria a João Carlos da Cunha, ajudante de Porteiro, classe N, 
no cargo de Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 1º, da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 297 e 344, item lV, da Resolução nº 6, de 1960, 
incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 27 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-5-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1960 

Artigo único – É aposentado, a pedido, Albino dos Santos Lopes, Chefe da Portaria, PL-6, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 345, item II, da Resolução nº 6, de 25 de fevereiro de 1960 (Regulamento da Secretaria), 
incorporando-se aos proventos de sua aposentadoria a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 27 de abril de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-5-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1960 

Artigo único – É posto à disposição do Estado da Guanabara, pelo prazo de um ano, nos termos dos 
arts. 92 e 269 da Resolução nº 6, de 1960, o Oficial Legislativo, classe O, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Carlos Gustavo Schmidt Nabuco. 

Senado Federal, em 19 de maio de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-5-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1960 

Art. 1º – Ficam criados, no Quadro da Secretaria do Senado Federal, os seguintes cargos: 

Nº de 
Cargos –  Cargos 
4 –   Oficiais Auxiliares da Ata 



1 –   Médico 

1 –   Enfermeira 

15 –   Auxiliares Legislativos 

3 –   Ajudantes de Almoxarife  

Nº de 
Cargos –  Cargos 
22 –   Guardas de Segurança 

2 –   Eletricistas 

1 –   Mecânico 

2 –   Auxiliares de Mecânico 

15 –   Motoristas-Auxiliares 

20 –   Auxiliares de Limpeza  

Art. 2º – Os cargos de Oficial de Ata e Médico passam a ter o padrão PL-3, cabendo aos Oficiais 
Auxiliares da Ata o padrão de vencimento imediatamente inferior aos estabelecidos para os Oficiais da Ata. 

Parágrafo único – Os cargos de Mecânico e de Auxiliar de Mecânico terão padrão igual aos de 
Eletricista e Eletricista-Auxiliar. 

Art. 3º – Os níveis de vencimentos de que trata o art. 1º da Resolução nº 16, de 1960, serão 
aplicados a partir da data constante do art. 6º da Resolução nº 31, de 1960, da Câmara dos Deputados. 

Art. 4º – O Regulamento da Secretaria do Senado Federal, baixado com a Resolução nº 6, de 1960, 
passa a ter as seguintes alterações: 

I – O inciso Vl do art. 75 fica assim redigido: 

“Vl – os de Médico, dentre possuidores de diploma expedido por faculdades oficiais ou equiparadas; 

II - O art. 139, Inciso I, fica acrescido da seguinte letra: “e a do Médico, pelo outro Médico.” 

III – O art. 139, no inciso 2, letra b, fica assim redigido: “b) a do Administrador do Edifício, pelo 
Ajudante do Administrador do Edifício.” 

IV – O art. 170, no seu texto e na sua alínea a, assim passa a 

ler-se: 

“Art. 170 – Os Médicos terão por encargo: 

a) prestar aos Senadores e aos funcionários do Senado Federal assistência domiciliar, em caso de 
urgência e ordinariamente, no seu gabinete ou em qualquer dependência do edifício, durante as horas de 
funcionamento da Casa." 

V – O art. 171 passará a ter esta redação: 

“Art. 171 – Ao Enfermeiro cabe o desempenho dos trabalhos inerentes à sua profissão, de acordo 
com a orientação dos Médicos.” 

Vl – Os arts. 165 e 166 passam a constituir um únlco artigo, assim redigido: 

“Art. 165 – Ao Taquígrafo-Revisor cabe: 

a) prestar assistência ao Diretor da Taquigrafia na supervisão dos debates e trabalhos                          
executados pelos funcionários; 

b) rever os discursos e as falas da Presidência em sua íntegra, tendo em vista o sentido de unidade 
que devam manter; 

c) observar o funcionamento dos serviços, sugerindo providências para melhor rendimento; 

d) superintender a ordem e disciplina de seu setor; 



e) velar pela exatidão das citações regimentais constantes do apanhamento e das falas da 
Presidência; 

f) reunir quinzenalmente os Taquígrafos para orientação do serviço; 

g) rever o trabalho dos Taquígrafos de seu quarto de serviço, corrigi-lo, rubricá-lo e encaminhá-lo ao 
Diretor; 

h) prestar auxílio aos Taquígrafos de seu quarto de serviço, quando solicitado e entender justiticável.” 

VII – Ficam supressas as seguintes palavras na letra c, in fine, do art. 167: "e no caso de divergência, 
ao Taquígrafo-Supervisor”. 

VIII – No art. 169 fica retificada a referencia "art. 63” para “art. 66”. 

Art. 5º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de maio de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-5-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1960 

Art. 1º – Fica readmitido na classe inicial da carreira de Taquígrafo, nos termos da Resolução nº 6, de 
1960, art. 131, o ex-funcionário da Secretaria do Senado Federal Adolpho Perez. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de junho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, ao exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-6-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1960 

Artigo único – É nomeado, nos termos do art. 85, alínea c, item II, do Regimento Interno, para o 
cargo de Ajudante do Administrador do Edifício, padrão O, criado pela Resolução nº 6, de 1960, o Auxiliar 
de Limpeza, padrão J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Felipe Gomes. 

Senado Federal, em 3 de junho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-6-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1960 

Art. 1º – São nomeados, nos termos do art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para os cargos 
vagos de Oficial Auxiliar da Ata, padrão PL-4, Edson Ferreira Affonso, Renê Nunes e Walter Orlando 
Barbosa Leite. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 5 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1960 

Art. 1º – É nomeado, nos termos do art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para o cargo de 
Médico, padrão PL-3, criado pela Resolução nº 24, de 1960, Luciano Vieira. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto do Resolução nº 34/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1960 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos de Ajudante de Almoxarife, padrão PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, criados 
pela Resolução nº 24, de 1960, Jairo Brasiliano da Costa, Wilson Menezes Pedrosa e Roberto Diácopulos. 

Senado Federal, em 5 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1960 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Enfermeira, padrão PL-7, criado pela Resolução nº 24, de 1960, Dalva Bastos. 

Senado Federal, em 5 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 



________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1960 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos de Guarda de Segurança, padrão PL-9, criadas pela Resolução nº 24, de 1960, Ferix Antonio 
Orro, Nilson Simões da Luz, Joaquim Pio Ramos, Carlos Oliveira Salles, Benedito de Arruda Magalhães, 
Antonio Corrêa Pacheco, Osmar Arruda, Manoel Vieira dos Santos, Amancio Lima, Pedro Ferreira Veras, 
Ernesto da Silva, Isidoro Pereira da Silva Barreto, Rubens Ribeiro, Gilson Gomes Feitosa, Roberto das 
Neves, Alberto Pereira da Cunha, José Gomes Ribeiro, Irton Siqueira Machado, João Correa Filho e Luiz 
Mota da Costa. 

Senado Federal, em 5 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1960 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento 
Interno, do cargo de Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Alexandre Rachid 
José Pedro. 

Senado Federal, em 5 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 38/60) 

Publicada no DCN (seção II) de 6-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1960 

Suspende a execução do Decreto-lei nº 14.561, de 28 de 
abril de 1943, do Estado do Espirito Santo. 

Art. 1º – É suspensa a execução do Decreto-lei nº 14.561, de 28 de abril de 1943, do Estado do 
Espirito Santo, que modifica o sistema de cobrança dos direitos sobre exportação de café na praça de 
Vitória, altera o modo de arrecadar a Taxa de Defesa do Café e dá outras providências, por ter sido julgado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 15 de julho de 1949. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 



________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1960 

Suspende a execução da Lei nº 1.151, de 4 de março de 
1955, do Estado da Paraiba. 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 1.151, de 4 de março de 1955, do Estado da Paraíba, que 
altera a Tabela de Aposentadoria de Serventuário da Justiça e dá outras providências, por ter sido julgada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 30 de abril de 1957. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1960 

Suspende a execução do art. 6º da Lei Estadual nº 568, de 
8 de outubro de 1951, da Paraíba. 

Art. 1º – É suspensa a execução do art. 6º da Lei nº 568, de 8 de outubro de 1951, do Estado da 
Paraíba, que dispõe sobre os vencimentos da Magistratura e de cargos do Quadro Único do Estado, 
declarado inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 11 de maio 
de 1954. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto do Resolução nº 30/60) 

Publicada na DCN (Seção II) de 12-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1960 

Suspende a execução dos arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 
777 e dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 779, de 28 e 29 de 
dezembro de 1953, do Estado do Espírito Santo. 



Art. 1º – É suspensa, por motivo de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, 
em decisão definitiva de 19 de setembro de 1955, a execução dos arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 777, de 
28 de dezembro de 1953, do Estado do Espirito Santo, que cria os Municipios de São Domingos, Vala do 
Sousa e Pancas, e dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei ne 779, de 29 de dezembro de 1953, do mesmo 
Estado, que fixa a divisão territorial do Estado, que vigoraria de 1º de janeiro de 1953 a 31 de dezembro de 
1959. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1960 

Suspende a execução do Decreto-Lei nº 15.854, de 25 de 
abril de 1945, e da Lei nº 135, de 30 de novembro de 1948. 

Art. 1º – É suspensa a execução do Decreto-Lei nº 15.854, de 25 de abril de 1945, do Estado do 
Espirito Santo, que extingue o Imposto sobre Exportação e dispõe a respeito do Imposto sobre Exploração 
Agrícola e Industrial, e da Lei nº 135, de 30 de novembro de 1948, do mesmo Estado, que introduz 
alterações no Sistema Tributário do Estado, declarados Inconstitucionais, em decisões definitiva de 3 de 
abril de 1956, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47 letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1960 

Suspende a execução da Lei nº 3. 470, de 28 de novembro 
de 1958. 

Art. 1º – É suspensa, por motivo de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, 
em decisão definitiva de 13 de janeiro de 1960, a execução da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, no 
que se refere à cobrança do Imposto de Renda sobre os vencimentos dos magistrados. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1960. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 39/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-7-60 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1960 

Artigo único – É nomeada, nos termos do art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para o cargo 
vago de Oficial Auxiliar da Ata, padrão PL-4, Rosa Maria de Barros Carvalho Czajka. 

Senado Federal, em 25 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 40/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1960 

Artigo único – São nomeados, nos termos do art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para os 
cargos vagos de Guarda de Segurança, padrão PL-9, criados pela Resolução nº 24, de 1960, Joffre Dias e 
Walter Lúcio Fonseca. 

Senado Federal, em 25 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 41/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1960 

Toma sem efeito a nomeação de João Aldemar Bevilacqua 
para o cargo de Auxiliar Legislativo. 

Art. 1º – Fica sem efeito a nomeação de João Aldemar Bevilacqua para o cargo de Auxiliar 
Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de julho de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 42/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-7-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1960 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Fica sem efeito a nomeação de Adolpho Perez para a classe inicial da carreira de Taquigrafo 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal, por não ter tomado posse no prazo regulamentar. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 53/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-11-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1960 

Art. 1º – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, do 
cargo de Oficial Legislativo, símbolo PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Carlos Gustavo 
Schmidt Nabuco. 

Art. 2º – Está Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 52/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-11-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1960 

Autoriza a cessão do Palácio Monroe para a instalação e 
funcionamento da Assembléia Constituinte e, posteriormente, da 
Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara 

Art. 1º – A Comissão Diretora do Senado Federal fica autorizada a ceder parcialmente o Palácio 
Monroe para a instalação e funcionamento da Assembléia Constituinte e, posteriormente, da Assembléia 
Legislativa do Estado da Guanabara, por 120 (cento e vinte) dias, a partir da primeira sessão realizada. 

Parágrafo único – O andar térreo do Palácio Monroe será excluído da cessão autorizada neste artigo. 

Art. 2º – O Serviço de Informações, Pesquisas e Audiências, criado pela Resolução nº 10, de 30 de 
março de 1960, ficará Instalado no andar térreo do Palácio Monroe. 

Art. 3º – As despesas de adaptação, manutenção e quaisquer outras, indispensáveis à execução 
desta Resolução, serão atendidas pelo cessionário, de acordo com a Comissão Diretora do Senado 
Federal. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, em 1º de dezembro de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 51/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-12-60 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1960 

Cria a Comissão de Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça 
e Pesca. 

Art. 1º – É criada a Comissão de Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça e Pesca, de caráter 
permanente, com 7 membros. 

Art. 2º – Compete a Comissão de Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça e Pesca opinar sobre os 
assuntos pertinentes: 

1 – à agricultura; 

2 – à pecuária; 

3 – às florestas; 

4 – à caça (Const., art. 5º, nº XV, I); 

5 – à pesca (Const., art. 5º, nº XV, I); 

6 – à emigração e imigração (Const., art. 5º, nº XV, o); 

7 – à Incorporação dos silvícolas à comunhão nacional (Const., art. 5º, nº XV, r); 

8 – à alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil hectares (Const., art. 
156, § 2º). 

Art. 3º – São cancelados no Regimento Interno: 

I) os itens: 

“1 – Agricultura; 

 2 – (Pecuária); 

13 – Emigração e Imigração (Const., art. 5º, XV, o); 

14 – Incorporação dos silvícolas à comunhão nacional (Const., artigo 5º, XV, r); 

17 – Allenação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil hectares (Const., art, 
156, § 2º)”; 

II) no item 11 as palavras "... florestas, caça e pesca...". 

Art. 4º – No art. 348 do Regimento é substituída e palavra “economia" por "agricultura, pecuária, 
florestas, caça e pesca”. 

Art. 5º – A Comissão de Economia encaminhará à de Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça e Pesca 
as proposições que estejam em seu poder, pertinentes às medidas a que se refere o art. 2º 

Senado Federal, em 14 de dezembro de 1960. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 50/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-12-60 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1961 

Suspende a execução do parágrafo único do art. 68 e a dos 
artigos 69 e 74 da Constituição do Estado do Piauí. 

Art. 1º – É suspensa a execução do parágrafo único do art. 68 e a dos artigos 69 e 74 da 
Constituição do Estado do Piauí, que foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva, na Representação nº 102, em acórdão de 24 de novembro de 1948. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1961. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 44/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento lnterno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1961 

Dispõe sobre a extensão do aumento concedido pela Lei 
número 3.826, de 1960, aos servidores ativos e inativos do 
Senado Federal. 

Art. 1º – A tabela de retribuição dos cargos que integram o quadro da Secretaria do Senado Federal 
passa a vigorar, nos termos da Lei nº 3.826, de 1960 (Lei de Paridade), de acordo com os valores da 
seguinte tabela:  

PL-1.................................................................................................. ...................................... 63. 000,00 

PL-2 ........................................................................................................................................ 58. 000,00 

PL-3 .........................................................................................................................................54. 000,00 

PL-4. ........................................................................................................................................ 50.000,00 

PL-6. ....................................................................................................................................... 44. 000,00 

PL-7. ....................................................................................................................................... 41. 000,00 

PL-8 ........................................................................................................................................ 36. 000,00  

PL-9 ........................................................................................................................................ 33. 000,00 

PL-10 ...................................................................................................................................... 30. 000,00  

PL-11 ...................................................................................................................................... 27. 000,00  

PL-13 ...................................................................................................................................... 23. 000,00  

 

§ 1º – São fixados em Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) os vencimentos do Diretor-Geral da 
Secretaria e do Secretário-Geral da Presidência do Senado Federal e em Cr$ 65.000,00 os dos Diretores de 
Divisão. 



§ 2º – O disposto neste artigo vigora a partir de 1º de dezembro de 1960. 

Art. 2º – O salário-família passa a ser concedido na razão de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) para 
cada um dos dois primeiros dependentes e Cr$ 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) do terceiro em 
diante. 

Art. 3º – O cálculo das diárias de que trata a Resolução nº 9, de 1960, será feito à base dos valores 
anteriores aos estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 4º – As vantagens financeiras decorrentes desta Resolução aplicam-se aos inativos do Senado 
Federal. 

Art. 5º – Revoga-se a disposição constante do artigo 373 da Resolução número 6, de 1960. 

Art. 6º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 9 de fevereiro de 1961. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-2-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1961 

Dispõe sobre a situação dos funcionários julgados 
impedidos nos termos da Resolução nº 10, de 1960. 

Art. 1º – Ficam em disponibilidade os funcionários do Senado Federal constantes da relação anexa 
que, por decisão da Comissão Diretora, até esta data, com fundamento na Resolução nº 10, de 1960, foram 
julgados impedidos de se transferirem do Rio de Janeiro para Brasília. 

Parágrafo único – Os cargos ocupados pelos funcionários da relação anexa são declarados extintos 
para o efeito exclusivo do disposto no artigo. 

Art. 2º – Aos funcionários postos em disponibilidade de acordo com o artigo anterior fica assegurado 
o direito à percepção das vantagens pecuniárias a que têm direito nesta data e à aposentadoria na forma da 
lei. 

Art. 3º – Em qualquer tempo, havendo vaga, poderá o funcionário ora posto em disponibilidade obter 
o seu aproveitamento no serviço do Senado Federal, desde que o requeira, comprovando haverem 
cessado, definitivamente, os motivos que determinaram o seu impedimento para servir em Brasília. 

Art. 4º – São revogados os arts. 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Resolução nº 10, de 1960, e demais disposições 
em contrário. 

Senado Federal, em 10 de fevereiro de 1961. – Filinta Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

Projeto de Resolução nº 67/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-2-61  

FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO SENADO FEDERAL QUE SE ENCONTRAM IMPEDIDOS 
NO ESTADO DA GUANABARA 

NOME CARGO Classe ou 
padrão

 



padrão 

1. Maria Tavares Barreto Coelho.................................................... 

2. Dulce Barbosa da Cruz............................................................... 

3. Ariete de Medeiros Alvim............................................................ 

4. Irene Macado Ludolf................................................................... 

5. Arlete Bretas do Nascimento...................................................... 

6. Adalgisa de Vasconcelos Gonçalves Lima................................ 

7. Benedita Pinto Arruda................................................................ 

8. Marion Austregésilo de Athayde................................................ 

9. Cirene Fretias Ferreira............................................................... 

10. Erzila Luíza de Souza Mendonça........................................... 

11. Helena Salvo Lagoeiro............................................................ 

12. Pedro de Carvalho Müller........................................................ 

13. Nathercia Silva de Sá Leitão................................................... 

14.Alva Lírio Veríssimo Theophilo................................................. 

15. Bibiana de Paula de Maraillac................................................. 

16. Elsa Alves Vasconcelos........................................................... 

17. Lia Pederneiras de Faria......................................................... 

18. Maria Luiza Müller de Almeida................................................ 

19. Adahy Borborema de Castro................................................... 

20. Branca Lírio Lima..................................................................... 

21. Carmem Lúcia de Holanda Cavalcanti Vilhena....................... 

22.Lia da Cunha Fortuna............................................................... 

23. Ana Maria Sobral Teixeira Soares........................................... 

24. Onilda Rodrigues de Mello Souza........................................... 

25. Ernestina de Souza Mendes.................................................... 

26. Donase Xavies Bezerra........................................................... 

27. Maria de Maracajá Daltro........................................................ 

28. Elena Simas............................................................................. 

29. Laura Bandeira Accioly............................................................ 

30. Therezinha de Melo Bobany.................................................... 

31. Vera Moreira Ericson............................................................... 

32. Acy Fanaia de Arruda.............................................................. 

33. Áurea Carneiro da Cunha........................................................ 

34. Joaquim Correia de Oliveira Andrade...................................... 

35. Thomaz Pompeu de Accioly Borges........................................ 

36. José Arthur Alves da Cruz Rios............................................... 

37. Helena Collin........................................................................... 

38. Eleonora Duse Vilasboas de Noronha Luz.............................. 

39. Myrian Côrtes Greig................................................................. 

Diretora 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Oficial Legislativo 

Auxiliar Legislativo 

Auxiliar Legislativo 

Oficial Legislativo 

Taquígrafa-Revisora

 

Taquígrafa-Revisora

 

Taquígrafa-Revisora

 

Taquígrafa-Revisora

 

Taquígrafa 

Taquígrafa 

Taquígrafo 

Assessor Legislativo

 

Assessor Legislativo

 

Oficial 

Arquivologista 

Oficial Bibliotecário 

PL-1 

PL-3 

PL-3 

PL-4 

PL-4 

PL-5 

PL-6 

PL-6 

PL-6 

PL-6 

PL-6 

PL-7 

PL-6 

PL-7 

PL-7 

PL-7 

PL-7 

PL-7 

PL-8 

PL-8 

PL-8 

PL-8 

PL-8 

PL-8 

PL-9 

PL-10 

PL-6 

PL-2 

PL-2 

PL-2 

PL-2 

PL-8 

PL-6 

PL-3 

PL-3 

PL-3 

PL-3 

PL-3 

PL-6 



40. Caio Cesar de Menezes Pinheiro............................................ 

41. Julieta Lovatini......................................................................... 

Oficial Bibliotecário 

Redator 

Redatora 

PL-5 

PL-4  

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1961 

Suspende a execução do art. 57, lll, da Lei n9 64, de 21 de 
fevereiro de 1948, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa a execução do art. 57, III, da Lei nº 64, de 21 de fevereiro de 1948, do Estado 
do Paraná, julgado inconstitucional por decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal, nos Recursos 
Extraordinários nº 22.712 e 23.329, de 9 de julho e 6 de agosto de 1954. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de março de 1961. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/60) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 10-3-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1961 

Suspende a execução do nº XIX do art. 34 e da art. 104 da 
Constituição do Estado do Ceará. 

Art. 1º – É suspensa a execução do nº XIX do art. 34 e do art. 104 da Constituição do Estado do 
Ceará, julgados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 2 de setembro de 
1959 (Representação nº 295). 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de março de 1961. – Filinto Muller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 58/60) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 10-3-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1961 

Suspende a execução da letra "d” do art. 2º do Decreto nº 
457, de 22 de janeiro de 1950, do Estado de Pernambuco. 



Art. 1º – É suspensa a execução da letra d do art. 2º do Decreto nº 457, de 22 de janeiro de 1950, do 
Estado de Pernambuco, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 10 
de janeiro de 1955, no Recurso Extraordinário nº 24.843. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de março de 1961. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 60/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-3-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1961 

Suspende a execução da Lei nº 1.027, de 11 de dezembro 
de 1953, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 1.027, de 11 de dezembro de 1953, do Estado do Rio 
Grande do Norte, por ter sido julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva 
proferida em 13 de setembro de 1954, na Representação nº 217. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de março de 1961. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 61/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-3-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercicio 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regulamento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1961 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Lourival Câmara, Taquígrafo-Revisor, PL-2, no cargo de 
Diretor, PL-1, nos termos dos artigos 345, item IV, e 346 da Resolução nº 6, de 1960, do Senado Federal, 
Incorporando-se aos proventos da aposentadoria a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 12 de abril de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-4-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1961 



Suspende a execução da Lei nº 14, de 18 de novembro de 
1958, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 14, de 18 de novembro de 1958, do Estado do Paraná, 
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 21 de setembro de 1959, 
na Representação nº 394. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 54/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-4-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidencia, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1961 

Suspende a execução do § 24 do art. 1º do Decreto-lei nº 
650, de 20 de junho de 1947, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa a execução do § 2º do art. 1º do Decreto-lei nº 650, de 20 de junho de 1947, do 
Estado do Paraná, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 29 de 
setembro de 1959, no Recurso Extraordinário nº 42.593. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1961. – Auro Maura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 57/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-4-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1961 

Artigo único – É concedida aposentadoria, a pedido, a Luiz Nabuco, Diretor-Geral da Secretaria do 
Senado Federal, PL, nos termos dos artigos 345, Item III, e 349 da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento 
da Secretaria), incorporando-se aos proventos de sua aposentadoria as gratificações em cujo gozo se 
encontra. 

Senado Federal, em 24 de abril de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-4-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1961 

Acrescenta parágrafos ao art. 341 do Regimento Interno 
(Resolução nº 2, de 1959). 

Art. 1º – Acrescentem-se ao art. 341 da Resolução nº 2, de 1959, os seguintes parágrafos: 

" 1º – O Senado Federal, proferida a sua aprovação sobre uma escolha, só se manifestará sobre 
outra para o mesmo provimento mediante nova mensagem em que o Presidente da República justifique a 
substituição do nome proposto. 

§ 2º – No caso de mais de uma indicação para o mesmo cargo, a Mesa do Senado Federal solicitará 
ao Presidente da República definição expressa sobre a escolha." 

Senado Federal, em 24 de abril de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-4-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1961 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o artigo 85, alínea c, Item 2, do Regimento interno 
(Resolução nº 2, de 1959), combinado com os artigos 67 e 75, Item I, do Regulamento da Secretaria 
(Resolução nº 6, de 1960), para o cargo, em comissão, de Diretor-Geral, Evandro Mendes Vianna. 

Senado Federal, em 3 de maio de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-5-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1961 

Suspende a execução da Lei nº 146, de 23 de dezembro de 
1948, do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que 
desmembrou, do Município de São Tomé, a localidade 
denominada “Sítio Novo”, anexando-a ao Município de Santa 
Cruz. 

Art. 1º – É suspensa s execução da Lei nº 146, de 23 de dezembro de 1948, do Estado do Rio 
Grande do Norte, na parte em que desmembrou, do Município de São Tomé, a localidade denominada Sítio 
Novo, anexando-a ao Município de Santa Cruz, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva, na Representação nº 190, em 23 de setembro de 1954. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de maio de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 



________________ 

(Projeto de Resolução nº 46/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-5-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1961 

Suspende a execução dos Decretos nos 25 e 29, de 1955, do 
Município de Parnaíba, Estado do Piauí. 

Art. 1º – É suspensa a execução dos Decretos nos 25 e 29, de 1955, do Município de Parnaíba, 
Estado do Piauí, julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva, no 
Mandado de Segurança nº 4.524, em 30 de outubro de 1957. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de maio de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 45/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-5-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra P, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1961 

Acrescenta expressão ao artigo 362 da Resolução número 
6, de 1960. 

Artigo único – O artigo 362 da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 362 – Os órgãos da imprensa diária, as estações de rádio e de televisão e as agências 
telegráficas poderão credenciar, cada qual, um profissional, perante o Senado Federal, o qual será inscrito 
em livro próprio, a cargo do Diretor-Geral.” 

Senado Federal, em 18 de maio de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 63/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-5-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1961 

Suspende a execução da Lei nº 2.362, de 9 de dezembro de 
1958, do Estado de Goiás. 



Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 2.362, de 9 de dezembro de 1958, do Estado de Goiás, 
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 6 de julho de 1959, na 
Representação nº 393. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 18 de maio de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 62/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-5-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1961 

Art. 1º – É cedida ao Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), a título precário, a posse dos 2º, 3º 
e 4º pavimentos do Palácio Monroe, antiga sede do Senado Federal, no Estado da Guanabara. 

Art. 2º – O Senado Federal se reserva o uso de todas as dependências do pavimento térreo e de 
uma das garagens ora existentes. 

Art. 3º – A Comissão Diretora entrará em entendimentos com o cessionário a fim de assegurar o 
estacionamento dos veículos oficiais da Casa e os de propriedade particular dos Srs. Senadores nos jardins 
adjacentes ao Palácio Monroe. 

Art. 4º – As despesas de adaptação, manutenção e quaisquer outras indispensáveis à execução 
desta Resolução serão atendidas pelo cessionário, de acordo com a Comissão Diretora do Senado Federal. 

Art. 5º – É revogada a Resolução nº 44, de 1960. 

Art. 6º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 29 de maio de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-5-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1961 

Artigo único – É exonerado, a pedido, do cargo de Oficial Legislativo, símbolo PL-8, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Romildo Fernandes Gurgel. 

Senado Federal, em 30 de maio de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-5-61 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1961 

Artigo único – É aposentado no cargo de Inspetor de Segurança, PL-8, o Guarda de Segurança, PL-
9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Reginaldo de Azevedo Gomes, nos termos do art. 345, Item 
IV, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria). 

Senado Federal, em 16 de junho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-6-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1961 

Cria um cargo de Inspetor de Segurança, símbolo PL-8, no 
Quadro de funcionários do Senado Federal. 

Art. 1º – No Quadro de funcionários do Senado Federal é criado um cargo de Inspetor de Segurança, 
símbolo PL-8, nele sendo provido, independentemente das formalidades previstas no art. 83, nº VI, da 
Resolução nº 6, de 1960, Francisco Louzada, Detetive do antigo Departamento Federal de Segurança 
Pública, que se achava à disposição do Senado Federal ao entrar em vigor a mesma Resolução e satisfazia 
os requisitos constantes do seu art. 392, conforme parecer proferido pela Comissão de Constituição e 
Justiça em 27 de Junho de 1960. 

Art. 2º – O cargo a que se refere o artigo anterior figurará como excedente do grupo de cargos dessa 
denominação constante da Tabela Anexa à Resolução nº 6, de 1960, e será extinto quando vagar. 

Senado Federal, em 21 de junho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-6-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1961 

Põe à disposição da Prefeitura do Distrito Federal o Oficial 
Legislativo João Baptista Castejon Branco. 

Artigo único – É posto à disposição da Prefeitura do Distrito Federal, sem ônus para o Senado 
Federal, e pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 92 da Resolução nº 6, de 1960, o Oficial 
Legislativo, PL-7, João Baptista Castejon Branco, para ali exercer as funções de Oficial de Gabinete do 
Prefeito. 

Senado Federal, em 21 de junho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 



________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/61) 

Publicada no DCN (Seção Il) de 22-6-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1961 

Dispõe sobre a situação dos funcionários da Secretaria do 
Senado Federal que se encontram impedidos e em 
disponibilidade e dá outras providências. 

Art. 1º – Os funcionários relacionados nominalmente em anexo e que, por força das Resoluções nos 

10, de 1960, e 3, de 1961, se encontram Impedidos e foram postos em disponibilidade passam a constituir 
um Quadro Anexo ao do pessoal da Secretaria do Senado Federal, considerando-se vagos, para efeito e 
provimento, os cargos de que eram titulares. 

Art. 2º – O tempo de serviço dos funcionários do Quadro Anexo é considerado para o efeito de 
estabilidade, gratificação adicional e aposentadoria. 

Art. 3º – Aos funcionários integrantes do Quadro Anexo, além das vantagens pecuniárias que 
atualmente percebem, serão concedidos os aumentos gerais de vencimentos do funcionalismo do Senado 
Federal, continuando a sua remuneração a ser paga pela Contabilidade do Senado Federal. 

§ 1º – O disposto neste artigo não confere a percepção de quaisquer das vantagens atribuídas aos 
funcionários pelo exercício em Brasília, especialmente ajuda de custo de três meses e remuneração e 
contagem de tempo de serviço em dobro. 

§ 2º – Aos funcionários que, por quaisquer motivos, não tiveram exercício em Brasília não se aplica a 
Resolução nº 9, de 1960, sendo a ajuda de custo de sua remoção a normalmente concedida ao 
funcionalismo público da União. 

Art. 4º – O funcionário incorporado ao Quadro Anexo de que trata esta Resolução poderá, em 
qualquer tempo e havendo vaga, obter o seu aproveitamento no serviço do Senado Federal, em cargo de 
categoria idêntica e de padrão igual ao que exercia à data da criação do Quadro Anexo, desde que 
requeira, comprovada a definitiva cessação dos motivos determinantes do seu impedimento para servir em 
Brasília. 

Art. 5º – A Comissão Diretora poderá, ex offício, verificar se persistem ou cessaram para os 
funcionários de que trata esta Resolução os impedimentos decorrentes da Resolução nº 10, de 1960, 
promovendo as medidas que se fizerem necessárias à correção de cada caso, mediante o retorno do 
funcionário ao Quadro Permanente. 

Art. 6º – A Comissão Diretora designará funcionário do Quadro Anexo, ocupante de cargo de direção 
ou, na falta deste, escolhido dentre os de mais alta hierarquia, para dirigir os demais servidores integrantes 
desse Quadro, baixando, ainda, instruções reguladoras das atribuições que lhes devam caber, respeitadas 
as situações de impedimento reconhecidas pelo Senado, nos termos da Resolução nº 10, de 1960. 

Art. 7º – Nenhum funcionário do Quadro Anexo, mesmo cessado seu impedimento, poderá retornar 
ao Quadro Permanente quando faltarem 3 anos, ou menos, para a sua aposentadoria, computados todos os 
períodos para tanto admitidos em lei. 

Art. 8º – Para efeito de provimento dos cargos da classe Inicial da carreira de Oficial Legislativo, 
vagos em decorrência desta Resolução, aplica-se aos atuais Auxiliares Legislativos efetivos o disposto no 
art. 381 da Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 9º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 4º, 5º, 6º, 
7º e 8º da Resolução nº 10, de 1960, a Resolução nº 3, de 1961, e demais disposições em contrário. 

Senado Federal, em 21 de junho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 



 
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO SENADO FEDERAL LOTADOS NO QUADRO ANEXO  

                 Número – Nome Função Símbolo 

  1 Maria Tavares Barreto Coelho ..............................

 
Diretora PL- 1 

  2 Arlete de Medeiros Alvim ...................................... Oficial Legislativo PL- 3 

  3 Dulce Barbosa da Cruz ......................................... Oficial Legislativo PL- 3 

  4 Arlete Brotas do Nascimento ................................ Oficial Legislativo PL- 4 

  5 Irene Macedo Ludolf ............................................. Oficial Legislativo PL- 4 

  6 Adalgisa de Vasconcelos Gonçalves Lima ...........

 

Oficial Legislativo PL- 6 

  7 Benedita Pinto Arruda ........................................... Oficial Legislativo PL- 6 

  8 Cirene Freitas Ferreira ......................................... Oficial Legislativo PL- 6 

  9 Erzíla Luíza de Souza Mendonça ......................... Oficial Legislativo PL- 6 

10 Helena Salvo Lagoeiro ......................................... Oficial Legislativo PL- 6 

11 Marlon Austregésilo de Athayde .......................... Oficial Legislativo PL- 6 

12 Maria de Maracajá Daltro ..................................... Oficial Legislativo PL- 6 

13 Nathercia Silva de Sá Leitão ................................ Oficial Legislativo PL- 6 

14 Alva Lírio Veríssimo Theophilo ............................. Oficial Legislativo PL- 7 

15 Bibiana de Paula de Marsillac .............................. Oficial Legislativo PL- 7 

16 Elza Alves Vasconcelos ....................................... Oficial Legislativo PL- 7 

17 Lia Pederneiras de Faria ...................................... Oficial Legislativo PL- 7 

18 Maria Luíza Müller de Almeida ............................. Oficial Legislativo PL- 7 

19 Pedro de Carvalho Müller .................................... Oficial Legislativo PL- 7 

20 Adahy Borborema de Castro ................................ Oficial Legislativo PL- 8 

21 Ana Maria Sobral Teixeira Soares ........................ Oficial Legislativo PL- 8 

22 Branca Lírio Lima ................................................. Oficial Legislativo PL- 8 

23 Carmem Lúcia de Holanda Cavalcanti Vilhena .... Oficial Legislativo PL- 8 

24 Lia da Cunha Fortuna ........................................... Oficial Legislativo PL- 8 

25 Onilda Rodrigues de Mello Souza ........................ Oficial Legislativo PL- 8 

26 Ernestina de Souza Mendes ................................ Auxiliar Legislativo PL- 9 

27 Donase Xavier Bezerra ........................................ Auxiliar Legislativo PL- 10 

28 Elena Simas ......................................................... Taquígrafa Revisora PL- 2 

29 Laura Bandeira Accioly ........................................ Taquígrafa Revisora PL- 2 

30 Therezinha de Melo Bobany ................................ Taquígrafa Revisora PL- 2 

31 Vera Moreira Ericson ............................................ Taquígrafa Revisora PL- 2 

32 Joaquim Corrêa de Oliveira Andrade ................... Taquígrafo PL- 3 

33 Acy Fanaia Carneiro da Cunha ............................ Taquígrafo PL- 6 

34 Áurea Carneiro da Cunha ..................................... Taquígrafa PL- 6 

35 José Arthur Alves da Crua Rios ............................

 

Assessor Legislativo PL- 3 

36 Thomaz Pompeu de Accioly Borges .....................

 

Assessor Legislativo PL- 3 



37 Helena Collin ........................................................ Oficial Arquivologista PL- 3 

38 Eleonora Duse Villasboas de Noronha Luz .......... Oficial Bibliotecário PL- 3 

39 Myriam Cortes Greig ............................................ Oficial Bibliotecário PL- 6 

40 Calo Cesar de Menezes Pinheiro ........................ Redator PL- 3 

41 Julieta Lovatini ..................................................... Redatora PL- 4 

 
FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO SERVINDO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

Número – Nome Função Símbolo 

  1 Cecília de Rezende Martins ................................. Oficial Legislativo PL- 6 

  2 Maria José Pacheco Gigilo ................................... Oficial Legislativo PL- 8 

  3 Maria Stella Tibau Guimarães .............................. Auxiliar Legislativo PL- 9 

  4 Riza Maria Olívia Gonçalves ................................ Auxiliar Legislativo PL- 9 

  5 Themis Garcia de Lacerda ................................... Auxiliar Legislativo PL- 9 

  6 Corina Lucy Baldo de Camargo e Almeida .......... Auxiliar Legislativo PL- 10 

  7 Helena Furtado .................................................... Auxiliar Legislativo PL- 10 

  8 Neyda Watson Saboya de Albuquerque .............. Auxiliar Legislativo PL- 10 

  9 Vera Marina da Silva Zagar ................................. Auxiliar Legislativo PL- 10 

10 Francisco das Chagas Mello ................................ Assessor Legislativo PL-  3 

11 Leda Paula Gertrudes Lages de Carvalho ........... Auxiliar Legislativo PL- 10 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-6-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1961 

Nomeia Miécio dos Santos Andrade Diretor do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea c, nº 2, do art. 85, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regulamento Interno), combinado com o art. 75, alínea g, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Miécio dos Santos Andrade. 

Senado Federal, em 12 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/61) 

Publicada no DCN (Seção lI) de 13-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte  



RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1961 

Nomeia Moacyr Medeiros Costa e Adelino de Almeida 
Fontes para cargos de Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea c, item 2, do art. 65 da Resolução nº 2, de 
1959 (Regimento Interno), para cargos de Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Moacyr Medeiros Costa e Adelino de Almeida Fontes. 

Senado Federal, em 12 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1961 

Restabelece a denominação de cargos da Secretaria do 
Senado Federal e dá outras providências. 

Art. 1º – Fica restabelecida a denominação de Vice-Diretor-Geral em relação aos cargos de Diretor 
de Divisão constantes das Resoluções nº 6, de 1960, e 2, de 1961. 

Art. 2º – Os Vice-Diretores-Gerais serão lotados nas Vice-Diretorias a que corresponderão as atuais 
Divisões dos Serviços Administrativos e dos Serviços Legislativos. 

Art. 3º – O cargo de Diretor-Geral da Secretaria, enquanto exercido pelo seu atual titular, será de 
provimento efetivo, voltando, quando vagar, a ser provido pela forma estabelecida na Resolução nº 6, de 
1960. 

Art. 4º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 18 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, do exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1961 

Dispõe sobre instalações destinadas ao Presidente do 
Senado Federal e dá outras providências. 

Art. 1º – Ao Presidente do Senado Federal, exercendo essas funções nos termos do art. 61 da 
Constituição Federal, serão asseguradas, na parte do Palácio do Congresso Nacional sob a jurisdição do 
Senado Federal, área e instalações adequadas ao exercício de suas funções. 



Parágrafo único – O gabinete do Presidente do Senado Federal disporá de pessoal na forma do 
Regulamento da Secretaria e resoluções que o completem. 

Art. 2º – A Comissão Diretora providenciará, anualmente, a Inclusão, no Orçamento da União, no 
subanexo do Senado Federal, das dotações necessárias à manutenção do gabinete mencionado no artigo 
anterior e à execução dos serviços nele compreendidos. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 19 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 64/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1961 

Dá nova redação ao art. 245, I, da Resolução nº 6, de 1960 
(Regulamento da Secretaria do Senado Federal). 

Art. 1º – Dê-se ao item I do art. 245 da Resolução nº 6, de 1960, a seguinte redação: 

"I – o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado em órgão de administração 
direta, autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público;" 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 19 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1961 

Aposenta no cargo de Diretor-Geral da Secretaria do 
Senado Federal Aderson Magalhães. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os artigos 345, item IV, e 349 da Resolução número 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal), no cargo de Diretor-Geral, o Vice-Diretor-Geral, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Aderson Magalhães. 

Senado Federal, em 19 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-7-61 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1961 

Nomeia para o cargo de Vice-Diretor-Geral do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal Ninon Borges Seal. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, Item III, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), para o cargo vago de Vice-Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal a Diretora, 
PL-1, Ninon Borges Seal. 

Senado Federal, em 20 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1961 

Nomeia para o cargo de Vice-Diretor-Geral do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal Lauro Portella. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, item III, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), para o cargo vago de Vice Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Diretor, 
PL-1, Lauro Portella. 

Senado Federal, em 20 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/61) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 21-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1961 

Suspende a execução da Lei nº 41, de 11 de dezembro de 
1947, do Estado de Pernambuco. 

Art. 1º – Fica suspensa a execução da Lei nº 41, de 11 de dezembro de 1947, do Estado de 
Pernambuco, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 13 de agosto 
de 1954, proferida no Recurso Extraordinário nº 21.504. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, em 26 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 59/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47. letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1961 

Suspende a execução do art. 14, §§ 1º e 2º, da Lei nº 49-A, 
de 6 de dezembro de 1947, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 1º – Fica suspensa a execução do art. 14, §§ 1º e 2º, da Lei nº 49-A, de 6 de dezembro de 1947, 
do Estado do Rio de Janeiro, julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão 
definitiva de 26 de janeiro de 1959, no Recurso Extraordinário nº 30.994 (embargos). 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 26 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 60/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1961 

Suspende a execução, em parte, da Lei nº 850, de 26 de 
dezembro de 1951, do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1º – É suspensa a execução do artigo 6º da Lei nº 850, de 26 de dezembro de 1951, do Estado 
de Minas Gerais, na parte em que diz: 

“exceto para os inativos a que se refere, cujo aumento que lhes foi atribuído vigorará nas datas 
declaradas nos artigos 3º e 4º",  

julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 14 de janeiro de 1955, no 
Recurso Extraordinário nº 25.346, daquele Estado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 26 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1961 

Nomeia Luiz do Nascimento Monteiro para o cargo de 
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea c, nº 2, do art. 85 da Resolução nº 2, de 1959 
(Regulamento Interno), combinado com o artigo 75, alínea g, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), para o cargo vago de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Luiz do 
Nascimento Monteiro. 

Senado Federal, em 26 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1961 

Nomeia Maria do Carmo Rondon Ribeiro Saraiva para o 
cargo de Diretora, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com a alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 1969 (Regimento 
Interno), combinado com o artigo 75, alínea g, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria), 
para o cargo de Diretora, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria do Carmo Rondon 
Ribeiro Saraiva. 

Senado Federal, em 26 de julho de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-7-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1961 

Põe à disposição do Governo do Estado de Goiás o 
Almoxarife, símbolo PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Wilson Tartucci. 

Art. 1º – É posto à disposição do Governo do Estado de Goiás, pelo prazo de 2 (dois) anos, sem 
ônus para o Senado Federal, nos termos dos artigos 92 e 300 da Resolução nº 6, de 1960, e sem os 
direitos e vantagens da Resolução nº 9, de 1960, o Almoxarife, símbolo PL-3, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Wilson Tartucci. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 



________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1961 

Coloca à disposição do Governo do Estado da Guanabara 
funcionário do Quadro Anexo da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 1º – É colocado à disposição do Governo do Estado da Guanabara, pelo prazo de 2 (dois) anos, 
nos termos dos artigos 92, 300 e 369 do Regulamento da Secretaria, o Assessor Legislativo, PL-3, do 
Quadro Anexo da Secretaria do Senado Federal, José Arthur Alves da Cruz Rios. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1961 

Nomeia para o cargo inicial de Taquígrafo candidato 
habilitado em concurso. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea c, item 2, do artigo 85 da Resolução nº 2, de 
1959 (Regimento Interno), para exercer o cargo de padrão PL-8, da carreira de Taquígrafo, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Francisco Ojeda. 

Senado Federal, em 16 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1961 

Transfere de carreira, a pedido, Ary Feliciano de Araújo. 

Artigo único – É transferido, ex officio, no interesse da administração, nos termos dos artigos 70, 
item III, 124, item ll, e 125, item I, da Resolução nº 6, de 1960, combinados com o artigo 85, letra c, da 



Resolução nº 2, de 1959, para o cargo da classe correspondente ao padrão PL-9, da carreira de Auxiliar 
Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Auxiliar de Portaria Ary Feliciano de Araújo. 

Senado Federal, em 24 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra n, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1961 

Aposenta Irene de Macedo Ludolf, Oficial Legislativo, PL-4, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 1º – É aposentada, de acordo com o art. 191, item I, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, a Oficial Legislativo, PL-4, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Irene de Macedo Ludolf. 

Art. 2º – Fica extinto no Quadro Anexo, criado pela Resolução nº 23, de 1961, o cargo a que se 
refere a presente Resolução. 

Senado Federal, em 24 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 41/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1961 

Aposenta Odette Lopes de Almeida, Enfermeira, PL-7, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item III, da Resolução nº 6, de 1960, a Enfermeira, PL-7, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Odette Lopes de Almeida. 

Senado Federal, em 24 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 42/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1961 



Aposenta Djalma Magano no cargo de Chefe da Portaria do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado no cargo de Chefe de Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, de acordo com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e da Lei nº 266, de 1948, 
combinada com a de nº 616, de 1949, o Ajudante de Porteiro, PL-7, Djalma Magano. 

Senado Federal, em 27 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 43/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1961 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 380, de 19 de 
dezembro de 1958, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 380, de 19 de dezembro de 1958, do Estado de Santa 
Catarina, na parte em que criou o Município de Arroio Trinta, desmembrado do Município de Videira (art. 1º, 
inciso III), por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 17 
de julho de 1959, na Representação nº 399. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1961 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 380, de 19 de 
dezembro de 1958, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 380, de 19 de dezembro de 1958, do Estado de Santa 
Catarina, na parte em que criou o Município de José Boiteux, com áreas desmembradas do Município de 
Ibirama (art. 1º, inciso I), por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em 14 de agosto de 1959, na Representação nº 402. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 56/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-61 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1961 

Regula a tramitação de Projeto de Emenda à Constituição. 

Artigo único – Para a tramitação, no Senado Federal, do Projeto de Emenda à Constituição, 
resultante de deliberação tomada pelo Congresso em Sessão de 30 de agosto do ano em curso, são 
estipuladas as seguintes normas: 

1) Para emitir parecer sobre o projeto será constituída Comissão Especial de sete (7) membros, 
designados pelo Presidente, mediante indicação dos Líderes das bancadas partidárias. 

2) Recebido o projeto, será imediatamente lido em Plenário e encaminhado à Comissão. Não estando 
o Senado Federal em Sessão, o Presidente poderá convocar Sessão Extraordinária para a sua leitura. 

3) Na Sessão seguinte, será lido ou proferido oralmente em Plenário o parecer da Comissão, cujo 
texto, em avulsos impressos ou mimeografados, será mandado distribuir aos Senadores. 

4) Na Sessão que se seguir à apresentação do parecer, o projeto figurará em Ordem do Dia para 
primeira discussão. 

5) Aprovado em primeira discussão, será dado para segunda discussão na Sessão seguinte. 

6) Em cada discussão, poderá usar da palavra um representante de cada Partido, pelo prazo de 
quinze (15) minutos. 

7) Encerrada a discussão, processar-se-á imediatamente a votação, em globo, pelo processo 
simbólico, podendo ser encaminhada por um representante de cada Partido, pelo prazo de cinco minutos. 

8) Não será aceito requerimento de adiamento de discussão ou votação, nem se admitirão emendas 
ao projeto, nem destaques. 

9) Aprovado o projeto em duas discussões por dois terços dos membros do Senado Federal, a Mesa 
tomará as providências necessárias para a sua promulgação, independente de redação final, no caso de ser 
o projeto originário da Câmara e aprovado por igual quorum na Casa de origem, ou para a sua imediata 
remessa à Casa revisora, se de iniciativa do Senado Federal. 

Senado Federal, em 31 de agosto de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 44/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-9-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1961 

Suspende a execução do Decreto-Lei nº 635, de 11 de 
dezembro de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1º – É suspensa a execução do Decreto-Lei nº 635, de 11 de dezembro de 1942, do Estado do 
Rio Grande do Sul, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
no Recurso Extraordinário nº 21.247, em 24 de maio de 1955. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, em 14 de setembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-9-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1961 

Suspende a execução do art. 160 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1º – É suspensa a execução do art. 160 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, por 
inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no Recurso 
Extraordinário Criminal nº 22.241, em 9 de julho de 1954. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-9-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1961 

Concede aposentadoria a Deusdedith de Araújo Silva no 
cargo de Chefe da Portaria do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal 

Artigo único – É aposentado, nos termos do artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e do artigo 5º da Lei nº 288, de 1948, no cargo de 
Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro Permanente da Secretaria do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, 
padrão PL-7, Desdedith de Araújo Silva. 

Senado Federal, em 28 de setembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 46/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-9-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra n, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1961 



Concede licença ao Oficial Legislativo João Baptista 
Castejon Branco, para integrar a Delegação do Brasil à XVI 
Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Artigo único – Fica o Oficial Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal João 
Baptista Castejon Branco autorizado, nos termos dos artigos 300, item I, e 369 da Resolução nº 6, de 1960, 
a integrar, sem ônus para o Senado, a Delegação do Brasil à XVI Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Senado Federal, em 17 de outubro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-10-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo e seguinte 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1961 

Artigo único – São suprimidas, na coluna de “observações” do Quadro de que trata o art. 8º da 
Resolução nº 6, de 1960, as notas referentes à supressão, pela vacância, existentes em relação a cargos 
de “Oficial da Ata”, “Oficial Bibliotecário” e “Oficial Arquivologista". 

Senado Federal, em 20 de outubro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-10-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1961 

Suspende a execução da Lei nº 53, de 22 de novembro de 
1948, do Município de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 53, de 22 de novembro de 1948, do Município de Santo 
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal, em 28 de agosto de 1958, no Recurso Extraordinário nº 34.189. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de novembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 38/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-11-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1961 

Dispõe sobre a discussão e a votação do Projeto de 
Emenda à Constituição nº 6, de 1961. 

Art. 1º – A discussão e a votação do Projeto de Emenda à Constituição nº 6, de 1961, reger-se-ão 
pelas normas constantes dos Itens 4, 5, 7 e 8 da Resolução nº 46, de 1961. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor imediatamente após a sua promulgação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de novembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 50/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-11-61 

_________________ 

Faça saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra n, do Regimento Interno, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1961 

Aposenta, a pedido, Romeu Beltrani, Guarda de Segurança. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do § 1º do art. 191 da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria), no cargo de Inspetor de 
Segurança, PL-8, o Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Romeu 
Beltrani. 

Senado Federal, em 29 de novembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 56/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-11-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra n, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1961 

Concede aposentadoria a Francisco Bevilacqua, Diretor, 
PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 345, item 1, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Vice-Diretor-Geral do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, o Diretor, PL-1, Francisco Bevilacqua. 

Senado Federal, em 29 de novembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 54/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-11-61 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra n, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1961 

Aposenta, a pedido, Waldemiro de Souza Rocha, Guarda 
de Segurança. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do § 1º do art. 191 da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, Item IV, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da Secretaria), no cargo de Inspetor de 
Segurança, PL-8, o Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Waldemiro 
de Souza Rocha. 

Senado Federal, em 29 de novembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________   

(Projeto de Resolução nº 55/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-11-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1961 

Nomeia para os cargos de Auxiliar Legislativo candidatos 
habilitados em concurso de provas e títulos. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal os seguintes candidatos 
habilitados no concurso de provas e títulos para o provimento dos mesmos cargos: PL-9, Maria Clara 
Coelho Baumann das Neves – José Aristides de Morais Filho – Maria Regina Coelho Teixeira – Ronaldo 
Pacheco de Oliveira – Branca Borges Góes Bakaj – Cláudio Júlio Freitas Carneiro – Vicente Oliveira de Lara 
Rezende – Helena Brown – Genoveva Fonseca Ayres – Susy Cunha e Cruz – Evandro Mesquita – José 
Ney Passos Dantas – Romeu Arruda e William Lima Machado Newton; e para os de PL-10, da mesma 
carreira: Paulo Rubens Pinheiro Guimarães – Eduardo Leão Marques – Antônio Augusto Gentil Cabral – 
Luiz Renato Vieira da Fonseca – Iracema da Costa e Silva de Castro – Marília de Carvalho Brício – Lélia 
Pinto Ferraz – Diva Falconi de Carvalho – Arlette Belota Tapajós – Celso Luiz Ramos de Medeiros – Victor 
Rezende de Castro Caiado – Cid Sebastião da França Brugger – Rubem Patu Trezena – Hugo Rodrigues 
Figueiredo – Dinah Martins Perácio – Enaura Lúcio de Souza – Sérgio Luiz Alagemovits – Helena Ruth 
Laranjal Farias Rigolon – Paulo Irineu Portes – Léo Alberto Ramos Cruz – Sylvia Minazi Mantovani – Édina 
Borges de Oliveira – Artemira Sampaio Castellar – Celso de Freitas Cavalcanti – Antônio Carlos de 
Nogueira – Sara Ramos de Figueiredo – Guilherme Gracindo Soares Palmeira – Eduardo Rui Barbosa – 
Francisco Gonçalves de Araújo – Maria de Lourdes Veiga – Alpheu Cordeiro dos Santos – Alexandre 
Marques de Albuquerque Melo – Dalmar Geraldo Lacerda Guimarães – Ayrton José Abritta – Héllo Dolher 
da Silva – Laurita Fanaia – Emmanuel Novaes – Maria de Lourdes Penha Belisário – Léa Araújo de Pina – 
Fernando Silva de Palma Lima – Leonel Amaro de Medeiros – Nilson Roberto de Novaes Carneiro Campelo 
– Maximiano Vianna – Theresinha Duarte – José Carlos Pôrto de Mendonça Clark – Jacy de Brito e Izabel 
Magalhães Evangelista. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 57/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-61 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1961 

Concede licença ao Redator, PL-4, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Luiz Fernando de Oliveira Freire para Integrar 
a Delegação do Brasil à XVI Assembléia-Geral das Nações 
Unidas. 

Artigo único – Fica o Redator, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Luiz Fernando de 
Oliveira Freire, autorizado, nos termos dos artigos 300, item I, e 36 da Resolução nº 6, de 1960, a integrar, 
sem ônus para o Senado, a Delegação do Brasil à XVI Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 51/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1961 

Nomeia para o cargo de Guarda de Segurança Severino 
Estevão Ramalho. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo isolado de Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Severino 
Estêvão Ramalho. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 60/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1961 

Nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, o Oficial da Ata, PL-
3, Ivan Ponte e Souza Palmeira. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento interno, para 
exercer o cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado, o Oficial da Ata, PL-3, Ivan Ponte e 
Souza Palmeira. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 



(Projeto de Resolução nº 58/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1961 

Nomeia para o cargo de Guarda de Segurança Antenor 
Ferreira Gomes. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo isolado de Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Antenor 
Ferreira Gomes. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 59/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1961 

Autoriza o Governo da Bahia a assumir, perante o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento, as obrigações e 
responsabilidades necessárias à efetivação e resgate de um 
empréstimo até o limite do Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e 
duzentos milhões de cruzeiros). 

Artigo único – Fica autorizado o Governo do Estado da Bahia a assumir, perante o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento, as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate 
de um empréstimo até o limite de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros) ou o 
correspondente em moeda estrangeira, ao câmbio vigente na data da operação, com prazo de liquidação 
não inferior a 15 (quinze) anos e juros e comissão não inferiores a 5% (cinco por cento) ao ano, que a 
Superintendência de Águas e Esgotos do Recôncavo, cidade autárquica daquele Estado, está autorizada a 
contrair com o mencionado Banco, pela Lei estadual nº 1.549, de 16 de novembro de 1961, para a 
ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Salvador. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 66/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1961 



Nomeia para o cargo de Oficial da Ata, PL-3, Edson Ferreira 
Affonso. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, do Regimento Interno, para exercer o 
cargo Isolado de Oficial da Ata, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado, Edson Ferreira Affonso. 

Senado Federal, em 7 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 64/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1961 

Altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado, a que 
se refere o art. 8º da Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 1º – São criados, no Quadro do Pessoal, da Secretaria do Senado, a que se refere o art. 8º da 
Resolução nº 6, de 1960, os seguintes cargos isolados, de provimento efetivo: 

1 – Dentista – PL-4, a ser provido por quem possua diploma adequado à especialidade e prática do 
exercício da profissão, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos. 

2 – Marceneiro – PL-11. 

Senado Federal, em 7 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1961 

Toma sem efeito a nomeação de Francisco Ojeda 

Artigo único – Fica sem efeito a nomeação de Francisco Ojeda para cargo da classe inicial da 
carreira de Taquígrafo, do Quadro da Secretaria do Senado, conforme requer. 

Senado Federal, em 7 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 53/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte  



RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1961 

Nomeia para o cargo de Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, 
Francisco Estivallet Finamor. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para 
exercer o cargo isolado de Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado, Francisco 
Estivallet Finamor. 

Senado Federal, em 12 de dezembro de 1961. – Auro Maura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 67/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1961 

Suprime expressão constante do artigo 1º da Resolução 
número 9, de 1960. 

Artigo único – É prorrogada, até 21 de abril de 1964, a concessão, aos servidores da Secretaria do 
Senado Federal, com exercício em Brasília, das diárias a que se refere o artigo 1º da Resolução número 9, 
de 1960. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 49/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1961 

Nomeia para o cargo de Dentista, PL-4, Aurisan Ramos 
Calado. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o artigo 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para 
exercer o cargo isolado de Dentista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Aurisan Ramos 
Calado. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 71/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1961 

Nomeia Lídia das Dores Mata para o cargo vago de 
Enfermeira, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o artigo 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo isolado de Enfermeira, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Lídia das Dores Mata. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 65/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1961 

Nomeia Maria Judith Rodrigues, Oficial Arquivologista, PL-
3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o artigo 85, alínea c, Item 2, da Resolução número 2, de 
1959 (Regimento Interno), para o cargo de Oficial Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, vago nos termos do artigo 1º, da Resolução número 23, de 1961, Maria Judith Rodrigues. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 61/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1961 

Põe à disposição da Prefeitura do Distrito Federal o Oficial 
Auxiliar da Ata René Nunes. 

Artigo único – É posto à disposição da Prefeitura do Distrito Federal, nos termos dos artigos 92 e 
369, da Resolução número 6, de 1960, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor do Departamento de 
Turismo e Recreação, sem percepção de vencimentos e sem ônus para o Senado, o Oficial Auxiliar da Ata, 
PL-4, do Quadro desta Secretaria, René Nunes. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 70/61) 



Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1961 

Altera, em parte, o Anexo a que se refere o artigo 8º da 
Resolução número 6, de 1960. 

Artigo 1º – O Anexo a que se refere o artigo 8º da Resolução número 6, de 1960, é alterado, em 
parte, passando a vigorar com a modificação constante da seguinte estrutura:  

“............................................................................................................................................................... 

ISOLADOS 

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

1 – Oficial Arquivologista – PL-3. 

2 – Oficial Arquivologista – PL-4 (2 vagos).”  

Artigo 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 72/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1961 

Nomeia Marcos Vieira para o cargo de Oficial 
Arquivologista do Quadro da Secretaria do Senado. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o artigo 85, alínea c, item 2, da Resolução número 2, de 
1959 (Regimento Interno), para o cargo de Oficial Arquivologista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Marcos Vieira. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 62/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento interno, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1961 

Altera a redação da Resolução número 62, de 1961, 
autorizando o Governo do Estado da Bahia a assumir, perante o 



Banco lnteramericano de Desenvolvimento, as obrigações e 
responsabilidades necessárias à efetivação de um empréstimo 
até o limite de US$ 4.120.000,00 (quatro milhões, cento e vinte mil 
dólares). 

Artigo único – O artigo único da Resolução número 62, de 1961, do Senado Federal, passa a ter a 
seguinte redação: 

“Artigo único – Fica autorizado o Governo do Estado da Bahia a assumir, perante o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento, as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação de um 
empréstimo até o limite de US$ 4.120.000,00 (quatro milhões, cento e vinte mil dólares), ou o seu 
equivalente em cruzeiros, ao câmbio que for ajustado no respectivo contrato de financiamento, com prazo 
de liquidação não inferior a 15 (quinze) anos, e juros e comissões não superiores a 6% (seis por cento) ao 
ano, que a Superintendência de Águas e Esgotos do Recôncavo, entidade autárquica daquele Estado, está 
autorizada a contrair com o mencionado Banco pela Lei estadual número 1.549, de 16 de novembro de 
1961, alterada pela Lei estadual número 1.571, de 9 de dezembro do corrente, para a ampliação do sistema 
de abastecimento de água da cidade de Salvador." 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 69/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1961 

Nomeia Manoel José de Souza para o cargo de Oficial 
Arquivologista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), para o cargo vago de Oficial Arquivologista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Manoel José de Souza. 

Senado Federal, em 14 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 73/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-12-61 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1961 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado (Resolução nº 2, de 1959, alterada pelos de nºs 45, de 
1960, e 12, de 1961) passa a vigorar com as modificações e os acréscimos a seguir especificados. 

Art. 1º  – Nova redação: 

“Art. 1º – O Senado Federal tem sede na Capital da República. 



Parágrafoúnico – Em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de ocorrência 
que impossibilite o seu funcionamento no seu edifício-sede, o Senado Federal poderá reunir-se 
eventualmente, em qualquer outro local, por determinação da Comissão Diretora, a requerimento da maioria 
dos Senadores.” 

Art. 2º – Nova redação das alíneas b, e, f. 

“b) a direção dos trabalhos caberá à Mesa que houver sido eleita para a Sessão Legislativa anterior.  

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

e) quando se tratar de início de Legislatura, na primeira reunião preparatória se dará a apresentação 
dos diplomas dos Senadores recém-eleitos, documentos que serão publicados no Diário do Congresso 
Nacional. Na mesma oportunidade, prestarão o compromisso regimental os Senadores que ainda o não 
houverem prestado. No dia seguinte, será realizada a eleição do Presidente, e, no subseqüente, a dos 
demais membros da Mesa. 

f) nas Sessões Legislativas subseqüentes à primeira da Legislatura, far-se-á a eleição do Presidente 
na primeira reunião preparatória e a dos demais membros da Mesa no dia seguinte." 

Art. 20 (caput) – Nova redação: 

“Art. 20 – Não é permitido ao Senador, em discurso, aparte, parecer, voto em separado, proposição, 
justificação ou qualquer outra forma de manifestação do seu pensamento, usar de expressões descorteses 
ou insultuosas.” 

Art. 46 – Nova redação: 

“Art. 46 – A Mesa se compõe de um Presidente, um Vice-Presidente, quatro Secretários e três 
Suplentes de Secretário. 

§ 1º – Os Secretários e os Suplentes substituir-se-ão conforme a numeração ordinal e, nesta mesma 
ordem, substituirão o Presidente, na falta do Vice-Presidente. 

§ 2º – O Presidente convidará quaisquer Senadores para substituírem, em Sessão, os Secretários, na 
ausência dos Suplentes. 

§ 3º – Não se achando presentes o Presidente e seus substitutos legais, inclusive os Suplentes, 
assumirá a Presidência o Senador mais idoso.” 

Art. 46-A – Acréscimo: 

“Art. 46-A – Importa renúncia ao cargo que o Senador exerça na Mesa a aceitação de missão 
prevista no art. 51 da Constituição, no art. 4º da Emenda Constitucional nº 3 e nos arts. 8º e 17 da Emenda 
Constitucional nº 4." 

Art. 47 – Nova redação: 

"Art. 47 – Ao Presidente compete: 

1) exercer as atribuições previstas na Constituição para o Presidente (art. 70, §§ 3º e 4º, art. 71 e 
parágrafo único do art. 208) e para o Vice-Presidente do Senado (§ 1º do art. 79 e parágrafo único do art. 
213); 

2) velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores; 

3) presidir à Sessão, abrindo-a, encerrando-a ou suspendendo-a; 

4) fazer observar, na Sessão, a Constituição, as leis e este Regimento; 

5) convocar as Sessões Extraordinárias ou secretas no decurso das Sessões Legislativas; 

6) assinar as atas das Sessões, uma vez aprovadas; 

7) determinar o destino do expediente lido, de ofício ou em cumprimento de resolução, e distribuir as 
matérias às Comissões; 

8) impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição Federal ou a este Regimento, 
ressalvado ao autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça; 

9) decidir as questões de ordem; 



10) orientar as discussões e fixar os pontos sobre que devam versar, podendo, quando conveniente, 
dividir as proposições para fins de votação; 

11) dar posse aos Senadores; 

12) propor a prorrogação de Sessão; 

13) designar a Ordem do Dia para a Sessão seguinte e retirar matéria da Ordem do Dia para 
cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão no avulso e para sanar falhas da instrução; 

14) nomear as Comissões Especiais mencionadas no nº 2 do art. 74 e nos arts. 217 e 407, bem como 
os substitutos dos membros das Comissões; 

15) convocar, no curso das Sessões Legislativas, as Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 
(Const., art. 41); 

16) promulgar os decretos legislativos, nos casos do art. 77, §§ 1º e 3º, da Constituição, e as 
resoluções do Senado; 

17) assinar os autógrafos dos projetos e emendas a serem remetidos à Câmara dos Deputados, bem 
como dos projetos destinados à sanção; 

18) convocar, nos casos previstos na Constituição Federal e neste Regimento, o Suplente de 
Senador; 

19) comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral, para os fins do parágrafo único do art. 52 da 
Constituição Federal, a vaga de Senador, quando não haja Suplente; 

20) promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e atos do Senado, impedindo a de 
expressões vedadas por este Regimento, inclusive quando constantes de documento lido pelo orador; 

21) assinar a correspondência dirigida pelo Senado às seguintes autoridades: 

a) ao Presidente da República; 

b) ao Presidente do Conselho de Ministros; 

c) ao Presidente da Câmara dos Deputados; 

d) aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores do País, entre estes 
incluído o Tribunal de Contas da União; 

e) aos chefes de Governos estrangeiros e aos seus representantes no Brasil; 

f) aos Presidentes das Casas de Parlamento do estrangeiro; 

g) aos Governadores dos Estados e Territórios Federais; 

h) aos Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados; 

l) a autoridades judiciárias, em resposta a pedidos de Informações sobre assuntos pertinentes ao 
Senado, no curso de feitos judiciais; 

22) designar e dispensar o pessoal do seu gabinete, obedecidas as normas aprovadas pelo Senado; 

23) despachar os requerimentos constantes do art. 211, letras a, b, c, d, e, f, g, h, i; a e b do nº I do 
art. 212; 

24) convidar o relator ou o Presidente da Comissão a explicar as conclusões de parecer por ela 
proferido, quando necessário para esclarecimento dos trabalhos; 

25) proclamar o resultado das votações, mencionando o número de votos a favor ou contra a 
proposição, quando for o caso; 

26) declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada, na conformidade 
regimental; 

27) fazer reiterar pedidos de informações, desde que o solicitem seus autores, e dar ciência às 
autoridades superiores de não terem sido atendidos pedidos já reiterados; 

28) fazer ao Plenário, em qualquer momento, de sua cadeira, comunicação de interesse do Senado e 
do País; 

29) desempatar as votações nos casos previstos no art. 305; 



30) presidir as reuniões da Comissão Diretora, podendo discutir e votar; 

31) ordenar as despesas de administração do Senado em geral, nos limites das autorizações da 
Comissão Diretora, ou do próprio Senado. 

Parágrafo único – O Presidente poderá avocar a representação do Senado em atos públicos de 
especial relevância, quando não seja possível designar Comissão ou Senador para esse fim, na forma 
estabelecida por este Regimento." 

Art. 49 – Nova redação: 

“Art. 49 – Quando na presidência da Sessão, o Presidente ou o seu substituto eventual terá apenas 
voto de qualidade nas votações simbólicas e nominais, contando-se, porém, a sua presença para efeito de 
número. Em escrutínio secreto, poderá votar como qualquer Senador.” 

Art. 49 – Acréscimo: 

“Parágrafo único – O Presidente, ou quem eventualmente o substitua na presidência da Sessão, 
deixará a direção dos trabalhos sempre que, como Senador, quiser oferecer qualquer proposição, bem 
como discutir ou participar de votação ostensiva, somente a ela retornando depois de ultimado o assunto 
em que houver interferido.” 

Art. 50 – Nova redação: 

"Art. 50 – Ao Vice-Presidente compete: 

a) substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos; 

b) exercer as atribuições estabelecidas no § 4º do art. 70 e no parágrafo único do art. 208 da 
Constituição Federal, quando não as tenha exercido o Presidente dentro de 48 horas; 

c) designar e dispensar o pessoal do seu gabinete, obedecidas as normas aprovadas pelo Senado. 

Parágrafo único – Supressão (em virtude de haver a matéria passado a figurar no parágrafo único do 
art. 49)." 

Art. 51, j e k – Nova redação: 

"j) designar e dispensar o pessoal do seu gabinete, obedecidas as normas aprovadas pelo Senado; 

k) designar e dispensar, mediante proposta dos respectivos titulares e obedecidas as normas 
aprovadas pelo Senado, o pessoal dos gabinetes dos demais Secretários, dos Suplentes e Líderes." 

Art. 52, d – Nova redação: 

“d) propor ao 1º-Secretário a designação e a dispensa do pessoal do seu gabinete, obedecidas as 
normas aprovadas pelo Senado." 

Art. 53, d – Nova redação: 

"d) propor ao 1º-Secretário a designação e a dispensa do pessoal do seu gabinete, obedecidas as 
normas aprovadas pelo Senado.” 

Art. 55 (caput) – Nova redação: 

"Art. 55 – Os membros da Mesa serão eleitos para cada Sessão Legislativa Ordinária." 

Art. 56 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º – Nova redação: 

"Art. 56 – A eleição dos membros da Mesa far-se-á por escrutínio secreto e maioria de votos dos 
Senadores presentes. 

§ 1º – A eleição, observado o disposto no artigo 72, far-se-á em cinco escrutínios, na seguinte ordem: 

I – para o Presidente; 

II – para o Vice-Presidente; 

III – para o 1º e 2º Secretários; 

IV – para o 3º e 4º Secretários; 

V – para os Suplentes de Secretário. 



§ 2º – A eleição para os cargos constantes dos Itens III, IV, e V do parágrafo anterior far-se-á com 
cédulas uninominais, contendo a indicação do cargo a preencher, colocadas as referentes a cada escrutínio 
na mesma sobrecarta. Na apuração, o Presidente fará, preliminarmente, a separação das cédulas 
referentes ao mesmo cargo e em seguida procederá à contagem. 

§ 3º – Sempre que resultar eleição para Vice-Presidente, 2º e 4º Secretários, de quem pertença o 
Partido já representado em lugar, respectivamente, de Presidente, 1º e 3º Secretários, considerar-se-á 
prejudicada a apurada por último. Da mesma forma se procederá na eleição de 2º Suplente, em redação à 
do 1º, e na do 3º em relação às do 1º e do 2º 

..................................................................................................................................................................” 

Art. 59 – Nova redação: 

“Art. 59 – Aos Líderes da Maioria, da Minoria e de Blocos constituídos para determinada orientação 
política é lícito usar da palavra, em qualquer fase da Sessão, mesmo em curso de votação pelo prazo de 
vinte minutos, para declaração de natureza inadiável.” 

Art. 61 – Nova redação: 

“Art. 61 – As Comissões Permanentes serão as seguintes: 

1ª) Diretora (CD); 

2ª) de Agricultura (CA); 

3ª) de Constituição e Justiça (CCJ); 

4ª) de Economia (CE); 

5ª) de Educação e Cultura (CEC); 

6ª) de Estudo dos Projetos do Governo (CPG); 

7ª) de Finanças (CF); 

8ª) de Legislação Social (CLS); 

9ª) de Redação (CR); 

10ª) de Relações Exteriores (CRE); 

11ª) de Saúde (CS); 

12ª) de Segurança Nacional (CSN); 

13ª) de Serviço Público Civil (CSP); 

14ª) de Transporte, Comunicações e Obras Públicas (CTCOP). 

Art. 64 – Nova redação: 

"Art. 64 – As Comissões Especiais serão criadas pelo voto do Plenário, a requerimento de qualquer 
Senador ou Comissão, com a indicação da matéria a tratar, do número de seus membros e do prazo dentro 
do qual deverão realizar o seu trabalho, ressalvadas as hipóteses dos arts. 53 da Constituição Federal, 26, 
65 e 217 deste Regimento. 

Parágrafo único – Independe de requerimento e de deliberação do Plenário a constituição das 
Comissões Mistas de que tratam os arts. 30 e 39, § 2º, do Regimento Comum.” 

Art. 65 – Nova redação: 

“Art.  65 – Na impossibilidade de prévia deliberação do Plenário, em virtude da falta de quorum para 
votar o requerimento respectivo, ou da ocorrência do fato em dia em que o Senado não funcione, ou, ainda, 
do recebimento da comunicação após o término da Sessão, é lícito ao Presidente designar Comissão para 
representar o Senado; 

1) no desembarque ou na partida de personalidade de destaque no cenário político internacional, em 
visita ao Brasil; 

2) em solenidade de relevante expressão nacional ou internacional; 

3) em funeral eu cerimônia fúnebre em que, regimentalmente, caiba essa representação. 



§ 1º – A providência de que trata este artigo será tomada pelo Presidente à vista de requerimento 
assinado por líderes que representem, no mínimo, 32 Senadores, ou pela Comissão de Relações 
Exteriores, quando se tratar das hipóteses do nº 1, ou de solenidade de caráter internacional. 

§ 2º – Na primeira Sessão que se realizar a seguir, o Presidente dará conhecimento ao Senado da 
providência adotada." 

Art.  67 – Nova redação; 

"Art.  67 – A Comissão Diretora é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretários e 
Suplentes de Secretário. A de Finanças terá dezessete membros; a de Constituição e Justiça, onze; a de 
Estudo dos Projetos do Governo, a de Legislação Social, a de Relações Exteriores e a de Economia, nove; 
a de Agricultura, a de Educação e Cultura, a de Segurança Nacional e a de Serviço Publico Civil, sete; as 
demais, cinco membros cada uma.” 

Art.  70 – Nova redação: 

"Art. 70 – Serão designados pelo Presidente, mediante indicação escrita dos Líderes partidários, os 
membros das Comissões Especiais e os representantes do Senado nas Comissões Mistas." 

Art.  74 – Nova redação: 

"Art.  74 – A designação dos membros das Comissões Especiais será feita: 

1) para as internas, na Sessão seguinte à publicação do ato da sua criação, salvo se for considerada 
urgente a sua organização. 

2) para as externas, imediatamente após a aprovação do requerimento que der motivo à sua criação, 
salvo o disposto nos arts. 26, § 1º, e 217; 

3) para as mistas: 

a) se de iniciativa do Senado, em seguida à publicação da aquiescência da Câmara dos Deputados à 
sua criação; 

b) se sugeridas pela Câmara dos Deputados, na Segunda Sessão que se seguir à aprovação, pelo 
Senado, da respectiva proposta; 

c) se decorrentes do disposto nos arts. 30 e 39, § 1º, do Regimento Comum, respectivamente na 
Sessão em que se der a leitura da matéria de que se deva ocupar a Comissão, ou no prazo de cinco dias 
que se seguir a essa leitura." 

Art.  76, § 2º– Nova redação: 

"§ 2º – Em caso de vaga ou licença, o preenchimento ou a substituição caberá ao suplente de número 
mais baixo na classificação ordinal, ainda que esteja exercendo substituição de Senador ausente." 

Art.  81 – Acréscimo: 

“§ 4º – Em caso de vaga do Presidente ou Vice-Presidente, far-se-á o preenchimento por meio de 
eleição realizada nos 5 (cinco) dias que se seguirem à vacância. 

§ 5º – Importa renúncia à função de Presidente ou Vice-Presidente de Comissão a aceitação, pelo 
Senador, de missão prevista no art. 51 da Constituição, no art. 4º da Emenda Constitucional nº 3 e nos arts. 
8º e 17 da Emenda Constitucional nº 4." 

Art.  85, c – Nova redação: 

"c) propor, privativamente, ao Senado, em projeto de resolução: 

1) a criação, alteração ou a supressão de serviços e cargos do Quadro da Secretaria, bem como a 
fixação dos vencimentos e vantagens do seu pessoal; 

2) a nomeação, a exoneração, a readmissão, a transferência e a aposentadoria de funcionários da 
Secretaria. 

Art. 85, e – Nova redação: 

"e) prover, independentemente da aprovação do Senado, os cargos da Portaria, Garagem e 
Administração do Edifício, anda que de início de carreira.” 

Art.  85, h – Nova redação: 



"h) fazer a redação final das proposições de sua iniciativa. 

Art. 85-A – Acréscimo: 

"Art. 85-A – A Comissão de Agricultura compete opinar sobre as proposições pertinentes aos 
seguintes assuntos: 

1) agricultura; 

2) pecuária; 

3) florestas; 

4) caça (Const., art. 5º nº XV, 1); 

5) pesca (Const., art. 5º, nº XV, 1); 

6) emigração e imigração (Const., art. 5º, nº XV, o); 

7) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional (Const., art. 5º, nº XV, r); 

8) alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil hectares (Const., art. 156, 
O 2º).” 

Art.  86, 20 – Nova redação: 

“20) Autorização para o Presidente da República se ausentar do País (Const., art. 66, nº VII).” 

Art.  86 – Acréscimo: 

"27) projetos de leis complementares à Constituição; 

28) delegação legislativa ao Poder Executivo (Emenda Constitucional nº 4, art. 22, parágrafo único); 

29) Códigos.” 

Art.  88 – Nova redação: 

"Art.  88 – O projeto que receber emenda em Plenário irá à Comissão de Constituição e Justiça para 
dizer, se já não o houver feito, da constitucionalidade e juridicidade dele e da emenda, antes do 
encaminhamento à Comissão que da mesma deva apreciar o mérito. 

Parágrafo único – Ao apreciar o projeto nas condições a que se refere este artigo, a Comissão de 
Constituição e Justiça poderá emendá-lo em qualquer de suas partes." 

Art.  90 – Substituição dos §§ 2º a 5º pelos seguintes: 

“§ 2º– Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão, se julgar conveniente, oferecer-Ihe-á 
emenda supressiva ou substitutiva, escoimando-o do vício. 

§ 3º – Se em Plenário for apresentada emenda saneadora da inconstitucionalidade (art. 265, § 2º), a 
Comissão, ao se pronunciar a respeito, deverá declarar, com precisão, se a aprovação da emenda 
escoimará a proposição do vício originário. 

§ 4º – Quando se tratar de matéria em que o exame do mérito lhe caiba, privativamente, a Comissão 
poderá oferecer substitutivo integral ao projeto nos casos dos §§ 2º e 3º” 

Art.  91 – Nova redação: 

“Art.  91 – À Comissão de Economia compete opinar sobre assuntos pertinentes a: 

1) indústria; 

2) comércio; 

3) sistema monetário; 

4) problemas econômicos do País; 

5) operações de crédito, capitalização e seguro (Const., art. 50, nº IX); 

6) produção e consumo (Const., art. 5º, nº XV, c); 

7) Juntas Comerciais (Const., art. 50, nº XV e 2ª parte); 

8) comércio exterior e interestadual, instituições de crédito, câmbio e transferência de valores para 
fora do País (Const., art. 5º, nº XV, k); 



9) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica (Const., art. 50, nº XV, 1); 

10) medidas (Const., art. 5º, nº XV, m); 

11) aumento temporário do imposto de exportação pelos Estados (Const., art. 19, § 6º), oferecendo o 
respectivo projeto de resolução; 

12) escolha dos membros do Conselho Nacional de Economia (Const., art. 63, I)." 

Art.  93-A – Acréscimo: 

“Art.  93-A – À Comissão de Estudo dos Projetos do Governo compete opinar, quanto ao mérito, 
sobre as proposições oriundas de iniciativa do Poder Executivo e relacionadas com o seu programa de 
Governo. 

§ 1º – O pronunciamento da Comissão de Estudos do Governo não exclui: 

a) o da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o aspecto constitucional da matéria, quando não 
tenha sido feito na Câmara dos Deputados; 

b) o da de Finanças, sobre o aspecto financeiro. 

§ 2º – Será dispensado o pronunciamento da Comissão de Estudo dos Projetos do Governo quando 
diga respeito a matéria da competência exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça ou da de Finanças. 

§ 3º – Em relação às emendas, observar-se-á o disposto nos arts. 122 a 128.” 

Art.  94 (caput) – Nova redação: 

"Art.  94 – À Comissão de Legislação Social compete emitir parecer sobre as matérias referentes aos 
problemas sociais, à organização e fiscalização do trabalho, exercício profissional, previdência social, 
relações entre empregadores e empregados, associações sindicais, acidentes do trabalho e Justiça do 
Trabalho.” 

Art.  96 – Nova redação: 

"Art. 96 – À Comissão de Saúde cumpre manifestar-se sobre proposições que digam respeito aos 
seguintes assuntos: 

1) higiene; 

2) saúde; 

3) exercício de medicina e atividades paramédicas, suas organizações e instituições e preparo dos 
respectivos profissionais; 

4) imigração, no tocante às matérias dos itens 1 e 2.” 

Art.  95 – Acréscimo: 

“e) opinar sobre questões de fronteiras e limites da República; 

f) integrar, por um de seus membros, todas as Comissões enviadas pelo Senado ao exterior, em 
assuntos pertinentes à política externa do País; 

g) opinar sobre assuntos submetidos ao Senado referentes à Organização das Nações Unidas e a 
entidades internacionais econômicas e financeiras. 

Art.  98 – Nova redação: 

“Art. 98 – À Comissão de Serviço Público Civil compete, ressalvado o disposto no art. 85, e, deste 
Regimento, o estudo de todas as matérias referentes aos órgãos do serviço público civil da União e seus 
servidores, inclusive das autarquias, e o funcionalismo civil dos Ministérios Militares." 

Art. 102 – Acrescente-se: 

“§ 4º – O disposto no § 1º se aplica às emendas oferecidas às proposições principais, sendo 
dispensado o seu exame pela Comissão a cuja competência regimental escape a matéria respectiva.” 

Art.  107 – Acrescente-se: 

“Parágrafo único – O disposto neste artigo se observará também quanto às emendas que ao projeto 
forem apresentadas." 

Art.  108 e seus parágrafos – Nova redação: 



“Art.  108 – As Comissões se reunirão: 

1) as permanentes e as especiais internas, em salas do edifício do Senado; 

2) as mistas, em salas do edifício do Senado ou da Câmara dos Deputados, conforme for deliberado 
pela maioria dos seus membros. 

§ 1º – As reuniões se realizarão: 

1) as das Comissões permanentes: 

1.a – se ordinárias, nos dias e horas estabelecidos no início de Sessão Legislativa Ordinária, salvo 
alteração deliberada pela maioria de cada Comissão; 

1.b – se extraordinárias, mediante convocação especial para dia, hora e fins indicados, observando-
se, no que for aplicável, o disposto neste Regimento sobre a convocação de Sessões Extraordinárias do 
Senado; 

§ 2º – As Comissões se reunirão com a presença, no mínimo, da maioria absoluta dos seus 
membros, completada se necessário, pela convocação dos suplentes, na forma estabelecida neste 
Regimento. 

§ 3º – As deliberações serão tomadas por maioria de votos, delas só participando os membros da 
Comissão e os suplentes convocados." 

Art.  115 – Nova redação: 

"Art. 115 – As reuniões reservadas poderão ser assistidas por Senadores, pelo Presidente do 
Conselho de Ministros, pelos Ministros e Subsecretários de Estado, funcionários da Casa em serviço e 
jornalistas acreditados junto ao Senado." 

Art. 122 – Nova redação: 

“Art. 122 – Perante Comissão poderá apresentar emenda à proposição sujeita ao seu estudo: 

a) em qualquer caso: 

a-1) o relator; 

a-2) outro membro da Comissão; 

b) qualquer Senador a projeto de lei orçamentária." 

Art.  123, parágrafo único – Nova redação: 

“Parágrafo único – Terá o seguinte tratamento a emenda apresentada perante a Comissão e não 
adotada por ela: 

1) será considerada inexistente, nos casos de letra a do artigo anterior; 

2) será encaminhada à deliberação do Plenário, com parecer favorável ou contrário da Comissão, nos 
casos da alínea b.” 

Art.  128 – Nova redação: 

“Art. 128 – É permitido à Comissão apresentar subemenda consolidando as disposições das 
emendas com parecer favorável, inclusive sob a forma de substitutivo integral, vedada, porém, a inclusão de 
matéria nova.” 

Art.  135, § 3º – Nova redação: 

“§ 3º – Conhecido o voto do relator, qualquer membro da Comissão poderá, salvo em se tratando de 
matéria em regime de urgência, pedir vista do processo pelo prazo de sete dias, só prorrogável por 
deliberação da Comissão. Quando o pedido de vista seja formulado por mais de um membro da Comissão, 
o prazo correrá em conjunto, contado em dobro.” 

Art.  144, § 2º – Nova redação: 

“§ 2º – Ao fim do prazo de um mês, será renovado, independentemente de deliberação do Senado, 
ou da Comissão, o expediente relativo à diligência não cumprida. Transcorrido mais um mês sem resposta, 
a matéria será incluída em pauta da Comissão, a fim de que decida: 

a) se dispensa a diligência; 



b) se ao caso deve ser dado o tratamento previsto no art. 54 da Constituição ou no art. 13, nº 4, da 
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950." 

Art. 157 – Acréscimo: 

“Parágrafo único – Não se realizará a Sessão Ordinária do Senado se houver convocação do 
Congresso Nacional para Sessão Conjunta, cujo período de duração deva coincidir com o daquela, ainda 
que apenas parcialmente.” 

Art.  159, § 3º – Nova redação: 

§ 3º – As reclamações serão resolvidas conclusivamente pelo Presidente, sendo consignadas na ata 
seguinte as retificações julgadas procedentes.” 

Art. 163, § 2º – Nova redação: 

§ 2º – Se, porém, algum Senador, antes do término da primeira hora, solicitar da Mesa inscrição para 
manifestação de pesar, comemoração ou comunicação inadiável, explicação pessoal ou justificação de 
proposição a apresentar, o Presidente lhe assegurará o uso da palavra, ao fim da prorrogação, pelo tempo 
que solicitar, disso dando conhecimento ao orador que estiver na tribuna, com esclarecimento sobre a hora 
em que deverá concluir seu discurso, da qual o advertirá com cinco minutos de antecedência.” 

Art. 163-A – Acréscimo: 

“Art. 163-A – Na hora do Expediente, só poderão ser objeto de deliberação requerimentos que não 
dependam de parecer das Comissões, ou que não digam respeito a proposições constantes da Ordem do 
Dia, ou, ainda, dos que o Regimento não determine sejam submetidos em outra fase da Sessão. 

Art. 168 – Nova redação: 

“Art. 168 – As matérias serão dadas para Ordem do Dia segundo sua antigüidade e importância, a 
juízo do Presidente, observada a seguinte ordem de classificação, ressalvado o disposto no art. 171: 

1) a matéria de que trata o parágrafo único do art. 328; 

2) a matéria em continuação de votação; 

3) a matéria em regime de urgência, na seguinte forma; 

a) a da urgência da letra b do art. 

b) a da urgência da letra c do art. 330; 

4) os projetos de iniciativa do Poder Executivo que digam respeito ao seu plano de governo; 

5) a matéria em tramitação normal, na seguinte ordem; 

a) a matéria em fase de votação; 

b) a em fase de discussão.” 

Art.  168, § 2º – Nova redação: 

"§ 2º – Nos casos previstos no item nº 5, a precedência será a seguinte: 

1) redações finais, obedecida a precedência vigente para as respectivas proposições; 

2) proposições da Câmara; 

3) proposições do Senado, sendo: 

a) as em discussão única; 

b) as em segunda discussão; 

c) as em primeira discussão; 

4) em qualquer grupo, a matéria de discussão em curso terá precedência sobre a de discussão ainda 
não iniciada; e , em igualdade de condições, a mais antiga no Senado sobre a mais recente. 

Art. 171 e seus §§ – Nova redação: 

“Art. 171 – A inclusão em Ordem do Dia de proposição em rito normal, sem que esteja instruída com 
pareceres das Comissões a que houver sido distribuída, só é admissível nas seguintes hipóteses: 



I – por deliberação do Plenário, se a única ou a última Comissão a que estiver distribuída não proferir 
o seu parecer no prazo regimental; 

II – em virtude de ato do Presidente, quando se tratar: 

a) de projeto de lei ânua, ou tendente à abertura de crédito solicitado pelo Poder Executivo, pelo 
Poder Judiciário ou pelo Tribunal de Contas, ou, ainda destinado ao Congresso Nacional, se faltarem oito 
dias, ou menos, para o término da Sessão Legislativa; 

b) de projeto de orçamento da união, quando faltarem trinta dias, ou menos, para o término do prazo 
constitucional de sua elaboração; 

c) de veto do Prefeito do Distrito Federal, se faltarem cinco dias, ou menos, para se esgotar o prazo 
para o pronunciamento do Senado, ou da Sessão Legislativa; 

d) de projeto de lei orçamentária do Distrito Federal, nos oito dias que antecederem o encerramento 
da Sessão Legislativa ou a data em que deva entrar em vigor a lei; 

e) de projeto que tenha por fim prorrogar vigência de lei, se faltarem dez dias, ou menos, para o 
término do respectivo prazo, ou da Sessão Legislativa, quando ele deva ocorrer no período de recesso do 
Congresso Nacional ou nos dez dias que se seguirem à instalação da Sessão Legislativa subseqüente; 

f) de projeto de decreto legislativo referente a tratado, convênio ou acordo internacional, se faltarem 
oito dias, ou menos, para a data prevista para o pronunciamento do Brasil sobre o ato em apreço; 

g) de proposição da Legislatura em curso se: 

g.1) passados dois anos do início da sua tramitação no Senado, ainda não houver figurado em 
Ordem do Dia; 

g.2) transcorrido mais de um ano de sua distribuição à primeira Comissão que sobre ela se deva 
pronunciar, ainda não houver recebido o respectivo parecer. 

§ 1º – A matéria nas condições previstas nas alíneas b, c, d, e, 1 será incluída na Ordem do Dia com 
precedência sobre qualquer outra, ainda que em regime de urgência e com votação iniciada, salvo o 
disposto no parágrafo único do art. 328. 

§ 2º – Sobre projeto incluído em Ordem do Dia, em qualquer das hipóteses previstas no nº I e nas 
alíneas a, b, c, d, e, f do nº II, as Comissões se pronunciarão oralmente em Plenário, se não preferirem 
enviar por escrito os seus pareceres ao ser anunciada a matéria. 

§ 3º – Encerrada a discussão de projeto compreendido no nº I, com a apresentação de emendas, 
voltará ele às Comissões para que sobre as mesmas se pronunciem, retomando o rito normal previsto neste 
Regimento. Se não houver emendas, efetuar-se-á imediatamente a votação. 

§ 4º – Nos casos das alíneas a, b, d, e, f do nº II, o projeto emendado volta à Ordem do Dia na 
Sessão seguinte, salvo se o encerramento da discussão for na última Sessão da Sessão Legislativa ou do 
prazo, caso em que as Comissões deverão pronunciar-se imediatamente sobre as emendas. 

§ 5º – Se, ao ser chamada a emitir parecer, na forma prevista no § 2º, a Comissão que houver 
excedido o prazo requerer diligência, sendo esta deferida, o seu pronunciamento dar-se-á em Plenário, 
após o cumprimento do requerido. 

§ 6º – Se, em caso previsto no § 5º, uma das Comissões que a seguir recebam o projeto considerar 
indispensável, antes do seu parecer, o pronunciamento da que houver excedido o prazo, a proposta nesse 
sentido será submetida à deliberação do Plenário. 

§ 7º – Nos casos previstos na alínea g do nº I deste artigo, proceder-se-á de acordo com o disposto 
no § 3º do art. 323, sendo a inclusão da matéria em Ordem do Dia anunciada em Plenário com 
antecedência de oito dias.” 

Art. 171, § 5º – Com a seguinte redação: 

“§ 5º – Esgotado o prazo para o pronunciamento da Comissão a que a proposição estiver distribuída, 
se ainda depender de estudo de outra Comissão, será lícito requerer que a ela passe, cumprindo à primeira 
oferecer em Plenário o seu parecer, quando a matéria figurar em Ordem do Dia.” 

Art. 172 – Nova redação: 

"Art. 172 – Nenhum projeto poderá ficar sobre a mesa por mais de um mês sem figurar em Ordem do 
Dia, salvo para diligência aprovada pelo Plenário.” 



Art. 182 – Nova redação do parágrafo único; 

“Parágrafo único – Na primeira hipótese, não havendo prorrogação, é permitido ao Senador que 
estiver falando concluir o seu discurso na Sessão seguinte, após a Ordem do Dia, com prioridade de 
inscrição e pelo prazo a que ainda tenha direito." 

Art. 187 (caput) – Nova redação: 

"Art. 187 – Em Sessão pública somente, serão admitidos no Plenário, além dos Senadores, o 
Presidente do Conselho de Ministros, os Ministros, os Subsecretários de Estado, os Deputados Federais e 
os funcionários em objeto de serviço." 

Art. 187, § 3º – Acréscimo: 

"§ 3º – Em Sessão secreta, somente os Senadores terão ingresso no Plenário e na sala anexa, 
ressalvado o disposto no § 7º do art. 193 e no art. 381, d-7, bem como os casos em que o Senado, por 
proposta da Mesa ou de Líderes que representem, no mínimo, 32 Senadores, conceda autorização a outras 
pessoas para assisti-la." 

Art. 201 – Nova redação da alínea a do nº I, mantidas as demais disposições: 

“Art. 201 – Da ata publicada no Diário do Congresso Nacional constarão: 

I – por extenso: 

a) as mensagens ou ofícios do Governo ou da Câmara dos Deputados, salvo quando relativos a 
comunicações de sanção de projetos, devolução de autógrafos ou agradecimento de comunicações;" 

Art. 214 – (Casos em que são admitidos votos de pesar): 

1) Nova redação: 

"1) pessoa que tenha exercido o cargo de Presidente, Vice-Presidente da República, de Presidente 
do Conselho de Ministros.” 

Art. 214, 3) Inclusão em seguida a “Ministros de Estado”, de "Subsecretário de Estado". 

Art. 215 – Nova redação: 

“Art. 215 – O levantamento da Sessão por motivo de pesar só se dará em caso de falecimento do 
Presidente da República, do Presidente do Conselho de Ministros, membro do Senado ou da Câmara dos 
Deputados.” 

Art. 215-A – Acréscimo: 

“Art. 215-A – Além das homenagens previstas nos arts. 214 e 215, o Plenário poderá autorizar: 

a) a apresentação de condolências à família do morto, ao Estado do seu nascimento ou em que se 
tenha exercido a sua atividade, ao Partido político e a altas entidades culturais a que haja pertencido. 

b) a representação nos seus funerais e cerimônias levadas a efeito em homenagem à sua memória, 
nos casos previstos no art. 214, nºs 1, 2, 4, 5, 6 e 215.” 

Art. 221 – Acréscimo: 

"Parágrafo único – Se a indicação for encaminhada a mais de uma Comissão, e os pareceres forem 
discordantes nas suas conclusões, será votado preferencialmente o da que tiver maior pertinência 
regimental para se pronunciar sobre a matéria. Em caso de competência concorrente, votar-se-á 
preferencialmente o último, salvo se o Plenário decidir o contrário, a requerimento de qualquer Senador ou 
Comissão.” 

Art. 224-A – Acréscimo; 

“Art. 224-A – Se houver mais de um parecer a submeter sobre a mesma matéria, de conclusões 
discordantes, proceder-se-á de acordo com a norma estabelecida em parágrafo único do art. 211.” 

Art. 236 e seus §§ – Supressão (em conseqüência da nova redação dada ao Capítulo VI do Título 
VIII). 

Art. 242 – Nova redação: 



"Art. 242 – Considera-se autor da proposição o seu primeiro signatário, quando não seja de iniciativa 
da Câmara dos Deputados, ou quando a Constituição ou este Regimento não exijam número determinado 
de subscritores.” 

TÍTULO VIII – DAS PROPOSIÇÕES 

Substituição do Capítulo VI (Das Proposições) pelo seguinte: 

"CAPÍTULO VI – DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

Art. 252 – Lida perante o Plenário, a proposição é submetida a apolamento; quando dependente dele 
(art. 247), será objeto: 

1) de decisão do Presidente, nos casos dos arts. 211, 212, nº I, e da parte final do § 4º do art. 253; 

2) de deliberação do Plenário, nos demais casos. 

Art. 252-A – Haverá pronunciamento das Comissões competentes para estudo da matéria respectiva, 
antes da deliberação do Plenário, exceto quando se tratar de: 

a) requerimentos compreendidos nos arts. 211 e 212, ressalvado, quanto aos das letras h, y, 2-7, do 
art. 212, o disposto nos arts. 40, § 1º, 235 e 218, respectivamente; 

b) nos projetos de que trata o § 3º do art. 102. 

Art. 252-B – A deliberação do Plenário será: 

I – imediata, nos casos dos requerimentos compreendidos nas letras k, l, m, n, o (salvo as hipóteses 
do art. 414), p, q, do art. 211; c, e, f, g, h (salvo o disposto nos arts. 40, § 1º, 41, § 1º, parte final), i, j, k, l, m, 
n, o, p, q, s, t, u, v, w, x do art. 212; 

II – na mesma Sessão, após a matéria da Ordem do Dia, nos casos dos requerimentos 
compreendidos nas letras h (nos casos previstos no artigo 329); r (observado o disposto no artigo 328); y 
(quando o documento a publicar, a Juízo da Mesa, evidentemente não deva exceder o limite estipulado no 
parágrafo único do art. 202), 2, 2-1, 2-2, 2-3 (ressalvado o disposto no § 5º do art. 236), 2-4, 2-5, 2-9 e 2-10; 

III – mediante inclusão em Ordem do Dia, anunciada em Sessão anterior, quando se tratar: 

– de projetos (ressalvado o disposto nos arts. 329, 330 e 332; 

– de pareceres; 

– de requerimentos compreendidos nos §§ 4º e 5º deste artigo e no art. 202, parágrafo único. 

§ 1º – Se a Ordem do Dia for destinada a trabalhos das Comissões, o requerimento será incluído na 
que se lhe seguir. 

§ 2º – Quando algum Senador pedir a palavra para discussão ou encaminhamento de votação sobre 
os requerimentos a que se referem as letras r (no tocante às proposições de que trata a alínea c do art. 
330), z, z-1, z-2, z-3, z-8 e z-10 do artigo 212, a matéria ficará adiada para a Ordem do Dia da Sessão 
seguinte, salvo se o fato ocorrer na última Sessão do período legislativo. 

§ 3º – O requerimento constante das letras z-4, z-5, z-9 do art. 212 poderá ser discutido e votado 
imediatamente na hipótese prevista no parágrafo anterior. 

§ 4º – Nos casos compreendidos na letra z-4, se a Comissão tiver finalidade idêntica à dos votos de 
que trata o art. 218, observar-se-ão, no tocante ao requerimento, as normas para eles estipuladas. 

§ 5º – O requerimento de criação de Comissão Mista será submetido a deliberação do Plenário, 
depois de instruído com parecer da Comissão permanente que tiver competência regimental para opinar 
sobre a matéria. 

Art. 252-C – O projeto em rito normal que importe alteração da despesa ou da receita será pela Mesa 
encaminhado ao Ministro da Fazenda, a fim de que opine, no prazo improrrogável de 15 dias, sobre a 
oportunidade da medida, em face da situação do Tesouro. 

§ 1º – Com o pronunciamento do Ministro, quando recebido, ou sem ele, ao fim do prazo estabelecido 
neste artigo, o projeto prosseguirá o seu turno regimental. 

§ 2º – Independem da diligência de que trata este artigo os projetos: 



a) de iniciativa do Governo em exercício; 

b) que dele já tenham tido pronunciamento durante a sua tramitação na Câmara dos Deputados; 

c) em regime de urgência, nos termos das alíneas a e b do art. 330. 

§ 3º – Quando ao projeto for concedida a urgência da alínea c do art. 330, o prazo da diligência será 
reduzido a 72 horas, ao fim das quais se contará o de que trata o mesmo dispositivo.” 

TÍTULO XI – DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO  

Substituição da epígrafe por “Das Deliberações". 

Art. 264 – Nova redação: 

“Art. 264 – Os turnos regimentais a que estão subordinadas as proposições (salvo os projetos de 
emenda à Constituição) são os seguintes: 

I – turno único: 

– projetos de lei do Senado de iniciativa de Comissão ou resultantes de proposta do Poder Executivo; 

– projetos de lei originários da Câmara dos Deputados; 

– emendas da Câmara a projetos do Senado; 

– emendas; 

– pareceres; 

– redações finais; 

– vetos do Prefeito do Distrito Federal; 

– requerimentos; 

– projetos de resolução; 

– projetos de decreto legislativo; 

II – dois turnos: 

– projetos de lei da iniciativa individual de Senadores." 

Art. 265 – Substituição dos §§ 4º e 9º: 

“Art. 265 – Haverá apreciação preliminar, em Plenário, da constitucionalidade, sempre que a 
Comissão de Constituição e Justiça argüir a proposição de inconstitucionalidade. 

§ 1º – A discussão preliminar a que se refere este artigo é parte integrante do turno em que se achar 
a matéria ao se manifestar a Comissão de Constituição e Justiça sobre a sua inconstitucionalidade. 

§ 2º – Nesta parte da discussão, só serão admitidas as emendas que tiverem por fim escoimar o 
projeto do vício de inconstitucionalidade, sendo votadas as emendas de Plenário depois de irem à 
Comissão para que esta profira novo parecer. 

§ 3º – Se o Senado aprovar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela 
inconstitucionalidade total da proposição, esta será considerada rejeitada. 

§ 4º – Havendo emenda apresentada com o objetivo de retirar do projeto o vício, proceder-se-á da 
seguinte forma; 

a) se a emenda houver sido apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto 
prosseguirá o seu curso, e a apreciação da preliminar de que trata este artigo se fará após o 
pronunciamento das demais Comissões constantes do despacho de distribuição da matéria; 

b) se o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça se der em conseqüência de emenda 
saneadora ou de consulta de Plenário sobre a existência de inconstitucionalidade no projeto, será este 
incluído em Ordem do Dia após o parecer daquela Comissão; 

c) nos casos previstos nas alíneas anteriores, votar-se-á preliminarmente o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. Aprovado o parecer, entender-se-á aprovada a emenda e reconhecida a 
constitucionalidade do projeto com a emenda saneadora. Em caso contrário, estará rejeitado o projeto com 



a emenda. Igualmente estará rejeitado o projeto se o parecer concluir pela sua inconstitucionalidade, com 
ou sem a modificação da emenda; 

d) sendo reconhecida pelo Plenário a constitucionalidade do projeto, com ou sem emenda, voltará ele 
à Ordem do Dia para apreciação do mérito, nos casos da alínea a, tendo-se por base da deliberação do 
Plenário o texto modificado pela emenda aprovada na discussão preliminar. Nos casos da alínea b, a 
matéria prosseguirá a sua tramitação, depois de redigido o vencido pela Comissão competente, quando 
tenha havido aprovação de emenda saneadora, reabrindo-se antes a discussão sobre o mérito se a emenda 
disser respeito a dispositivo emendado antes da apresentação dela. 

§ 5º – Reconhecida, pelo voto do Plenário, a constitucionalidade do projeto, não mais poderá ser 
argüida a sua inconstitucionalidade. 

§ 6º – Quando for aprovada, pelo Senado, emenda destinada a retirar de preposição da Câmara a 
eiva de inconstitucionalidade, essa circunstância deverá ser comunicada, expressamente, à Casa de 
origem.” 

Art. 270 (caput) – Nova redação: 

“Art. 270 – Encerrada a discussão com apresentação de emendas, a matéria vai às Comissões 
competentes para que sobre elas se manifestem, observado o disposto nos arts. 88 e 102, § 4º" 

Art. 270, parágrafo único – Transformado em artigo autônomo, alterado em sua redação: 

"Art. 270-A – Lidos os pareceres no Expediente, publicados no Diário do Congresso Nacional e 
distribuídos em avulsos, estará a matéria em condições de figurar na Ordem do Dia para apreciação do 
Plenário, passado o interstício a que se refere o art. 273." 

Art. 271 – Nova redação: 

“Art. 271 – Nos projetos emendados em Plenário, ao retornarem à Ordem do Dia com pareceres 
sobre as emendas, será aberta discussão especial sobre estas e sobre as subemendas que as Comissões 
lhe hajam oferecido. 

Parágrafo único – O tempo para a discussão especial será a metade do estabelecido para a segunda 
discussão, sendo vedada a apresentação de novas emendas ou subemendas." 

Art. 272 – Acréscimo: 

“Parágrafo único – Se a aprovação se der com emendas, a inclusão em Ordem do Dia, para segunda 
discussão, se fará depois de redigido o vencido pela Comissão competente." 

Em seguida ao art. 275 – Acréscimo: 

“CAPÍTULO V – DA DISCUSSÃO SUPLEMENTAR 

Art. 275-A – Sempre que for aprovado substitutivo integral a projeto da Câmara, bem como a projeto 
do Senado em segunda discussão ou em discussão única, sobre ele se abrirá discussão suplementar, na 
qual lhe poderão ser oferecidas emendas, vedada, porém, a apresentação de novo substitutivo integral. 

§ 1º – Na discussão suplementar, o prazo para uso da palavra será a metade do previsto para a 
discussão única e para a segunda discussão. 

§ 2º – A discussão suplementar completará o turno em que houver sido aprovado o substitutivo e se 
abrirá 48 horas depois de publicada e distribuída em avulsos a redação do vencido, nos projetos em 
tramitação normal. 

§ 3º – Estando a matéria em regime de urgência, a discussão suplementar se realizará: 

a) setenta e duas horas após a aprovação do substitutivo, nos casos da alínea c do art. 330; 

b) imediatamente, nos das alíneas a e b do art. 330. 

§ 4º – Se forem oferecidas emendas na discussão suplementar, a matéria irá às Comissões 
competentes para parecer, que não poderá concluir por novo substitutivo. 

§ 5º – Não havendo emendas, o substitutivo será dado como definitivamente adotado, 
independentemente de nova votação. 

Art. 276-B – Haverá discussão suplementar nos casos previstos nos arts. 318, letra a, e 319, § 1º, 
parte final. 



Em seguida ao art. 275 – Acréscimo: 

“CAPÍTULO VI – DA REABERTURA DA DISCUSSÃO 

Art. 276-A – Admite-se a reabertura da discussão: 

a) nos casos de que trata o § 2º do art. 323; 

b) nos projetos originários da Câmara dos Deputados e nos da Senado em segundo turno, ou em 
turno único, por deliberação do Plenário, a requerimento de, pelo menos, 42 Senadores, ou lideres que 
representem esse número. 

§ 1º – Nas hipóteses previstas na alínea b deste artigo, só se admitirá a reabertura da discussão uma 
vez. 

§ 2º – O requerimento de reabertura de discussão, lido na hora do Expediente, será incluído na 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte, para discussão e votação. 

§ 3º – Se a proposição cuja discussão se pretenda reabrir estiver em estudo nas Comissões, te-lo-á 
sustado, com a aprovação do requerimento, sendo requisitado pela Mesa para inclusão em Ordem do Dia.” 

Art. 278 – Acréscimo: 

a-8 – Nova redação: 

“a-8 – proposição que trate de criação de cargo público ou disponha sobre vencimentos, vantagens 
ou qualquer modalidade de interesse de classes e seus órgãos representativos, servidores públicos civis oú 
militares e membros dos Poderes da União, excetuados os Senadores e Deputados, bem como os casos de 
que trata o art. 85, c-2.” 

Art. 295, § 11 – Nova redação: 

“§ 11 – Se a votação do projeto se fizer separadamente em relação a cada artigo, o texto deste será 
votado antes das emendas a ele correspondente, salvo se forem supressivas ou substitutivas integrais do 
artigo." 

Art. 295, § 15 – Nova redação: 

“§ 15 – Aprovado substitutivo integral, ficam prejudicadas as emendas oferecidas ao projeto.” 

Art. 302 – Supressão, em conseqüência do art. 275-A. 

Art. 310 – Substituição pelo seguinte: 

“Art. 310 – É permitido destacar partes de qualquer proposição, bem como emenda do grupo a que 
pertencer, para: 

a) constituir projeto autônomo, salvo quando a disposição a destacar seja de projeto da Câmara; 

b) votação em separado; 

c) aprovação ou rejeição.” 

Em seguida ao art. 310 – Acréscimo: 

“Art. 310-A – É lícito destacar para votação, como emenda autônoma: 

a) parte de substitutivo, quando a votação se faça preferencialmente sobre o projeto; 

b) parte da emenda; 

c) subemenda, para apreciação sem vinculação com a emenda. 

Parágrafo único – O destaque previsto neste artigo só será possível quando o texto destacado possa 
ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo.” 

Art. 311, nº III – Nova redação: 

“III – concedido o destaque para votação em separado, submeter-se-á a votos primeiramente a 
matéria principal e em seguida a destacada." 

Art. 315 – Acréscimo: 



“Parágrafo único – Se no decorrer da Sessão em que for aprovada a matéria chegar à Mesa a 
redação final respectiva, poderá o Plenário, consultado pelo Presidente, permitir se proceda à sua leitura 
após o final da Ordem do Dia." 

Art. 317 – Nova redação: 

"Art. 317 – Aprovado substitutivo integral do Senado a projeto da Câmara, a Comissão que elaborar 
a redação final dar-lhe-á a feição de série de emendas à proposição da Casa de origem, observada a 
orientação constante do art. 300, salvo quando essa providência se torne impossível sem quebra da 
unidade do substitutivo." 

Art. 319 – Acréscimo, antes do atual parágrafo único, que passará a ser o § 2º, do seguinte: 

§ 1º – Quando a existência do erro for comunicada pela Câmara dos Deputados, a comunicação, 
depois de lida em Sessão, será encaminhada à Comissão em que estiver a proposição. Se esta já houver 
sido examinada por outra Comissão, a Mesa providenciará a fim de que a ela volte para novo 
pronunciamento, antes do parecer do órgão em cujo poder se encontre. Ao ser a matéria submetida ao 
Plenário, o Presidente o advertirá do erro havido e da sua retificação. Se já houver sido votada pelo 
Senado, mas ainda não sancionada ou devolvida à Câmara, a Mesa providenciará para que seja objeto de 
discussão suplementar, promovendo, quando necessário, a sua devolução pela Presidência da República, 
se do erro tiver resultado alteração de sentido.” 

Em seguida ao art. 319 – Acréscimo; 

“Art. 319-A – Quando, após a aprovação definitiva, pelo Plenário, de Projeto de lei originário do 
Senado ou da Câmara, for verificada a existência de disposição sobre matéria da competência exclusiva do 
Congresso Nacional, ou do Senado, a Mesa providenciará para, na redação final, ser desdobrada a 
proposição, de sorte que sejam, afinal, encaminhadas à sanção ou à promulgação as partes que a uma ou 
outra correspondam. 

§ 1º – Igual orientação seguir-se-á quando se trate de projeto de decreto legislativo ou de resolução 
que contenha matéria de lei. 

§ 2º – A providência de que tratam este artigo e o parágrafo anterior será tomada após a audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça, se tiver pronunciamento favorável desse órgão.” 

Art. 327 – Nova redação (com alteração das alíneas b, c, d e acréscimo de parágrafos): 

“Art. 327 – A urgência pode ser proposta: 

a) por Comissão, em qualquer caso; 

b) pela Mesa, por líderes que representem, no mínimo, um oitavo da composição do Senado, ou por 
oito Senadores, nos casos do parágrafo único do art. 328; 

c) por líderes que representem, no mínimo, a metade da composição do Senado, ou por 32 
Senadores, nos casos da alínea b do art. 330; 

d) por líderes que representem, no mínimo, um quarto da composição do Senado, ou por 16 
Senadores, nos casos da alínea c do art. 330. 

§ 1º – Nos casos das alíneas b, c e d, o requerimento só será considerado de líderes quando estes o 
subscreverem mencionando que o fazem nessa condição. Nesses casos, as demais assinaturas não serão 
consideradas para efeito de formação do número regimental de subscritores do requerimento, sendo, 
entretanto, publicadas em seguida às dos líderes. Na falta de declaração de liderança, considerar-se-ão as 
assinaturas dos líderes sem esse caráter.” 

Art. 328-A – Acréscimo: 

"Art. 328-A – A retirada de requerimento de urgência é admissível mediante solicitação escrita: 

a) do primeiro signatário, quando se trate de requerimento contendo apenas assinaturas individuais; 

b) do Presidente da Comissão, quando de autoria de um desses órgãos, observado o disposto na 
alínea b do art. 253; 

c) de líderes dos mesmos Partidos que o houverem subscrito, quando deles for a autoria.” 

Art. 329 – Nova redação das alíneas d do nº I e a do nº II: 

“Art. 329 – Serão considerados urgentes, independentemente de requerimento: 



I – com o rito previsto na alínea a do art. 330, a matéria que objetive: 

a) autorizar o Governo a declarar a guerra ou fazer a paz; 

b) conceder ou negar passagem ou permanência a forças estrangeiras no território nacional; 

c) declarar em estado de sítio um ou mais pontos do território nacional; 

d) aprovar ou suspender sítio decretado pelo Presidente do Conselho de Ministros, na ausência do 
Poder Legislativo (Emenda Constitucional nº 4, art. 18, IV); 

II – com o rito estabelecido na alínea b da art. 330, a matéria que objetive autorização: 

a) ao Presidente da República para se ausentar do País; 

b) ao Senador para o desempenho de missão prevista no art. 49 da Constituição.” 

Art. 329 – Acréscimo: 

"III – com o rito estabelecido na alínea c do art. 330, os projetos tendentes a: 

a) delegar ao Presidente do Conselho de Ministros poderes para legislar; 

b) cancelar delegação legislativa concedida; 

c) revogar lei promulgada pelo Presidente do Conselho de Ministros em virtude de delegação do 
Congresso Nacional.” 

Art. 330 – Acréscimo: 

“Parágrafo único – O prazo de que trata a alínea c contar-se-á de acordo com o disposto no art. 252-
C.” 

Art. 332 – Nova redação da alínea b: 

“Art. 332 – Se na discussão da matéria em regime de urgência forem apresentadas emendas, 
observar-se-ão as seguintes normas: 

a) nos projetos enquadrados nas alíneas a e b do art. 330, as Comissões proferirão os seus 
pareceres em seguida ao encerramento da discussão, podendo pedir o prazo previsto no nº 1 do art. 31; 

b) nos da alínea c do art. 330, o projeto sairá da Ordem do Dia, encerrada a discussão, para ser 
novamente incluído na terceira Sessão Ordinária que se seguir ao encerramento da discussão, dezendo no 
intervalo ser elaborados os pareceres sobre as emendas e sendo a matéria encaminhada à Mesa 24 horas 
antes do término do prazo.” 

Em seguida ao art. 336 – Acréscimo: 

“Art. 336-A – Quando, nos casos das alíneas b e c do artigo 330, lidos ou proferidos em Plenário os 
pareceres, ou encerrada a discussão, se torne impossível o imediato início das deliberações, em virtude da 
complexidade da matéria ou do número de emendas, à Mesa será assegurado, para preparo da votação, 
prazo não inferior a 24 horas.” 

Art. 339 – Nova redação: 

“Art. 339 – No estudo e apreciação do projeto de lei orçamentária, serão obedecidas as seguintes 
normas: 

a) recebida da Câmara dos Deputados a proposição orçando a Receita e fixando a Despesa Geral da 
União, será imediatamente enviada à Comissão de Finanças, determinando a Mesa a sua publicação e a 
distribuição dos respectivos avulsos; 

b) na Sessão em que forem distribuídos os avulsos, o Presidente anunciará que a proposição 
começará a receber emendas perante a Mesa ou perante a Comissão; 

c) no curso do mês de novembro, a apresentação de emendas independerá da distribuição de 
avulsos, desde que o texto recebido da Câmara tenha sido publicado no órgão oficial da Casa; 

d) as emendas oferecidas perante a Mesa, devidamente justificadas, serão publicadas e 
encaminhadas à Comissão de de Finanças; 

f) as emendas apresentadas perante a Comissão independem de justificação escrita, cumprindo aos 
autores fazê-la oralmente, perante a Comissão, quando esta o entender necessário; 



g) a Comissão emitirá parecer, simultaneamente, sobre a proposição e as emendas que lhe forem 
encaminhadas, oferecendo, por sua vez, as que julgar necessárias; 

h) as emendas apresentadas perante a Comissão, ainda que recebam parecer contrário, serão 
encaminhadas ao pronunciamento do Plenário; 

i) cada anexo ou subanexo ao projeto de lei orçamentária será tratado como projeto autnoomo, 
mantendo-se, entretanto, em cada caso, o número do projeto integral, acrescido do número de ordem do 
anexo ou subanexo respectivo; 

j) na segunda quinzena do mês de novembro, só serão admitidas emendas ao projeto orçamentário 
na fase de discussão se assinadas pelo relator do anexo ou subanexo respectivo, ou por líderes 
representando, no mínimo, 32 Senadores; 

k) no curso do mês de novembro, a Mesa, independentemente de requerimento do Plenário, poderá 
incluir em Ordem do Dia qualquer anexo ou subanexo orçamentário, com prioridade sobre matéria já em 
discussão ou com votação iniciada, ainda que em regime de urgência, salvo os casos do art. 330, letra a; 

I) durante o mês de novembro, o Presidente poderá suspender a Sessão do Plenário, uma ou mais 
vezes, a fim de aguardar matéria orçamentária procedente da Câmara, para início de tramitação, ou da 
Comissão de Finanças, para deliberação da Casa; 

m) observar-se-ão, na discussão e votação do projeto de Orçamento e respectivas emendas, as 
normas estabelecidas neste Regimento para os demais projetos de lei, com as seguintes alterações: 

1) serão votadas em grupo, salvo destaques, as emendas com subemendas. A aprovação do grupo 
importa a das emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas; 

2) na votação de emenda ou subemenda, poderão falar, para encaminhá-la, o autor, um orador 
favorável, um contrário, e, afinal, o relator, ressalvado o disposto no art. 381; 

n) não é permitido apresentar ao projeto de orçamento emenda com caráter autônomo. Da recusa, 
pela Mesa, de emenda considerada infringente deste artigo, cabe recurso para o Plenário.” 

Art. 343-A – Acréscimo: 

“Art. 343-A – É licito a qualquer Senador representante do Estado interessado na operação de que 
trata o art. 342 encaminhar à Mesa, com ofício para anexação ao processo respectivo, documento 
destinado a completar a instrução da matéria ou ao esclarecimento do seu estado.” 

Art. 347-A – Acréscimo: 

"Art. 347-A – Qualquer Senador da representação do Estado a que se refira o pedido de autorização 
previsto no art. 347 poderá encaminhar à Mesa, para anexação ao processo respectivo, documento 
destinado a completar a instrução da matéria ou ao esclarecimento do seu estado.” 

Art. 348 – Nova redação: 

“Art. 348 – Lido no Expediente da Sessão, o pedido de concessão ou alteração será encaminhado à 
Comissão de Legislação Social, que formulará o projeto de resolução, concedendo ou negando a medida 
pleiteada. O projeto irá, a seguir, à Comissão de Constituição e Justiça e, afinal, à de Agricultura, ressalvado 
o disposto no art. 265." 

Art. 353 – Acréscimo: 

"Parágrafo único – Quando a comunicação, representação ou proposição não esteja acompanhada 
do texto da lei ou decreto cuja execução se deva suspender, a Mesa providenciará para a sua juntada ao 
processo e a sua publicação em avulsos, em seguida ao projeto, antes da inclusão em Ordem do Dia, se a 
Comissão não o houver feito." 

Art. 354-A – Acréscimo: 

"Art. 354-A – É permitido a qualquer Senador representante do Estado solicitante da autorização de 
que trata o art. 354 encaminhar à Mesa, com ofício, para anexação ao processo respectivo, documento 
destinado a completar a instrução da matéria ou ao esclarecimento do seu estado." 

Art. 355 (caput) – Nova redação: 

“Art. 355 – Na apreciação de veto do Prefeito do Distrito Federal (Lei nº 3.751, de 13 de abril de 
1960), observar-se-ão as seguintes normas:" 



Em seguida ao Capítulo VI do Título XII – Acréscimo: 

"CAPÍTULO VII – DA PARTICIPAÇÃO DO SENADO NA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS 

Art. 356-A – Nas 48 horas que se seguirem à recusa, pela Câmara dos Deputados, do terceiro nome 
proposto pelo Presidente da República para o cargo de Presidente do Conselho de Ministros, o Senado 
Federal deliberará sobre a indicação que deverá fazer, na forma do disposto no art. 8º, parágrafo único 
(parte final), da Emenda Constitucional nº 4. 

§ 1º – A escolha se fará pelo processo adotado nas eleições, considerando-se nula a votação se; 

a) não for obtido, pelo nome do vencedor, número de votos correspondente, no mínimo, à maioria dos 
componentes do Senado; 

b) recair sobre nome que já tenha sido recusado pela Câmara dos Deputados. 

§ 2º – Não sendo obtida a maioria absoluta, repetir-se-á a votação em Sessões sucessivas realizadas 
com o intervalo mínimo de quatro horas. 

Art. 356-B – Aprovada, pela Câmara dos Deputados, a moção de confiança de que trata o art. 9º, 
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 4, o Senado, nas 48 horas que se seguirem, se pronunciará, 
em votação nominal, sobre a composição do Conselho de Ministros. 

Art. 356-D – Nos casos de que tratam os artigos anteriores, a matéria figurará, com precedência 
absoluta sobre todas as demais, inclusive as que se acharem no regime de urgência do artigo 330, letra b, 
ainda que com votação iniciada, na Ordem do Dia da primeira Sessão Ordinária que se realizar dentro do 
prazo estabelecido nos mesmos artigos, ou em Sessão Extraordinária que o Presidente convocará, se esse 
prazo incidir sobre dias em que o Senado não funcione. 

Art. 356-E – Do resultado da votação será dado conhecimento ao Presidente da República, ao 
Presidente do Conselho de Ministros e ao Presidente da Câmara dos Deputados." 

Título XIV – Substituição pelo seguinte: 

"TÍTULO XIV – DO COMPARECIMENTO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS E DE 
SECRETÁRIOS DE ESTADO 

Art. 380 – O Presidente do Conselho de Ministros e os Ministros de Estado poderão comparecer 
perante o Senado ou suas Comissões: 

1) quando convocados, nos termos do art. 54 da Constituição, a requerimento de qualquer Senador 
ou Comissão, aprovado pelo Plenário; 

2) quando o solicitarem para exposição sobre assunto inerente às suas atribuições; 

3) para os fins do art. 16 da Emenda Constitucional nº 4. 

Parágrafo único – O disposto nos nºs 2 e 3 é extensivo aos Subsecretários de Estado. 

Art. 381 – Sobre a matéria do artigo anterior adotar-se-á a seguinte orientação: 

a) nos casos do nº 1 do mesmo artigo, a Mesa oficiará ao Presidente do Conselho ou ao Ministro de 
Estado, dando-lhe conhecimento da convocação e da lista das informações desejadas, a fim de que 
declare, no prazo que lhe estipular – não superior a trinta dias –, e nas horas da Sessão, quando 
comparecerá ao Senado; 

b) nos do nº 2, a Mesa comunicará o dia e a hora que marcar para o comparecimento; 

c) no Plenário, o Presidente do Conselho, os Ministros e os Subsecretários de Estado ocuparão os 
lugares que a Mesa lhes indicar; 

d) os pronunciamentos do Presidente do Conselho, dos Ministros e dos Subsecretários reger-se-ão 
pelas seguintes normas: 

d.1 – Nos casos dos nºs 1 e 2 do art. 380, será assegurado o uso da palavra ao Presidente do 
Conselho, ao Ministro ou ao Subsecretário na oportunidade combinada, sem embargo das inscrições 
existentes. Na Ordem do Dia não se incluirá matéria para deliberação do Senado. Se o prazo ordinário da 
Sessão não permitir que se conclua a exposição do membro do Conselho de Ministros ou do Subsecretário 



de Estado, com a correspondente fase de interpelações, será prorrogado ou se designará outra Sessão 
para esse fim; 

d.2 – nos seus pronunciamentos, o Presidente do Conselho, os Ministros e os Subsecretários ficam 
subordinados às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos Senadores (arts. 16, 19, nº I, 20, 21, 22, 
23 e 24); 

d.3 – o Presidente do Conselho, os Ministros e os Subsecretários de Estados não poderão apartear 
ou ser aparteados; 

d.4 – nos casos previstos nos nºs 1 e 2 do art. 380, terminada a exposição do Presidente do 
Conselho, do Ministro ou do Subsecretário de Estado, abrir-se-á fasa de interpelação, por qualquer 
Senador, dentro do assunto tratado. Disporá o interpelante de dez minutos, sendo assegurado igual prazo 
para a resposta do interpelado; 

d.5 – nas discussões, o Presidente do Conselho, os Ministros e os Subsecretários de Estado usarão 
da palavra antes dos demais oradores e por prazo igual ao assegurado a estes. Novo pronunciamento, se o 
desejarem, lhes será proporcionado, por prazo correspondente à metade do anterior, após a série de 
oradores, nela não compreendidos os relatores, que terão o direito de se manifestar por último; 

d.6 – no encaminhamento de votação, o Presidente do Conselho, os Ministros e os Subsecretários de 
Estado falarão antes do relator; 

d.7 – ao Presidente do Conselho, aos Ministros e aos Subsecretários será lícito assistir a trabalhos do 
Plenário que se processarem em Sessão pública, podendo participar dos debates, exceto quando se trate 
das matérias compreendidas nos arts. 351, 355, 388 e 395, e, de modo geral, das pertinentes à economia 
interna do Senado e aos Senadores; 

d.8 – em Sessão secreta só poderão comparecer mediante autorização do Senado e quando a 
matéria a tratar não se compreenda entre as alíneas c e d do art. 194. 

Art. 382 – O disposto nos arts. 380 a 385 aplica-se, quanto possível, nos casos de comparecimento 
de Ministro a reunião de Comissão. 

Art. 383 – Na hipótese de não ser atendida convocação feita de acordo com o disposto no art. 380, o 
Presidente do Senado promoverá a instauração do procedimento legal cabível no caso.” 

Art. 397, parágrafo único – Nova redação: 

“Parágrafo único – Far-se-á o policiamento, ordinariamente, com elementos do Serviço de Segurança 
do Senado, e, se necessário, com outros policiais estranhos à Casa, postos à disposição da Mesa por 
solicitação desta.” 

Art. 402, b – Nova redação: 

“b) apresentar, mensalmente, ao Presidente do Senado e, trimestralmente, à Comissão Diretora, para 
seu exame e aprovação, o balancete da receita e despesa, no qual registrará a saldo em caixa.” 

Art. 2º – A epígrafe correspondente ao Capítulo lll do Título III passará a ser: “Da Eleição da Mesa”. 

Art. 3º – A Mesa fará a consolidação das disposições constantes desta Resolução e das de nºs 45, 
de 1960, e 12, de 1961. 

Parágrafo único – Nessa consolidação, sem alteração do vencido, poderá alterar a ordenação das 
matérias, para sua melhor apresentação. 

Art. 4º – A diligência de que trata o art. 252-C será dispensada em relação aos projetos que já 
estejam em curso no Senado ao entrar em vigor esta Resolução, salvo: 

1) se a Comissão de Finanças, julgando-a necessária, a levar a efeito ao ter que se pronunciar sobre 
a matéria; 

2) se o Plenário a determinar, a requerimento de qualquer Senador ou Comissão. 

Art. 5º – Não serão providos antes da eleição para a Sessão Legislativa a instalar-se a 15 de março 
de 1962 os cargos da Mesa vagos em decorrência da nova composição estabelecida pela presente 
Resolução. 

Art. 6º – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 



Senado Federal, em 14 de dezembro de 1961. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 68/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-12-61. 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1962 

Concede aposentadoria a Eth Vieira Kritz no cargo de 
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos dos artigos 345, item I, 346 e 349 da 
Resolução nº 6, de 26 de fevereiro de 1960, combinados com o art. 85, alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 
31 de janeiro de 1959 (Regimento Interno), no cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, à Taquígrafa-Revisora, PL-2, Eth Vieira Kritz. 

Senado Federal, em 20 de fevereiro de 1962. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto  de  Resolução  nº 1/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-2-62. 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1962 

Concede aposentadoria a Deocleciano de Araújo Silva no 
cargo de Auxiliar de Portaria, PL-8, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os arts. 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 26 de fevereiro de 1960, e com o art. 85, alínea c, nº 2, da 
Resolução nº 2, de 31 de janeiro de 1959 (Regimento Interno), no cargo de Auxiliar de Portaria, PL-8, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Auxiliar de Portaria, PL-9, Deocleciano de Araújo Silva. 

Senado Federal, em 20 de fevereiro de 1962. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-2-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, letra P, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1962 



Põe à disposição da Prefeitura do Distrito Federal o Oficial 
Arquivologista Manoel José de Souza. 

Artigo único – É posto à disposição da Prefeitura do Distrito Federal, nos termos dos arts. 92 e 369 
da Resolução nº 6, de 1960, para ali exercer comissão de caráter temporário, pelo prazo de dois anos, sem 
percepção de vencimentos nem ônus para o Senado Federal, o Oficial Arquivologista, PL-4, do Quadro de 
sua Secretaria, Manoel José de Souza. 

Senado Federal, em 20 de fevereiro de 1962. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-2-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1962 

Exonera, a pedido, Alberto Pereira da Cunha, do cargo de 
Guarda de Segurança, símbolo PL-9, da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, nos termos do art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Guarda de Segurança, símbolo PL-9, Alberto Pereira da Cunha. 

Senado Federal, em 27 de fevereiro de 1962. – Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-2-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1962 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 1º – O § 1º do art. 40 e o nº III do art. 45 do Regimento Interno do Senado (Resolução nº 2, de 
1959) passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 40 –......................................................................................................................................... 

§ 1º – O requerimento que deverá mencionar o prazo de afastamento do Senador será lido no 
Expediente e encaminhado à Comissão competente para sobre ele emitir parecer.” 

Art. 45 – .......................................................................................................................................... 

III – afastamento do exercício do mandato: 

a) por mais de 90 (noventa) dias, para desempenho de missão diplomática de caráter transitório, ou 
participação, no estrangeiro, em congressos, conferências e missões culturais (Const., art. 49); 

b) por qualquer tempo, para desempenho das funções de Ministro de Estado, Interventor Federal, 
Secretário de Estado ou Prefeito do Distrito Federal (Const., art. 51, e Emenda Constitucional nº 3, art. 4º).” 



Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 21 de março de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-3-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1962 

Nomeia José Argemiro Batista para o cargo vago de 
Guarda de Segurança do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Guarda de Segurança, símbolo PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Argemiro 
Batista. 

Senado Federal, em 22 de março de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/62) 

Publicada no DCN (Seção  II) de 24-3-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, item II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1962 

Autoriza o Governo do Estado da Guanabara a assumir, 
perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as 
obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e 
resgate de um empréstimo até o limite de US$ 35.000.000,00 
(trinta e cinco milhões de dólares). 

Artigo único – Fica autorizado o Governo do Estado da Guanabara a assumir, perante o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate 
de um empréstimo até o limite de US$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares), com prazo de 
desembolso não inferior a 3 (três) anos, carência de um ano, juros e comissões de 3,5% (três e meio por 
cento) ao ano e prazo de amortização de 30 (trinta) anos, que a Superintendência de Urbanização e 
Saneamento, entidade autárquica daquele Estado, está autorizada a contrair com o mencionado Banco pela 
Lei estadual nº 72, de 28 de novembro de 1961, para a ampliação do sistema de água e esgotos da cidade 
do Rio de Janeiro. 

Senado Federal, em 22 de março de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-3-62 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Rui Palmeira, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1962 

Concede autorização ao Assessor Legislativo Thomaz 
Pompeu Accioly Borges para aceitar designação de Diretor da 
FAO para a América Latina. 

Artigo único – Fica o Assessor Legislativo Thomaz Pompeu Accioly Borges autorizado, nos termos 
dos arts. 300, item I, e 369 da Resolução nº 6, de 1960, a aceitar, sem ônus para o Senado e pelo prazo de 
dois anos, sua designação para o cargo de Diretor do Escritório Regional (América Latina) da Organização 
de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), com sede no México. 

Senado Federal, em 17 de maio de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-5-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

 RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1962 

Suspende, em parte, a execução do inciso III do art. 67da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e da Lei de 
Organização Judiciária do mesmo Estado. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 18 de outubro de 1951, no Recurso Extraordinário Criminal nº 18.513, a 
execução do inciso III do art. 67 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e da Lei de Organização 
Judiciária do mesmo Estado, na parte em que asseguram ao Tribunal de Justiça competência privativa para 
processar e julgar os Prefeitos Municipais. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 1º de junho de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-6-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1962 

Revoga o item I do art. 4º da Resolução  nº 24, de 1960, e 
dá nova redação ao inciso VI do art. 75 da Resolução nº 6, de 
1960. 

Art. 1º – O inciso VI  do art. 75 da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 75 –....................................................................................................................... 



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

VI – o de médico, dentre possuidores de diploma expedido por faculdade oficial ou equiparada, que 
contem mais de 5 (cinco) anos de exercício na profissão médica e possuam prática hospitalar e 
especialização comprovadas.” 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o item I do art. 4º da 
Resolução nº 24, de 1960, e demais disposições em contrário. 

Senado Federal, em 4 de junho de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 52/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-6-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1962 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Artigo único – É criada, nos termos dos arts. 53 da Constituição Federal, 148 e 156 do Regimento 
Interno, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de cinco Senadores, para, no prazo de trinta 
(30) dias, apurar, em relação aos defeitos de construção existentes no Bloco 50 da Asa Norte, na Capital da 
República, as responsabilidades da empresa construtora Capua & Capua, do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Comerciários, da Prefeitura do Distrito Federal, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
e do Grupo de Trabalho de Brasília, seja quanto à construção em si, seja quanto aos contratos de 
empreitada, qualidade e custo dos materiais empregados, execução e fiscalização da obra, aceitação desta 
e distribuição dos apartamentos sem o “habite-se" das autoridades competentes. 

Justificação 

As autoridades administrativas do Senado viram-se, na tarde de 9 do corrente, diante de problema 
delicado e premente, qual o da situação de intranqüilidade dos funcionários desta Casa do Congresso 
residentes no Bloco 50 da Asa Norte, em face de sinais evidentes de insegurança do edifício, que 
apresentava fissuras nas paredes e lagas, de caráter progressivo, quebra espontânea de vidros, 
empenamento de esquadrias com a impossibilidade de mobilização de portas e janelas e outros, relatados 
em representação dirigida ao Primeiro-Secretário. 

Ante as justas apreensões desses servidores e de suas famílias, viu-se a administração do Senado 
na contingência de fazer evacuar Imediatamente o edifício, transportando os moradores para um dos hotéis 
desta Capital. Verificada a gravidade do fato, numa tarde de sábado em que não foram encontradas as 
autoridades que tinham por dever atuar no caso, à exceção do Dr. Oto Raulino, do Grupo de Trabalho de 
Brasília, que imediatamente se pôs em articulação com o Senado, prestando-lhe toda a assistência ao seu 
alcance, foi adotada aquela providência. 

A medida de emergência acarreta uma despesa diária de cerca de quatrocentos mil cruzeiros. 
Cuidou, pois, a administração da Casa do esclarecimento da situação, promovendo vistorias técnicas no 
local, com engenheiros, inclusive um dos membros da Casa, Sr. Senador Jorge Maynard, às quais 
estiveram presentes também um engenheiro do Grupo de Trabalho, outro da Prefeitura e outro da firma 
construtora. 

Nessas vistorias, evidenciou-se não estar o prédio em condições de habitabilidade, tendo sido os 
seus apartamentos dados a ocupar na cota destinada aos servidores do Senado, sem haver recebido o 
"habite-se" das autoridades municipais competentes. 

Tratando-se de obra nova, recentemente concluída, é de se admitir não tenha sido realizada com 
observância dos necessários requisitos da técnica, apesar do alto preço que, segundo foi informado, custou. 

Dada a gravidade do caso, uma vez que o imóvel se destina a residência de famílias, cujas vidas o 
poder público tem o dever de preservar, tanto mais quanto se trata de funcionários deslocados das suas 
anteriores residências por motivo de transferência da Capital, os signatários da presente Resolução julgam 
de seu dever promover o completo esclarecimento da situação, com a mais ampla apuração de 



responsabilidade pelos meios previstos nos arts. 53 da Constituição e 148 a 156 do Regimento Interno do 
Senado. 

Sala das Sessões, em 13 de junho de 1962. – Auro Moura Andrade – Mathias Olympio – Lopes da 
Costa – Ovídio Teixeira – João Arruda – Zacharias de Assumpção – Fernandes Távora – Milton Campos – 
Eugênio Barros – Padre Calazans – Argemiro de Figueiredo – Daniel Krieger – Mem de Sá – Rul Palmeira – 
Pedro Ludovico – Heribaldo Vieira – Jorge Maynard – Dix-Huit Rosado – Jarbas Passarinho – Gilberto 
Marinho – Guido Mondin – Lourival Fontes. 

________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-6-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1962 

Dispõe sobre a aplicação da Lei nº 4.069, de 11 de junho de 
1962, aos funcionários da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 1º – Os valores correspondentes aos símbolos de vencimentos dos cargos do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, constantes da Resolução nº 2, de 1961, passam a vigorar com o acréscimo 
de 40% (quarenta por cento). 

Art. 2º – Os símbolos PL e PL -O correspondem, respectivamente: o primeiro, aos cargos de Diretor-
Geral e Secretário-Geral da Presidência, e o último, ao de Vice-Diretor-Geral. 

Art. 3º – O salário-família é fixado em Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros), por dependente, 
passando, a partir de 1º de janeiro de 1963, a ser de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) do quarto dependente 
em diante. 

Art. 4º – As vantagens decorrentes desta Resolução aplicam-se aos inativos do Senado Federal. 

Art. 5º – Aplica-se aos funcionários do Senado o preceituado no art. 1º do Decreto nº 807, de 30 de 
março de 1962. 

Art. 6º – As vantagens financeiras decorrentes desta Resolução são devidas a partir de 1º de abril de 
1962. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 14 de junho de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-6-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1962 

Suspende a execução do inciso XIII do art. 1º da Lei nº 348, 
de 21 de junho de 1958, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 20 de julho de 1959, na Representação nº 398, a execução do Inciso XIII do 
art. 1º da Lei nº 348, de 21 de junho de 1958, do Estado de Santa Catarina, que criou o Município de 
Meleiro, com área desmembrada do Município de Turvo. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, em 2 de julho de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº  55/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1962 

Suspende a execução do Inciso XXIV do art. 1º da Lei nº 
348, de 21 de junho de 1958, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 13 de julho de 1959, na Representação nº 403, a execução do inciso XXIV do 
art. 1º da Lei nº 348, de 21 de junho de 1958, do Estado de Santa Catarina, que criou o Município de São 
João do Sul, com área desmembrada do Município de Sombrio. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 65/60) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1962 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a assumir, 
perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
observados os termos de autorização a que se refere o artigo 53 
da Constituição do mesmo Estado, as obrigações e 
responsabilidades necessárias à efetivação e resgate de um 
empréstimo externo no montante de US$ 6.400.000,00 (seis 
milhões e quatrocentos mil dólares). 

Artigo único – Fica autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a assumir, perante o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), observados os termos de autorização a que se refere o art. 53 da 
Constituição do mesmo Estado, as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate de 
um empréstimo externo no montante de US$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil dólares), a ser 
amortizado em cruzeiros, mediante 20 (vinte) pagamentos escalonados e progressivos, depois de um 
período de carência de 1 (um) ano, no prazo de 20 (vinte) anos, a juros de 1,25% (um e vinte e cinco 
centésimos por cento), ao ano, pagáveis em cruzeiros, além de uma comissão de 0,75%  (setenta e cinco 
centésimos por cento), pagável em dólar, destinado à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, para 
aplicação, através da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), em financiamento a pequenos 
agricultores, a prazos adequados e baixos juros, mediante a execução de um programa de crédito 
supervisionado, crédito orientado e crédito para construção e habitação rural, na forma das negociações 
acordadas entre aquele Banco e a referida Caixa. 

Senado Federal, em 7 de julho de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/62) 



Publicada no DCN (Seção II) de 8-7-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1962 

Concede autorização a José Arthur Alves da Cruz Rios, 
Assessor Legislativo, para participar de uma reunião de 
sociólogos e educadores, a realizar-se em julho do ano em curso 
na cidade do México, a convite do Conselho de Pesquisas em 
Ciências Sociais dos Estados Unidos da América.  

Artigo único – Fica o Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro Anexo da Secretaria do Senado 
Federal, José Arthur Alves da Cruz Rios, autorizado, nos termos dos artigos 300, item I, e 369 da Resolução 
nº 6, de 1960, a aceitar, sem ônus para o Senado, convite do Conselho de Pesquisas em Ciências Sociais 
dos Estados Unidos da América para participar de uma reunião, a realizar-se no corrente mês, na cidade do 
México, destinada ao debate de problemas de intercâmbio cultural e científico no campo das Ciências 
Sociais. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-7-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Rul Palmeira, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1962 

Cria uma Comissão Permanente incumbida de estudar e 
apreciar as proposições relativas ao Distrito Federal. 

Art. 1º – É criada, em caráter permanente, a Comissão do Distrito Federal, à qual incumbe estudar e 
emitir parecer sobre as proposições relativas ao Distrito Federal. 

Parágrafo único – A Comissão compor-se-á de 7 (sete) membros e será constituída na forma 
estabelecida no Regimento Interno. 

Art. 2º – A Comissão do Distrito Federal poderá ser constituída imediatamente após a data de 
publicação desta Resolução, dispensada a exigência estatuída no art. 62 do Regimento Interno quanto à 
constituição das Comissões Permanentes no começo de cada Sessão Legislativa Ordinária. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 11 de julho de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-7-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1962 



Art. 1º – É constituída, nos termos do art. 53 da Constituição e dos artigos 148 e 149 do Regimento, 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 7 Senadores, com o fim de, no prazo de 30 dias, 
apurar as causas da crise que se verifica no Estado da Guanabara no tocante ao abastecimento de gêneros 
de primeira necessidade destinados à alimentação. 

Art. 2º – Esta Resolução entra imediatamente em vigor. 

Senado Federal, 12 de julho de 1962. – Padre Calazans – Daniel Krieger – Venâncio Igrejas – 
Gilberto Marinho – Caiado de Castro – Mendonça Clark – Mem de Sá – Afrânio Lages – Irineu Bom-hausen 
– Remy Archer – Jefferson de Aguiar – Mourão Vieira – Milton Campos – Del Caro – Carlos Sabóia – 
Zacharias de Assumpção – Ruy Carneiro – Lopes da Costa – Heribaldo Vieira – Dix-Huit Rosado – Miguel 
Couto – Ovídio Teixeira – Menezes Pimentel – Silvestre Péricles – Jorge Maynard – Joaquim Parente – Rui 
Palmeira – Pedro Ludovico – Eugênio Barros – Ary Vianna – Guido Mondin – Novaes Filho. 

________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-7-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Argemiro de Figueiredo, Primeiro-Secretário, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1962 

Dispõe sobre a aplicação do disposto no art. 1º da Lei nº 
4.054, de 2 de abril de 1962, aos atuais servidores do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, e dá outras providências. 

Art. 1º – Aos atuais servidores Interinos do Quadro da Secretaria do Senado Federal aplica-se o 
disposto no art. 1º da Lei nº 4.054, de 2 de abril de 1962, independente da condição de tempo de serviço a 
que alude o citado dispositivo. 

Art. 2º – Aos ocupantes do cargo da classe final da carreira de Auxiliar Legislativo é assegurado o 
direito de acesso aos cargos da classe inicial da carreira de Oficial Legislativo. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo processar-se-á de acordo com o critério do merecimento 
absoluto. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 13 de julho de 1962. – Argemiro de Figueiredo, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-7-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1962 

Prorroga o prazo previsto na Resolução nº 11/62.  

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – é prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo previsto na Resolução nº 11, de 1962, para o 
desempenho da missão atribuída à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela mesma Resolução. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de junho de 1962. – Afrânio Lages – Saulo Ramos – Joaquim Parente – 
Guido Mondin – Menezes Pimentel Milton Campos – Coimbra Bueno – Zacharias de Assumpção – Ary 



Vianna – Lobão da Silveira – Ovídio Teixeira – Heribaldo Vieira – Victorino Freire – Lourival Fontes – Remy 
Archer – Jorge Maynard – Pedro Ludovico – Nogueira da Gama – Fausto Cabral – Silvestre Péricles 

________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-7-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 21  – DE 1962 

Prorroga o prazo previsto na Resolução nº 18, de 1962. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É prorrogado por quarenta e cinco (45) dias o prazo previsto na Resolução nº 18, de 1962, 
para o desempenho da missão atribuída à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela citada Resolução. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Senado Federal, em 7 de agosto de 1962. – Calado de Castro – Jefferson de Aguiar – Afrânio Lages 
– Padre Calazans – Daniel Krieger – Rui Palmeira – Eugênio Barros – Mendonça Clark – João Arruda – 
Aloysio de Carvalho – Ovídio Teixeira – Irineu Bomhausen – Sérgio Marinho – Menezes Pimentel – Lourival 
Fontes – Fausto Cabral – Barros Carvalho – Fernandes Távora – Coimbra Bueno – Filinto Muller – Milton 
Campos. 

________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-8-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1962  

Prorroga o prazo previsto nas Resoluções nºs 11 e 20, de 
1962. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo previsto na Resolução nº 11 e já prorrogado pela de 
nº 20, ambas de 1962, para o desempenho da missão atribuída à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela primeira dessas Resoluções. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Senado Federal, em 9 de agosto de 1962. – Guido Mondin – Vivaldo Lima – Joaquim Parente – Jorge 
Maynard – Silvestre Péricles – Ovídio Teixeira – Gilberto Marinho – Mendonça Clark – Fernandes Távora – 
Gaspar Veloso – Heribaldo Vieira – Afrânio Lages – Irineu Bornhausen – Daniel Krieger – Jefferson de 
Aguiar – Caiado de Castro – Sérgio Marinho – Padre Calazans – Eugênio Barros – Rui Palmeira – 
Benedicto Valladares. 

________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-8-62 (Suplemento) 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1962 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a assumir, perante 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as obrigações 
e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate de um 
empréstimo a ser contratado pela Fundação Comissão de 



Planejamento Econômico com o referido Banco, até o limite de 
US$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil dólares). 

Artigo único – Fica o Governo do Estado da Bahia, obedecido o disposto no art. 28, inciso X, da 
Constituição daquele Estado, autorizada a assumir, perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate de um empréstimo a ser 
contratado pela Fundação Comissão de Planejamento Econômico com o referido Banco, até o limite de US$ 
265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil dólares) ou o seu equivalente em cruzeiros, destinados à 
execução do programa de projetos industriais, sociais e de infra-estrutura, expressos no projeto denominado 
Fundo para Implantação de Indústrias, empréstimo a ser amortizado em prazo não inferior a 8 (oito) anos, a 
juros anuais não superiores a 4% (quatro por cento), tudo na forma ajustada no respectivo contrato de 
financiamento. 

Senado Federal, em 10 de agosto de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/62) 

Publicada no DCN (Seção III) de 13-8-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1962 

Concede aposentadoria a José Lopes do Amorim,  
Motorista, PL-9, da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, com os vencimentos integrais do cargo e a gratificação adicional a que 
tiver direito, nos termos do art. 191, item I, da Constituição Federal, combinado com o art. 178, item III, da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e com o art. 341, item III, do Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal (Resolução nº 6, de 1960), José Lopes do Amorim, Motorista, PL-9, da mesma Secretaria. 

Senado Federal, em 17 de agosto de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-8-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1962 

Prorroga, até 7 de abril de 1963, o prazo a que se refere a 
Resolução nº 20, de 1959, que pôs à disposição do Governo do 
Estado da Bahia José Vicente de Oliveira Martins, Assessor 
Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – Fica prorrogado, até 7 de abril da 1963, o prazo a que se refere a Resolução nº 20, de 
1959, que pôs à disposição do Governo do Estado da Bahia o Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, José Vicente de Oliveira Martins. 

Senado Federal, em 30 de agosto de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/62) 



Publicada no DCN (Seção II) de 31-8-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1962 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 2.456, de 30 de 
dezembro de 1953, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 24 de abril de 1957, na Representação nº 273, de São Paulo, a execução da 
Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, na parte que desanexou porções das 
áreas dos Distritos de Tarumã, Município de Assis, e de Cruzália, Município de Maracaí, para a formação do 
Município de Florínea, antigo Distrito do mesmo nome. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de setembro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-9-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1962 

Suspende a execução da Lei nº 3.785, de 25 de novembro 
de 1958, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 12 de dezembro de 1960, na Representação nº 423, do Rio de Janeiro, a 
execução da Lei nº 3.785, de 25 de novembro de 1958, que desmembrou do Município de Vassouras, 
naquele Estado, os Distritos de Sacra Família do Tinguá e Paulo de Frontin e os erigiu em novo Município, 
denominado Engenheiro Paulo de Frontin. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 20 de setembro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/62)  

Publicada no DCN (Seção II) de 21-9-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28  – DE 1962 

Concede aposentadoria a Ary Kerner Veiga de Castro, 
Oficial Legislativo, PL-3, no cargo de Diretor, PL-1. 

Artigo único – É aposentado, nos termos dos artigos 191, § 1º, da Constituição Federal, 340, item II, 
e 345, item IV, do Regulamento da Secretaria do Senado Federal, no cargo de Diretor, PL-1, Ary Kerner 



Veiga de Castro, Oficial Legislativo, PL-3, da mesma Secretaria, incorporando-se aos proventos da 
aposentadoria a gratificação adicional a que tiver direito. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1962 

Exonera, a pedido, Léo Alberto Ramos Cruz, Auxiliar 
Legislativo, símbolo PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É exonerada, a pedido, do cargo de Auxiliar Legislativo, símbolo PL-10, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Léo Alberto Ramos Cruz, a partir de 31 de julho do ano em curso. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº  24/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1962 

Concede aposentadoria a Joaquim Bastos no cargo de 
Chefe de Portaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, a partir de 14 de setembro de 1962, nos termos do art. 191, § 1º, da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, e 5º da Lei nº 
288, de 1948, no cargo de Chefe de Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Ajudante 
de Porteiro, PL-7, Joaquim Bastos, incorparando-se aos proventos a gratificação adicional a que faz jus. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1962 

Modifica a carreira de Taquigrafo e dá outras providências. 



Art. 1º – Os cargos da carreira de Taquígrafo, de que trata o art. 8º da Resolução nº 6, de 1960, 
passam a ter nova denominação e novos símbolos, nos termos da seguinte estrutura: 

12 (doze) taquígrafos de Debates, PL-3  

12 (doze) Taquígrafos de Debates, PL-4. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos Taquígrafos incluídos no Quadro Anexo, 
criado pela Resolução nº 23, de 1961. 

Art. 2º – Os cargos de Taquígrafo-Revisor, padrão PL-2, são transformados em cargos isolados, de 
provimento efetivo, de igual padrão, ficando incluídos na relação constante do art. 69 da Resolução nº 6, de 
1960. 

Art. 3º – O provimento dos cargos de que trata o art. 2º será feito dentre os candidatos habilitados em 
concurso de provas, ao qual concorrerão, privativamente, os ocupantes de cargos da classe final da carreira 
de Taquígrafo. 

§ 1º – Na hipótese de não serem preenchidas na forma deste artigo todas as vagas existentes, 
realizar-se-á, 60 dias após, novo concurso a que poderão concorrer os integrantes das duas classes da 
carreira de Taquígrafo. 

§ 2º – Se após o segundo concurso subsistirem vagas, abrir-se-á concurso público. 

§ 3º – As provas do concurso, em número de quatro, versarão sobre Taquigrafia, Revisão de 
Debates, Prática Legislativa e Cultura Geral. 

Art. 4º – O ingresso à classe inicial da carreira de Taquígrafo dependerá de concurso público de 
provas e títulos. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-10-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1962 

Aposenta Lauro Portella no cargo de Diretor-Geral, padrão 
PL, do Quadro da Secretaria do Senado Federal 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os arts. 345, item I, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, do Senado, no cargo de Diretor-Geral, padrão 
PL, o Vice-Diretor-Geral, PL- 0, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Lauro Portella. 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-10-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1962 

Artigo único – É prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo, já prorrogado pela Resolução nº 
21/62, da Comissão criada pela Resolução nº 18/62, para apurar as causas da crise de abastecimento de 
gêneros alimentícios de primeira necessidade no Estado da Guanabara. 



Senado Federal, em 15 de outubro de 1962. – Jefferson de Aguiar – Novaes Filho – Fausto Cabral – 
Leônidas Mello – Menezes Pimentel – Martins Júnior – Mathias Olympio – Joaquim Parente – Guido Mondin 
– Rui Palmeira – Daniel Krieger – Afrânio Lages – Pedro Ludovico – Mem de Sá – Ovídio Teixeira  – Filinto 
Müller – Lutterback Nunes – Arlindo Rodrigues – Ary Vianna – Gilberto Marinho – Aloysio de Carvalho – 
Gaspar Velloso – Fernando Távora – Heribaldo Vieira – Sérgio Marinho Irineu Bornhausen – Del Caro – 
Frederico Nunes – Eugênio Barros – Joaquim Parente – Lopes da Costa – Vivaldo Lima. 

________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-10-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1962 

Artigo único – É prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo já prorrogado pelas Resoluções 
números 20 e 22/62, da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 11/62 para apurar 
responsabilidades pelos defeitos de construção existentes no Bloco 50 da Asa Norte, na Capital da 
República. 

Senado Federal, 15 de outubro de 1962. – Jefferson de Aguiar – Novaes Filho – Fausto Cabral – 
Leônidas Mello – Menezes Pimentel – Martins Júnior – Malhias Olympio – Joaquim Parente – Guido Mondin 
– Rui Palmeira – Daniel Krieger – Afrânio Lages – Pedro Ludovico – Mem de Sá – Ovídio Teixeira, Dix-Huit 
Rosado – Barros Carvalho – Lutterbach Nunes – Paulo Fender – Arlindo Rodrigues – Gaspar Velloso – 
Jorge Maynard – Ary Vianna – Gilberto Marinho – Aloysio de Carvalho – Fernandes Távora – Heribaldo 
Vieira – Lopes da Costa – Del Caro – Frederico Nunes – Eugênio Barros – Sérgio Marinho – Vivaldo Lima – 
Filinto Müller. 

________________ 

Publicada no DCN (Seção III) de  31-10-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1962 

Nomeia João Manoel Rocha de Mattos para o cargo de 
Vice-Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado FederaL 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, nº. 2, da Resolução nº. 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, item III, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), para o cargo vago de Vice-Diretor-Geral, PL- O, do Quadro da Secretaria do Senado, o Diretor, 
PL-1, João Manoel Rocha de Mattos. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-11-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1962 

Nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, o Assessor 
Legislativo, PL-3, Herculano Ruy Vaz Carneiro. 



Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, item IV, alínea c, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento 
da Secretaria), para exercer o cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado, o Assessor 
Legislativo, PL-3, Herculano Ruy Vaz Carneiro. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/62) 

Publicada no DCN (Seção III) de 23-11-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1962 

Dispõe sobre a aposentadoria dos funcionários do Senado 
que participaram de operações de guerra. 

Art. 1º – Aos funcionários da Secretaria do Senado Federal que participaram de operações de guerra 
na Força Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra aplica-se a disposição constante do art. 2º 
da Lei nº 3.906, de 19 de julho de 1961, assegura dos os benefícios expressos nos arts. 341 e 345 da 
Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 23 de novembro de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência.  

________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-11-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Rui 
Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1962 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 2.456, de 30 de 
dezembro de 1953, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 31 de agosto de 1956, na Representação nº 247, de São Paulo, a execução 
da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, na parte que desanexou porção do 
território do Município de Marabá Paulista, para compor a área do Distrito de Cuiabá Paulista, integrado no 
Município de Mirante de Paranapanema. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-11-62 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Rui 
Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1962 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 2.456, de 30 de 
dezembro de 1953, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 16 de agosto de 1955, na Representação nº 223, de São Paulo, a execução 
da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, que criou o Município de Paraíso, na 
parte em que se verificou a omissão do plebiscito em relação à área desmembrada do Distrito-sede de 
Pirangi. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/621) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-11-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1962 

Artigo único – É prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo já prorrogado pelas Resoluções nºs 
21 e 23, de 1962, da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 18, de 1962, para apurar 
as causas da crise de abastecimento de gêneros de primeira necessidade no Estado da Guanabara. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1962. – Jefferson de Aguiar – Lima Teixeira – Menezes 
Pimentel – Mathias Olympio – Mem de Sá – Argemiro de Figueiredo – Paulo Fender – Ovídio Teixeira – Rui 
Palmeira – Leônidas Mello – Heribaldo Vieira – Aloysio de Carvalho – Novaes Filho – Gilberto Marinho – 
Lourival Fontes – Frederico Nunes – Filinto Müller – João Arruda – Fernandes Távora – Joaquim Parente – 
Guido Mondin – Eugênio Barros – Pedro Ludovico – Ruy Carneiro – Daniel Krieger – Silvestre Péricles – 
Jorge Waynard – Padre Calazans – Victorino Freire – Arlindo Rodrigues – Fausto Cabral. 

________________ 

(Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-62 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1962 

Prorroga o prazo da Comissão de Inquérito criada pela 
Resolução nº 11, de 1962. 

Artigo único – É prorrogado por 90 (noventa) dias o prazo já prorrogado pelas Resoluções nºs 20, 22 
e 34/62, da Comissão de Inquérito criada pela Resolução nº 11/62, para apurar responsabilidades pelos 
defeitos de construção existentes no Bloco nº 50 da Asa Norte. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1962. – Jefferson de Aguiar – Heribaldo Vieira – Fernandes 
Távora – Afrânio Lages – Ovídio Teixeira – Menezes Pimentel – Leônidas Mello – Frederico Nunes – 
Sebastião Archer – Paulo Fender – Jorge Maynard – Novaes Filho – Del Caro – Lourival Fontes – Mourão 
Vieira – Ary Vianna – Joaquim Parente – Alô Guimarães – Silvestre Péricles – Vivaldo Lima – Mathias 
Olimpio – Guido Mondin. 

________________ 



Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu. Rui 
Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1962 

Suspende, no todo e em parte, a execução de disposições 
da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 22 de abril de 1955, na Representação nº 201, do Rio Grande do Sul, a 
execução das seguintes disposições da Constituição do Rio Grande do Sul: 

"Art. 33 (totalidade); 

do art. 35, as expressões: "... Diretor do Departamento de Saúde, da Viação Férrea do Rio Grande do 
Sul e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e prefeito de nomeação do Governador.”; 

Art. 45, nº VI (totalidade); 

Art. 45, nº XIX (totalidade); 

do art. 134, as expressões: “... e a de resolver sobre remoções, na forma da lei.”; e 

Art. 216 (totalidade).” 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 12 de dezembro de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 40/61) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-12-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Rui 
Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1962 

Suspende a execução da Lei nº 8, de 12 de fevereiro de 
1959, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 11 de julho de 1960, na Representação nº 414, do Paraná, a execução da 
Lei nº 8, de 12 de fevereiro de 1959, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 12 de dezembro de 1962. – Rui Palmeira, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-12-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1962 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 1.691, do Estado 
de Pernambuco. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal em 16 de setembro de 1960, no Recurso Extraordinário nº 39.780, de Pernambuco, a 
execução do artigo 100, parágrafo único, da Lei nº 1.691, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1962 

Suspende a execução da Lei nº 3, de 18 de fevereiro de 
1959, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 11 de julho de 1960, na Representação nº 416, do Estado do Paraná, a 
execução da Lei nº 3, de 18 de fevereiro de 1959, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1962. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/62) 

Publicada no DCN (Seção II) do 16-12-62 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1963 

Regula a tramitação do Projeto de Emenda à Constituição 
nº 4, de 1962. 

Art. 1º – A discussão e a votação do Projeto de Emenda á Constituição nº 4, de 1962, processar-se-
ão de acordo com as seguintes normas: 

1 – Na Sessão que se seguir à promulgação desta Resolução será lido, ou proferido oralmente em 
Plenário, na hora do Expediente, o parecer da Comissão Especial respectiva. 

2 – Lido o parecer, a Mesa providenciará a fim de que o seu texto seja distribuido em avulsos, 
impressos ou mimeografados, aos Senadores e dará o projeto para Ordem do Dia da Sessão seguinte, em 
primeiro turno. 

3 – Aprovado em primeiro turno, será o projeto dado para o segundo turno regimental na Sessão 
seguinte. 



4 – Em cada discussão, poderá usar da palavra um representante de cada Partido, pelo prazo de 15 
(quinze) minutos. 

5 – Encerrada a discussão, processar-se-á Imediatamente a votação, em globo, pelo processo 
simbólico, podendo ser encaminhada por um representante de cada Partido, pelo prazo de 5 (cinco) 
minutos. 

6 – Não será aceito requerimento de adiamento de discussão ou votação, nem de destaque. 

7 – Emendas só serão admitidas sob a forma de substitutivos integrais, observado o disposto nos 
arts. 361 e 362 do Regimento interno. 

8 – Havendo apresentação de substitutivo, a Comissão sobre ele se manifestará imediatamente após 
o encerramento da discussão, por escrito ou oralmente, podendo para esse fim solicitar prazo não superior 
a duas horas. 

9 – Os atos a que se referem os nºs 1, 3 e 5 poderão processar-se em Sessões Ordinárias ou 
Extraordinárias. 

10 – Aprovado em dois turnos, por dois terços dos membros do Senado, o projeto será 
imediatamente remetido à Câmara dos Deputados, independentemente da redação final. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor Imediatamente após a sua promulgação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 17 de janeiro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-1-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1963 

Suspende a execução da Lei nº 23, de 6 de setembro de 
1959, no Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 17 de outubro de 1960, na Representação nº 425, do Paraná, a 
execução da Lei nº 23, de 6 de setembro de 1959, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 29 de janeiro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/62) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-1-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1963 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado (Resolução nº 2, de 1959, alterada pelas de nºs 45, de 
1960, 12 e 76, de 1961, e 5, de 1962) passa a vigorar com as modificações a seguir especificadas: 



Artigo 2º 

b) Nova redação:      

“b) a direção dos trabalhos caberá à Mesa que houver sido eleita para a Sessão Legislativa 
anterior, dela excluídos, no início de Legislatura, os que tiverem tido extinto o mandato de Senador.” 

Artigo 5º – Nova redação: 

“Art. 5º – A posse de Senador é ato público, que se realizará perante o Senado durante Reunião 
Preparatória, Sessão Ordinária ou Extraordinária, sendo precedida da entrega do diploma à Mesa.” 

Artigo 5º – Acréscimo: 

"§ 6º – Havendo pedido de prorrogação por mais de trinta dias do prazo para a posse do Senador, 
será convocado o respectivo suplente.” 

Artigo 6º-A – Acréscimo: 

"Art. 6º-A – Nos casos dos arts. 5º, § 5º, e 6º, considerar-se-á concedida a prorrogação até que 
possa ser votada, se faltar número para a votação do respectivo requerimento, desde que este haja sido 
entregue à Mesa antes de terminado a prazo.” 

1) Artigo 10 – Nova redação: 

“Art. 10 – Haverá na Secretaria um livro em que o Senador Inscreverá, de próprio punho, seu nome 
parlamentar, Idade, estado civil e outras declarações que julgue conveniente fazer. 

§ 1º – Desse registro constará a declaração de Partido, feita pelo Senador por ocasião da posse, 
devendo ser comunicada à Mesa, por escrito, e publicada no Diário do Congresso Nacional qualquer 
modificação posterior. 

§ 2º – Com base nesses dados, o 1º-Secretário expedirá a carteira de identidade do Senador. 

2) Conseqüentemente – supressão do parágrafo único do art. 72. Artigo 15, II – Nova redação: 

“II – Na discussão da Ata (art. 159, § 2º), pelo prazo máximo de cinco minutos, para retificação ou 
esclarecimento do que nela se contiver.” 

Artigo 15, IV, C – Acréscimo: 

"e na discussão suplementar (art. 275-A)...” Artigo 15, IV – Nova redação: 

"IV – Em explicação pessoal, uma vez, por tempo não excedente de dez minutos: 

a) em qualquer fase da Sessão, para esclarecimento de fato em que haja sido nominalmente citado 
em discurso ou aparte; não sendo a palavra dada, com essa finalidade, a mais de dois oradores durante a 
Ordem do Dia; 

b) na prorrogação da hora do Expediente, do acordo com o previsto no art. 163, § 2º, deste 
Regimento." 

Artigo 15, Vlll 

1) Em vez de "dez", “cinco". 

2) Inclusão de: 

"propor a orientação a seguir em discussão ou votação." 

3) Supressão 

Artigo 15 – Acréscimo: 

“XI – Para interpelar Ministro de Estado, observado o disposto no art. 381, d-4." 

Artigo 29 – Substituição: 

2) "tomar posse”, por “... entrar em exercício". Artigo 31 (caput) – Nova redação: 

“Admitida, pelo voto do Plenário (art. 30, § 3º), a representação, o Presidente designará, observado o 
disposto no art. 72, uma Comissão, composta de nove membros para instrução da matéria.” 

Artigo 40-A – Acréscimo: 



“Art. 40-A – Nos casos dos arts. 39 e 49, se não houver número para a votação do requerimento 
durante cinco Sessões consecutivas, caberá à Comissão Diretora decidir sobre a licença, o que fará no 
prazo de 48 horas. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo se aplicará nos casos em que o requerimento seja 
formulado em período de recesso do Senado Federal.” 

Artigo 47 – nº 1 – Nova redação: 

“1) exercer as atribuições previstas na Constituição para o Presidents (art. 70, §§ 3º e 4º, art. 71, § 1º 
do art. 79 e parágrafo único do art. 208) e para o Vice-Presidente do Senado Federal (parágrafo único do 
art. 213).” 

Artigo 47 – nº 16 – Acréscimo: “71”. 

Artigo 47 – nº 21 – Supressão da alínea: 

“b) ao Presidente do Conselho de Ministros." 

Artigo 47-A – Acréscimo: 

“Art. 47-A – Para os trabalhos do seu gabinete, o Presidente poderá requisitar dos serviços da Casa 
os funcionários que julgar necessários." 

Artigo 51, c) – Substituirão de: “letra u”, por: “nº 21”.  

Artigo 51,  e) – Supressão de: 

"...os projetos e emendas a serem remetidos à Câmara dos Deputados e os projetos destinados à 
sanção." 

Artigo 51, j) – Substituição por: 

"... designar e dispensar, obedecidas as normas aprovadas pelo Senado: 

1 – o pessoal do seu gabinete; 

2 – o pessoal dos gabinetes dos demais Secretários, dos Suplentes e Líderes, mediante proposta dos 
respectivos titulares." 

Artigo 52, c) – Supressão. 

Artigo 57 – Nova redação: 

“Art., 57 – Terão Líderes: 

1 – as representações partidárias; 

2 – os blocos em que se agruparem as representações partidárias para determinada orientação 
politica, e Vice-Lideres, quando e compuserem, no mínimo, de dois membros.  

§ 1º – A constituição dos blocos partidários deverá ser comunicada à Mesa nas 24 horas que a ela se 
seguirem ou no dia subsequente à instalação da Sessão Legislativa Ordinária. 

§ 2º – A indicação dos Líderes e Vice-Líderes será feita em documento subscrito: 

a) pela maioria dos membros das bancadas partidárias, na hipótese do nº 1; 

b) pelos Lideres das bancadas integrantes do bloco, na do nº 2. 

§ 3º – A comunicação de que trata o § 2º será encaminhada à Mesa nas 24 horas que se seguirem à 
instalação da Sessão Legislativa Ordinária. 

§ 4º – As que não se filiarem aos blocos partidários serão consideradas isoladamente para os efeitos 
do art. 27." 

Artigo 61 – Acréscimo em seguida ao item 3’: 

"4 – do Distrito Federal (CDF)”, alterada a numeração dos demais. 

Artigo 61, a) – Supressão de: 

"8ª – dos Projetos do Governo (CPG).” 

Inclusão de; 



"8ª – do Poligono das Secas (CPS).” 

§ 1º – Acréscimo, em seguida a “Comissão”, de: 

ou ao Líder da Maioria..” 

Artigo 67 (caput) – Nova redação: 

“Art. 67 – A Comissão Diretora é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretários e 
Suplentes de Secretários. A de Finanças terá quinze membros; a de Constituição e Justiça e de Relações 
Exteriores, onze; a de Legislação Social e a de Economia, nove; a de Agricultura, a do Distrito Federal, a de 
Educação e Cultura, a do Polígono das Secas, a de Segurança Nacional e a de Serviço Público Civil, sete; 
os demais, cinco membros cada uma.” 

Artigo 76 

§ 3º – Nova redação: 

“§ 3º – Somente haverá distribuição de projeto a suplente, para relatar: 

1 – nas substituições da alinea b; 

2 – na ausencia de titulares, quando se trate de projeto em regime de urgência, a ser relatado em 
Plenário." 

Artigo 85 – alínea c, nº 2 – Acréscimo: 

readaptação”. 

i) – Acréscimo: 

“i) encaminhar, no final de cada semestre, o balancete, acompanhado da documentação respectiva, 
das despesas realizadas no semestre anterior, à Comissão de Finanças, de acordo com o disposto no art. 
402-A.” 

Artigo 85-A – Inclusão: 

1 – Em seguida ao nº 6: 

"...colonização.” 

2 – Em seguida ao nº 8: 

“ – terras destinadas à agricultura; 

– organização agrária.” 

Artigo 86 

15 – Supressão das palavras: "Prefeito do Distrito Federal." 

16 – Acréscimo: "... ou aval..." 

21 – Nova redação: 

"21 – organização dos Poderes da República;" 

24 – Supressão. 

28 – Supressão. 

Artigo 90-A – Acréscimo: 

“Art. 90-A – À Comissão do Distrito Federal compete opinar, privativamente, sobre: 

a) as proposições legislativas pertinentes ao Distrito Federal; 

b) o Orçamento do Distrito Federal; 

c) a escolha do Prefeito do Distrito Federal; 

d) vetos do Prefeito do Distrito Federal. 

Parágrafo único – O pronunciamento da Comissão do Distrito Federal não exclui: 

1) nos casos da alinea a, o da Comissão de Constituição e Justiça quanto aos aspectos constitucional 
e juridico, quando não hajam sido objeto de exame pelo órgão correspondente da Câmara dos Deputados; 



2) nos das alineas a e b, o da Comissão de Finanças, quanto ao financeiro, quando a proposição 
tenha repercussão sobre a receita ou a despesa da União." 

Artigo 91 

nº3– Supressão. 

nº 12 – Acréscimo: 

"...e do Conselho Administrativo da Defesa Econômica” 

(Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, art. 9º). 

nº 12 – Acréscimo, In fine: 

os titulares dos órgãos que integram o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, salvo 
os Ministros de Estado” (Lei nº 4.131, de 3-9-62, art. 35). 

Artigo 92 – Acréscimo, In fine: 

instituições educativas e culturais, comemorações e homenagens cívicas." 

Artigo 93 

I) – Acréscimo, in fine: 

ou aval para sua realização.” 

1 – Acréscimo: 

“1) opinar sobre os balancetes trimestrals da Comissão Diretora, de acordo com o disposto no art. 
402-A, oferecendo, quando for o caso, o projeto de resolugão que deva ser submetido à deliberação do 
Plenário." 

Artigo 93 – Acréscimo: 

“Parágrafo único – Compete à Comissão de Finanças elaborar a redação final das emendas 
aprovadas ao projeto de lei orçamentária." 

Artigo 94-A – Substituição por: 

"Art. 94-A – A Comissão do Polígono das Secas cumpre opinar, privativamente, quanto ao mérito, 
sobre proposições que digam respeito ao combate às secas e aos seus efeitos, valorização das terras e 
fixação das populações nas zonas por elas assoladas. 

Parágrafo único – O pronunciamento da Comissão do Polígono das Secas não exclui: 

a) o da Comissão de Constituição e Justiça, quanto ao aspecto constitucional e jurídico, salvo 
quando, sendo o projeto da Câmara dos Deputados, não haja sido examinado pela Comissão 
correspondente da Casa de origem; 

b) o da de Finanças, quanto ao financeiro." 

Artigo 96 – Acréscimo: 

“5 – organizações, tratados e acordos internacionais sobre saúde, medicina e profissões afins.” 

Artigo 99 

§ 1º – Supressão da cláusula final: 

"...salvo o disposto no art. 313.” 

Artigo 102 

1) § 2º – Nova redação: 

“§ 2º – Será distribuído somente à Comissão de Finanças projeto: 

a) de orçamento ou sua alteração; 

b) exclusivamente de crédito solicitado pelos Poderes Executivo e Judiciário ou destinado à Câmara 
dos Deputados, ao Senado ou pagamento de despesa decorrente de lei.” 

2) Acréscimo: 

“§  5º – Nos casos de que trata o §3º, não se aplicará o disposto no art. 88." 



Artigo 135 – Acréscimo: 

“§ 7º – Quando se tratar de parecer sobre matéria compreendida no art. 194, lido o relatório, que não 
será conclusivo, a Comissão deliberará, em escrutínio secreto, e em seguida se completará o parecer com o 
resultado, favorável ou contrário, da votação, não sendo consignadas restrições nem declarações de voto 
nem votos em separado.” 

Artigo 148-A – Acréscimo: 

"Art. – Não se admitirá Comissão de Inquérito sobre 

matéria pertinente: 

a) à Câmara dos Deputados; 

b) às atividades do Poder Judiciário; 

c) aos Estados." 

Artigo 149-A – Acréscimo: 

“Art. 149-A – Na organização das Comissões de Inquérito, obsevar-se-ão as normas constantes dos 
arts. 70 e 72.” 

Artigo 155 – Nova redação; 

“Art. 155 – Aplica-se às Comissões de Inquérito o disposto no art. 66 deste Regimento. 

Parágrafo único – A prorrogação do prazo de Comissão de Inquérito poderá ser concedida:” 

(As alíneas a e b do art. 155 permanecem com a mesma redação) 

Artigo 158 

§ 2º – Acréscimo, in fine: 

"... salvo quando independa de apoiamento.” 

Artigo 158 – Acréscimo: 

§ 4º – Na hipótese do parágrafo anterior, levar-se-á em conta o atraso verificado na abertura da 
Sessão para o cálculo do prazo dos artigos 158, 163, §§ 1º e 2º" 

Artigo 168 – Supressão do item 

"4 – os projetos de Iniciativa do Poder Executivo que digam respeito ao seu plano de Governo;” 

Artigo 171 

II – d) Nova redação. 

d) de projeto de lei orçamentária do Distrito Federal, nos quinze dias que antecederem o 
encerramento da Sessão Legislativa.” 

Artigo 174 – Supressão das palavras: 

"... por deliberação do Plenário...” 

Artigo 178 – Acréscimo de: “Ordinária” em seguida a “Sessão". 

Artigo 181 

Parágrafo único – Nova redação: 

“Parágrafo único – O disposto neste artigo não terá aplicação se a Ordem do Dia for destinada a 
Trabalho das Comissões.” 

Artigo 187 (caput) – Nova redação: 

“Art. 187 – Em Sessão Pública, somente serão admitidos no Plenário, além dos Senadores, os 
Deputados Federais, os Ministros de Estado, quando comparecerem nos termos do art. 380 e os 
funcionários do Senado em objeto de serviço.” 

Artigo 196 

§ 3º – Supressão. 



Artigo 202 

Parágrafo único – Acréscimo, in fine:  

“... observado o disposto no art. 235.” 

Arts. 211, II e III, e 212, II, III e IV 

Onde se diz 

"votação por 16 Senadores”, ou "votação por 32 Senadores”, Diga-se, respectivamente: 

“Votação por 17 Senadores" e “votação por 34 Senadores". Artigo 212 – Nova redação: 

q) de inversão ou alteração da disposição das matérias na Ordem do Dia  

Artigo 212 

v) Supressão; 

Artigo 212 

z-3 – Acréscimo, em seguida a “especial", de "interna”. 

Artigo 212 

z-10 – Substituição por: 

“z-10- prorrogação de prazo de Comissão Especial.” 

Art. 212 

nº III – Acréscimo: 

“z-11 – desarquivamento de proposição  

z-12 – de reabertura de discussão." 

Artigo 213 – Acréscimo: 

“d) lido no Expediente, o requerimento será despachado depois de publicado no Diário do Congresso 
Nacional.” 

Artigo 214 – Supressão das seguintes palavras: 

“Subsecretários de Estado”. 

Artigo 215 – Supressão das palavras: 

“... do Presidente do Conselho de Ministros...” 

Artigo 222 – Nova redação: 

“A indicação não poderá conter”: 

I) consulta a qualquer Comissão sobre: 

a) interpretação ou aplicação de lei; 

b) ato de outro Poder ou de seus órgãos; 

II) sugestão ou conselho, a qualquer Poder, ou órgão seu, no sentido de realizar ato de determinada 
maneira.” 

Artigo 224-A 

Substituição, In fine, de "211” por "221". 

Artigo 239 

b) Nova redação: 

“b) em seguida à leitura, quando se tratar de emenda à proposição em fase de discussão, observado 
o disposto no parágrafo único do art. 228." 

Artigo 239 

Parágrafo único – Acréscimo: 



"Parágrafo único – Quando houver várias emendas do mesmo autor dependendo de justificação oral, 
é licito justificá-las em conjunto.” 

Artigo 241 – Nova redação: 

“Art. 241 – Não é permitida proposição que autorize despesa ilimitada.” 

Artigo 247 

Parágrafo único – Acréscimo: 

III – a proposição para a qual a Constituição ou este Regimento exijam número determinado de 
subscritores; 

IV – a proposição subscrita por Líderes de Bancadas compostas de cinco ou mais Senadores. 

Artigo 247-A – Acréscimo: 

"Art. 247-A – Se a proposição depender de justificação oral, o apoiamento pelo Plenário dar-se-á 
depois dela." 

Artigo 252-A 

a) Nova redação: 

“a) requerimentos, salvo os constantes das letras h, y, z3 e z-7 do art. 212.” 

Artigo 252-B – Nova redação: 

“Art. 252-B – A deliberação do Plenário será”: 

I – na mesma Sessão, após a matéria da Ordem do Dia, nos requerimentos compreendidos nas 
seguintes letras do art. 212: d, i, r (nos casos previstos no nº 5.b do art. 326); z-4, z-5 e z-9. 

II – mediante inclusão em Ordem do Dia, anunciada em Sessão anterior, quando se tratar de 

a) projetos (ressalvado o disposto no art. 326, nos 10.,a 11.a e 11,b) a e b e 332, letra a 

b) pareceres: 

c) requerimentos compreendidos nas letras q do art. 211, r,na parte referente ao art. 326, nº. 5.c. 

y) instruido de parecer nos casos previstos no art. 335: z, z-1, z-2, z-3, z-10 e z-11 do art. 212 e no 
art. 275-C, § 2º 

III – Imediata, nos demais requerimentos dependentes de voto do Senado, previstos nos arts. 211 e 
214. 

§ 1º – Se a Ordem do Dia for destinada a Trabalho das Comissões, o requerimento será incluído na 
que se lhe seguir. 

§ 2º – Quando algum Senador pedir a palavra, para discussão ou encaminhamento da votação, sobre 
os requerimentos a que se referem as letras r (no tocante às proposições de que trata a alínea c do art. 
326), z, z-1, z-2, z-3, z-8 e z-10 do artigo 212, a matéria ficará adiada para a Ordem do Dia da Sessão 
seguinte, salvo se o fato ocorrer na última Sessão do período legislativo. 

§ 3º – Manter. 

§ 4º – Manter. 

§5º – Acréscimo, depois de “Comissão": 

“Especial interna ou" 

§ 6º – Acréscimo: 

§ 6º – O requerimento de que trata o parágrafo anterior será submetido à deliberação do Senado em 
Sessão Ordinária seguinte à sua leitura, com parecer da Comissão Permanente que tiver competência para 
opinar sobre a matéria, o qual poderá ser proferido oralmente em Plenário." 

§ 7º – Acréscimo: 

“§ 7º – Nos casos dos requerimentos constantes das alíneas z-1 e z-2, ao ser anunciado o 
requerimento, será dada a palavra ao Presidente da Comissão em que se ache o projeto, para se 
manifestar sobre a providencia requerida.” 



Art. 252-C – Supressão. Artigo 264 – Acréscimo: 

“3) Turno Suplementar: 

os substitutivos aprovados em segunda discussão ou turno único (Art. 275-A).” 

Artigo 264-A – Acréscimo: 

“Art. 264-A – Cada turno é constituído de discussão e votação, salva o disposto nos artigos 275-A, 
272-A e 316-A." 

Artigo 265 – Acréscimo: 

“a) em seguida a "emenda” de: “parcial ou total (artigo 90, §§ 2º e 4º).” 

Artigo 267 – Substituição pelo seguinte: 

“Art. 267 – Anunciada a matéria, serão lidas as emendas existentes sabre s mesa, ss quais, se for o 
caso, serão sub-metidas à justificação oral e apoiamento, sendo em seguida dada a palavra aos oradores.” 

Artigo 268 

b) Nova redação: 

“b) adiamento para os fins previstos no art. 274.” 

Artigo 271 – Supressão. 

Artigo 272-A – Acréscimo: 

“Art. 273-A – Encerrada a segunda discussão sem emendas, o projeto será dado pela Mesa como 
definitivamente aprovado, independentemente de votação, salvo: 

a) se algum Senador requerer que seja submetido a votos; 

b) se o projeto houver sido redigido do primeiro para o segundo turno." 

Artigo 273 

1) Transformação do parágrafo único em § 2º  

2) Acréscimo: 

“§ 1º – Não será submetido a Plenário requerimento de dispensa de interstício para projeto cuja 
tramitação no Senado tenha sido iniciada menos de cinco dias antes.” 

Artigo 274 

§ 2º – Acréscimo in fine: 

“Se a data para a qual for pedido o adiamento ultrapassar o término da Sessão Legislativa, a inclusão 
da matéria em Ordem do Dia far-se-á na última Sessão Ordinária nela compreendida." 

Artigo 274 

§ 6º – Nova redação: 

“§ 6º – Não havendo número para votação de requerimento de adiamento previsto nas letras a, c e d, 
ficará sobrestada a discussão da matéria. O mesmo ocorrerá nos requerimentos da letra b, quando de 
autoria da Comissão, ficando prejudicados os que não tenham sua procedência." 

Artigo 275 – Supressão. 

Artigo 275-A – Caput – Substituição de: 

"projeto da Câmara, bem como o projeto do Senado em segunda discussão ou em discussão única." 

por: 

“projeto de lei ou de decreto legislativo da Câmara ou do Senado em segundo turno...” 

1) Substituição de “discussão” por "turno” 

Artigo 275-B – Substituição das expressões: 

"parte final” 

por : 



“quando a matéria já tenha sido objeto de deliberação do Plenário.” 

Artigo 278 

a-8) Acréscimo: 

“auxílios e isenções tributárias." 

Artigo 278 – Acréscimo: 

"Parágrafo único – A votação secreta dar-se-á na apreciação do mérito da proposição, excluída a sua 
exigência no pronunciamento sobre a constitucionalidade e a redação final, quando houver.” 

Artigo 280 

§ 6º – Nova redação: 

“§ 6º – Não havendo número, far-se-á a chamada, procedendo-se de acordo com a norma constante 
do art. 281." 

Artigo 294 

2) Acréscimo das palavras:  

“... a proposição...” 

Artigo 294 

2) Supressão das palavras: 

parágrafo único do...” 

Artigo 295 – Acréscimo: 

“§ 16 – Se, enunciada a votação de disposição ou emenda destacada, nenhum Senador pedir a 
palavra para encaminhá-la, considerar-se-á como tendo o Plenário concordado com a orientação do 
Parecer da Comissão. A matéria destacada terá a sorte das demais constantes do grupo a que pertencer.” 

Artigo 306 

Parágrafo único – Supressão. 

Artigo 316-A – Acréscimo: 

“Art. 316-A – Se, figurando a redação final na Ordem do Dia, será considerada definitivamente 
aprovada se a sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações ou se algum Senador não 
requerer seja submetida a votos." 

Artigo 321 

Parágrafo único – Supressão. 

Artigo 326 – Nova redação: 

“Art. 326 – A urgência reger-se-á pelas seguintes normas: 

I – Normas Gerais 

1 – a urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, intersticios e formalidades 
regimentais, salvo parecer das Comissões e quorum de votação. 

2 – A existência de matéria urgente na Ordem do Dia não implica prorrogação automática da Sessão, 
salvo quando se tratar de matéria constante do nº 5-a. 

II – Iniciativa 

3 – A urgência pode ser proposta: 

3.a – por Comissão em qualquer caso; 

3.b – pela Mesa, por Lideres que representem mais de um oitavo da composição do Senado, ou por 
nove Senadores, no mínimo, nos casos do nº 5-a; 

3.c – por Líderes que representem, no mínimo, dois terços da composição do Senado, ou por 44 
Senadores, nos do nº 5.b; 



3.d – por Líderes que representem mais de um quarto da composição do Senado, ou, no mínimo, por 
17 Senadores, nos do nº 5.c; 

3.e – Nos casos dos nos 3-b, 3-c e 3-d, o requerimento só será considerado de Líderes quando estes 
o subscreverem mencionando que o fazem nessa condição. Nesses casos, as demais assinaturas não 
serão consideradas para efeito de formação de número regimental de subscritores do requerimento, sendo, 
entretanto, publicadas. Na falta de declaração de liderança, considerar-se-ão as assinaturas dos Líderes 
sem esse caráter. 

III – Requerimento 

III.1 – Quanto à apresentação e leitura: 

4 – O requerimento, apresentado à Mesa, será lido: 

a) no Expediente, observada a ordem de apresentação; 

b) imediatamente, em qualquer fase da Sessão, ainda que, com interrupção de discurso, discussão 
ou votação e independentemente da ordem de apresentação nos casos do nº 5. a. 

III.2 – Quanto à deliberação de Plenário: 

5 – O requerimento de urgência será submetido ao Plenário: 

5.a – imediatamente, quando, a juízo da Mesa, se trate de matéria que envolva perigo para a 
segurança nacional ou providencias para atender a calamidade pública; 

5. b – após a Ordem do Dia, quando se trate de caso para o qual seja solicitada a apreciação do 
Senado na mesma Sessão; 

5.c – na Sessão seguinte, incluido em Ordem do Dia, nos demais casos. 

6 – não serão submetidos à deliberação do Plenário requerimentos de urgência: 

6.a – do nº 5.b, na Sessão em que se der a leitura inicial das proposições a que se refiram, nem em 
Sessão Extraordinária realizada com intervalo inferior a quatro horas; 

6.b – do nº 5.c, antes da publicação das proposições respectivas ; 

6. c – em número superior a dois na mesma Sessão, não computados os do nº 5.a. 

7 – Os requerimentos de urgência compreendidos no nº 5.b dependem de aprovação por maioria 
absoluta. Aprovado o requerimento por maioria simples, considerar-se-á concedida a urgência nos termos 
do nº 5.c. 

8 – No encaminhamento da votação do requerimento de urgência só poderá falar, pelo prazo de dez 
minutos, um dos signatários do requerimento e um representante de cada Partido, ressalvado o disposto no 
§ 7º do art. 252 – 13. 

9 – Quando o requerimento tiver sido apresentado por Comissão, poderá encaminhar-lhe a votação, 
em nome dela, o seu Presidente ou o relator da matéria. 

III.4 – Quanto à retirada: 

9.a – A retirada de requerimento de urgência é admissivel mediante solicitação escrita: 

9.b – do primeiro signatário, quando se trate de requerimento contendo apenas assinaturas 
individuais; 

9.c – do Presidente da Comissão, quando de autoria de um desses órgãos, observado o disposto na 
alínea b do art. 253; 

9.d – de Lideres dos mesmos Partidos que o houverem subscrito, quando deles for a autoria. 

IV – Matérias Consideradas Urgentes Independentemente de Requerimento 

10 – São consideradas urgentes, independentemente de requerimento: 

10.a – com o rito previsto no nº 5.a, a matéria que tenha por fim: 

10.a.1 – autorizar o Governo a declarar a guerra ou fazer a paz; 

10.a.2 – conceder ou negar passagem ou permanencia a forças estrangeiras no território nacional; 

10.a.3 – declarar em estado de sítio um ou mais pontos do território nacional; 



10.a.4 – aprovar ou suspender sitio decretado pelo Presidente da República na ausência do Poder 
Legislativo (Const., art. 208) ; 

10.b – com o rito estabelecido no nº 5.b, a matéria que objetiva autorização; 

10.b.1 – para o Presidente e o Vice-Presidente da República se ausentarem do Pais; 

10.b.2 – para Senador desempenhar missão prevista no art. 49 da Constituição. 

V – Deliberação do Plenário sobre Matéria Urgente 

11 – A matéria para a qual o Senado conceda urgência será submetida ao Plenário: 

11.a – imediatamente após a concessão da urgência, nos casos do inciso 5.a; 

11.b – na mesma Sessão, nos do nº 5.b, sendo: 

11.b.1 – imediatamente após a aprovação do requerimento, se ests se der após a Ordem da Dia; 

11.b.2 – após a Ordem do Dia, se aprovado o requerimento no curso desta; 

11.c – na quarta Sessão Ordinária que se seguir à concessão da urgencia, nas demais hipóteses do 
nº 5.c, observado, quando for o caso, o disposto no § 3º do art. 252-C. 

12 – Quando, nos casos dos nos 5.b e 5.c, lidos ou proferidos em Plenário os pareceres ou encerrada 
a discussão, se tornar impossivel o imediato inicio das deliberações em virtude da complexidade da matéria, 
ou do número de emendas, à Mesa será assegurado para preparo da votação o prazo não superior a 24 
horas. 

VI – Pareceres 

13 – Os pareceres sobre as proposições em regime de urgéncia devem ser apresentados: 

13.a – imediatamente, nas hipóteses dos nos 5.a e 5.b, podendo os Presidentes das Comissões, ou 
os relatores, solicitar prazo não excedente de duas horas, em conjunto; 

13.b – no prazo compreendido entre a concessão da urgência e o dia anterior ao da Sessão em cuja 
Ordem do Dia deva a matéria figurar, quando se tratar de caso previsto no nº 5.c, sendo, ao fim desse 
prazo, enviada à Mesa a proposição. 

14 – O prazo a que se refere o nº 13.a será concedido sem prejuizo do prosseguimento da Ordem do 
Dia, salvo se as Comissões chamadas a se pronunciar sobre o projeto em urgência manifestarem, pelos 
seus Presidentes ou Relatores, o desejo de acompanhar em Plenário o estudo das outras matérias, caso 
em que a Sessão será suspensa, a não ser que haja oradores inscritos para depois da Ordem do Dia, aos 
quais será facultado o uso da palavra no mesmo prazo. 

15 – O parecer poderá ser oral nos casos dos nos 5.a e 5.b; será em regra escrito, podendo entretanto 
ser proferido oralmente, em casos justificados nas hipóteses previstas no nº. 5. c. 

VII – Proposições Emendadas 

16 – Se na discussão da matéria em regime de urgência forem apresentadas emendas, proceder-se-
á da seguinte forma: 16.a – nos projetos enquadrados nos nos 5.a e 5.b, as Comissões proferirão seus 
pareceres em seguida ao encerramento da discussão, podendo pedir o prazo previsto no nº 13.a; 

16.b – no inciso 5.c, o projeto sairá da Ordem do Dia, encerrada a discussão, para ser novamente 
incluido na Quarta Sessão Ordinária que se seguir ao encerramento da discussão, devendo no intervalo ser 
elaborados os pareceres sobre as emendas e sendo a matéria encaminhada à Mesa 24 horas antes do 
término do prazo. 

VIII – Diligências 

17 – O regime de urgencia, exceto nos casos previstos nos incisos 5.a e 5.b, não prejudica a 
realização de diligencia, no prazo máximo de quatro Sessões Ordinárias, que o Senado, a requerimento de 
qualquer de seus membros, considere essencial à elucidação da matéria em debate. 

18 – O requerimento a que se refere o item anterior pode ser apresentado antes de proferidos os 
pareceres das Comissões, ou ser formulado após estes, até ser anunciada a votação. 

IX – Extinção 

19 – Extingue-se a urgência: 



19.a – com o término da Sesão Legislativa; 

19.b – com a remessa da proposição à Câmara dos Deputados, quando de iniciativa do Senado; 

19.c – mediante deliberação do Senado, por dois terços, no minimo, desde que não se trate de 
urgência prevista no inciso 5.a.1 e não esteja a matéria em curso de votação. 

20 – O requerimento de extinção de urgência pode ser formulado: 

20.a – por Comissão; 

20. b – por Lideres, representando mais de um quarto da composição do Senado, ou por 17 
Senadores, no mínimo, nos casos do nº 5.c; 

20.c – por Líderes, representando mais de metade da composição do Senado, ou por 33 Senadores, 
no mínimo, nos casos da alinea 5.b. 

Artigos 327 a 338 – Supressão. 

Artigo 343 – Nova redação: 

“Art. 343 – Deverão obrigatoriamente acompanhar o pedido de autorização: 

a) parecer do órgão incumbido da execuçã da política financeira do Governo Federal; 

b) publicação oficial com o texto da autorização do Legislativo Estadual para a operação.” 

Artigo 344 

b) Nova redação: 

“b) proferido o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria estará em condições de ser 
submetida ao Plenário.” 

Artigo 355 

c) Substituição “de Comissão de Constituição e Justiça” por 

“Comissão do Distrito Federal”. 

Artigos 356-A, 356-B, 356-C, 356-D – Supressão. 

Artigo 359 – Substituição de “eleita" por “designada”. 

Artigo 359 – Acréscimo: 

"Parágrafo único – Integrarão a Comissão Especial aos membros titulares da Comissão de 
Constituição e Justiça.” 

Artigo 372 – Parágrafo único – Substituição: 

"Parágrafo único – Para projeto de emenda à Constituição não se admitirá requerimento: 

1) de urgência; 

2) de votação parcelada; 

3) de destaque.” TITULO XIV 

Substituição pelo seguinte: 

“TITULO XIV 

Do Comparecimento de Ministros de Estado 

Art. 380 – O Ministro de Estado poderá comparecer perante o Senado ou suas Comissões: 

1) quando convocado, nos termos do art. 54 da Constituição, a requerimento de qualquer Senador ou 
Comissão, aprovado pelo Plenário; 

2) quando o solicitar para exposição sobre assunto inerente às suas atribuições; 

Art. 381 – Sobre a matéria do artigo anterior adotar-se-á a seguinte orientação: 

a) Nos casos do nº 1 do mesmo artigo, a Mesa oficiará ao Ministro de Estado, dando-lhe 
conhecimento da convocação e da lista das informações desejadas, a fim de que declare, no prazo que lhe 
estipular – não superiar a trinta horas – e nas horas da Sessão, quando comparecerá ao Senado. 



b) Nos de nº 2, a Mesa comunicará o dia e a hora que marcar para o comparecimento. 

c) No Plenário, o Ministro de Estado ocupará o lugar que a Mesa lhe indicar. 

d) Os pronunciamentos do Ministro de Estado reger-se-ão pelas seguintes normas: 

d.1 – Nos casos dos nos 1 e 2 do art. 380, será assegurado o uso da palavra ao Ministro de Estado na 
oportunidade combinada, sem embargo das inscrições existentes. Na Ordem do Dia, não se incluirá matéria 
para deliberação do Senado. Se o prazo ordinária da Sessão não permitir que se conclua a exposição do 
Ministro de Estado, com a correspondente fase de interpelações, será prorrogada ou se designará outra 
Sessão para esse fim. 

d.2 – Nos seus pronunciamentos, o Ministro de Estado fica subordinado às normas estabelecidas 
para o uso da palavra pelos Senadores (arts. 16, 19, nº I, 20, 21, 22, 23 e 24). 

d.3 – O Ministro de Estado não poderá apartear ou ser aparteado. 

d.4 – Nos casos previstos aos nos 1 e 2 do art. 380, terminada a exposição do Ministro de Estado, 
abrir-se-á fase de interpelação, por qualquer Senador, dentro do assunto tratado. Disporá o interpelante de 
dez minutos, sendo assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. 

Art. 382 – O disposto nos arts. 380 e 381 aplica-se, quanto possível, nos casos de comparecimento 
de Ministro a reunião de Comissão. 

Art. 383 – Na hipótese de não ser atendida convocação feita de acordo com o disposto no art. 380, nº 
1, o Presidente do Senado promoverá a instauração do procedimento legal cabível no caso.” 

Art. 396 – Nova redação: 

“Art. 396 – A Comissão Diretora fará manter a Ordem e o respeito indispensáveis no edifício do 
Senado e suas dependências. 

Parágrafo único – O policiamento desse edifício e dependências, no qual não intervirá qualquer outro 
poder, far-se-á com o Serviço de Segurança da Casa, podendo, quando necessário, ser utilizada a 
colaboração de outros policiais, postos à disposição da Comissão Diretora, por solicitação desta." 

Artigo 397 – Supressão. 

Artigo 402-A – Acréscimo: 

“Art. 402-A – No final de cada semestre, a Comissão Diretora apresentará, para exame e deliberação 
do Senado, o balancete das despesas efetuadas no semestre anterior. 

Parágrafo único – O balancete, acompanhado dos comprovantes, deverá mencionar, por extenso, a 
natureza das despesas referentes a cada documento e os saldos restantes das verbas respectivas. Será 
originariamente encaminhado à Comissão de Finanças, que, se concordar com a prestação de contas, 
proporá a sua aprovação em projeto de resolução a ser submetido ao Plenário, independentemente de 
parecer de outra Comissão. 

Artigo 404 – Acréscimo, em seguida a “Senado", de: 

“... superintendidos pela Comissão Diretora”. 

Artigo 405 – Substituição do “parágrafo único do art. 397” por: 

“art. 396.” 

Artigo 406 –  Nova redação: 

"Art. 406 – Dependem de proposta da Comissão Diretora as modificações no Quadro do Pessoal do 
Senado, as alterações dos respectivos vencimentos, a concessão de vantagens especiais e tudo o mais 
que diga respeito aos servidores. 

Parágrafo único – Dependerá de autorização do Plenário, mediante proposta justificada da Comissão 
Diretora, a admissão de pessoal a titulo precário, para qualquer fim, quando se torne necessário." 

Artigo 407 – O 2º – Nova redação: 

“§ 2º – Depois desse prazo, o projeto irá: 

1) à Comissão de Constituição e Justiça, em qualquer caso; 



2) à Comissão Especial que o houver elaborado, ou à Comissão Diretora, se de autoria desta, para 
pronunciamento sobre as emendas, se as houver recebido; 

3) à Comissão Diretora, se de autoria individual de Senador, para efeito de parecer." 

Art. 2º – A Mesa providenciará a fim de ser desde logo publicado o texto do Regimento com o 
encaixe das modificações constantes desta Resolução e das de n.os 45, de 1960, 12 e 76, de 1961. 

Art. 3º – Na consolidação prevista no art. 408, poderá a Mesa, sem modificação do vencido, alterar a 
ordenação das matérias, para sua melhor apresentação, e fazer as alterações de redação que se tornarem 
aconselháveis. 

Art. 4º – Esta Resolução entrará em vigor a 1º de fevereiro de 1963, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 30 de janeiro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-1-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 47, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1963 

Concede autorização a Pedro Cavalcanti d’Albuquerque 
Nelo, Assessor Legislativo, e Mario Marques da Costa, Oficial da 
Ata, para que prestem colaboração na organização da 
Assembléia Constituinte do Estado do Acre. 

Artigo único – É concedida autorização aos funcionários Pedro Cavalcanti d’Albuquerque Neto, 
Assessor Legislativo, PL-3, e Mario Marques da Costa, Oficial da Ata, PL-3, para, sem prejuízo da 
remuneração de seus cargos, pelo prazo de 3 (três) meses, prestarem colaboração à Assembléia 
Constituinte do Estado do Acre, nos trabalhos de sua organização. 

Senado Federal, 30 de janeiro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/63) 

Publicada no DCN (Seção III) de 31-1-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1963 

Concede aposentadoria a Antônio Menezes do Nascimento 
no cargo de Chefe do Serviço de Transportes, PL-6, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os artigos 345, item IV, e 340 da Resolução nº 6, de 26 de fevereiro de 1960, no cargo de Chefe do Serviço 
de Transportes, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Motorista, PL-8, Antônio Menezes do 
Nascimento, com as vantagens do item II do citado artigo 345, por se achar amparado pelo artigo 5º da Lei 
nº. 288, de 1948. 

Senado Federal em 2 de abril de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 



________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-4-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1963 

Concede aposentadoria a Nelson Gonçalves Ribeiro no 
cargo de Chefe do Serviço de Transportes, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, e com a 
vantagem constante dos artigos 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Chefe do Serviço de 
Transportes, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Motorista, PL-9, Nelson Gonçalves 
Ribeiro. 

Senado Federal em 2 de abril de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/63) 

Publicada no DCN (Seção III de 3-4-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1963 

Concede aposentadoria a Godofredo Correia de Toledo, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 345, item I, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, e 5º da Lei nº 288, de 1948, no cargo de 
Porteiro, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Auxiliar de Portaria, PL-B, Godofredo Correia 
de Toledo. 

Senado Federal em 2 de abril de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-4-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1963 

Dá nova redação ao art. 143 da Resolução nº 6, de 1960 
(Regulamento da Secretaria). 

Art. 1º – O art. 143 da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 143 – A lotação dos Gabinetes será a seguinte:  



 
GABINETE DO PRESIDENTE 

1 Secretário  

1 Oficial 

4 Auxiliares  

3 Contínuos  

2 Motoristas  

GABINETE DO VICE-PRESIDENTE E 1º-SECRETARIO 

1 Secretário 

1 Oficial 

4 Auxiliares 

2 Contínuos 

2 Motoristas  

GABINETE DO 2º-SECRETARIO 

1 Secretário 

3 Auxiliares  

2 Contínuos 

1 Motorista  

GABINETES DOS 3º E 4º SECRETARIOS E DOS SUPLENTES DE SECRETÁRIOS 

1 Secretário 

2 Auxiliares 

1 Continuo 

1 Motorista  

GABINETE DO LIDER DA MAIORIA 

1 Secretário 

1 Oficial 

4 Auxiliares  

2 Contínuos 

2 Motoristas  

GABINETE DO LIDER DA MINORIA 

1 Secretário  

1 Oficial 

2 Auxiliares 



2 Contínuos 

2 Motoristas  

GABINETE DO 1º -VICE-LIDER DA MAIORIA 

1 Oficial 

1 Auxiliar 

1 Continuo 

1 Motorista  

GABINETE DO 1º-VICE-LÍDER DA MINORIA 

1 Oficial 

1 Auxiliar 

1 Contínuo 

1 Motorista  

GABINETES DE LÍDERES DE BLOCOS OU DE PARTIDOS DE MAIS DE SEIS MEMBROS 

1 Oficial 

2 Auxiliares 

1 Continuo 

1 Motorista  

GABINETES DE LIDERES DE BLOCOS OU DE PARTIDOS DE MENOS DE SEIS MEMBROS 

1 Oficial 

1 Auxiliar 

1 Contínuo  

1 Motorista  

GABINETES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES DE FINANÇAS, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
RELAÇÕES EXTERIORES, LEGISLAÇÃO SOCIAL E ECONOMIA 

1 Secretário 

1 Auxiliar 

1 Contínuo 

1 Motorista  

GABINETES DOS PRESIDENTES DAS DEMAIS COMISSÕES PERMANENTES 

1 Secretário 

1 Contínuo 

1 Motorista  



GABINETE DO DIRETOR-GERAL 

1 Secretário 

 1 Oficial 

2 Auxiliares 

2 Contínuos  

1 Motorista  

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 

a) Para os serviços da Secretaria: 

2 Chefes de Seção 

18 Auxiliares 

3 Contínuos 

1 Motorista 

b) Para o Serviço de Impressão: 

1 Chefe de Seção 

1 Compositor-paginador 

1 Fotomecânico-retocador 

1 Transportador 

2 Impressos de Offset 

2 Impressores tipográficos 

1 Linotipista 

1 Encadernador-dourador 

2 Auxiliares de encadernador 

c) Para os Serviços de Som e Votação Eletrônica 

1 Supervisor do equipamento eletrônico 

1 Operador do serviço de votação eletrônica  

GABINETES DOS VICE-DIRETORES-GERAIS 

2 Auxiliares 

 2 Contínuos  

1 Motorista  

Art. 2º – Quando o Líder de Bloco for também Líder de Partido, o seu Gabinete será o do Bloco. 

Art. 3º – Quando o Presidente da Comissão Permanente ocupar outro posto que lhe assegure direito 
a Gabinete, não haverá naquele as lotações de Auxiliar e de Motorista. 

Art. 4º – É vedada, a qualquer título, a requisição de funcionários para os Gabinetes, além da 
respectiva lotação, salvo disposto no art. 6º. 

Art. 5º – Para a lotação do Gabinete do Presidente é mantido o disposto no art. 47-A do Regimento 
interno. 

Art. 6º – Quando o volume dos trabalhos do Gabinete do Presidente de Comissão Permanente o 
exija, a Comissão Diretora poderá autorizar a designação de mais um Auxiliar para lhe completar a lotação. 



Art. 7º – A função de Secretário de Comissão Permanente, exceto da Comissão Diretora e da 
Comissão de Redação, será exercida, exclusivamente, por funcionário pertencente à lotação da Diretoria de 
Comissões e subordinado às normas de trabalho estipuladas pelo respectivo Diretor. 

Art. 8º – A distribuição de serviço pelo Secretário de Presidente de Comissão Permanente, Oficial e 
Auxiliar de Gabinete cumprirá ao titular do respectivo Gabinete. 

Art. 9º – O pessoal destinado à lotação dos Gabinetes será indicado pelos titulares destes, dentre os 
servidores do Senado, excluídos os que, pelas suas funções técnicas e especializadas, não possam ser 
desviados dos serviços a cuja lotação pertençam, sem prejuizo do regular funcionamento destes. 

Art. 10 – A Comissão Diretora deverá ter conhecimento das indicações de funcionários para os 
Gabinetes antes da lavratura dos respectivos atos de designação, podendo negar-lhes assentimento se a 
permanência dos funcionários for considerada indispensável aos serviços em que estejam lotados, ouvidos, 
em cada caso, o Diretor-Geral e o responsável pelo serviço. 

Art. 11 – No caso de ausência prolongada ou licença de Líder de Partido que não tenha outro 
representante no Senado, a Comissão Diretora poderá determinar que tenham exercício em outros serviços 
da Casa os funcionários lotados nos respectivos gabinetes. 

Art. 12 – São mantidas as funções gratificadas previstas na Resolução nº 6, de 1960, bem como as 
gratificações de representação já concedidas, devendo a Comissão Diretora, quanto a estas, proceder à 
revisão das respectivas tabelas. 

Art. 13 – Os veículos do Senado serão recolhidos à sua garagem após o serviço diário, ali 
permanecendo quando não estejam atendendo aos respectivos titulares. 

Art. 14 – O Senado manterá na cidade do Rio de Janeiro três carros, destinados: um, ao Presidente e 
demais membros da Comissão Diretora, outro ao embarque e desembarque de Senadores em trânsito 
naquela cidade, e o último ao serviço administrativo da Casa, enquanto ali houver. 

Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-4-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1963 

Autoriza a Comissão Diretora do Senado Federal a 
promover o ressarcimento das despesas e prejuízos ocasionados 
pela remoção dos funcionários residentes no Bloco 50 da Asa 
Norte, em Brasília. 

Art. 1º – É a Comissão Diretora do Senado Federal autorizada a promover o ressarcimento das 
despesas e prejuízos ocasionados pela remoção dos funcionários residentes no Bloco 50 da Asa Norte, em 
Brasília, por via administrativa ou judicial, da responsabilidade solidária da Companhia Construtora Capua & 
Capua S.A., e Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, conforme foi apurado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito instaurada pela Resolução nº 11, de 1962. 

Art. 2º – O processo organizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito será enviado, por cópia 
autenticada: 

a) à Prefeitura do Distrito Federal e ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, para 
que promovam inquérito a fim de apurar responsabilidade funcional dos servidores implicados nos fatos 
constatados na construção do Bloco 50 da Asa Norte; 



b) ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, para conhecimento dos fatos apurados e para 
as providências cabiveis, no sentido da responsabilidade profissional e da prevenção de ocorrências de 
igual natureza. 

Art. 3º – A Comissão Diretora do Senado Federal providenciará a remoção dos funcionários 
transferidos do Bloco 50 da Asa Norte para edifício requisitado diretamente da Presidência da República ou 
por Intermédio do Grupo de Trabalho de Brasília, em absoluta prioridade e em caráter de urgência. 

Art. 4º – É a Comissão Diretora autorizada a tomar, em relação a outros edifícios ou apartamentos 
habitados por membros ou servidores do Senado, em Brasília, que, em consequência de defeitos de 
construção, ponham em perigo os seus ocupantes, as providências previstas no art. 3º desta Resolução e 
as que se tornarem necessárias à apuração das responsabilidades que no caso couberem, inclusive 
ressarcimento de despesas e prejuizos. 

Art. 5º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de abril de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-4-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercicio da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1963 

Nomeia para os cargos de Taquígrafo de Debates, PL-4, 
candidatos habilitados em concurso. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos de Taquigrafo de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Lizete de Almeida 
Castro, Edson Theodoro dos Santos, Alan Viggiano, Maria Lúcia Lopes, Arimar de Oliveira Freitas, Serafim 
de Olivaira e Lélia Mascarenhas de Moura. 

Senado Federal, em 21 de maio de 1963. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercicio 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-5-63 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1963 

Prorroga, até 7 de abril de 1965, o prazo a que se refere a 
Resolução nº 25, de 1962, que pôs à disposição do Governo do 
Estado da Bahia José Vicente de Oliveira Martins, Assessor 
Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – Fica prorrogado, até 7 de abril de 1965, o prazo a que se refere a Resolução ne 25, 
de 1962, que pôs à disposição do Governo do Estado da Bahia o Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, José Vicente de Oliveira Martins. 

Senado Federal, em 7 de junho de 1963. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 



(Projeto de Resolução nº 13/63) 

Publicada no DCN ( Seção II) de 8-6-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira de Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1963 

Prorroga, até 7 de abril de 1965, o prazo a que se refere a 
Resolução nº 25, de 1962, que pôs à disposição do Governo do 
Estada da Bahia José Vicente de Oliveira Martins, Assessor 
Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal 

Artigo único – Fica prorrogado, até 7 de abril de 1965, o prazo a que se refere a Resolução nº 25, de 
1962, que pôs à disposição do Governo do Estado da Bahia o Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, José Vicente de Oliveira Martins. 

Senado Federal, em 7 de junho de 1963. – Camillo Nogueira de Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/63) 

Publicada na DCN (Seção II) de 12-6-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1963 

Concede aposentadoria a Efrain Rego Barros, Auxiliar de 
Limpeza, PL 11, da Secretaria do Senado Federal  

Artigo único – É aposentado, com os vencimentos integrais do cargo e a gratificação adicional a que 
tiver direito, nos termos do art. 191, Item I, da Constituição Federal, combinado com o art. 178, item III, da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e com o art. 341, Item III, do Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal (Resolução nº 6, de 1960), Efrain Rego Barros, Auxiliar de Limpeza, PL-11, da mesma Secretaria. 

Senado Federal, em 25 de junho de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-7-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1963 

Autoriza o Governo do Estado do Espirito Santo a assumir, 
perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as 
obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e 
resgate de um empréstimo externo no montante de ..... US$ 
2.000.000,00 (dois milhões de dólares) ou valor equivalente em 
cruzeiros. 



Art. 1º – É autorizado o Governo do Estado do Espirito Santo a assumir, perante o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, observado o disposto na Lei Estadual nº 1.743, de 6 de dezembro de  
1962, as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate de um empréstimo externo, no 
montante de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares), ou valor equivalente em cruzeiros. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1963. – Camilo Nogueira da Gama, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1963 

Suspende a execução da art. 2º da Lei nº 1.215, de 6 de 
fevereiro de 1959, do Estado de Mato Grosso, e a do Decreto nº 
591, de 25 de fevereiro de 1959, no mesmo Estado. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 22 de janeiro de 1960, na Representação nº 428, de Mato Grosso, a 
execução do art. 2º da Lei nº 1.215, de 6 de fevereiro de 1959, do mesmo Estado, que confere poderes ao 
Governador do Estado para nomear Prefeitos e Juizes de Paz, para os novos Municípios e Distritos, até a 
realização das eleições de 1962, e a do Decreto nº 591, de 25 de fevereiro de 1959, que fixa as normas 
para a administração desses mesmos Municípios. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1963. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-7-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1963 

Aplica aos servidores do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal disposições da Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961. 

Art. 1º – Às diárias atribuídas aos funcionários da Secretaria do Senado Federal, pelo efetivo 
exercício em Brasília, aplica-se o disposto nos artigos 2º e 4º da Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, 
nos termos da regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 807, de 30 de março de 1962. 

Parágrafo único – A incorporação gradual aos vencimentos das diárias a que se refere este artigo 
importa na dedução destas de quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do aumento concedido pela 
Resolução nº 12, de 1962. 

Art. 2º – Aos funcionários que tenham entrado em gozo das licenças a que se referem os itens I, II e 
III do art. 88 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, depois da vigência da Lei nº 4.019, de 20 de 
dezembro de 1961, serão pagas as diárias decorrentes do efetivo exercício em Brasília. 



Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de julho de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/63) 

Publicada no DCN (seção II) de 31-7-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1965 

Concede aos funcionários da Secretaria do Senado Federal 
aumento nas bases percentuais estabelecidas para os cargos do 
Poder Executivo, pela Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963. 

Art. 1º – Os valores dos símbolos dos cargos do Quadro da Secretaria do Senado Federal são 
aumentados em percentagem igual à estabelecida para os cargos do Poder Executivo, pela Lei nº 4.242, de 
17 de julho de 1963, mantidas as equivalências estabelecidas pela Resolução nº 2, de 1961. 

Parágrafo único – O símbolo PL, correspondente aos cargos de Diretor-Geral e de Secretário-Geral 
da Presidência, é fixado em valor que mantenha, em relação ao símbolo PL-0, diferença igual à 
estabelecida entre os símbolos PL-1 e PL-2, obedecido idêntico critério na fixação do valor do símbolo 
correspondente aos cargos de Vice-Diretor-Geral. 

Art. 2º – Aplica-se aos servidores inativos o disposto no art. 1º desta Resolução, calculado o aumento 
sobre a parcela dos proventos relativos ao símbolo que lhes for correspondente. 

Parágrafo único – O pagamento dos novos proventos será feito Independentemente de prévia 
apostila nos respectivos títulos. 

Art. 3º – É fixado em Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) o salário-família a que tem direito o 
funcionário da Secretaria do Senado Federal. 

Parágrafo único – Para efeito da percepção do salário-família é considerada dependente do servidor 
a mãe viúva, sem qualquer rendimento, que viva às suas expensas. 

Art. 4º – É assegurado aos funcionários do Senado Federal, em tratamento de sua própria saúde, a 
continuidade dos pagamentos de todas as gratificações que os mesmos venham percebendo antes da 
licença. 

Art. 5º – As vantagens financeiras decorrentes desta Resolução são devidas a partir de 1º de junho 
de 1963. 

Art. 6º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de julho de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-7-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1963 



Aposenta Clemente Watzi no cargo de Vice-Diretor-Geral, 
PL-0, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os arts. 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, o Diretor, PL-
1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Clemente Watzi. 

Senado Federal, em 31 de julho de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-8-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1963 

Nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da 
Secretaria do Senado o Taquígrafo-Revisor José Campos Brício. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item IV, letra a, da Resolução nº 6, de 1960, Para o cargo isolado, de provimento 
efetivo, de Diretor, PL-1, o Taquígrafo-Revisor, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José 
Campos Brício. 

Senado Federal, em 1º de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-8-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1963 

Autoriza a Comissão Diretora a organizar os Serviços 
Gráficos e de Documentação do Senado, e dá outras 
providências. 

Art. 1º – É a Comissão Diretora autorizada a organizar os Serviços Gráficos do Senado, para atender 
às necessidades da Casa em matéria de trabalhos de impressão e correlatos, utilizando o equipamento 
existente e outros que venham a ser adquiridos. 

Art. 2º – Para a implantação dos Serviços Gráficos será aproveitado o pessoal que já vem prestando 
serviços ao Senado na especialidade, podendo a Comissão admitir, para completar o que se acha previsto 
na Resolução nº 8, de 1963, o que se tornar necessário, dando conhecimento ao Senado dos atos que 
nesse sentido praticar. 

Art. 3º – O pessoal para os Serviços Gráficos que deva ser admitido sê-lo-á mediante rigorosa 
seleção, a cargo da Comissão a que se refere o art. 7º, à base dos documentos de habilitação apresentados 
pelos candidatos, investigação dos seus antecedentes profissionais e comprovação prática de suas 
aptidões. 

Art. 4º – A admissão far-se-á, inicialmente, sob o regime de remuneração pro labore, por um período 
de observação que a Comissão Diretora fixará, ao fim do qual poderá ser objeto de contrato por prazo fixo, 
desde que essa solução seja julgada conveniente aos Interesses do Senado. 



Art. 5º – A Comissão Diretora fixará o quantitativo da remuneração a ser paga ao pessoal admitido, 
inclusive o previsto na Resolução nº 8/63, observados os níveis salariais vigentes nas atividades 
particulares da espécie e o regime de trabalho a que se deva submeter. 

Art. 6º – É a Comissão Diretora, igualmente, autorizada a promover a organização de um Serviço de 
Documentação, com o aproveitamento de servidores já existentes no Senado. 

Art. 7º – A Comissão Diretora designará três funcionários para procederem aos trabalhos de 
organização e implantação dos Serviços Gráficos e de Documentação. 

Art. 8º – Até a fase de implantação, os Serviços Gráficos e de Documentação ficarão subordinados 
ao Secretário-Geral da Presidência. 

Art. 9º – A Comissão Diretora proporá, oportunamente, ao Senado a estrutura definitiva dos Serviços 
Gráficos e de Documentação e o correspondente quadro de pessoal. 

Art. 10 – Serão devidas somente a partir da Resolução nº 16, de 30 de julho de 1963, as diárias pela 
mesma atribuídas por efetivo exercício em Brasília, aos funcionários que tenham entrado em gozo de 
licenças, depois da vigência da Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, previstas nos incisos I, II e III do 
art. 88 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 11 – As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta das verbas orçamentárias 
próprias. 

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 14 de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-8-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1963 

Nomeia para os cargos de Taquígrafo de Debates 
candidatos habilitados em concurso. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos de Taquígrafo de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maurício Pereira 
Vasques, Adolpho Perez, Sebastião Noguerol e Myrthes Nogueira. 

Senado Federal, em 21 de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do do Senado 
Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-8-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1963 

Põe à disposição do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) o Assessor Legislativo Luiz Carlos Vieira da 
Fonseca. 



Artigo único – É posto à disposição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), aos 
termos dos arts. 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de 2 (dois anos, sem prejuizo dos 
vencimentos e vantagens de seu cargo, o Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Luiz Carlos Vieira da Fonseca. 

Senado Federal, em 21 de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/63) 

Publicada no DCN (seção II) de 22-8-68  

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1963 

Põe à disposição da Presidência da República o Redator 
Murilo Marroquim de Souza 

Artigo único – É posto à disposição da Assessoria Parlamentar da Gabinete Civil da Presidência da 
República, pelo prazo de um ano e sem vencimentos, nos termos do art. 300 da Resolução nº 6, de 1960, o 
Redator, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Murilo Marroquim de Souza. 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1963 

Põe à disposição da Assembléia Legislativa da Guanabara 
o Oficial Legislativo Lis Henriques Fernandes. 

Artigo único – É posto à disposição da Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara, pelo prazo 
de um ano e sem vencimentos, nos termos do art. 300 da Resolução nº 6, de 1960, o Oficial Legislativo, PL-
7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Lis Henriques Fernandes. 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1963 

Põe à disposição do Governo da Bahia o Redator 
Amphrisio Lessa Ribeiro. 



Artigo único – É posto à disposição do Governo do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano e sem 
vencimentos, nos termos do art. 300 da Resolução nº 6, de 1960, o Redator, PL-4, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Amphrisio Lessa Ribeiro, para servir como Assessor Parlamentar daquele Estado, junto 
à sua representação no Congresso Nacional. 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-63 . 

_________________ 

Faço saber que  o  Senado  Federal aprovou  e eu, Auro  Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1963 

Altera o § 2º do art. 76 e o art. 77 do Regimento Interno. 

Artigo único – O § 2º do art. 76 e o art. 77 do Regimento Interno passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Art. 76, § 29 – Nova redação: 

“§ 2º – Em caso de licença ou afastamento com prazo determinado (art. 38), substituirá o titular o 
suplente de número mais baixo na classificação ordinal. Em caso de vaga, caberá à Liderança do Partido 
propor ao Presidente da Mesa nome a ser designado para preenchê-la.” 

Art. 77 – Supressão das palavras: 

“ ... ou vaga ...” e 

“ ... ou definitivo ...”. 

Senado Federal, em 30 de agosto de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-8-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1963 

Altera a Resolução nº 20, de 1963 

Art. 1º – Denominar-se-á “Serviço de Informação Legislativa" o órgão de que trata o art. 6º da 
Resolução nº 20, de 1963, cujas normas regerão a sua implantação. 

Art. 2º – O pessoal lotado nos Serviços Gráficos e no Serviço de informação Legislativa não poderá, 
em hipótese alguma, ser posto à disposição de outros serviços do Senado, inclusive Gabinetes, ou de órgão 
estranho a Casa. 

Senado Federal, em 5 de setembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-9-63 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1963 

Altera a redação do art. 3º da Resolução nº 31, de 1962. 

Art. 1º – O art. 39 da Resolução nº 31, de 1962, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 3º – O provimento dos cargos de que trata o art. 2º será feito dentre os candidatos que se 
habilitarem em concurso Interno de provas, ao qual concorrerão os integrantes das duas classes da carreira 
de Taquígrafo de Debates. 

§ 1º – Se após esse concurso Interno subsistir vaga no cargo de Taquígrafo-Revisor, abrir-se-á 
concurso público para o seu provimento. 

§ 2º – As provas dos concursos versarão sobre Taquigrafia, Revisão de Debates, Prática Legislativa e 
Cultura Geral." 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 19 de setembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-9-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
63, nº II, da Constituição Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1963 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar, por 
Intermédio do Departamento de Aguas e Esgotos, operação da 
crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no 
total de US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, por intermédio do Departamento de 
Águas e Esgotos, operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no total de US$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares), destinado à melhoria do abastecimento de água e do 
sistema de esgotos sanitários da cidade de Belém, nas condições previstas na Lei número 2.819, de 4 de 
julho de 1963, daquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 26 de setembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-9-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1963 



Põe à disposição do CADE os Funcionários da Secretaria 
do Senado Federal Apolônio Jorge Farias Sales Filho, Cláudio 
Ideburque Carneiro Leal Neto e Luiz Renato Vieira da Fonseca. 

Artigo único – São postos a disposição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 
pelo prazo de um ano e sem vencimentos, nos termos do artigo 300 da Resolução nº 6, de 1960, o Redator, 
PL-4, Apolônio Jorge Farias Sales Filho, o Oficial Legislativo, PL-6, Cláudio Ideburque Carneiro Leal Neto, e 
o Auxiliar Legislativo, PL-10, Luiz Renato Vieira da Fonseca, para ali exercerem, respectivamente, as 
funções de Chefe de Gabinete da Presidência, Subchefe de Gabinete da Presidência e Chefe de Gabinete 
do Diretor Executivo do CADE. 

Senado Federal, em 14 de outubro de 1693. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 38/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-10-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1963 

Aposenta José Santos de Almeida, Auxiliar de Limpeza, 
PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, item I, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 178, item III, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e com o art. 341, item III, da Resolução 
nº 6, de 1960, José Santos de Almeida, Auxiliar de Limpeza, PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Senado Federal, em 16 de outubro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 39/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-10-63 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1963 

Artigo único – Nos termos dos arts. 53 da Constituição Federal e 149, letra a, do Regimento Interno, 
é constituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito, de 11 membros, para apurar até o fim da presente 
Sessão Legislativa os fatos apontados da tribuna do Senado Federal, na Sessão de 23 do corrente, e outros 
relacionados com irregularidades graves e corrupção no Departamento de Correios e Telégrafos. 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1963. – Jeferson de Aguiar – Arthur Virgilio – Bezerra Neto – 
Raul Gluberli – Edmundo Levi – Gilberto Marinho – Lobão da Silveira – Walfredo Gurgel – João Agripino – 
Aurélio Vianna – Wilson Gonçalves – Adolpho Franco – Eurico Rezende – José Ermírio – Dinarte Mariz – 
Daniel Krieger – Joaquim Parente – Zacharias de Assumpção – Irineu Bornhausen – Attílio Fontana – José 
Feliciano – José Kairala – Argemiro de Figueiredo – Josaphat Marinho – Filinto Müller – Pedro Ludovico – 
Guido Mondin – Adalberto Sena – Silvestre Péricles – Melo Braga – Cattete Pinheiro – Barros Carvalho – 
Padre Calazans – Lino de Mattos. 

________________ 

Publicada no DCN (Seção 11) de 31-10-63 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1963 

Põe à disposição do Ministério das Relações Exteriores, 
pelo prazo de dois anos, e sem vencimentos, para servir na 
Embaixada do Brasil em Beirute, o Redator, PL-3, Caio Cesar de 
Menezes Pinheiro. 

Artigo único – É posto à disposição do Ministério das Relações Exteriores, pelo prazo de dois anos, 
e sem vencimentos, para servir na Embaixada do Brasil em Beirute, o Redator, PL-3, Calo Cesar de 
Menezes Pinheiro. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 42/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-63 

_________________ 

Faço saber que a Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1963 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com os seguintes acréscimos: 

“Art. 397 – É proibido o porte de arma, de qualquer espécie, no edifício do Senado Federal. 

§ 1º – O membro do Congresso Nacional, ao ingressar no edifício do Senado Federal tendo arma em 
seu poder, dela fará entrega, mediante recibo, no local designado pela Comissão Diretora, a funcionário por 
esta Incumbido de guardá-la.” 

“ Art. 397-A – O desrespeito ao que o artigo 397 desta Resolução estabelece constitui falta de 
decoro parlamentar." 

“Art. 397-B – A Comissão Diretora designará, no início de cada Sessão Legislativa, dois de seus 
membros efetivos para, como Corregedor e Corregedor Substituto, se responsabilizarem pela supervisão da 
observância do disposto no art. 397.  

Parágrafo único – O poder de supervisionar Inclui o de revistar e desarmar.” 

“Art. 397-C – Nos locais destinados à imprensa só serão admitidos os representantes dos órgãos de 
publicidade, das agências telegráficas e das estações de telecomunicações previamente autorizados pela 
Comissão Diretora para o exercício de sua profissão junto ao Senado Federal.” 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor a partir da sua promulgação. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 46/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-12-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº. 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1963 

Aprova a prisão em flagrante dos Senadores Arnon Afonso 
de Farias Melo e Silvestre Péricles de Góis Monteiro em razão dos 
fatos ocorridos em Sessão plenária de 4 de dezembro de 1963, 
autoriza a formação de culpa e determina a remessa dos autos do 
respectivo Inquérito à autoridade judiciária competente. 

O Senado Federal, na forma do art. 45, § 1º, da Constituição dos Estado Unidos do Brasil, 

Considerando a prisão em flagrante efetuada por seu Presidente e o inquérito processado nos termos 
do art. 400 e seus parágrafos do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Art. 1º – É aprovada a prisão em flagrante e autorizada a formação de culpa dos Senadores Arnon 
Afonso de Farias Melo e Silvestre Péricles de Góis Monteiro, em razão dos fatos ocorridos em Sessão 
plenária do dia 4 do corrente mês de dezembro, segundo o auto de flagrante delito oportunamente lavrado e 
os elementos constantes do inquérito regularmente feito. 

Art. 2º – O Presidente do Senado Federal encaminhará os autos de inquérito à autoridade judiciária 
competente. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor a partir da sua promulmação. 

Senado Federal, em 7 de dezembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-12-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1963 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a assumir, perante 
a Aliança para o Progresso, através da Assaciation International 
Development (AID), as obrigações e responsabilidades 
necessárias à efetivação e resgate de um empréstimo no valor de 
Cr$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentas milhões de cruzeiros), 
a ser amortizado em 40 (quarenta) anos, com recursos do 
Tesouro do Estado de Goiás, destinado à execução do programa 
educacional do mesmo Estado. 

Artigo único – É o Governo do Estado de Goiás, obedecido o disposto no art. 38, item XV, da 
Constituição daquele Estado, autorizado a assumir, perante a Aliança para o Progresso, através da 
Association International Development (AID), as obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e 
resgate de um empréstimo no valor de Cr$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de cruzeiros), a 
ser amortizado em 40 (quarenta) anos, com recursos do Tesouro do Estado de Goiás, destinado à 
execução do programa educacional do mesmo Estado. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 49/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-63 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1963 

Aposenta o Redator, PL-3, José da Silva Lisboa. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 190, item I, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 341, item III, 344 e 349 da Resolução nº 6, de 1960, o Redator, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, José da Silva Lisboa. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1963. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 45/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-63 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1963 

Altera a estrutura administrativa e o Quadro do Pessoal da 
Secretaria do Senado Federal, cria o Quadro Especial e dá outras 
providências. 

Art. 1º – A estrutura administrativa e o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado Federal são 
alterados nos termos da presente Resolução. 

Art. 2º – Ressalvadas as atribuições deferidas a outros órgãos administrativos da Secretaria, a 
divulgação das atividades legislativas do Senado Federal será executada pelo Serviço de Radiodifusão, 
Integrado nos Serviços Auxiliares, ao qual compete: 

I – Pela Seção de Divulgação: 

a) elaborar as resenhas diárias das Sessões plenárias e das reuniões dos órgãos técnicos, assim 
como colher noticiário pertinente às atividades do Senado Federal, para efeito de divulgação; 

b) redigir matéria noticiosa para as emissoras de rádio e televisão que, espontaneamente ou 
mediante contrato, se encarreguem da difusão das atividades do Senado Federal; 

c) encaminhar às estações de televisão, radioemissoras, Jornais, revistas ou quaisquer outros órgãos 
de divulgação que as solicitarem cópias das matérias referidas na alineas anteriores; 

d) fornecer aos interessados cópias ou reproduções, em discos ou fita, dos elementos do seu arquivo, 
mediante Indenização do material emprestado, salvo autorização do Presidente do Senado Federal; 

e) elaborar programa de arquivamento e recuperação do material, atendidos o caráter técnico da 
radiodifusão e o sentido de economia para o Senado Federal; 

f) propor, perlodicamente, à Comissão Diretora, para efeito de recuperação do material, a inutilização 
dos elementos constantes do seu arquivo e que não forem considerados de interesse permanente; 

g) organizar e manter um arquivo sonoro, em disco ou fita, das gravações reputadas Importantes à 
informação histórica do Senado Federal e dos atos do Congresso Nacional. 

II – Pela Seção de Manutenção: 

a) manter em perfeito estado de conservação e funcionamento os aparelhos, máquinas e acessórios 
indispensáveis à execução dos serviços; 



Parágrafo único – Para a execução do disposto nas alíneas a, b e c do item I deste artigo, o Serviço 
contará com a cooperação de todos os serviços da Casa, mediante prévio fornecimento, por parte dos 
mesmos, dos dados e elementos necessários à organização dos programas a divulgar. 

Art. 3º – Ao Serviço de Radiodifusão é terminantemente proibida por si ou através dos órgãos de 
divulgação mencionados nas letras b e c do inciso I do art. 2º a propaganda exclusivamente pessoal ou 
política de qualquer Senador. 

Art. 4º – São criados, em caráter privativo, para o serviço de que trata este artigo, os seguintes 
cargos e funções gratificadas:  

I – ISOLADOS, DE PROVIMENTO EFETIVO: 

   4 Redator de Radiodifusão ........................................................... PL-4 

   1 Supervisor de Equipamento Eletrônico ..................................... PL-6 

   4 Noticiarista de Radiodifusão ...................................................... PL-8 

   3 Locutor de Radiodifusão ........................................................... PL-10 

   1 Auxiliar de Supervisor de Equipamento Eletrônico ................... PL-9 

   6 Operador de Radiodifusão ........................................................ PL-11 

II – FUNÇÕES GRATIFICADAS: 

   1 Chefe de Serviço de Radiodifusão ............................................ FG-1 

   1 Chefe se Seção de Divulgação ................................................. FG-3 

   1 Chefe de Seção de Manutenção ............................................... FG-3 

 

Art. 5º – Sem prejuízo do preceituado nas Resoluções nos 20 e 27, de 1963, são criados, em 
atendimento à fase de Implantação do Serviço Gráfico e do Serviço de Informação Legislativa, os seguintes 
cargos e funções gratificadas:  

I – ISOLADOS, DE PROVIMENTO EFETIVO: 

   1 Supervisor de Serviço Gráfico (*) .............................................. PL-3 

   6 Controlador Gráfico (*) .............................................................. PL-6 

   1 Estoquista .................................................................................. PL-8 

   6 Pesquisador (**) ........................................................................ PL-6 

II – FUNÇÃO GRATIFICADA: 

   1 Chefe do Serviço de Informação Legislativa ............................. FG-1 

 

Art. 6º – Ao Serviço Gráfico, criado pela Resolução nº 20, de 1963, compete a execução dos 
trabalhos de impressão necessários ao Senado Federal, incumbindo-lhe, também, a microfilmagem de 
documentos, periódicos, diários e obras literárias ou técnicas de interesse do Senado Federal. 

§ 1º – Quando o permitam as necessidades dos Serviços do Senado Federal, a juizo da Comissão 
Diretora, o Serviço Gráfico poderá incumbir-se da publicação, em separata, de discursos e pareceres dos 
Senadores que o solicitarem. 

§ 2º – O orçamento do custo da obra, elaborado pelo Serviço Gráfico, com a autorização do 
interessado, para a execução, será encaminhado à Diretoria de Contabilidade, para desconto no primeiro 
pagamento, após a conclusão da obra. 

§ 3º – O desconto a que se refere o parágrafo anterior não poderá ultrapassar, em cada mês, a um 
quarto (1/4) dos subsídios. 



Art. 7º – Ao Serviço de Informação Legislativa, criado pela Resolução nº 20, e alterada pelo de nº 27, 
de 1963, compete coligir e fornecer aos Senadores e órgãos técnicos do Senado dados elucidativos e 
elementos de interesse para elaboração legislativa e esclarecimento das matérias em tramitação na Casa 
ou no Congresso, na forma das Instruções que sejam baixadas pela Comissão Diretora. 

Art. 8º – O primeiro provimento dos cargos privativos do Serviço de Radiodifusão, do Serviço Gráfico 
e do Serviço de Informação Legislativa será feito com o aproveitamento dos servidores que, à data desta 
Resolução, estejam lotados nos mesmos serviços. 

Art. 9º – São ainda criados, integrando o Quadro referido no art. 1º desta Resolução, os seguintes 
cargos:  

I – ISOLADOS, DE PROVIMENTO EFETIVO: 

   1 Médico ....................................................................................... PL-3 

   1 Oficial Auxiliar de Ata ................................................................ PL-4 

   1 Oficial Arquivologista ................................................................. PL-4 

   1 Ajudante de Almoxarife ............................................................. PL-7 

   1 Eletricista ................................................................................... PL-7 

 

(*) Para o Serviço Gráfico 

(**) Integrando a classe inicial da carreira de Oficial Legislativo.  

II – DE CARREIRA: 

   3 Oficial Legislativo (*) .................................................................. PL-8 

   4 Auxiliar Legislativo (**) .............................................................. PL-10 

 

Art. 10 – É  constituído, junto ao Quadro referido no art. 1º desta Resolução, nos termos da Tabela 
Anexa, o Quadro Especial, Integrado por funções provisórias, de nomenclatura, natureza e padrões 
específicos. 

§ 1º – Os atuais servidores pagos à conta de retribuição pro labore serão absorvidos no Quadro 
Especial, mediante ato da Comissão Diretora, segundo enquadramento que atenda às necessidades da 
administração do Senado Federal. 

§ 2º  – A absorção de que trata o parágrafo anterior será feita mediante satisfação de exame prévio 
da adaptabilidade para o exercicio das respectivas funções, inclusive os exames médicos e psicotécnico. 

Art. 11 – Aos servidores do Quadro Especial não poderão, em nenhuma hipótese, ser cometidas 
tarefas diferentes das sintetizadas na nomenclatura de sua função, inclusive as de Gabinete. 

Art. 12 – Aos servidores do Quadro Especial aplicam-se o regime disciplinar e os direitos e vantagens 
constantes dos Capítulos VI e VIII do Titulo III da Resolução nº 6, de 1960, salvo o disposto nos nos X e XI 
do art. 244. 

Art. 13 – São asseguradas aos servidores do Quadro Especial as diárias atribuídas aos funcionários 
da Secretaria do Senado Federal pelo efetivo exercício em Brasília, nos termos do art. 1º e respectivo 
parágrafo da Resolução nº 16, de 1963. 

Art. 14 – Não será admitido servidor no Quadro Especial, sem que comprove quitação com o serviço 
militar e apresente titulo de eleitor devidamente regularizado. 

Art. 15 – Ressalvado o disposto nas Resoluções nos 20 e 27, de 1963, é vedada a admissão de pro 
labore. 

Art. 16 – As carreiras de Oficial Legislativo, Oficial Bibliotecário e Auxiliar Legislativo terão os 
mesmos padrões de vencimentos que as correspondentes no Quadro da Câmara dos Deputados. 



Art. 17 – As gratificações de que gozam os funcionários do Senado Federal terão igual valor que as 
atribuídas a cargos e funções Iguais na Câmara dos Deputados. 

Art. 18 – Ao funcionário do Senado Federal ocupante de cargo para cujo provimento tenha sido 
exigido diploma de nível universitário é assegurada a gratificação de que trata o art. 74 da Lei nº 3.780, de 
12 de julho de 1960. 

Art. 19 – O pagamento de quaisquer vantagens financeiras decorrentes desta Resolução será devido 
a partir de 1º de janeiro de 1964, não se admitindo retroatividade. 

_________________ 

(* ) – Integrando a classe inicial da carreira de Oficial Legislativo. 

(**) – Integrando a classe inicial da carreira de Auxiliar Legislativo.  

Art. 20 – O funcionário do Senado Federal que, mediante laudo médico, a seu pedido ou não, for 
considerado incapacitado para o serviço de seu cargo, será readaptado em função compatível às suas 
novas condições de capacidade. 

§ 1º – A Comissão de Classificação de Cargos, tendo em vista as conclusões do laudo, proporá à 
Comissão Diretora a readaptação do funcionário. 

§ 2º – A readaptação, que será em cargo de padrão equivalente ao ocupado pelo funcionário, será 
feita por ato da Comissão Diretora. 

§ 3º – A readaptação só produzirá efeitos depois da publicação do ato da Comissão Diretora. 

§ 4º – A partir do dia do recebimento do processo de readaptação, a Comissão de Classificação de 
Cargos terá o prazo de 30 dias para oferecer o seu pronunciamento. 

§ 5º – A readaptação só poderá dar-se quando a Incapacidade para o exercício do cargo for julgada 
definitiva e o laudo médico não conclua, desde logo, pela aposentadoria. 

§ 6º – Não será considerado para efeito de promoção no novo cargo ou na classe o tempo de serviço 
anterior à readaptação. 

§ 7º Atendida a conveniência da administração ex officio ou a requerimento do Interessado, a 
readaptação poderá também efetivar-se em caráter vocacional, obedecido o processamento estabelecido 
neste artigo. 

Art. 21 – Atendido o disposto no art. 20, e nomeação para os cargos da Secretaria do Senado 
Federal será precedida de seleção por meio de concurso público. 

Art. 22 – Ressalvadas as substituições previstas no artigo 138 da Resolução nº 6, de 1960, é vedado 
o provimento interino, a título de substituição, de qualquer cargo do Quadro da Secretaria da Senado 
Federal. 

Art. 23 – O cargo de Redator da Diretoria de Publicações terá o símbolo PL-3, restabelecida a 
denominação de Redator de Anais e Documentos Parlamentares. 

Art. 24 – Dentro de 45 dias, a Comissão de Classificação de Cargos proporá à Comissão Diretora um 
plano de reestruturação dos cargos e funções do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 25 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 19 de dezembro de 1963. – Auro Moura Andrade. Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/63) 

Publicada na DCN (Seção ll) de 20-12-63 

QUADRO ESPECIAL 

Nº DAS NOMENCLATURA SÍMBOLO VALOR 



FUNÇÕES

 
Cr$ 

1 Técnico de Eletrônica FT-1 100.000,00 

1 Tradutor Auxiliar FT-2 78.000,00 

6 Linotipista FT-2 78.000,00 

4 Emendador FT-2 78.000,00 

1 Técnico em Ar Refrigerado FT-3 71.000,00 

5 Eletricista Substituto FT-3 71.000,00 

3 Mecânico Substituto FT-3 71.000,00 

2 Atendente de Enfermagem FT-3 71.000,00 

3 Bombeiro Hidráulico FT-3 71.000,00 

2 Impressor de Ofiset FT-3 71.000,00 

4 Impressor Tipográfico FT-3 71.000,00 

4 Pesquisador de Orçamento FT-3 71.000,00 

1 Bibliotecário Substituto FT-3 71.000,00 

5 Compositor-Paginador FT-3 71.000,00 

1 Transportador FT-3 71.000,00 

2 Mecânico de Linotipo FT-3 71.000,00 

1 Dourador FT-3 71.000,00 

2 Encadernador FT-3 71.000,00 

3 Marceneiro Substituto FT-4 59.500,00 

1 Fotógrafo FT-4 59.500,00 

4 Auxiliar de Encadernador FT-5 54.600,00 

27 Motorista Substituto FT-5 54.600,00 

2 Operador de Telex FT-5 54.600,00 

36 Auxiliar de Secretaria Substituto FT-5 54.600,00 

1 Fundidor FT-6 49.700,00 

2 Conservador de Ar Condicionado FT-6 49.700,00 

6 Telefonista FT-6 49.700,00 

3 Operador de Som Substituto FT-6 49.700,00 

33 Ajudante de Portaria FT-7 42.800,00 

11 Ascensorista FT-7 49.700,00 

1 Conservador de Bomba-d’Água FT-7 42.800,00 

1 Lanterneiro FT-7 42.800,00 

1 Estofador FT-7 42.800,00 

1 Soldador FT-7 42.800,00 

1 Pintor FT-7 42.800,00 

5 Vigia FT-8 38.000,00 

4 Expedidor FT-8 38.000,00 

1 Lavador de Automóvel Substituto FT-8 38.000,00 

50 Servente de Administração FT-8 38.000,00 



 
PESSOAL LOTADO NO PALÁCIO MONROE 

Nº DAS 

FUNÇÕES

 
NOMENCLATURA SÍMBOLO VALOR 

Cr$ 

2 Operador de Telex FT-5 54.600,00 

5 Auxiliar da Garagem FT-8 38.000,00 

3 Artífice FT-8 38.000,00 

4 Servente da Administração FT-8 38.000,00 

2 Serviçal de Garagem FT-8 38.000,00 
_________________ 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1964 

Artigo único – Nos termos do art. 155, letra b, do Regimento Interno, é prorrogado por 180 dias o 
prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as irregularidades e corrupção no 
Departamento de Correios e Telégrafos. 

Sala das Sessões, em 16 de março de 1964. – Wilson Gonçalves, Eurico Rezende, Josaphat 
Marinho, Pedro Ludovico, José Ermírio, Antônio Jucá, Jefferson de Aguiar, Daniel Krieger, Bezerra Neto, 
José Feliciano, Melo Braga, Milton Campos, Nogueira da Gama, Rul Palmeira, Victorino Frelre, Ruy 
Cameiro, Vivaldo Lima, João Agripino, Attilio Fontana, Júlio Leite, Artur Virgílio, Leite Neto, Lobão da 
Silveira, Edmundo Levi, Cattete Pinheiro, Raul Giuberti, Aurélio Vianna, Argemiro de Figueiredo, Heribaldo 
Vieira. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1964 

Aposenta Miécio dos Santos Andrade no cargo de Diretor-
Geral da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 1962, combinado com o 
art. 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948, e os artigos 349 da Resolução nº 16, de 1963, no cargo de 
Diretor-Geral, PL, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Diretor, PL-1, Miécio dos Santos Andrade. 

Senado Federal, em 16 de março de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/64)  

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1964 



Nomeia Edith BalassinI para o cargo de Diretora do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – E nomeada, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, item IV, alínea g, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento 
da Secretaria), para exercer o cargo de Diretora, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, a 
Oficial Legislativo, PL-3, Edith Balassini. 

Senado Federal, em 17 de março de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-3-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1964 

Aposenta a Taquígrafa-Revisora Alcinda Trivelino no cargo 
de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os artigos 345, item IV, e 319, § 4º, da Resolução nº 6, de 1980 (Regulamento da Secretaria), no cargo de 
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, a Taquígrafa-Revisora, PL-2, Alcinda Trivelino. 

Senado Federal, em 17 de março de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

 (Projeto de Resolução nº 1/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-3-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1964 

Põe à disposição do Governo do Estado de Minas Gerais a 
Oficial  Legislativo, PL-8, Anna Maria Sobral Teixeira Soares. 

Artigo único – é posta à disposição do Governo do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de um ano e 
sem vencimentos, nos termos do art. 300 da Resolução nº 6, de 1960, a Oficial Legislativa, PL-8, Anna 
Maria Sobral Teixeira Soares. 

Senado Federal, em 6 de abril de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 43/63) 

Publicada no DCN (seção II) de 7-4-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1964 



Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado Federal (Resolução nº 2, de 1959, modificada pelas de nos 

45, de 1960; 12 e 76, de 1961; 5, de 1962; 3 e 34, de 1963) passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 15 – IV  

Substituição por: 

“IV – na discussão de qualquer proposição (art. 262): 

a) em discussão preliminar, em primeira discussão, em segunda discussão e em discussão única: 

a.1) pelo prazo de meia hora, de uma só vez; 

a.2) até uma hora, de uma ou duas vezes, se autor, relator da matéria, Lider do Bloco ou seu 
delegado; 

b) na discussão suplemente. (art, 275-A), por quinze minutos.” 

VII– Substituição por: 

“VII – Para declaração de voto, por cinco minutos, após a proclamação do resultado definitivo da 
votação.” 

X – .... 

a) Substituição por: 

"a) O aparte será breve, não podendo exceder o prazo de dois minutos, e dependerá de permissão 
do orador, subordinando-se, em tudo que lhe for aplicável, às disposições referentes aos debates." 

b) Substituição por: 

“b) Não será permitido aparte a palavras do Presidente nem paralelo a discurso, nem a parecer oral, 
justificação de voto, explicação pessoal ou questão de ordem.” 

XII – Acréscimo:  

Acréscimo: 

"XII – Em justiticação de ernenda ou grupo de emendas até dez minutos, improrrogáveis." 

Art. 46 (“caput”)  

Substituição por: 

“Art. 48 – A Mesa se compõe de um Presidente, um Vice-Presidente, quatro Secretários e quatro 
Suplentes de Secretário.” 

Art. 56 – § 3º – .......................................................................................................................................  

Substituição por: 

"§ 3º – Sempre que resultar eleição para Vice-Presidente, 2º e 4º. Secretários, 2º e 4º Suplentes, de 
quem pertença a Partido já representado em lugar, respectivamente, de Presidente, 1º e 3º Secretários, 1º e 
3º Suplentes, considerar-se-á prejudicada a apurada por último." 

Art. 59 

Acréscimo dos seguintes parágrafos: 

“§ 1º – Igual faculdade é assegurada aos Lideres de Bancadas partidárias compostas de 10 (dez) ou 
mais Senadores. 

§ 2º – O uso de palavra nas hipóteses previstas neste artigo e no parágrafo anterior pode ser 
delegado, uma vez por semana, mediante comunicação escrita à Mesa, a qualquer dos liderados. 

§ 3º – O disposto neste artigo e nos parágrafos anteriores não se aplicará durante o tempo 
correspondente à Ordem do Dia em que figure matéria em regime de urgência, salvo para pronunciamento 
sobre proposição dela constante.” 

Em seguida ao art. 59  



Acréscimo do: 

“Art. 59-A – Exercerá as funções de Lider do Govemo o Senador incumbido pelo Presidente da 
República de dar conhecimento ao Senado Federal do ponto de vista do Executivo sobre as matérias em 
curso na Casa e sobre os assuntos de seu interesse. 

Parágrafo único – O Lider do Govemo terá as mesmas prerrogativas dos Lideres de Bloco." 

Art. 61 

Substituição por: 

“Art. 61 – As Comissões Permanentes serão as seguintes: 

1 – Diretora (CD); 

2 – de Agricultura (CA); 

3 – de Constituição e Justiça (CCJ); 

4 – do Distrito Federal (CDF); 

5 – de Economia (CE); 

6 – de Educação e Cultura (CEC); 

7 – de Finanças (CF); 

8 – de Indústria e Comércio (CIC); 

9 – de Legislação Social (CLS); 

10 – de Minas e Energia (CME); 

11 – do Poligono das Secas (CPS); 

12 – de Projetos do Executivo (CPE); 

13 – de Redação (CR); 

14 – de Relações Exteriores (CRE); 

15 – de Saúde (CS); 

16 – de Segurança Nacional (CSN); 

17 – de Serviço Público Civil (CSPC); 

18 – de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (CT)." 

Art. 67 (“caput”)  

Substituição por: 

"Art. 67 – A Comissão Diretora é constituida pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretários e 
Suplentes de Secretários; a de Finanças terá quinze membros; as de Constituição e Justiça e de Relações 
Exteriores, onze; as de Economia, de Legislação Social e de Projetos do Executivo, nove; as de Agricultura, 
do Distrito Federal, de Educação e Cultura, de industria e Comércio, de Minas e Energia, do Poligono das 
Secas, de Segurança Nacional e de Serviço Público Civil, sete; as demais, cinco membros cada uma.” 

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

Em seguida ao art. 73 Acréscimo de: 

“Art. 73-A – A qualquer tempo, é licito às lideranças pedir em documento escrito a substituição de 
nomes de titulares ou suplentes nas representações das respectivas Bancadas nas Comissões. 

“Art. 73-B – Em caso de mudança de Partido, o Senador é considerado desligado das Comissões em 
que figure como representante desse Partido, a contar do momento em que seja lida em Plenário a 
respectiva comunicação." 

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

Art. 81 

§§ 2º e 3º 



Substituição por: 

“§ 2º – Em caso do não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior, ficam investidos na 
Presidência e Vice-Presidência os dois membros mais idosos dos titulares, até a respectiva eleição." 

§ 3º – Quando aos trabalhos de qualquer Comissão não comparecerem o Presidente e o Vice-
Presidente, caberá ao mais idoso dos titulares a Presidência." 

Art. 88  

Substituição por: 

"Art. 88 – O projeto que receber emenda em Plenário irá à Comissão de Constituição e Justiça, antes 
do encaminhamento à Comissão que lhe deva apreciar o mérito, salvo em se tratando de: 

a) projeto de lei orçamentária da União ou do Distrito Federal, ou de sua modificação; 

b) projeto de iniciativa de Comissão, quando a matéria da emenda seja da competência especifica da 
mesma Comissão. 

Parágrafo único – A Comissão de Constituição e Justiça se pronunciará também sobre a 
constitucionalidade do projeto, se já o não houver feito.” 

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

Art. 90 

Acréscimo do: 

“§ 5º – O disposto neste artigo e nos parágrafos anteriores aplica-se aos casos em que o 
pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça for pela injuridicidade da proposição.” 

Art. 91  

Substituição por: 

“Art. 91 – À Comissão de Economia (CE) cabe opinar sobre proposições pertinentes a: 

1 – problemas econômicos do Pais; 

2 – operações de crédito, capitalização e seguro (Const., art. 5º, nº IX); 

3 – produção e consumo (Const., art. 5º, nº XV, c); 

4 – instituições de crédito, cambio e transferência de valores para fora do Pais (Const., art. 5º, nº XV, 
k); 

5 – medidas (Const., art. 5º, nº XV, m); 

6 – aumento temporário do lmposto de Exportação pelos Estados (Const., art. 19, 5 6P), oferecendo o 
respectivo projeto de resolução; 

7 – escolha dos membros do Conselho Nacional de Economia (Const., art. 63, I), dos integrantes do 
Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, salvo os Ministros de Estado (Lei nº 4.131, de 3-9-
1962, art. 35) e dos membros do Conselho Administrativo da Defesa Econômica (Lei nP 4.137, de 10-9-
1962, art. 9º)” 

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

Em seguida ao art. 93  

Acréscimo do: 

"Art. 93-A – A Comissão de Indústria e Comércio (CIC) compete o estudo das proposições que 
digam respeito às seguintes matérias: 

a) indústria; 

b) propriedade industrial e seus registros: 

e) comércio em geral, comércio exterior e interestadual; 

d) Juntas Comerciais (Const., art. 5º, no XV, e, 2º parte). 

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



Em seguida ao art. 94-A  

Acréscimo do: 

“Art. 94-B – È da competência da Comissão de Minas e Energia (CME) pronunciar-se sobre 
proposições que tratem de: 

a) recursos minerais e fontes de energia; 

b) produção mineral e metalúrgica, siderúrgica e energética; 

c) cursos e quedas de água; 

d) transmissão e distribuição de energia; 

e) águas subterrâneas; 

f) combustíveis e comburentes; 

g) gases naturais ou industriais; 

h) energia nuclear e suas fontes; 

i) geologia e geofísica; 

i) cronologia. 

Art. 94-C – A Comissão de Projetos do Executivo (CPE) compete opinar, quanto ao mérito, sobre as 
proposições de iniciativa do Poder Executivo. 

§ 1º – O pronunciamento da Comissão de Projetos do Executivo não exclui: 

a) o da Comissão de Constituição e Justiça sobre o aspecto constitucional da matéria, quando não 
tenha sido feito na Câmara dos Deputados; 

b) o da Comissão de Finanças, sobre o aspecto financeiro. 

§ 2º – Será dispensado o pronunciamento da Comissão de Projetos do Executiva quando a 
proposição diga respeito a matéria da competência exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça ou da 
de Finanças. 

§ 3º – Em relação a emendas observar-se-á o disposto nos arts. 122 a 128.” 

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

Art. 99 – § 1º  

Substituição por: 

“§ 1º – Poderá ser atribuída à Comissão de Redação qualquer redação cuja elaboração caiba, por 
determinação deste Regimento, a outra Comissão, desde que esta o solicite ao Presidente da Mesa ou 
esteja impossibilitada de se reunir, em virtude da ausência da maioria dos seus membros.” 

Em seguida ao art. 102  

Acréscimo do: 

“Art. 102-A – O estudo dos projetos de iniciativa do Poder Executivo será feito simultaneamente 
pelas Comissões a que forem distribuídos. O processo, em original, será encaminhado à Comissão de 
Projetos do Executivo, sendo às demais remetidas cópias do projeto, com os valores referentes à tramitação 
na Câmara, em autuações especiais.” 

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

Art. 120 (“caput”) 

Substituição por: 

"Art. 120 – O prazo para pronunciamento das Comissões sobre projetos de iniciativa do Poder 
Executivo é de cinco dias, em conjunto. Sobre outras matérias que lhes sejam distribuídas, ressalvado o 
disposto no art. 340-A, terão vinte dias as Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e quinze dias 
as demais.” 

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

Em seguida ao art. 121  



Acréscimo do: 

“Art. 121-A – O Presidente de Comissão, ex officio ou a requerimento de Senador, poderá mandar 
incluir na pauta dos trabalhos projeto que, distribuído, não tenha recebido parecer no prazo regimental, 
devendo dar conhecimento de sua decisão ao respectivo Relator.” 

Art. 128  

Substituição por: 

"Art. 128 – É permitido à Comissão, ao se pronunciar sobre emendas, após o encerramento da 
discussão, em qualquer turno, reunir em substitutivo integral a matéria da proposição principal e das 
emendas, com os acréscimos ou alterações que julgue aconselháveis para aperfeiçoamento da matéria.” 

Art. 150 

Acréscimo do: 

"Parágrafo único – No dia previamente designado, se não houver número para deliberar, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito poderá tomar depoimentos das testemunhas ou autoridades convocadas, desde 
que estejam presentes o Presidente e o Relator." 

Art. 158 (caput)  

Substituição por: 

“Art. 158 – A Sessão Ordinária terá inicio às quatorze horas e trinta minutos, pelo relógio do Plenário, 
presentes no recinto, pelo menos, onze Senadores, e durará no máximo quatro horas, salvo prorrogação.” 

Art. 163 

Acréscimo dos seguintes parágrafos: 

“§ 8º – O disposto no parágrafo anterior será observado, no mês de novembro, nas Sessões em cuja 
Ordem do Dia figure projeto de lei orçamentária ou parte deste, salvo se não houver número para votação e 
a matéria orçamentária estiver com a discussão encerrada.” 

“§ 9º – Não haverá prorrogação da Hora do Expediente nem aplicação do disposto no § 2º, se houver 
número para votação.”  

Em seguida ao art. 169 

Acréscimo do: 

"Art. 169-A – Os projetos em Mesa para recebimento de emendas, depois de publicados, figurarão 
no final da Ordem do Dia com a observação cronológica do prazo vencido." 

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

Art. 171 – I – g.1 e g.2  

Substituição por: 

“g.1 – passados seis meses do início da sua tramitação no Senado Federal, ainda não houver 
figurado em Ordem do Dia; 

g.2 – transcorridos mais de 90 (noventa) dias de sua distribuição à primeira Comissão que sobre ela 
se deva pronunciar, ainda não houver recebido o respectivo parecer." 

Acréscimo de 

"III – Compulsoriamente, quando se tratar de projeto de iniciativa do Poder Executivo e faltarem 
quinze dias, ou menos, para o término do prazo dentro do qual sobre ele se deva pronunciar o Senado 
Federal." 

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

Art. 177 – § 3º  

Acréscimo do: 

“§ 3º – Em qualquer fase dos trabalhos, estando no recinto menos de onze Senadores, será 
encerrada a Sessão, adiada para a seguinte toda a matéria restante da Ordem do Dia.” 

Em seguida ao art. 201  



Acréscimo do: 

"Art. 201-A – O nome do Presidente será registrado por ocasião da sua primeira manifestação após 
haver assumido a Presidência, entre parênteses, em seguida às palavras: 

“O SR. PRESIDENTE.” 

Parágrafo único – O mesmo se fará nas declarações da Presidência ao Plenário, ao fazer 
comunicações ou resolver questões de ordem.” 

Art. 213 – § 3º 

Acréscimo do: 

"§ 3º – Ao fim de trinta dias será reiterado o expediente de solicitação das informações quando não 
hajam estas sido prestadas.” 

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

Art. 216 

Supressão. 

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

Art. 226 – I 

Acréscimo de: 

“d) que importe aumento de despesa proposta pelo Poder Executivo em projeto de sua iniciativa." 

Art. 239 – Parágrafo único 

Transformação em § 1º 

§ 2º 

Acréscimo: 

"§ 2º – Não se achando presente o autor da emenda, ao lhe caber a oportunidade de justificá-la 
oralmente, será ela considerada inexistente, salvo se o Plenário, a requerimento do Lider do Partido ou do 
Bloco a que pertencer o Senador, deliberar que seja aceita sob a condição de ser a justificação enviada à 
Mesa, por escrito, para anexação ao processo, antes do pronunciamento da primeira Comissão que sobre 
ela se deva manifestar. Não sendo cumprida essa formalidade, a emenda não será objeto de consideração.” 

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

Art. 247  

Substituição por: 

“Art. 247 – A proposição apresentada em Plenário será submetida a apoiamento quando o requeira 
qualquer Senador.  

§ 1º – O quorum para votação de apoiamento é de 17 (dezessete) Senadores, considerando-se 
apoiada a proposição que obtiver maioria simples dos presentes. 

§ 2º – Independe de apoiamento:  

1 – a proposição de Comissão; 

2 – o requerimento para o qual este Regimento expressamente não exija essa  formalidade; 

3 – a proposição para a qual a Constituição ou este Regimento exijam número deterrninado de 
subscritores; 

4 – a proposição subscrita por Lideres de Bancada ou de Blocos compostos de cinco ou mais 
Senadores.” 

Art. 252 

Acréscimo de: 

“Parágrafo único – O projeto ou requerimento de autoria Individual de Senador, salvo requerimento de 
licença e de autorização para o desempenho de missão prevista no art. 49 da Constituição, só será lido 
quando presente seu autor.” 



Art. 265 – §§ 3º e 4º 

Substituição por: 

“§ 3º – Na fase de votação, deliberará o Plenário sobre o projeto quanto à sua constitucionalidade. Se 
aprovado, retomará ele o seu curso, a fim de ser estudado e afinal submetido à deliberação do Senado 
Federal no tocante ao mérito. Em caso contrário, estará definitivamente rejeitado. 

§ 4º – Havendo emenda apresentada em Plenário na discussão preliminar, ou aferecida peta 
Comissão de Constituição e Justiça (art. 90, §§ 2º e 4º) com objetivo saneador da Inconstitucionalidade, a 
votação far-se-á, primeiro, sobre ela. Aprovada a emenda, considerar-se-á aprovado, com a modificação 
dela constante, a projeto quanto à constitucionalidade, indo s matéria à Comissão de Redação para redigir o 
vencido a fim de que tenha prosseguimento na sua tramitação. Rejeitada a emenda, votar-se-á o projeto, 
que, se aprovado, prosseguirá no seu curso.” 

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

Em seguida ao art. 265  

Acréscimo de: 

“Art. 265-A – Haverá, igualmente, apreciação preliminar, quanto à juridicidade do projeto, de acordo 
com as normas prescritas no artigo anterior, quando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
concluir pela sua injuridicidade.” 

Art. 270 

Acréscimo de: 

“Parágrafo único – O projeto de iniciativa do Poder Executivo, emendado em Plenário, voltará à 
Ordem do Dia na Sessão seguinte, Ordinária ou Extraordinária, sendo o pronunciamento das Comissões 
sobre as emendas preferido em Plenário” 

Art. 272-A 

Substituição por: 

“Art. 272-A – Encerrada a segunda discussão sem emendas, o projeto será dado como 
definitivamente aprovado, Independentemente de votação, salvo se algum Senador requerer seja submetido 
a votos." 

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

Art. 292 

Acréscimo do: 

"Parágrafo único – São considerados votos em branco os registrados como abstenções no processo 
elétrico." 

Art. 294 – § 9º  

Substituição por: 

“§ 9º – O dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá, na votação, as 
emendas e independerá de parecer." 

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

Art. 295 – § 12  

Substituição por: 

"§ 12 – Havendo substitutivo integral do projeto, terá precedência para a votação, salvo se tiver 
pronunciamento contrário das Comissões competentes para o estudo da matéria quanto ao mérito, ou se o 
Plenário deliberar o contrário. 

 §16 

Substituição por: 

"§ 16 – Se, anunciada a votação de disposição ou emenda destacada, o autor do requerimento de 
destaque não pedir a palavra para encaminhá-la, considerar-se-á como tendo o Plenário concordado com o 
parecer da Comissão. A matéria destacada terá a sorte das demais constantes do grupo a que pertencer.” 



Art. 307 (“caput”)  

Substituição por: 

“Art. 307 – Não terão encaminhamento de votação as eleições e os requerimentos compreendidos 
nos nºs II e III do art. 211 e nas alíneas a, b, h, I, k e u do art. 212." 

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

Art. 307 

Acréscimo do: 

“Parágrafo único – O encaminhamento de votação de requerimento, quando admitido por este 
Regimento, é limitado ao signatário, um representante de cada Bloco Partidário e um Senador não filiado a 
Bloco, quando houver, salvo nas homenagens de pesar.” 

Em seguida ao art. 311  

Acréscimo de: 

"CAPITULO V-A 

Da Declaração de Voto 

Art. 311-A – Proclamado o resultado de uma votação, é lícito ao Senador usar da palavra, por cinco 
minutos, para declaração de voto, salvo se: 

a) a votação for secreta; 

b) a deliberação não se completar, por falta de número; 

c) o Senador já houver feito uso da palavra, para discutir a proposição ou encaminhar-lhe a votação; 

d) a votação feita não for suscetível de encaminhamento.” 

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

Art. 326 – I  

Substituição por: 

"I – A urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstícios e formalidades 
regimentais, salvo pereceres das Comissões, quorum para deliberação, publicação ou distribuição de cópias 
das proposições principais e acessórias aos Senadores presentes.” 

Art. 339  

Substituição por: 

“Art. 339 – O projeto de lei orçamentária da União terá no Senado Federal a seguinte tramitação: 

a) Recebido da Câmara dos Deputados, o projeto será Imediatamente enviado à Comissão de 
Finanças, determinando a Mesa a sua publicação e distribuição em avulsos. 

b) Cada anexo ou subanexo ao projeto será tratado como projeto autônomo, mantendo-se, 
entretanto, em cada caso, o número de ordem do anexo ou subanexo respectivo. 

c) A partir da Sessão seguinte àquela em que forem distribuídos os avulsos, poderão ser oferecidas 
emendas ao projeto, perante a Comissão de Finanças, durante dez dias, ressalvado o disposto no item i.2. 

d) As emendas apresentadas perante a Comissão Independem de justificação escrita, cumprindo aos 
autores fazê-la oralmente, perante a Comissão, quando esta o entender necessário. 

e) A Comissão emitirá parecer, simultaneamente, sobre a proposição principal e as emendas que lhe 
forem encaminhadas, podendo, por sua vez, oferecer as que julgar necessárias. 

f) Não serão admitidas emendas sem caráter de proposições autônomas. Da recusa, pela Mesa, da 
emenda considerada infringente desta norma caberá recurso para o Plenário. 

g) As emendas apresentadas perante a Comissão, ainda que recebam parecer contrário, serão 
encaminhadas ao pronunciamento do Plenário. 

h) Serão observadas, na discussão e votação do projeto de lei orçamentária e respectivas emendas, 
as normas estabelecidas neste Regimento para os demais projetos de lei, com as seguintes alterações: 



h.1) Votar-se-ão em grupo, salvo destaque, as emendas com subemendas. A aprovação do grupo 
importa a das emendas, com as modificações constantes das respectivas subemendas. 

h.2) Na votação de emenda ou subemenda poderão falar, para encaminhá-la, o autor, um orador 
favorável, um contrário, e, afinal, o Relator. 

I) No mês de novembro observar-se-ão as seguintes normas: 

I.1) A apresentação de emendas independerá da distribuição de avulsos, desde que o texto recebido 
da Câmara tenha sido publicado no órgão oficial da Casa. 

I.2) O prazo para apresentação de emendas será estipulado pelo Presidente, em seguida à leitura do 
projeto, ouvida a Comissão de Finanças. 

I.3) O Presidente poderá suspender a Sessão do Plenário, uma ou mais vezes, a fim de aguardar 
matéria orçamentária procedente de Câmara, para Início de tramitação, ou da Comissão de Finanças, para 
deliberação da Casa. 

I.4) Na fase de discussão só serão admitidas emendas quando assinadas pelo Relator do anexo ou 
subanexo respectivo, ou por Lideres que representem, no mínimo, 34 Senadores. 

I.5) O disposto no item anterior se observará, igualmente, quanto aos requerimentos de destaque, 
adiamento ou diligência. 

I.6) A Mesa, independentemente de requerimento, poderá incluir em Ordem do Dia qualquer anexo 
ou subanexo orçamentário, com prioridade sobre matéria já em discussão ou com votação iniciada, ainda 
que em regime de urgência, salvo os casos do art. 326, nº 5.a. 

I.7) O parecer sobre as emendas apresentadas na fase de discussão será dado em Plenário, em 
seguida ao encerramento da discussão, podendo a Comissão, se julgar necessário, pedir prazo, até meia 
hora, para proferi-lo. 

I.8) Chegando à Mesa redação final de emendas ao projeto de orçamento, poderá ser submetida à 
deliberação do Plenário, em qualquer fase da Sessão, independentemente de requerimento e de 
publicação." 

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

Em seguida ao art. 340  

Acréscimo de: 

“TÍTULO XII-A 

Do Pronunciamento do Senado sobre Atos Internacionais 

Art. 340-A – O projeto de decreto legislativo referente a ato internacional submetido à aprovação do 
Congresso Nacional terá no Senado Federal a seguinte tramitação: 

a) Só terá iniciado o seu curso, no Senado Federal, se estiver acompanhado dos textos, em cópia 
autenticada, do ato internacional respectivo, em português, bem como da mensagem de encaminhamento e 
da exposição de motivos a ela correspondente. 

b) Lido o projeta no Expediente, a Mesa mandará publicá-lo no Diário do Congresso Nacional e em 
avulsos, acompanhado dos textos referidas na alínea anterior. 

c) Nas 24 horas que se seguirem à publicação, o projeto será encaminhado, simultaneamente, às 
Comissões que sobre ele devem opinar. 

d) A Comissão de Relações Exteriores será remetido o processo em original e às demais Comissões, 
em autuações especiais, o texto do projeto e dos documentos mencionados na alínea a, em reprodução, 
bem como avulsos referentes à tramitação da matéria na Câmara. 

e) As Comissões terão, para opinar sobre o projeto, o prazo, em comum, de 15 (quinze) dias, 
prorrogável por igual período. 

f) Ao fim do prazo estipulado na alínea anterior, o projeto será incluído em Ordem do Dia, com ou sem 
pareceres, devendo as Comissões, nesta última hipótese, pronunciar-se sobre ele oralmente em Plenário. 

g) Quanto emendado o projeto em Plenário, observar-se-á, em relação ao pronunciamento das 
Comissões sobre as emendas, o disposto nas alíneas d (quanta à distribuição), e e f." 



Em seguida ao art. 360  

Acréscimo do: 

“Art. 360-A – Transcorrido o prazo de que trata o art. 339 sem que a Comissão haja proferido seu 
parecer, ou pedida a prorrogação dele, o projeto de emenda à Constituição será colocado em Ordem do 
Dia, a fim de que o Plenário delibere se deve ter prosseguimento. 

§ 1º – A inclusão em Ordem do Dia será anunciada ao Plenário com oito dias de antecedência. 

§ 2º – Se o pronunciamento do Plenário for contrário ao prosseguimento do projeto, este será 
considerado definitivamente rejeitado e recolhido ao Arquivo.” 

Art. 2º – Os projetos que criem ou aumentem despesa pública, em curso no Senado Federal na data 
da vigência desta Resolução, terão o seu estudo sustado, sendo encaminhados à Comissão de 
Constituição e Justiça, a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de prosseguirem na sua tramitação. 

§ 1º – Quando julgar conveniente, sem embargo da disposto no art. 86, alínea c, nº II, item 1, poderá 
a Mesa encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça, para o mesmo fim, projeto recebido da Câmara. 

§ 2º – Sendo contrário o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, esses projetos serão 
incluídos em Ordem do Dia, a fim de que o Plenário delibere sobre o prosseguimento da tramitação, 
considerando-se pela rejeição o pronunciamento contrário a essa previdência. 

Senado Federal, em 29 de abril de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-4-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Inferno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1964 

Concede autorização ao Assessor Legislativo, PL-3, Josh 
Arthur Alves da Cruz Rios para integrar a Comissão Internacional 
de Técnicos em Alfabetização. 

Artigo único – Fica o Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro Anexo da Secretaria do Senado 
Federal, José Arthur Alves da Cruz Rios autorizado, nos termos dos arts. 300, item I, e 369 da Resolução nº 
6, de 1960, a aceitar convite da UNESCO a fim de integrar a Comissão Internacional de Técnicos em 
Alfabetização, a se reunir em Paris. 

Senado Federal, em 15 de maio de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-5-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1964 

Aposenta Juventino Affonso da Silveira no cargo de Chefe 
da Portaria do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento interno, e nos 
termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 



1960, no cargo de Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Porteiro, PL-6, 
Juventino Affonso da Silveira. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-5-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, residente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1964 

Aposenta Oswaldo Sampaio no cargo de Porteiro, PL-6, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, e nos 
termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 
1960, no cargo de Porteiro, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, PL-
7, Oswaldo Sampaio. 

Senado Federal, em 16 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-8-6 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1964 

Modifica o Regimento Interno. 

Artigo único – O § 5º do art. 5º e o art. 6º do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar 
com a seguinte Redação: 

"Art. 5º – .................................................................................................................................................. 

§ 5º – O Senador deve prestar o compromisso dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
instalação da Sessão Legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da diplomação, salvo motivo de força 
maior, a juízo do Senado Federal.  

Art. 6º – O suplente convocado para substituição de Senador ou preenchimento de vaga terá, para 
tomar posse, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.” 

Senado Federal, em 16 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Maura Andrade, Presidente, nos terrenos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1964 

Exonera, a Pedido, Edmar Lélio Vieira Faria Soares do 
cargo de Médico do Quadro da Secretaria do Senado Federal 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Médico, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Edmar Lélio Vieira Faria Soares. 

Senado Federal, em 16 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Projeto de Resolução nº 21/64) 

Publicada no DCN (Seção III) de 17-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47. nº 16 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1964 

Exonera, a pedido, Wilson Tartucci, Almoxarife, PL-3, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único- É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Almoxarife, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Wilson Tartucci.  

Senado Federal, em 16 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1964 

Nomeia para cargos de Taquígrafo-Revisor candidalos 
habilitados em concurso. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos isolados, de provimento efetivo, de Taquigrafo-Revisor, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Maurício Pereira Vasques e Adolpho Perez. 

Senado Federal, em 24 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1964 



Nomeia Luiz Vieira de Carvalho para o cargo de Médico, 
PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item VI, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo de Médico, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Luiz Vieira de Carvalho. 

Senado Federal, em 25 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 91, §§, 2º, 3º e 4º, da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 18 de agosto de 1958, na Representação nº 350, de Minas Gerais, a 
execução do art. 91, §§ 2º, 3º e 4º, da Constituição do mesmo Estado, com a redação constante da Lei 
constitucional nº  3, de 30 de janeiro de 1951. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 26 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 6º do Decreto-Lei nº 1.985, de 
29 de janeiro de 1940. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 3 de abril de 1963, no Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança nº 11.189, a execução do art. 6º do Decreto-Lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 26 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 1º da Lei nº 1.434, de 1959, do 
Estado do Espírito Santo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 27 de novembro de 1961, no Recurso Extraordinário nº 47.047, do 
Estado do Espírito Santo, a execução do art. 1º e seu parágrafo da Lei nº 1.434, de 30 de julho de 1959, do 
mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 26 de junho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-6-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1964 

Suspende a execução dos arts. 203, § 6º; 212, § 1º; 239, § 
6º; 242, letras “a” e “b" e seu § 1º, da Lei nº 198, de 18 de 
dezembro de 1954, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 1º de junho de 1956, na Representação nº 253, do Estado de 
Santa Catarina, a execução dos arts. 203, § 6º; 212, § 1º; 239, § 6º; e 242, letras a e b e seu § 1º, da Lei nº 
198, de 18 de dezembro de 1954, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 7º da Lei nº 10, de 1959, do 
Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 29 de junho de 1960, na Representação nº 415, do Estado, do 
Paraná, a execução do art. 7º da Lei nº 10, de 1959, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/64) 



Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1964 

Suspende a execução de artigos da Lei nº 4.073, de 31 de 
agosto de 1955, que alterou disposições do Decreto-Lei nº 643, de 
19 de setembro de 1947, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 4 de outubro de 1961, nos Recursos de Mandado de Segurança 
nº 8.594, em data acima referida, e 10.989, de 25 de março de 1963, do Estado do Paraná, a execução dos 
arts. 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 4.073, de 31 de agosto de 1955, que alterou disposições do Decreto-Lei nº 
643, de 19 de setembro de 1947, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 169 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, no concernente aos municípios. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 20 de outubro de 1961, no Recurso Extraordinário nº 35.326, do 
Estado de Minas Gerais, a execução do art. 169 da Constituição do mesmo Estado, no concernente aos 
municípios. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 4º da Lei nº 1.843, de 23 de 
agosto de 1959, no que se refere aos magistrados. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 16 de outubro de 1961, no Recurso Extraordinário nº 45.879, do 
Estado do Piauí, a execução do art. 4º da Lei nº 1.843, de 23 de agosto de 1959, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1964 

Fixa novos níveis de vencimentos para o funcionalismo da 
Secretaria do Senado Federal. 

Art. 1º – A tabela de retribuição dos cargos da Secretaria do Senado Federal que obedecem aos 
símbolos PL passa a ser a seguinte: 

          Símbolos                                                                                                                           Valores 

PL .................................................................................................................................................... 417. 000,00  

PL- 0 ............................................................................................................................................... 410. 000,00  

PL- 1 ............................................................................................................................................... 405. 000,00  

PL- 2 ................................................................................................................................................ 387.000,00  

PL- 3 ................................................................................................................................................ 367.000,00  

PL- 4 ................................................................................................................................................ 333.000,00  

PL- 5 ................................................................................................................................................ 317.000,00  

PL- 6 ................................................................................................................................................ 300.000,00  

PL- 7 ................................................................................................................................................ 275.000,00  

PL- 8................................................................................................................................................ 250. 000,00 

 PL- 9 ............................................................................................................................................... 225.000,00 

 PL-10 ............................................................................................................................................. 205.000,00  

PL-11 .............................................................................................................................................. 185.000,00 

 PL-13 ............................................................................................................................................. 151.000,00  

Art. 2º – As funções provisórias integrantes do Quadro Especial criado pela Resolução nº 38, de 
1963, corresponderá a seguinte tabela de retribuições:  

Símbolos                                                                                                                               Valores 

FT-2 ................................................................................................................................................. 172.000,00  

FT-3 ................................................................................................................................................ 160. 000,00 

FT-4 ................................................................................................................................................ 135. 000,00  

FT-5 ................................................................................................................................................. 125.000,00  

FT-6 ................................................................................................................................................. 115.000,00 



FT-7 ................................................................................................................................................ 100. 000,00 

FT-8 .................................................................................................................................................. 83. 000,00  

Art. 3º – Ficam mantidas, nos valores atuais, as diárias concedidas pelo exercício em Brasília e as 
diferenças de vencimentos resultantes de parcelas absorvidas, não podendo as mesmas exceder os níveis 
anteriores à vigência desta Resolução. 

Art. 4º – O salário-família, por dependente, será na base de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 

Art. 5º – Aplica-se esta Resolução aos servidores inativos do Senado Federal, independente de 
prévia apostila. 

Art. 6º – Os cargos e funções gratificadas do Quadro da Secretaria do Senado Federal não poderão 
ter retribuições inferiores aos cargos e funções correspondentes ao Quadro da Secretaria da Câmara dos 
Deputados, aplicando-se aos mesmos as disposições constantes da Resolução nº  63, de 1964, dessa 
Casa do Congresso Nacional. 

Art. 7º – As vantagens financeiras decorrentes desta Resolução são devidas a partir de 1º de junho 
de 1964 e serão atendidas com os recursos adicionais próprios. 

Art. 8º – Para as Sessões Extraordinárias os funcionários serão convocados de acordo com escalas 
organizadas pela Comissão Diretora, não fazendo jus a remuneração por serviços extraordinários os não 
convocados. 

Parágrafo único – Não terá direito a remuneração por Sessão Extraordinária o funcionário que, na 
semana que ela se realizar, não satisfizer o total de horas regulamentares de freqüência a que estiver 
obrigado. 

Art. 9º – O disposto no art. 21 da Resolução nº  38, de 1963, aplica-se aos cargos iniciais de carreira, 
aos de Taquígrafos-Revisores, nos termos do art. 3º da Resolução nº 31, de 1962, e mais aos de Assessor 
Legislativo, Redator, Médico, Oficial Arquivologista, Oficial da Ata e Oficial Auxiliar da Ata. 

Art. 10 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº  28, de 1964)  

Publicada no DCN (Seção II) de 3-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1964 

Dispõe sobre a estrutura da Carreira de Auxiliar Legislalivo 
do Quadro do Pessoal da Secretaria  do Senado Federal. 

Art. 1º – Para execução do disposto do art. 16 da Resolução nº 38, de 1963, é a carreira de Auxiliar 
Legislativo reorganizada nos termos da seguinte estrutura:  

Nº de cargos                                                 Nomenclatura                                                      
Símbolo 

     20                                                       Auxiliar Legislativo                                                      PL- 7 

     25                                                              “               “                                                                  PL- 8 

     30                                                              “               “                                                                  PL- 9 

     40                                                              “               “                                                                  PL-10 



 
Parágrafo único – O enquadramento dos funcionários nos cargos que integram as classes constantes 

da estrutura fixada neste artigo será feito pelos critérios de promoção por antigüidade e merecimento. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 15 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1964 

Aposenta Abedenego de Souza Lino, Auxiliar de Portaria, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 345, item IV, da Resolução nº  6, de 1960, no cargo da classe PL-8 da carreira de Auxiliar de Portaria, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o ocupante da classe PL-9, da mesma carreira, Abedenego de 
Souza Lino. 

Senado Federal, em 22 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1964 

Aposenta Cesar Marins no cargo de Chefe da Portaria do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 345, item IV, 349, da Resolução nº 6, de 1960, e 5º da Lei nº 288, de 1948, e obedecido o 
disposto no art. 85, alínea a, item 2, do Regimento Interno, no cargo de Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, PL-7, Cesar Marins. 

Senado Federal, em 22 de julho de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1964 



Concede aposentadoria a Paulo Lisboa Barbosa no cargo 
de Diretor do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, o Oficial Legislativo, PL-3, Paulo Lisboa Barbosa. 

Senado Federal, em 24 de julho de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-7-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1964 

Restabelece a tribuna do Plenário. 

Art. 1º – A Comissão Diretora providenciará o restabelecimento da tribuna no Plenário das Sessões, 
destinada ao uso facultativo da palavra pelos membros da Casa. 

Art. 2º – A providência prevista nesta Resolução deverá ser executada no prazo de sessenta (60) 
dias. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 5 de agosto de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-8-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1964 

Suspende a execução dos arts. 67, § 1º, 83, nºs 2 e 3, e 120, 
nº  3, da Constituição do Estado do Piauí, e 53, § 3º, do respectivo 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispositivos 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 12 de novembro de 1947, na Representação nº 97, do Piauí, a 
execução dos arts. 67, § 1º, 83, nºs 2 e 3, da Constituição do mesmo Estado, e 53, § 3º, do respectivo Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário.  

Senado Federal, em 5 de agosto de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-8-64 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 2º da Lei federal nº 2. 622, de 
18 de outubro de 1955. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 6 de janeiro de 1958, no Recurso de Mandado de Segurança nº 
4.992, a execução do art. 2º da Lei federal nº  2.622, de 18 de outubro de 1955. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 5 de agosto de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº  31/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-8-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 57 e seu § 2º e do art. 58 e 
respectivo parágrafo da Constituição do Estado de Alagoas. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 23 de setembro de 1948, na Representação nº 111, de Alagoas, a 
execução do art. 57 e seu § 2º e do art. 58 e respectivo parágrafo da Constituição do mesmo Estado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 12 de agosto de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-8-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1964 

Suspende a execução do art. 20 da Lei nº 2.907, de 15 de 
outubro de 1956, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 4 de agosto de 1958, na Representação nº 356, do 
Estado do Paraná, a execução do art. 20 da Lei nº 2.907, de 15 de outubro de 1956, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, em 28 de agosto de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº  36/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1964 

Põe à disposição do Governo do Estado do Ceará o 
Noticiarista, PL-8, Antônio Augusto Gentil Cabral. 

Artigo único – É posto à disposição do Governo do Estado do Ceará, sem vencimentos, nos termos 
do artigo 300, item I, do Regulamento da Secretaria, o Noticiarista, PL-8, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Antônio Augusto Gentil Cabral. 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 38/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1964 

Aposenta José Geraldo da Cunha no cargo de Diretor do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 345, Item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, o Oficial Legislativo, PL-3, José Geraldo da Cunha. 

Senado Federal, em 31 de agosto de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-9-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1964 

Aposenta Orlando Pinto de Souza no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 



Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os artigos 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e 5º da Lei nº 288, de 1948, no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, o Ajudante de Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Orlando Pinto de 
Souza. 

Senado Federal, em 31 de agosto de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-9-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1964 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, a contrair empréstimo externo com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, autorizada, através do seu 
Departamento Municipal de Água e Esgotos, a contratar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) um empréstimo no montante de US$ 3.150.000 (três milhões, cento e cinqüenta mil dólares), sendo 
uma parcela de US$ 1. 650. 000 (um milhão, seiscentos e cinqüenta mil dólares), prestada em dólares 
americanos ou seu equivalente em moedas de outros países, e os restantes US$ 1.500.000 (um milhão e 
quinhentos mil dólares) em cruzeiros. 

Parágrafo único – O prazo de resgate do empréstimo será de 25 anos, as amortizações semestrais, 
em número de 42 (quarenta e duas), ocorrendo a primeira em 31 de janeiro de 1969; os saldos devedores, 
contados das datas do desembolso das parcelas do empréstimo pelo banco financiador, vencerão juros de 
4% ao ano, resgados semestralmente; as demais condições serão as constantes do contrato de 
empréstimo. 

Art. 24 – Para garantia da fiança a ser prestada pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul perante 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através do 
Departamento Municipal de Água e Esgotos, fica autorizada a dar em penhor, para os efeitos e na forma do 
artigo 768 do Código Civil, os depósitos que fará no estabelecimento fiador, de cifras que correspondam, no 
mínimo, de cada vez, ao quociente do valor da respectiva prestação a pagar ao banco financiador, pelo 
número de dias que antecedam ao vencimento, com um acréscimo de vinte por cento e com antecedência 
mínima de seis meses è, assim, sucessivamente, até a extinção da obrigação.  

Art. 3º – Este Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de setembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 42/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-9-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1964 

Autoriza o Poder Executivo do Estado da Bahia a dar 
garantias para operações de empréstimo a ser concedido pelo 



Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) à COELBA – 
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo do Estado da Bahia autorizado a dar garantias para a realização de 
operações de empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no montante de US$ 
3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil dólares), a ser concedido à Companhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia – COELBA – para ampliação ou execução de obras previstas no Plano de Eletrificação Estadual. 

Art. 2º – Para efeito de aval ou garantias de que trata esta lei, as operações a que alude o artigo 
anterior não deverão obedecer a prazo inferior a 17 (dezessete) anos, nem vencer juros superiores a 6% 
(seis por cento) ao ano. 

Parágrafo único – Os juros e amortizações decorrentes dessas operações serão atendidos com os 
saldos operacionais da COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 17 de setembro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 43/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-9-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1964 

Nomeia José Roberto de Amaral Furlan para o cargo de 
Almoxarife. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Almoxarife, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Ajudante de Almoxarife José 
Roberto do Amaral Furian. 

Senado Federal, em 24 de setembro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-9-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1964 

Nomeia para os cargos de Taquigrafo de Debates 
candidatos habilitados em concursos. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos de Taquigrafo de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Elza Corrêa do 
Paço, Haroldo Gueiros Bernardes e Levy Machado. 

Senado Federal, em 28 de setembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 46/64) 



Publicada no DCN (Seção II) de 29-9-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camilo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1964 

Exonera, a pedido, Lélia Mascarenhas de Moura, 
Taquígrafa de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É exonerada, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Taquigrafo de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Lélia Mascarenhas 
de Moura. 

Senado Federal, em 28 de setembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-9-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1964 

Aposenta Italina Cruz Alves, Oficial Legislativo, PL-3, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – E concedida aposentadoria, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, a Oficial Legislativo, PL-3, Italina Cruz Alves. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 45/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1964 

Aposenta Octávio José de Anchieta no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os arts. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e 5º da Lei nº 288, de 1948, no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, o Ajudante de Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Octávio José de 
Anchieta. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1964 

Aposenta Oriando de Sá Cavalcante, Chefe da Portaria do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º,da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item III, da Resolução nº 6, de 1960, o Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Orlando de Sá Cavalcante. 

Senado Federal, em 8 de outubro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 52/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1964 

Altera a Resolução nº 29, de 1963, que autorizou o Governo 
do Estado do Pará a realizar, por Intermédio do Departamento de 
Águas e Esgotos, operação de crédito com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 

Artigo único – O art. 1º da Resolução nº 29, de 1963, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, por Intermédio do Departamento de 
Águas e Esgotos, operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no total de US$ 
2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil dólares), destinados à melhoria do abastecimento de água e do 
sistema de esgotos sanitários da cidade de Belém, nas condições previstas na Lei nº 2.819, de 4 de julho de 
1963, daquele Estado, alterada pela Lei nº 3.051, de 31 de julho de 1964, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Pará a 1º de agosto de 1964.” 

Senado Federal, em 13 de outubro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 49/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1964 

Aposenta José Campos Brício no cargo de Vice-Diretor 
Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 



Artigo único – É aposentado, de acordo com os arts. 345, Item IV; e 346 da Resolução nº 6, de 26 
de fevereiro de 1960, combinados com o art. 85, alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 31 de janeiro de 
1959, no cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, o Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
José Campos Brício. 

Senado Federal, em 13 de outubro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 51/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercicio da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1964 

Exonera, a pedido, Antonio Carlos de Nogueira, Auxiliar 
Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, em 31 de janeiro de 1963, de acordo com o art. 140, § 1º, I, § 
3º, IV, da Resolução nº 6, de 1960, do cargo de Auxiliar Legislativo, símbolo PL-10, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Antonio Carlos de Nogueira. 

Senado Federal, em 16 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 41/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência; nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1964 

Aposenta Joaquim da Costa, Administrador do Edifício, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item III, da Resolução nº 6, de 1960, o Administrador do Edifico, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Joaquim da Costa. 

Senado Federal, em 16 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 54/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu; Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1964 



Aposenta José Ferreira; Guarda de Segurança, PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do § 1º do art. 191 da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Inspetor de Segurança, PL-B, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, o Guarda de Segurança, PL-9, José Ferreira. 

Senado Federal, em 16 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 57/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1964 

Suspende a execução da Lei nº 2.787, de 10 de maio de 
1962, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 15 de março de 1963, na Representação nº 530, do Estado do 
Rio Grande do Norte, a execução da Lei nº 2.787, de 10 de maio de 1962, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 40/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1964 

Suspende a execução da Lei nº 2.037. de 11 de abril de 
1959, e do Decreto nº 1.634, de 3 de agosto de 1959, ambos do 
Estado da Paraíba. 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 26 de abril de 1961, no Recurso de Mandado de Segurança, nº 
8.069, da Paraíba, a execução da Lei nº 2.037, de 11 de abril de 1959, e do Decreto nº 1.634, de 3 de 
agosto de 1959, ambos do mesmo Estado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 41/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-64 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1964 

Aposenta Cláudio de Queiroz no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
os arts. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e 5º da Lei nº 288, de 1948, no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Ajudante de Porteiro, PL-7, Cláudio de 
Queiroz. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1964 

Prorroga, pelo prazo de um ano, a autorização concedida 
ao Auxiliar Legislativo, PL-8, Luiz Renato Vieira da Fonseca. 

Artigo único – É prorrogada, pelo prazo de um ano, a partir de 15 de outubro do corrente ano, a 
autorização concedida ao Auxiliar Legislativo, PL-8, Luiz Renato Vieira da Fonseca, para exercer a função 
de Chefe do Gabinete do Diretor Executivo do GADE, nos termos e condições de que trata a Resolução nº 
30, de 1963, 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 50/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1964 

Aposenta Antônio Júlio Pires no cargo de Diretor, PL-1, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do § 1º do art. 191 da Constituição Federal, combinado 
com os arts. 345, item IV, e 75, nº IV, alínea b, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Diretor, PL-1, o 
Redator de Anais e Documentos Parlamentares, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Antônio 
Júlio Pires. 



Senado Federal, em 21 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto da Resolução nº 53/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1964 

Aposenta Ana Augusta Dias da Cunha Amazonas, Oficial 
Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item 1, da Resolução nº 6, de 1960, no símbolo PL-3, a Oficial Legislativo, PL-4, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal; Ana Augusta Dias da Cunha Amazonas. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 58/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, número 16, da Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1964 

Aposenta Amélia da Costa Côrtes no cargo de Diretora, PL-
1, do quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e com a gratificação adicional a que faz jus, no cargo de 
Diretora, PL-1, a Oficial Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Amélia da Costa 
Côrtes. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 60/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1964 

Aposenta João Manoel Rocha de Matos no cargo de 
Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal 



Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 1º da Resolução nº 37, de 1962, combinado com 
os artigos 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948; 345, Item II, 349, da Resolução nº 6, de 1960; e 1º da 
Resolução nº 16, de 1963, e a gratificação adicional a que faz jus, no cargo de Diretor-Geral, PL, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, o Vice-Diretor-Geral, PL-0, João Manoel Rocha de Matos. 

Senado Federal, em 22 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 62/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama; Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1964 

Aposenta a Taquígrafa de Debates, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Maria Reis Josetti. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, a 
Taquígrafa de Debates, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria Reis Josetti. 

Senado Federal, em 28 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 63/64) 

Publicada no DCN (Seção II de 29-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1964 

Aposenta o Ajudante de Porteiro, PL-7, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Gonçalo de Faria Oliveira. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, o 
Ajudante de Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Gonçalo de Faria Oliveira. 

Senado Federal, em 28 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 64/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1964 



Aposenta Marciano José da Silva no cargo de Chefe da 
Portaria do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 1º da Resolução nº 37, de 1962, combinado com 
os artigos 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948; 1º da Resolução nº 16, de 1963; e 345, item IV, da 
Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, no cargo de Chefe da Portaria, PL-3, o 
Ajudante de Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Marciano José da Silva. 

Senado Federal, em 29 de outubro de 1964. – Camillo Nogueira de Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 65/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-10-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1964 

Nomeia Guardas de Segurança e Radiotécnico Auxiliar 
para o Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para os 
cargos isolados, de provimento efetivo, de Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Paulo Sérgio Ferreira, Presbi de Medeiros, Jacy Ribeiro de Carvalho e Antônio Cardoso; e para o 
cargo isolado de Radiotécnico Auxiliar, PL-10, do mesmo Quadro, Clóvis Pacheco. 

Senado Federal, em 11 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 67/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camilo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1964 

Nomeia Milton Tavares do Canto, Maria do Amparo 
Medeiros Parente e Antônio Borges Filho para os cargos de 
Redator, Noticiarista e Locutor de Radiodifusão do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para os 
cargos isolados de Redator de Radiodifusão, PL-4, Noticiarista de Radiodifusão, PL-8, e Locutor de 
Radiodifusão, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, criados pela Resolução nº 38, de 1963, 
Milton Tavares do Canto, Maria do Amparo Medeiros Parente e Antônio Borges Filho. 

Senado Federal, em 11 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 68/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-11-64 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1964 

Nomeia Lenine Banos Pinto e Tito Mandin para os cargos 
de Ajudante de Almoxarife do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para os 
cargos vagos de Ajudante de Almoxarife, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Lenine Barros 
Pinto e Tito Mondin. 

Senado Federal, em 11 de novembro de 1964. – Camilo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 69/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1964 

Suspende, em parte, a execução do Regulamento Geral 
dos Serviços de Praticagem, aprovado pelos Decretos números 
18.846, de 11 de junho de 1945, e 40.704, de 31 de dezembro de 
1956. 

Art. 1º – è suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 6 de novembro de 1959, no Recurso Extraordinário número 
38.699, do Distrito Federal, a execução do Regulamento Geral dos Serviços de Praticagem, aprovado pelos 
Decretos números 18.846, de 11 de junho de 1945, e 40.704, de 31 de dezembro de 1956, na parte em que 
manda aplicar, como contribuição, 30% (trinta por cento) do saldo da receita mensal na constituição de um 
fundo de reserva (10% – dez por cento) e de um fundo de material (20% – vinte por cento). 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 18 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 56, de 1964) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-11-1964 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1964 

Altera o Quadro da Secretaria do Senado Federal, a que se 
refere o artigo 8º da Resolução nº 6, de 1960, e dá outras 
providências. 



Art. 1º – As carreiras de Motorista e de Auxiliar de Portaria do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal passam a ter a seguinte estrutura:  

15 Motoristas PL – 8 

40 Motoristas PL– 9 

60 Motoristas PL –10 

25 Auxliares de Portaria PL – 8 

30 Auxliares de Portaria PL – 9 

35 Auxliares de Portaria PL– 10 

 

Parágrafo único – O provimento dos cargos de classe inicial da carreira de Motorista será efetuado 
mediante a apresentação de certificado de habilitação profissional, concedido ou revalidado em Brasília, em 
exame prestado no Serviço de Trãnsito do Departamento Federal de Segurança Pública. 

Art. 2º – São criadas, com a estrutura ora prevista e integrando o Quadro referido no art. 1º desta 
Resolução, as seguintes carreiras:  

10 Auxiliares de Limpeza PL–12 

15 Auxiliares de Limpeza PL–13 

20 Auxiliares de Limpeza PL–14 

30 Auxiliares de Limpeza PL–15 

1 Telefonista PL–11 

2 Telefonistas PL–12 

2 Telefonistas PL–13 

3 Telefonistas PL–14 

 

§ 1º – Os atuais ocupantes de cargos isolados, de provimento efetivo, de Auxiliar de Limpeza, que 
serão extintos quando vagarem, terão acesso à classe inicial da carreira de Auxillar de Portaria, à razão de 
dois terços (2/3) por antiguidade, e um terço (1/3) por merecimento, sucessivamente. 

§ 2º – Satisfeito o disposto no parágrafo anterior, o acesso à classe inicial da carreira de Auxiliar de 
Portaria será feito por seleção dentre os ocupantes de cargos de classe final da carreira de Auxiliar de 
Limpeza, obedecida a classificação em concurso de entrância. 

Art. 3º – As funções do Quadro Especial, estabelecido pela Resolução nº 8, de 1963, que vierem a 
vagar em conseqüência da nomeação de seu ocupante para o cargo criado por esta Resolução, são 
automaticamente extintas. 

Art. 4º – Aplica-se aos símbolos PL-12, PL-14 e PL-15, criados pela presente Resolução, o disposto 
no art. 6º da Resolução nº 23, de 1964. 

Art. 5º – O disposto no art. 1º, caput, da Resolução nº 31, de 1962, aplica-se a partir da vigência 
desta Resolução, aos Taquígrafos incluídos no Quadro Anexo, criado pela Resolução nº 23, de 1961. 

Art. 6º – É criado, integrando o Quadro a que se refere o art. 8º da Resolução nº 6, de 1960, um (1) 
cargo isolado, de provimento efetivo, de Ajudante de Chefe do Serviço de Transportes, símbolo PL-7. 

Art. 7º – O provimento dos cargos de que trata esta Resolução será feito mediante aprovação em 
exames psìcotécnicos e outros que forem estabelecidos pela Comissão Diretora, ressalvados o acesso 
previsto nesta Resolução e o disposto no parágrafo único do art. 1º 

Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 



Senado Federal, em 19 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 66/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1964 

Nomeia Clarice Sobral Ribeiro Gonçalves para o cargo de 
Vice-Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea c, n. 2, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, item III, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), para o cargo vago de Vice-Diretor-Geral, PL-0, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, a 
Diretora, PL-1, Clarice Sobral Ribeiro Gonçalves. 

Senado Federal, em 19 de novembro da 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 70/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1964 

Cria o Serviço de Seleção de Pessoal e Assistência Social 

Art. 1º – É criado o Serviço de Seleção de Pessoal e de Assistente Social, com a seguinte finalidade: 

1 – organizar e realizar, sob a direção da autoridade designada pela Comissão Diretora, a seleção 
cultural e psicotécnica dos candidatos a admissão nos serviços do Senado Federal, podendo, quando 
necessário, utillzar a colaboração de examinadores s auxiliares estranhos ao Serviço; 

2 – fornecer ao Diretor-Geral da Secretaria Indicações, baseadas nos resultados dos exames 
efetuados, sobre as características e traços da personalidade dos selecionados, visando à sua conveniente 
lotação e ao seu melhor aproveitamento; 

3 – proceder, quando solicitado pelo Diretor-Geral, pelo Serviço Médico ou pelos próprios 
interessados, a exames psicotécnicos e culturais em servidores do Senado Federal, como base para 
readaptação, relotação ou tratamento, fornecendo ao requisitante, em caráter sigiloso ou não, conforme o 
caso, esclarecimentos sobre os resultados desses exames; 

4 – realizar exames psicotécnicos em familiares de funcionários, para apuração de aptidões, 
inaptidões e pendores vocacionais, de utilidade para a orientação educacional, escolar ou profissional e 
ajustamento social dos examinados; 

5 – prestar aos funcionários e seus familiares, quando solicitado, assistência social, por meio de 
entrevistas e conselhos, com a finalidade de solucionar situações conflitivas, problemas de ajustamento e 
orientação familiar, escolar, funcional ou social. 

Art. 2º – Dentro de noventa dias da vigência desta Resolução, a Comissão Diretora submeterá à 
apreciação do Plenário do Senado Federal a definitiva estruturação do Serviço de Seleção de Pessoal e de 



Assistência Social, fixando a lotação, nomenclatura, condições de investidura, atribuições e níveis de 
vencimentos dos seus servidores. 

Art. 3º – É criado, no Quadro do Senado Federal, o cargo isolado, de provimento efetivo, de 
Psicotécnico, padrão PL-3, a ser preenchido, inicialmente, mediante nomeação do especialista em 
Psicotécnico que vem prestando aos serviços da Casa colaboração dessa natureza. 

Parágrafo único – Até que se realize a estruturação prevista no artigo anterior, caberá ao Psicotécnico 
a execução das tarefas indicadas nos números 1 a 3 do art. 1º 

Art. 4º – O artigo 69 do Regulamento da Secretaria do Senado Federal fica acrescido do seguinte 
inciso: 

“XXXI – o de Psicotécnico.” 

Art. 5º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de novembro de 1964. – Camilo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 59/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1964 

Nomeia para cargos vagos da carreira de Auxillar 
Legislativo candidatos habilitados em concurso público. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 1959, 
para os cargos vagos da carreira de Auxiliar Legislativo, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
obedecida a classificação em concurso, Itu Pery de Lauro Faria, Afonso José Coelho César, Mariza 
Carvalho Leite Guimarães, Ione Ramos de Figueiredo, Maurício Nery Leíte Guimarães, Octaciano da Costa 
Nogueira Filho, Francisco de Assis Neves, Luiz Carlos Pontual de Lemos, Helena de Moura Lara Rezende, 
José Lucena Dantas, Arnaldo Gomes, Ivan Dapremont Lima, Luiz Carlos Homem da Costa, Neide 
Therezinha da Luz, Regina Pelosi Silva, Eduardo Jorge Caldas Pereira, Geraldo Sobral Rocha, Miguel 
Teixeira Soares Filho, Sândor Perfeito, Maria Marta Gomes de Oliveira, Vânia Mendonça de Figueiredo, 
Celso Saleh e José Carlos Vidal e, para os do símbolo PL-10, da mesma carreira, Sérgio de Otero Ribeiro, 
Rogério Freitas Portal e Silva, Walter Faria, Evandro de Almeida Mauro, Maria Delith Caldas Pereira, Mário 
Nelson Duarte, Vicente de Paula de Souza Lopes, Maria Margarida Alcântara Pellizzaro, Edson Sarques 
Prudente, Ataliba Luiz Motta Telxeira, Francisco Carneiro Nobre de Lacerda Neto, Mauro Motta Burlamaqui, 
Carlos do Carmo Moreira, Francisco Sampaio de Carvalho, Rubem Soares Branquinho, Ney Madeira, Jane 
Romualdo Silva, Aureliano Pinto de Menezes, Francisco José Nolêto Neto, Francisco Antônio Batista 
Campos, Sebastião Ferreira de Azevedo, Fernando Fonseca, Lourival Francisco Lopes, Leonardo Gomes 
de Carvalho Leite Neto, Raimundo Mariz Neto, Francisco José Fernandes, Geraldo Caetano Filho, Daniel 
Reis de Souza, Roberto Salerno, Beatriz Brandão Guerra, Luiz de Souza Leão, Paulo Machado Alvim, 
Waldemar Ribeiro do Vale Filho, Maria Luiza Soares Castro, Marilda Borges Camargo, Francisco Marinho 
Bandeira de Mello Junior, Vera Lúcia Larsen Malheiros, Marcos Vinicius Goulart Gonzaga, Paulo Jorge 
Caldas Pereira e Cláudio Carlos Rodrigues Costa. 

Senado Federal, em 26 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 97/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-11-64 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, nos 
termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1964 

Autoriza o Redator de Anais e Documentos Parlamentares 
Philadelpho Seal a integrar, como Assessor, a Delegação do 
Brasil à XIX Assembléia-Geral das Nações Unidas 

Artigo único – É autorizado a aceitar a missão de Assessor da Delegação do Brasil à XIX 
Assembléia-Geral das Nações Unidas, nos termos do art. 369 da Resolução nº 6, de 1960, o Redator de 
Anais e Documentos Parlamentares, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Philadelpho Seal. 

Senado Federal, em 26 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 98/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 156, § 2º, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1964 

Autoriza a Brazil Land Cattle & Packing Co., Incorporada ao 
Patrimônio da União, a vender um lote de terras desmembrado da 
Fazenda Descalvos, Município de Cáceres, Estado de Mato 
Grosso, a Salvador Sahib. 

Art. 1º – É autorizada a Brazil Land Cattle & Packing Co., incorporada ao Patrimônio da União pelo 
Decreto-lei nº 2.436, de 22 de julho de 1940, a vender um lote de terras desmembrado da Fazenda 
Descalvos, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, delimitado de acordo com a planta levantada 
pelo Engenheiro Benevrando Moreira de Souza Lima, e a que se refere o Processo nº 31.123/51, do 
Tribunal de Contas da União, a Salvador Sahib, ficando autorizada a prática dos atos necessários à 
complementação da referida venda, inclusive para os fins previstos no art. 77, item III, da Constituição 
Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 29 de novembro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 99/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1964 



Autoriza o Estado da Guanabara a realizar operação de 
crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no 
total de US$12. 000.000,00 (doze milhões de dólares). 

Art. 1º – É o Estado da Guanabara autorizado a realizar operação de crédito com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no total de U$$12.000.000,00 (doze milhões de dólares), 
destinado à complementação da Adutora do Guandu e de obras complementares do programa do Estado 
para adução e distribuição de água, de acordo com o disposto no art. 116 da Lei Estadual nº 72, de 28 de 
novembro de 1961. 

Art. 2º – O empréstimo será desdobrado em duas operações no Banco Interarnericano de 
Desenvolvimento (BID), uma, no valor de US$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares), pelo Fundo de 
Operações Especiais, a juros de 4% (quatro por cento) ao ano, e a outra, no valor de US$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de dólares), pelo Fundo Ordinário de Capital, a juros de 6% (seis por cento) ao ano. 

Parágrafo único – O prazo para pagamento é de 20 (vinte) anos e o período de carência de 3 (três) 
anos. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1964. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 100, de 1964) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1964 

Nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal o Taquígrafo-Revisor Francisco 
Rodrigues Soares Pereira. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item IV, letra a, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento 
efetivo, de Diretor, PL-1, o Taquígrafo-Revisor, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Francisco Rodrigues Soares Pereira. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1964. – Camillo Noguelra da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 101, de 1964)  

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Noguelra da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1964 

Nomeia para o cargo de Psicotécnico, padrão PL-3, Maria 
Antonietta Fonseca Paranaguá. 



Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Psicotécnico, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, criado pela Resolução nº 66, de 
1964, Maria Antonietta Fonseca Paranaguá. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

Projeto de Resolução nº 105, de 1964) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1964 

Nomeia para cargo de Taquígrafo-Revisor candidata 
habilitada em concurso público. 

Artigo único – E nomeada, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo Isolado, de provimento efetivo, de Taquígrafo-Revisor, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Beatriz Correia de Mello. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 107, de 1964) 

Publicada no DCN (Seção III) de 29-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1964 

Exonera, a pedido, Luiz Vieira de Carvalho do cargo de 
Médico do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Médico, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Luiz Vieira de Carvalho. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 104, de 1964)  

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1964 



Autoriza o Oficial Legislativo, PL-5, João Balista Castejon 
Branco a integrar a Delegação do Brasil à XIX Assembléia-Geral 
das Nações Unidas. 

Artigo único – É autorizado a aceitar a missão de Assessor da Delegação do Brasil à XIX 
Assembléia-Geral das Nações Unidas, nos termos do art. 369 da Resolução nº 6, de 1960, o Oficial 
Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, João Batista Castejon Branco. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1964. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 103, de 1964) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1964 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado Federal (Resolução nº 2, de 1959, modificada pelas de nos 

46, de 1960; 12 e 76, de 1961; 5, de 1962; 3 e 34, de 1963; e 6, de 1964) passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Art. 2º  

d) Substituição por: 

“d – As Reuniões Preparatórias terão início: 

– no dia 1º de fevereiro, no começo da Legislatura; 

– no dia 24 do mesmo mês, nas Sessões Legislativas subseqüentes à primeira.” 

Art. 168 

§ 5º – Acréscimo: 

"§ 5º – As proposições dependentes de escrutínio secreto figurarão na Ordem do Dia em série.” 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 61, de 1964) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1964 

Aposenta Cecília Braconi e Castro, Oficial Legislativo, PL-
5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 



Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, item 10, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratiticação adicional a que faz jus, a 
Oficial Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Cecília Braconi e Castro. 

Senado Federal, em 1º de dezembro de 1964. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 108, de 1964)  

Publicada no DCN (Seção II) de 2-12-64 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1965 

Põe à disposição do Banco Nacional da Habitação, no 
Estado da Guanabara, o funcionário da Secretaria do Senado 
Federal Sebastião Ruy Rollo Maciel, Oficial Legislativo. 

Artigo único – É posto à disposição do Banco Nacional da Habitação, no Estado da Guanabara, nos 
termos dos artigos 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de um ano, sem vencimentos e 
vantagens de seu cargo, o Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro desta Secretaria do Senado Federal, 
Sebastião Ruy Rollo Maciel. 

Senado Federal, em 16 de fevereiro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-2-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1965 

Exonera, a pedido, Maria Margarida de Alcântara Pellizzaro, 
Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É exonerada, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria Margarida de 
Alcântara Pellizzaro. 

Senado Federal, em 19 de fevereiro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-2-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1965 



Nomeia Nísio Edmundo Tostes Ribeiro para o carga de 
Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, nº 2, do Regimento Interno, para o cargo 
de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Nísio Edmundo Tostes Ribeiro, 
na vaga decorrente da exoneração de Maria Margarida de Alcântara Pellizzaro. 

Senado Federal, em 22 de fevereiro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-2-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 1.304, de 27 de dezembro 
de 1954, do Estado do Maranhão. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 6 de maio de 1957, na Representação nº 242, do Estado do 
Maranhão, a execução da Lei nº 1.304, de 27 de dezembro de 1954, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 11 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 55/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 36, § 1º, da Constituição do 
Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 6 de maio de 1959, na Representação nº 376, do Estado de Santa 
Catarina, a execução do art. 36, § 1º, da Constituição do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-3-65 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1965 

Suspende a execução das Leis nº 723, de 21 de março de 
1939, e 749, de 6 de maio de 1939, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 28 de abril de 1949, no Recurso Extraordinário nº 11.534, do 
Estado do Rio de Janeiro, a execução das Leis nºs 723, de 21 de março de 1939, e 749, de 6 de maio de 
1939, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução do Decreto-Lei nº 9.108, 
de 1º de abril de 1946. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 13 de dezembro de 1950, no Recurso Extraordinário nº 16.697, do 
Distrito Federal, a execução do Decreto-Lei nº 9.108, de 1º de abril de 1946, na parte que determina a 
cobrança, nos exercícios de 1947 e 1948, da taxa especial sobre algodão. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1965 

Suspende a execução do Decreto n. 39.515, de 6 de julho 
de 1956. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em Sessão de 4 de setembro de 1957, no Mandado de Segurança nº 4.200, do 
Distrito Federal, a execução do Decreto nº 39.515, de 6 de Julho de 1956. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 78, de 25 de maio de 1953, 
do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal em sessão de 13 de setembro de 1954, na Representação nº 196, do Estado de Santa 
Catarina, a execução da Lei nº 78, de 25 de maio de 1953, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1965 

Suspende a execução das Leis nºs 2.340 e 2.341, de 3 de 
dezembro de 1962, do Estado do Piauí. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 8 de outubro de 1964, na Representação nº 586, do Estado do 
Piuaí, a execução das Leis nºs 2.340 e 2.341, ambas de 3 de dezembro de 1962, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-65 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1965 

Suspende a execução das Leis nºs 4.073, de 1959 (em 
parte), e 643, de 19 de janeiro de 1947, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pela 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 9 de agosto de 1961, no Mandado de Segurança nº 8.696, do 
Estado do Paraná, a execução das Leis nºs 4.073, de 1959, na parte que determina a cobrança do imposto 
de Selo de 3% ad valorem, e 643, de 19 de junho de 1947, regulada pela Portaria nº 758, de 17 de agosto 
de 1954, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 17 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 88/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 103, de 18 de 
agosto de 1953, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 24 de maio de 1954, na Representação nº 194, do Estado de 
Santa Catarina, a execução dos artigos 1º, 7º, § 2º, e 10 da Lei nº 103, de 18 de agosto de 1953, do mesmo 
Estado. 

Art. 2º – A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 17 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 89/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1965 

Suspende a execução do artigo 12 da Lei nº 185, de 13 de 
novembro de 1948, do Estado de São Paulo. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 9 de julho de 1954, no Recurso Extraordinário nº 20.825, de São 
Paulo, a execução do artigo 12 da Lei nº 185, de 13 de novembro de 1948, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Fedaral, em 17 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 90/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 13, § 4º, do Código Eleitoral. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 22 de novembro de 1951, no Recurso Extraordinário nº 19.285, do 
Distrito Federal a execução do art. 13, § 4º, do Código Eleitoral. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 17 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 91/64) 

Publicada no DCN (seção II) de 18-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº  899, de 28 de 
novembro de 1957, do antigo Distrito Federal. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 19 de maio de 1961, no Recurso Extraordinário nº 44.563, do 
Estado da Guanabara, a execução da Lei nº 899, de 23 de novembro de 1957, na parte em que incide nas 
cessões de direitos sobre bens imóveis. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 17 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-3-65 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução do art. 13, anexo 2, da Lei 
nº 247, de 30 de dezembro de 1948, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 26 de maio de 1955, na Representação nº 299, de Santa Catarina, 
a execução do art. 13, anexo 2, da Lei nº 247, de 30 de dezembro de 1948, do Estado de Santa Catarina, 
na parte que desmembrou do Município de Caçador o Distrito de Ipoméia. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 17 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 514, de 12 de dezembro de 
1952, do Estado da Bahia. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 21 de dezembro de 1956, na Representação nº 259, do Estado da 
Bahia, a execução da Lei nº 514, de 12 de dezembro de 1952, do mesmo Estado, que criou o Município de 
Ubatã, desmembrando-o do de Ipiaú. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de Março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 71/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 3.334, de 31 de dezembro 
de 1958, do Estado de Pernambuco. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 24 de maio de 1963, na Representação nº 513, do Estado de 
Pernambuco, a execução da Lei nº 3.334, de 31 de dezembro de 1958, que criou o Município de Pontas de 
Pedra, com desmembramento de Goiana, no mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 568, de 10 de outubro de 
1951, do Estado da Paraíba. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 6 de agosto de 1954, no Recurso Extraordinário nº 23.993, do 
Estado da Paraíba, a execução da Lei nº 568, de 10 de autubro de 1951, do mesmo Estado, que dispõe 
sobre os vencimentos da Magistratura e de cargos do Quadro Único do Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução da Resolução nº 166, de 
20 de outubro de 1965, da Assembléia Legislativa do Estado de 
Pernambuco. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 10 de agosto de 1964, no Recurso Extraordinário nº 54.489, do 
Estado de Pernambuco, a execução da Resolução nº 166, de 20 de outubro de 1955, da Assembléia 
Legislativa daquele Estado, na parte em que revigorou o § 8º do art. 171 do seu Regimento Interno. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 2.478, de 5 de novembro de 
1962, do Estado de Alagoas. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal em sessão de 3 de setembro de 1964, na Representação nº 576, do Estado de Alagoas, a 
execução da Lei nº 2.478, de 5 de novembro de 1962, do mesmo Estado, que criou o Município de São 
Marcos, desmembrado do território do Município de Major Isidoro. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 14 da Lei nº 49-A, de 6 de 
dezembro de 1947, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 3 de setembro de 1958, no Mandado de Segurança nº 5.717, do 
Estado do Rio de Janeiro, a execução do art. 14 da Lei nº 49-A, de 6 de dezembro de 1947, do mesmo 
Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1965 



Suspende a execução do art. 99 do Decreto-Lei nº 2.063, de 
7 de março de 1940. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 11 de junho de 1954, no Recurso Extraordinário nº 24.276, do 
Distrito Federal, a execução do art. 9º do Decreto-Lei nº 2.063, de 7 de março de 1940. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1965 

Institui Comissão Parlamentar de Inquérito para o 
levantamento do custo de fabricação de veículos pela indústria 
automobilística nacional. 

Artigo único – Nos termos do art. 53 da Constituição Federal e do art. 149, letra a, do Regimento 
Interno, é constituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito, de 11 membros, para apurar, até o fim da 
presente Sessão Legislativa, os custos de produção dos veículos fabricados pela indústria automobilística 
nacional, apurando-se os benefícios fiscais, cambiais, creditícios e comerciais, através de importação de 
máquinas e equipamentos como investimentos de capitais isentos dos impostos alfandegários e de 
consumo, e ainda o estudo comparativo dos preços desses veículos desde que a indústria foi implantada 
até a presente data, estendendo-se a investigação não somente às empresas montadoras de automóveis, 
caminhões e de tratores, como também à indústria de autopeças. 

Sala das Sessões, em 24 de março de 1965. – Vasconcelos Torres – Eurico Rezende – Mello Braga 
– Joaquim Parente – José Feliciano – Benedicto Valladares – Argemiro de Figueiredo – Adalberto Sena – 
Pedro Ludovico – Menezes Pimentel – Edmundo Levi – Watfredo Gurgel – Josaphat Marinho – Raul 
Giuberti – Heribaldo Vieira – Silvestre Péricles – Ruy Carneiro – Lopes da Costa – Barros Carvalho – 
Nogueira da Gama – Faria Tavares – Afonso Arinos – Guido Mondin – Dylton Costa – Zacharias de 
Assumpção – Dix-Huit Rosado – Pessoa de Queiroz – José Guiomard – Vicente Augusto – Aarão 
Steinbruch – Victorino Freire – Vivaldo Lima – Arnon de Mello – José Leite – Aurélio Vianna – Dinarte Mariz 
– Miguel Couto – José Ermírio – Eugênio Barros – Nelson Maculan – Attílio Fontana – Sebastião Archer. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 20 do Decreto-Lei nº 544, de 
28 de julho de 1945, do Estado da Bahia. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 8 de junho de 1964, no Recurso Extraordinário nº 53.611, do 
Estado da Bahia, a execução do art. 20 do Decreto-Lei nº 544, de 28 de julho de 1945, do mesmo Estado, 
que determina o acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) às taxas sobre heranças gravadas de 
inalienabilidade, fideicomisso ou usufruto. 



Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 650, 
de 20 de junho de 1947, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 18 de dezembro de 1958, no Recurso Extraordinário nº 19.281, do 
Estado do Paraná, a execução do art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 650, de 20 de junho de 1947, do mesmo 
Estado, que dispõe sobre o imposto estadual de vendas e consignações. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 73/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 168, de 10 de novembro de 
1948, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 3 de janeiro de 1951, no Recurso Extraordinário nº 15.610, de 
Santa Catarina, a execução da Lei no 168, de 10 de novembro de 1948, do mesmo Estado, que desanexa 
ofício de Justiça e cria o cargo de Escrivão do Crime. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Noguelra da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 74/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 543, de 6 de março de 1953, 
do Estado da Bahia. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 24 de maio de 1954, na Representação nº 193, do Estado da 
Bahia, a execução da Lei nº 543, de 6 de março de 1953, do mesmo Estado, que criou o Município de 
Sobrado, constituído pelos territórios dos Distritos de Sobrado e Luís Viana, desmembrados do Município de 
Casa Nova. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 75/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução da Lei Municipal nº 563, 
de 1950, do antigo Distrito Federal. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 11 de novembro de 1957, no Mandado de Segurança nº 4.566, do 
antigo Distrito Federal, a execução da Lei Municipal nº 563, de 1950, do mesmo Distrito Federal, na parte 
em que autoriza as autoridades municipais a interditar os consultórios ou escritórios de profissões liberais. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na a data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, na 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 76/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 169 da Lei nº 140, de 22 de 
dezembro de 1948 (Lei Orgânica dos Municípios), do Estado da 
Bahia. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 17 de dezembro de 1957, no Recurso Extraordinário no 29.313, do 
Estado da Bahia, a execução do art. 169 da Lei nº 140, de 22 de dezembro de 1948 (Lei Orgânica dos 
Municípios), do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº  77/64) 

Publicada na DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 31, de 31 de Janeiro de 
1955, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 9 de janeiro de 1956, na Representação nº 250, do Estado do 
Paraná, a execução da Lei nº 31, de 31 de janeiro de 1955, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 80/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1965 

Suspende a execução da alínea “b” do art. 1º do Livro ll do 
Código de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, por 
Infringência aos arts. 15, inciso IV, e 21 da Constituição Federal. 

Art. 1º – É suspensa, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 
sessão de 15 de junho de 1961, no Recurso Extraordinário nº 38.538, do Estado de São Paulo, a execução 
da alínea b do art. 1º do Livro II do Código de Impostos e Taxas do mesmo Estado, por Infringência aos 
artigos 15, inciso IV, e 21 da Constituição Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 81/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

(Ver Resolução nº 93/65) 

___________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 15, de 26 de julho de 1960, 
do Estado do Paraná. 

Art. 1º – é suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva preferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 28 de agosto de 1961, na Representação nº 478, do Estado do 
Paraná, a execução da Lei nº 15, de 26 de julho de 1960, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência.  

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 82/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1965 

Suspende a execução do Decreto nº 29.425, de 2 de maio 
de 1960, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 2 de outubro de 1961, na Representação nº 479, do Estado do 
Paraná, a execução do Decreto nº 29.425, de 2 de maio de 1960, do mesmo Estado, que retira, aos 
municípios, a competência para concessão de passe em transportes coletivos urbanos. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência.  

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 63/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos da art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1965 



Suspende a execução da Lei nº 67, de 23 de novembro de 
1960, do Município de Itapeva, Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 1º de junho de 1964, no Recurso Extraordinário nº 52.399, do 
Estado de São Paulo, a execução da Lei nº 67, de 23 de novembro de 1960, do Município de Itapeva, no 
mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 87/64) 

Publicada no DCN (Seção III de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 271, de 3 de dezembro de 
1956, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termas da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 6 de maio de 1957, na Representação nº 296, do Estado de Santa 
Catarina, a execução da Lei nº 271, de 3 de dezembro de 1956, do mesmo Estado, que criou o Município de 
Barra Velha, como parte desmembrada do Município de Araquari. 

Senado Federal, em 25 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 93/64) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 26-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 4º da Lei nº 499, de 29 de 
novembro de 1948. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 8 de junho de 1956, no Recurso Extraordinário nº 27.850, do 
Distrito Federal, a execução do art. 4º da Lei nº 499, de 29 de novembro de 1948. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 94/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1965 

Suspende, relativamente aos magistrados, a execução do 
art. 3º da Lei nº 1.474, de 26 de novembro de 1951. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 29 de outubro de 1954, no Recurso Extraordinário nº 25.265, do 
Distrito Federal, a execução, relativamente dos magistrados, do art. 3º da Lei nº 1.474, de 26 de novembro 
de 1951, que acresce o imposto de renda de um adicional a ser cobrado em caráter compulsório. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de março de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 106/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-3-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução do art. 2º da Lei nº 4. 702, 
de 23 de outubro de 1963, do Estado de Goiás. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 22 de outubro de 1964, na Representação nº 593, a execução do 
art. 2º da Lei nº 4.702, de 23 de outubro de 1963, do Estado de Goiás, no que concerne à fixação das 
divisas do Município de Mozarlândia. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 8 de abril de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência.  

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/65) 

Publicada no DCN (seção II) de 10-4-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1965 



Aposenta Herédio del Gludice no cargo de Eletricista, PL-6, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com a art. 191, Item § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 341, item III, da Resolução no 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, e, 
ainda, com os proventos correspondentes ao símbolo PL-6, decorrente de decisão judicial, o Eletricista, PL-
7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Herédio del Giudice. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-4-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 104, inciso IV, da 
Constituição do Estado da Bahia. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 12 de novembro de 1962, na Representação nº 505, do Estado da 
Bahia, a execução do art. 104, inciso IV, da Constituição do referido Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de abril de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 102/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-4-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1965 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a prestar 
todas as garantias para o contrato de empréstimo no montante de 
US$ 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil dólares), que a 
Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A. CELESC – assinará 
com o Banco Interamericano do Desenvolvimento. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a prestar todas as garantias que se 
fizerem necessárias para o contrato de empréstimo, no montante de US$ 3.500.000 (três milhões e 
quinhentos mil dólares), que a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC – assinará com o Banco 
Interamericano do Desenvolvimento, para o fim de assegurar recursos destinados à expansão de seus 
sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica em Santa Catarina. 

Parágrafo único – O empréstimo, a juro de 6% (seis por cento) ao ano, será pelo prazo de 18 
(dezoito) anos, incluindo um período de carência de 3 (três) anos, cobrando-se uma comissão de 
compromisso de 1% (um por cento) anual sobre o saldo não entregue. 



Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 28 de abril de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-4-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1965 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a assumir, na 
qualidade de fiador, perante o Banco Interamericano do 
Desenvolvimento (BID), compromisso de empréstimo no 
montante de US$ 5.450.000 (cinco milhões, quatrocentos e 
cinqüenta mil dólares) a ser firmado com a Central Elétrica 
Capivari – Cachoeira S. A. – ELETROCAP –, como mutuária, e a 
Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL –, como 
interveniente. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná autorizado a assumir, na qualidade de fiador, perante o 
Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), compromisso de empréstimo no montante de US$ 
5.450.000 (cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta mil dólares), destinado à aquisição de bens e 
equipamentos para a Instalação da primeira etapa da Usina Capivari-achoeira, a ser firmado com a Central 
Elétrica Capivari – Cachoeira S. A. – ELETROCAP –, como mutuária, e a Companhia Paranaense de 
Enargia Elétrica – COPEL –, como interveniente. 

Parágrafo único – O empréstimo, a juro de 6% (seis por cento) so ano, será amortizado em 19 
(dezenove) anos, mediante prestações semestrais, Iguais, a partir do 9º (nono) semestre após a assinatura 
do contrato. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 5 de maio de 1965. – Camillo Nogueira da Gama- Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 39/65) 

(Publicada no DCN (Seção II) de 6.5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1965 

Altera o art. 76 do Regimento Interno. 

Artigo único – O art. 76 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 76 – Compete ao suplente substituir o membro da Comissão: 

a) eventualmente, nos seus Impedimentos, para efeito de quorum nas reuniões; 

b) por determinados períodos, nas hipóteses previstas nos arts. 38, 39, 40 e 42. 



§ 1º – A convocação será feita pelo Presidente da Comissão, obedecida a ordem numérica do 
suplente. 

§ 2º – Em caso de vaga, licença ou afastamento com prazo determinado (art. 38), substituirá o títular 
ausente o suplente de número mais baixo na classificação ordinal, ressalvado o disposto no art. 73-A. 

§ 3º – Ao suplente poderá ser distribuída proposição para relatar: 

1) nas substituições previstas na alínea b deste artigo;  

2) quando se trate de matéria em regime de urgência; 

3) quando o volume das matérias despachadas à Comissão o justifique. 

§ 4º – Nas hipóteses de números 2 e 3 do parágrafo anterior, se a representação do Partido a que 
pertencer o suplente estiver completa na reunião, a presença dele só será computada, com o seu voto, em 
relação è matéria que relatar, deixando de participar da deliberação o suplente convocado por último, ou, na 
inexistência deste, o último dos titulares do Partido constantes da lista oficial da Comissão publicada no 
Diário do Congresso Nacional. 

§ 5º – Serão devolvidas ao Presidente da Comissão, para redistribuição, as proposições em poder do 
membro da Comissão, títular ou suplente, ao se afastar ele do exercício, nos casos dos arts. 38, 39, 40 e 
42.” 

Senado Federal, em 6 de malo de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 38/65) 

Publicada no DCN (seção II) de 7-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1965 

Toma sem efeito a nomeação de Vera Lucia Larsen 
Malheiros. 

Artigo único – Fica sem efeito a nomeação de Vera Lucia Larsen Malheiros para o cargo da classe 
Inicial da carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, por não ter sido 
verificada a posse no prazo legal. 

Senado Federal, em 19 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-5-65  

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, ne 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1965 

Nomeia Hermes Franco dos Santos para o cargo de 
Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal 



Artigo único – É nomeado, de acordo com o artigo 85, letra e, do Regimento Interno, para o cargo de 
Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Hermes Franco dos Santos, na 
vaga de Vera Lúcia Larsen Malheiros. 

Senado Federal, 19 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 50/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1965 

Põe è disposição do CADE o Assessor Legislativo do 
Senado Federal José Vicente de Oliveira Martins. 

Artigo único – É posto à disposição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), pelo 
prazo de 2 (dois) anos e sem vencimentos, nos termos da artigo 300 da Resolução nº 6, de 1960. o 
Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Vicente de Oliveira Martins. 

Senado Federal, 19 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 51/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade,"Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 34 da Lei nº 482, de 30 de 
agosto de 1937. 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 5 de agosto de 1957, no Recurso Extraordinário nº 25.533, do 
Estado de Pernambuco, a execução do art. 34 da lei federal nº 492, de 30 de agosto de 1937. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/65) 

Publicada no DCN (Seção III de 21-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1965 



Suspende a execução do art. 10 da Lei nº 2.859, de 5 de 
dezembro de 1962, do Estado do Piaui. 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 29 de maio de 1964, na Representação nº 543, do Estado do 
Piauí, a execução do art. 10 da Lei nº 2.359, de 5 de dezembro de 1962, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/65) 

Publicado no DCN (Seção II) de 21-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 75 do Código Tributário do 
Município de Major Isidoro, do Estado de Alagoas 

Art. 1º – é suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 9 de janeiro de 1961, no Recurso Extraordinário nº 39.933, de 
Alagoas, a execução do art. 75 do Código Tributário do Município de Major Isidoro, daquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1965 

Suspende a execução dos arts 7º, 17 e 29 da Lei nº 534, de 
31 de dezembro de 1948, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 4 de janeiro de 1950, na Representação nº 130, do Estado do Rio 
Grande do Sul, a execução dos arts. 7º, 17 e 29 da Lei nº 534, de 31 de dezembro de 1948, do mesmo 
Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/65) 



Publicada no DCN (Seção II) de 21-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1965 

Suspende a execução da LeI nº 2.340, de 31 de dezembro 
de 1958, do Estado do Rio Grande do Norte 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 24 de outubro de 1960, na Representação nº 451, do Estado do 
Rio Grande do Norte, a execução da Lei nº 2.340, de 31 de dezembro de 1958, que criou o Município de 
Campo Redondo, desmembrado do Município de Santa Cruz, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 879, de 5 de abril de 1963, 
do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 22 de outubro de 1964, na Representação nº 598, de Santa 
Catarina, a execução da Lei nº 879, de 5 de abril de 1963, do mesmo Estado, que criou o Município de 
Marari, desmembrado do território do Município de Tangará. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/65) 

Publicada no DCN (seção II) de 21-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1965 

Suspende a execução dos arts. 9º e 19 da Lei nº 6.895, de 
1º de setembro de 1962, do Estado de São Paulo. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na sessão de 16 de novembro de 1964, na Representação nº 608, do Estado de 
São Paulo, a execução dos arts. 9º e 19 da Lei nº 6.895, de 1º de setembro de 1962, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 21 de maio de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1965 

Suspende a execução das Leis nos 2.085, de 26 de 
dezembro de 1957, e 2.086, de 27 de dezembro de 1957, do Estado 
de Alagoas. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 18 de agosto de 1958, na Representação nº 358, do Estado de 
Alagoas, a execução das Leis nos 2.085, de 26 de dezembro de 1957, que criou o Município de Boca da 
Mata, e 2.086, de 27 de dezembro de 1957, que criou o Município de Campo Alegre, naquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de maio de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, em 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/65) 

(Publicada na DCN (Seção II) de 27-5-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1965 

Aposenta Abel Ferraz de Macedo, Ajudante de 
Conservador de Documentos, PL-7, da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 345, itens II e III, da Resolução nº 6, de 1960, e com a gratificação adicional a que faz jus, o Ajudante 
de Conservador de Documentos, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Abel Ferraz de 
Macedo. 

Senado Federal, em 26 de maio de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 56/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-5-65 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1965 

Suspende a execução das Leis nos 577 e 578, de 14 de 
agosto de 1964, do Estado da Guanabara. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 30 de novembro de 1964, na Representação nº 602, do Estado da 
Guanabara, a execução das Leis nos 577 e 578, de 14 de agosto de 1964, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 2 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-6-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1965 

Suspende a execução do Ato nº 993, d 9 de janeiro de 1936, 
da Municipalidade de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 15 de agosto de 1954, no Recurso Extraordinário nº 18.606, de São Paulo, a 
execução do Ato nº 998, de 9 de janeiro de 1936, da municipalidade de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 42/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-6-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 104, incisos I e II, da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro e do art. 92 e seus 
parágrafos da Lei no 109, de 16 de fevereiro de 1948, do mesmo 
Estado. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 28 de setembro de 1957, na Representação nº 314, do Procurador-Geral da 



República, a execução do art. 104, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e do art. 92 e 
seus parágrafos da Lei nº 109, de 16 de fevereiro de 1948, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 43/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-6-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução do art. 102 da Lei nº 321, 
de 8 de janeiro de 1949, do Estado da Paraíba. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 20 de junho de 1958, no Recurso Extraordinário nº 29.888, do Estado da 
Paraíba, a execução do art. 102 da Lei nº 321, de 8 de janeiro de 1949, do mesmo Estado, na parte em que 
assegura aos funcionários municipais as mesmas vantagens atribuídas aos servidores estaduais pelo 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado. 

Art. 2º– Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 46/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-6-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 1.077, de 10 de abril de 
1950, do Estado de Mato Grosso. 

Art. 1º – é suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 30 de agosto de 1961, no Recurso Extraordinário nº 44.585, do Estado de 
Mato Grosso, a execução da Lei nº 1.077, de 10 de abril de 1950, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-6-65 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 62, § 2º, do Regulamento de 
Custos do Estado de Goiás. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 11 de janeiro de 1952, no Recurso Extraordinário nº 15.861, do Estado de 
Goiás, a execução do art. 62, § 2º, do Regimento de Custas do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 41/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-6-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1965 

Torna sem efeito a Resolução nº 17, de 24 de março de 
1965, do Senado Federal. 

Artigo único – Fica sem efeito a Resolução nº 17, de 24 de março de 1965, que suspendeu a 
execução da Lei nº 514, de 12 de dezembro de 1952, do Estado da Bahia, em virtude de haver o Supremo 
Tribunal Federal, através do Ofício nº 704-P, de 10 de maio de 1965, comunicado que, em decisão proferida 
em embargos de nulidade, reconsiderou pronunciamento anterior, que dera pela inconstitucionalidade 
daquele diploma legal. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 60/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-6-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1965 

Torna sem efeito a nomeação de Levy Machado, Elza 
Corrêa do Paço e Haroldo Gueiros Bernardes para os cargos de 
Taquigrafo de Debates, PL-4. 

Artigo único – Ficam sem efeito as nomeações de Levy Machado, Elza Corrêa do Paço e Haroldo 
Gueiros Bernardes para os cargos de Taquigrafo de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, por não tomarem posse no prazo legal. 

Senado Federal, em 23 de junho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 49/65) 

Publicada no DCN (seção II) de 24-6-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1965 

Nomeia Sérgio de Pontes, candidato habilitado em 
concurso, para o cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea e, nº 2, do Regimento Interno, para o 
cargo vago de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o candidato 
habilitado em concurso público, Sérgio de Pontes. 

Senado Federal, em 6 de julho de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 64/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº  II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1965 

Autoriza o Estado da Guanabara, através da 
Superintendência de Serviços Médicos (SUSEME), a contrair 
empréstimo até o valor de DM 8.200.000 (oito milhões e duzentos 
mil marcos alemães) com o Kreditanstall für Wiederaufbau, de 
Frankfurt, Alemanha. 

Art. 1º – É o Estado da Guanabara, através da Superintendência de Serviços Médicos (SUSEME), 
autorizado a contrair empréstimo até o valor de DM 8.200.000 (oito milhões e duzentos mil marcos alemães, 
com o Kreditanstalt für Wiederaufbau, de Frankfurt, Alemanha. 

Parágrafo único – O empréstimo destina-se a equipar os hospitais do Estado da Guanabara e 
integrar-se, como complemento, ao plano de saúde que o Governo brasileiro se comprometeu a realizar 
com a ajuda do Governo da República Federal da Alemanha, conforme protocolo de cooperação financeira 
assinado em 30 de novembro de 1963. 

Art. 2º – O empréstimo vencerá juros de 3% (tres por cento) ao ano, calculados a partir do dia em 
que os desembolsos forem debitados até a data em que os reembolsos forem levados a crédito da conta do 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, e será saldado até 30 de junho de 1980. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 66/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-7-65 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos da art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1965 

Autoriza a Estado de Minas Gerais a contrair empréstimo, 
até o valor de US$ 15.000.000 (quinze milhões de dólares), com os 
Estados Unidos da América, através da Agência Internacional 
para o Desenvolvimento (AID) e da co-participação da Comissão 
Coordenadora da Aliança para o Progresso (COCAP). 

Art. 1º – É o Estado de Minas Gerais, pelo seu Departamento de Estradas de Rodagem, autorizado a 
contrair empréstimo, até o valor de US$ 15.000.000 (quinze milhões de dólares), com os Estados Unidos da 
América, através da Agência Internacional para o Desenvolvimento (AID) e da co-participação da Comissão 
Coordenadora da Aliança para o Progresso (COCAP). 

Parágrafo único – O empréstimo destina-se à aquisição de máquinas, admissão e treinamento de 
pessoal, para a execução de um programa racional de conservação das rodovias do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2º – O empréstimo vencerá juros de 3 1/2% (três e meio por cento) ao ano, pelo prazo de 20 
(vinte) anos, devendo ser pago em 35 (trinta e cinco) parcelas semestrais, com 3 (três) anos de período de 
carência, e utilizada até 3 de novembro de 1966. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 67/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1965 

Nomeia Aroldo Moreira para o cargo de Diretor, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinada com o art. 75, item IV, alínea g, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento 
da Secretaria), para exercer o cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Oficial 
Legislativo, PL-3, Aroldo Moreira. 

Senado Federal, em 8 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 71/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos da art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1965 



Dispõe sobre a criação da Diretoria do Patrimônio e sua 
estrutura administrativa. 

Art. 1º – É criada a Diretoria do Patrimônio, integrando a Divisão dos Serviços Administrativos, com a 
incumbência de promover o controle, registro e conservação dos bens patrimoniais do Senado, bem como 
organizar o seu processamento de aquisição e utilização. 

§ 1º – São órgãos da Diretoria do Patrimônio: 

I – Administração do Edifício (art. 36 da Resolução nº 6/60). 

II – Almoxarifado (art. 27, parágrafo único, da Resolução nº 6/60). 

III – Seção de Controle e Tombamento de Bens. 

IV – Seção de Aquisição de Material. 

§ 2º – À Seção de Controle e Tombamento de Bens compete: 

a) manter cadastro dos bens patrimoniais do Senado Federal; 

b) realizar tombamento periódico dos bens do Senado Federal; 

c) Informar processos relativos a assuntos da Diretoria do Patrimônio; 

d) processar e encaminhar ao Diretor do Patrimônio qualquer requerimento, recurso ou consulta dos 
funcionários lotados da Diretoria; 

e) organizar e manter fichários de arrolamentos de bens; 

f) manter, em colaboração com o almoxarifado, registro do estoque de material; 

g) preparar os demais atos administrativos necessários ao funcionamento da Diretoria do Patrimônio. 

§ 3º – A Seção de Aquisição de Material compete fiscalizar e organizar os processos de aquisição de 
material, nos termos de Instrução da Comissão Diretora. 

Art. 2º – São criados, integrando o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado Federal a que se 
refere o art. 8º da Resolução nº 6, de 1960, os seguintes cargos e funções gratificadas.  

Nº de cargos I – Isolados de pavimento 
efetivo 

Símbolo 

 

1 

1 

1  

1  

2    

Diretor 

Engenheiro 

Superintendente do Equipamento 
Eletrônico  

Operador Eletricista da Usina 
Geradora  

II – Funções gratificadas  

Chefes de Seção  

PL-1 

PL-3  

PL-3 

PL-7   

FG-3 

 

Art. 3º – Fica suprimido no Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado um cargo de Supervisor do 
Equipamento Eletrônico, PL-6. 

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 9 de julho de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência.  



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 72/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1965 

Suspende a execução das alíneas "b” e “e” do artigo 37 da 
Constituição do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 17 de maio de 1957, na Representação nº 208, do Estado de São 
Paulo, a execução das alíneas b e e do artigo 37 da Constituição do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 12 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 53/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 1º da Lei nº 173, de 7 de 
outubro de 1948, do Estado de Goiás 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 19 de setembro de 1955, na Representação nº 192, do 
Procurador-Geral da República, a execução do art. 1º da Lei nº 173, de 7 de outubro de 1948, do Estado de 
Goiás. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 14 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 57/85) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 124, de 13 de setembro de 
1945, do Município de Baturité, Estado do Ceará. 



Art. 1º – E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 20 de junho de 1958, no Recurso Extraordinário nº 30.396, do 
Estado do Ceará, a execução da Lei nº 124, de 13 de setembro de 1945, do Município de Baturité, do 
mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 14 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 54/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 2.970, de 6 de abril de 1955, 
do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 2 de julho de 1956, na Representação nº. 248, do Estado de São 
Paulo, a execução da Lei nº 2.970, de 6 de abril de 1955, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 14 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 44/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1965 

Torna sem efeito a nomeação de Sebastião Ferreira de 
Azevedo, candidato habilitado em concurso, para o cargo de 
Auxiliar legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – E tornada sem efeito, de acordo com o artigo 85, alínea e, nº 2, do Regimento Interno, 
a nomeação de Sebastião Ferreira de Azevedo, candidato habilitado em concurso público, para o cargo de 
Auxiliar Legislativo, PL-10. 

Senado Federal, em 14 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 63/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1965 

Art. 1º – A nomeação para o cargo de Médico será feita de acordo com o art. 75, inciso 6º, da 
Resolução nº 6, de 1960, observado o disposto na presente Resolução. 

§ 1º – Nenhuma nomeação será feita pela Comissão Diretora sem prévio exame dos títulos e 
documentos apresentados pelos candidatos por uma Comissão presidida por um de seus membros e 
constituída de dois (2) Senadores e dois (2) médicos do Senado Federal. 

§ 2º – A Comissão estabelecida no parágrafo anterior levará em consideração, com prioridade, a 
especialização do candidato que seja mais conveniente ao Senado Federal, de acordo com as indicações 
do seu Serviço Médico. 

Art. 2º – Ficam criados no quadro da Secretaria do Senado Federal os seguintes cargos isolados: 

– 1 Médico, PL-3; 

– 2 Atendentes de Enfermagem, PL-9; 

– 1 Massagista, PL-11; 

– 1 Atendente, PL-12. 

Art. 3º – Ficam suprimidos dois (2) cargos de Atendente de Enfermagem, FT-3, e um (1) de Auxiliar 
Substituto, FT-5, da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 14 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 73/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1965 

Nomeia Heraldo de Abreu Coutinho para o cargo de 
Superintendente do Equipamento Eletrônico. 

Artigo único – é nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para o 
cargo vago, de provimento efetivo, de Superintendente do Equipamento Eletrônico, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Haroldo de Abreu Coutinho. 

Senado Federal, em 14 de julho de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 74/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-7-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1965 

Nomeia Adherbal Távora de Albuquerque para o cargo de 
Diretor do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 



Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c. nº 2, do Regimento Interno, para o 
cargo isolado de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Adherbal Távora de 
Albuquerque. 

Senado Federal, em 3 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 76/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, e eu, 
Auro Moura Andrade, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1965 

Nomeia os Doutores José Farani e Juarez Abdulmassih 
para os cargos vagos de Médico do quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno 
(Resolução nº 2, de 1959), para os cargos vagos de Médico, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado, 
José Farani e Juarez Abdulmassih. 

Senado Federal, em 3 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 77/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1965 

Nomeia Durville de Barros Silva para o cargo de Operador 
Eletricista da Usina Geradora. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para o 
cargo vago, de provimento efetivo, de Operador Eletricista da Usina Geradora, PL-7, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Durville de Barros Silva. 

Senado Federal, em 3 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 78/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 760, de 26 de 
outubro de 1951, do Estado de Minas Gerais 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, a 16 de junho de 1961, no Recurso Extraordinário nº 36.298, do Estado de 
Minas Gerais, a execução da Lei nº 700, de 26 de outubro de 1951, do mesmo Estado, na parte referente à 
taxa de recuperação econômica. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 5 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 61/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-8.65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 2º da Lei nº 1. 890, de 13 de 
Junho de 1953. 

Art. 1º – E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida, pelo 
Supremo Tribunal Federal, a 11 de março de 1965, no Conflito de Jurisdição nº 2.739, do Estado de São 
Paulo, a execução da art. 2º da Lei nº 1.890, de 13 de junho de 1968, que atribui à Justiça comum o 
conhecimento das reclamações formuladas pelos empregados a que se refere a mesma Lei. 

Art. 2º– Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 5 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 62/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 3.123, de 31 de 
outubro de 1962, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 9 de setembro de 1964, no Mandado de Segurança nº 12.437, a 
execução da Lei nº 3.123, de 31 de outubro de 1962, do Estado de Santa Catarina, no que concerne à 
cobrança da Taxa de Educação e Saúde, como adicional do imposto de Vendas e Consignações, no 
exercício de 1962, em face do que dispõe o § 34 do art. 141 da Constituição Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 12 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 59/65) 



Publicada no DCN (Seção II) de 13-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1965 

Suspende a execução da alínea “b” do § 2º do art. 3º. da 
Lei nº 5.917, de 26 de dezembro de 1961, do Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 13 de março de 1965, no Recurso em Mandado de Segurança nº 
13.994, a execução da alínea b do § 2º do art. 3º da Lei nº 5.917, de 26 de dezembro de 1961, do Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo, que manda computar, no movimento econômico, o valor das 
mercadorias transferidas de um estabelecimento para suas filiais, para efeito de pagamento de Imposto de 
Indústria e Profissões. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 69/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1965 

Suspende a execução das Leis nºs 1.504 e 253, ambas de 
29 de agosto de 1956, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 24 de abril de 1957, na Representação nº 275, do Estado de Santa Catarina, 
a execução das Leis nos 1.504 e 253, ambas de 29 de agosto de 1956, daquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de agosto de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 92/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1965 

Aposenta Francisca Louzada, Inspetor de Segurança, PL-B, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 



Artigo único – É aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que faz jus, 
nos termos do art. 191, item I, da Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 
6, de 1960, o Inspetor de Segurança, PL-B, de Quadro da Secretaria do Senado Federal, Francisco 
Louzada. 

Senado Federal, em 10 de setembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 83/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-9-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1965 

Aposenta Geraldo Teodoro Ferreira, Auxiliar de Portaria, 
PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – é aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que tiver 
direito, nos termos do art. 194, item I, da Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III, da 
Resolução nº. 6, de 1960, o Auxiliar de Portaria, PL-8, Geraldo Teodoro Ferreira. 

Senado Federal, em 10 de setembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 84/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-9-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro Moura 
Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1965 

Suspende a execução do inciso IV do § 1º do art. 27 da 
Constituição do Estado da Guanabara, de 27 de março de 1961. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 22 de março de 1965, na Representação nº 561, do Estado da 
Guanabara, a execução do inciso IV do § 1º do art. 27 da Constituição daquele Estado, de 27 de março de 
1961. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 13 de setembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 68/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-9-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1965 



Prorroga, por um ano, a licença concedida a Antonio 
Augusto Gentil Cabral, Noticiarista da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É prorrogada, por um ano, a licença concedida pela Resolução nº 33, de 1964, que 
pôs à disposição do Governo do Ceará, sem vencimentos, nos termos do art. 260, Item I, do Regulamento 
da Secretaria do Senado Federal, o Noticiarista de Radiodifusão, PL-8, Antônio Augusto Gentil Cabral. 

Senado Federal, em 15 de setembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 85/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-9-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1965 

Põe à disposição do Governo do Estado do Ceará a Oficial 
Legislativo, PL-6, Moema Fernandes Távora. 

Artigo único – É posta à disposição do Governo do Estado do Ceará, sem vencimentos, pelo prazo 
de 17 meses, nos termos do art. 300, Item I, do Regimento da Secretaria, a Oficial Legislativo, PL-6, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Moema Fernandes Távora. 

Senado Federal, em 15 de setembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 86/65) 

Publicada no DCN (Seção II) do 16-9-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1965 

Toma sem efeito a nomeação de Sérgio de Pontes, 
candidato habilitado em concurso, para o cargo de Auxiliar 
Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É tomada sem efeito, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento lnterno, a 
nomeação de Sérgio de Pontes, candidato habilitado em concurso público, para o cargo de Auxiliar 
Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 15 de setembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 87/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-9-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regulamento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1965 

Nomeia José Carlos Alves dos Santos, candidato 
habilitado em concurso público de Auxiliar Legislativo. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Carlos Alves dos 
Santos. 

Senado Federal, em 15 de setembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 89/65) 

Publicada no DCN (seção II) de 16-9-65 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1965 

Senhor Presidente do Senado Federal: 

Nos termos da letra a do art. 149 do Regimento do Senado Federal, requeremos a constituição de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para estudar as causas de ordem geográfica, social, política, 
econômica, ou outras, que deram lugar ao movimento separatista, Irrompido, nos Municípios de Feijó, 
Tarauacá e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, devendo apurar especialmente o seguinte: 

a) qual o caráter do movimento e qual a sua repercussão, no tocante à integridade nacional, 
considerando que se trata de região de fronteira; 

b) qual a influência da falta de uma estrada – a BR-29 – que ligue aqueles Municípios entre si e com 
o restante do Estado, bem como da falta de campos de pouso permanentes, nas suas cidades sedes; 

c) qual a produção atual da região, no que se refere à subsistência de suas populações, e quais as 
possibilidades em futuro próximo; 

d) quais as atividades comerciais e industriais da região e seu valor per capita; 

e) quais as verbas ou dotações federais e estaduais que esses Municípios estão recebendo 
efetivamente e qual o total dos impostos ai arrecadados pela União e pelo Estado; 

f) quais as necessidades mais prementes dessas populações e se os governos municipais em causa 
têm recursos para atendê-las. 

A Comissão, ao final, além de informar sobre o questionário acima, Indicará: 

– se e transformação da região do Juruá em Território Federal resolve os problemas atuais daquela 
região da terra acriana, ou 

– se há meios de atender àqueles problemas, sem a solução da separação; caso afirmativo, quais 
são esses meios; 

– qual será o prejuízo, de ordem econômica e financeira, causado ao Estado do Acre, caso se efetive 
a separação. 

A Comissão será composta de três membros e disporá de cinco milhões de cruzeiros para as suas 
despesas, fixado o prazo de quarenta dias para ultimação dos trabalhos. 

A Comissão poderá deslocar-se para aquele Estado, com todos ou parte dos seus membros, 
acompanhada ou não de assessores e técnicos, bem como requisitar funcionários do Senado, ou a 
assistência técnica de órgãos do Poder Público Federal. 

Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1965. – Oscar Passos – Goldwasser Santos – Júlio Leite – 
Edmundo Levi – Antônio Virgílio – Nogueira da Gama – José Feliciano – Manoel Dias – José Elias Isaac – 
Jefferson de Aguiar – Aurélio Vianna – Sigefredo Pacheco – Raul Giuberti – Heribaldo Vieira – José 
Rollemberg Leite – Attílio Fontana – Mello Braga – Antônio Martins – Menezes Pimentel – Edson Catalão – 
Gastão Müller – Eugênio Barros – Antônio Carlos – Cattete Pinheiro – José Bezerra. 



_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1965 

Suspende cobrança de imposto feita pela Fazenda de São 
Paulo, com base na legislação tributária estadual. 

Art. 1º – É suspensa a execução do art. 10, alínea b, do Decreto nº 22.022, de 31 de janeiro de 1953, 
do Estado de São Paulo, que autorizava a cobrança do Imposto sobre Transações, tendo por fato gerador a 
renda auferida em virtude de contratos de locação de serviços profissionais, considerada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva prolatada no Recurso Extraordinário nº 38.538. 

Art. 2º – é revogada a Resolução nº 32, de 1965. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 14 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 92/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1965 

Aposenta Leilah de Góes Cardoso, Oficial Legislativo, PL-
6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que faz jus, 
nos termos do art. 191, item I, da Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 
6, de 1960, a Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Leilah de Góes 
Cardoso. 

Senado Federal, em 19 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 82/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1965 

Suspende a execução do item 1º do art. 11 da Lei número 
2.772, de 21 de julho de 1961, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 26 de agosto de 1964, no Mandado de Segurança nº 12.459, do 



Estado de Santa Catarina, a execução do item 1º do art. 11 da Lei nº 2.772, de 21 de julho de 1961, do 
mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 20 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, número 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1965 

Exonera, por abandono de cargo, o Auxiliar de Limpeza, 
PL-15, Francisco Silvestre de Carvalho. 

Artigo único – É exonerado por abandono do cargo, nos termos do art. 85, alínea e, nº 2, do 
Regimento Interno, combinado com a art. 210, item II, § 1º, da Resolução nº 6, de 1960, o Auxiliar de 
Limpeza, PL-15, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Francisco Silvestre de Carvalho. 

Senado Federal, em 22 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 94/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, número 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1965 

Exonera, por abandono do cargo, o Auxiliar de Limpeza, 
PL-11, Elso Rodrigues Catanhede. 

Artigo único – É exonerado, por abandono do cargo, nos termos do artigo 85, alínea c, do 
Regimento Interno, combinado com o artigo 210, Item II, § 1º, da Resolução nº 6, de 1960, o Auxiliar de 
Limpeza, PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Elso Rodrigues Catanhede. 

Senado Federal, em 22 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 95/65) 

Publicado no DCN (seção II) de 23-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1965 



Suspende a execução da Lei federal nº 3.421, de 10 de 
julho de 1958, na parte relativa à cobrança, no exercício de 1958, 
da Taxa de Melhoramento dos Portos. 

Art. 1º – É suspensa, par inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 18 de outubro de 1961, no Recurso de Mandado de Segurança nº 
8.517, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução da Lei federal nº 3.421, de 10 de julho de 1958, na 
parte relativa à cobrança, no exercício de 1958, da Taxa de Melhoramento dos Portos. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 65/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos da art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo e seguinte 

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1965 

Suspende a execução do artigo 28 da Lei de Organização 
Judiciária do Estado da Bahia. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 15 de setembro de 1948, no Recurso Extraordinário nº 11.543, a 
execução do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 70/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 6.767, de 19 de novembro 
de 1963, do Estado do Ceará. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 16 de novembro de 1964, na Representação nº 590, a execução 
da Lei nº 6.767, de 19 de novembro de 1963, do Estado do Ceará, 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 27 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 81/65) 



Publicada no DCN (Seção II) de 28-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução do Decreto-Lei número 
1.416, de 25 de novembro de 1945, do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 23 de junho de 1954, no Recurso Extraordinário nº 18.116, a 
execução do Decreto-Lei nº 1.416, de 25 de novembro de 1945, do Estado de Minas Gerais, na parte em 
que determina a inscrição compulsória de magistrado como sócio de instituição de previdência social. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 27 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 91/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1965 

Suspende a execução do inciso III do artigo 37 e da alínea 
“c” do artigo 70 da Constituição do Estado do Pará. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 21 de junho de 1950, na Representação nº 134, a execução do 
inciso III do artigo 37 e da alínea c do artigo 70 da Constituição do Estado do Pará. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 28 de outubro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 79/65) 

Publicada no DCN (Seção 11) de 29-10-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 32 da Lei Orgânica dos 
Municípios do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 1, de 18-9-
47). 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 29 de novembro de 1954, no Recurso Extraordinário número 



24.139, a execução do artigo 32 da Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 1, 
de 18 de setembro de 1947). 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 3 de novembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 80/65) 

Publicação no DCN (Seção II) de 4-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1965 

Prorroga por um ano a licença concedida a Luiz Renato 
Vieira da Fonseca, Auxiliar Legislativo, PL-8, da Secretaria do 
Senado Federal. 

Artigo único – É prorrogada, por um ano, a licença concedida pela Resolução nº 52, de 1964, que 
pôs à disposição da CADE, sem vencimentos, nos termos do artigo 300, item I, do Regulamento da 
Secretaria do Senado Federal, o Auxiliar Legislativo, PL-8, Luiz Renato Vieira da Fonseca. 

Senado Federal, em 11 de novembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 101/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1965 

Altera o art. 160 da Resolução nº 6, de 1960. 

Art. 1º – O art. 160 da Resolução nº 6, de 1960, passa a vigorar com a Inclusão do seguinte número: 

"38 – despachar processos de aposentadoria de funcionários, expedindo os respectivos títulos de 
inatividade.” 

Art. 2º – Acrescente-se ao art. 32, parágrafo único, da Resolução nº 6, de 1960, o seguinte: 

“IV – Seção de Informações 

V – Seção de Controle de Inativos.” 

Art. 3º – No Quadro a que se refere o art. 8º da Resolução nº 6, de 1960, acrescente-se, nas 
“Funções Gratificadas”, mais 

“2 – Chefe de Seção – FG-3”. 

Senado Federal, em 17 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 93/65) 



Publicada no DCN (Seção II) de 18-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1965 

Suspende a execução do art. 1º da Lei nº 2.019, de 23 de 
dezembro de 1952, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – é suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 2 de outubro de 1957, no Recurso de Mandado de Segurança nº 
2.683, a execução do art. 1º da Lei nº 2.019, de 23 de dezembro de 1952, do Estado de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 18 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 98/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ano 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 2.928, de 18 de setembro 
de 1963, do Rio Grande do Norte. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 19 de outubro de 1964, na Representação nº 574, a execução da Lei nº 
2.928, de 18 de setembro de 1963, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 18 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 100/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei no 3.788, de 28 de novembro 
de 1960, do Estado de Pernambuco. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 24 de abril de 1963, no Recurso de Mandado de Segurança 
número 10.956, a execução da Lei nº 3.788, de 28 de novembro de 1960, do Estado de Pernambuco. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 19 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 99/65) 

Publicada na DCN (Seção II) de 20-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução do Decreto nº 1.987, de 19 
de dezembro de 1939, e das Leis nº 9, de 1º de novembro de 1935, 
e 67, de 20 de janeiro de 1938, do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1º – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 6 de julho de 1953, no Recurso Extraordinário nº 17.246, a 
execução do Decreto nº 1.987, de 19 de dezembro de 1939, do Estado de Minas Gerais, na parte que criou 
o Imposto de Exploração Agrícola e Industrial, assim cama das Leis nos 9, de 1º de novembro de 1935, e 67, 
de 20 de janeiro de 1938, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 97/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1965 

Põe à disposição do Governo do Estado de Pernambuco o 
Auxiliar Legislativo, PL-9, Nilson Roberto de Novaes Carneiro 
Campelo. 

Artigo único – É posto à disposição do Governo do Estado de Pernambuco, sem vencimentos, nos 
termos do art. 300, item I, do Regulamento da Secretaria, a Auxiliar Legislativo, PL-9, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Nilson Roberto de Novaes Carneiro Campelo. 

Senado Federal, em 26 de novembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 104/65) 



Publicada no DCN (Seção II) de 26-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1965 

Assegura instrução aos filhos do Senador Kairala José 
Kairala. 

Art. 1º – Fica assegurada, a expensas do Senado, Instrução primária e secundária aos filhos de 
Kairala José Kairala, suplente de Senador pelo Estado do Acre, que, em circunstância trágica, morreu em 
pleno exercício do mandato, quando participava de Sessão plenária desta Casa. 

Parágrafo único – A Comissão Diretora adotará as providências necessárias ao cumprimento da 
presente Resolução. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de novembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 50/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-11-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 1.375, de 9 de junho de 
1964, do Estado do Maranhão. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 27 de maio de 1965, na Representação nº 638, a execução da Lei 
nº 2.375, de 9 de junho de 1964, do Estado do Maranhão, que criou o Município de São João do Paraíso. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 106/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1965 

Suspende a execução da Lei nº 2.471, de 21 de agosto de 
1962, do Estado de Alagoas. 



Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 20 de agosto de 1965, na Representação nº 573, a execução da 
Lei nº 2.471, de 21 de agosto de 1962, do Estado de Alagoas. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, vice-presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 107/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1965 

Suspende, em parte, a execução dos Incisos do art. 58 da 
Lei nº 2.622, de 30 de novembro de 1956, do Estado de 
Pernambuco. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 17 de maio de 1965, no Recurso Extraordinário nº 53.119, a execução dos 
incisos do art. 58 da Lei nº 2.622, de 30 de novembro de 1956, do Estado de Pernambuco, na parte em que 
autorizam a nomeação para os cargos de carreira de professoras da Capital, sem habilitação em concurso. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 105/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1965 

Altera o Regimento Interno, criando a Comissão de 
Valorização Econômica da Amazônia. 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Ao art. 61 

Acréscimo do seguinte número: 

“19 – de Valorização Econômica da Amazônia (CVEA). 

Em seguida ao art. 100 

Acréscimo de: 



“Art. 100-A – À Comissão de Valorização Econômica da Amazônia compete opinar, 
obrigatoriamente, quanto ao mérito, sobre proposições que digam respeito a assuntos de interesse da 
Amazônia ou que com ela se relacionem. 

Parágrafo único – O pronunciamento da Comissão de Valorização Econômica da Amazônia   não 
exclui: 

a) o da Comissão de Constituição e Justiça, quanto aos aspectos constitucional e jurídico, quando 
não hajam sido objeto de exame pelo órgão congênere da Câmara dos Deputados; 

b) o da Comissão de Finanças, quanto aos aspectos de sua competência." 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1965. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 40/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1965 

Aposenta Lúcio Machado Tosta, Inspetor de Segurança, 
PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que faz jus, 
nos termos do art. 191, item I, da Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 
6, de 1960, o Inspetor de Segurança, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Lúcio Machado 
Tosta. 

Senado Federal, em 2 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 110/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1965 

Exonera, a pedido, Arão Bekerman do cargo de Auxiliar de 
Limpeza, PL-15, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra e, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar de Limpeza, PL-15, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Arão Bekerman. 

Senado Federal, em 2 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 109/65) 

Publicada no DCN (Seção I) de 3-12-65 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1965 

Aposenta Roldão Pimentel Simas no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
as Leis nºs 288, de 8 de junho de 1948, 616, de 2 de fevereiro de 1949, e 1.156, de 12 de julho de 1950, e 
os artigos 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, no cargo 
de Porteiro, PL-6, e com os proventos de Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Roldão Pimentel Simas. 

Senado Federal, em 2 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Projeto de Resolução n. 111/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1965 

Exonera, a pedido, Myrthes Nogueira, Taquigrafa de 
Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerada, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Taquigrafa de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Myrthes Nogueira. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 114/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1965 

Aposenta José de Freitas no cargo de Chefe de Portaria, 
PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com os arts. 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948, 345, item IV, da Resolução, nº 6, de 1960, 
e a gratificação adicional a que faz jus, no cargo de Porteiro, PL-6, e com os proventos correspondentes ao 
cargo de Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José de Freitas. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 112/65) 



Publicada no DCN (Seção I) de 4-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1965 

Aposenta Djalma Pereira Madruga no cargo de Chefe da 
Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, o Porteiro, PL-6, Djalma Pereira Madruga. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 121/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1965 

Suspende a execução do art 20, nº I, da Lei nº 760, de 26 de 
outubro de 1951, do Estado de Minas Gerais, e revoga a 
Resolução nº 80, de 5 de agosto de 1965. 

Art. 1º – E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, a 16 de junho de 1961, no Recurso Extraordinário nº 36.298, do Estado de 
Minas Gerais, a execução do art. 20, nº 760, de 26 de outubro de 1951, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução revoga a de nº 80, de 5 de agosto de 1965, é baixada em decorrência da 
retificação constante do Ofício nº 1.641-P-MG, de 17 de novembro de 1965, do Supremo Tribunal Federal, e 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 116/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1965 

Aposenta Adherbal Távora de Albuquerque, Diretor, PL-1, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, § 1, da Constituição Federal, combinado com 
os arts. 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, no cargo de 
Vice-Diretor-Geral, PL-O, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Diretor, PL-1, Adherbal Távora de 
Albuquerque. 



Senado Federal, em 8 de dezembro de 1965 – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 125/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-12-65 

_________________ 

Faço saber que a Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termas do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1965 

Nomeia Geraldo Gama Azevedo para o cargo isolado, de 
provimento efetivo, de Ajudante de Conservador de Documentos, 
PL-7, da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – E nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno 
(Resolução nº 2, de 1959), combinado com o art. 69 da Regulamente da Secretaria (Resolução nº 6, de 
1960), para o cargo isolado, de provimento efetivo, de Ajudante de Conservador de Documentos, PL-7, da 
Secretaria do Senado Federal, Geraldo Gama de Azevedo, na vaga decorrente da aposentadoria de Abel 
Ferraz de Macedo. 

Senado Federal, em 9 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 119/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1965 

Nomeia Nilson Simões da Luz para o cargo de Inspetor de 
Segurança, PL-B, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – E nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, no 2, do Regimento Interno (Resolução 
n. 2, de 1959), combinado com o art. 69 da Resolução n. 6, de 1960, para o cargo isolado de provimento 
efetivo, de Inspetor de Segurança, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Nilson Simões da 
Luz. 

Senado Federal, em 9 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 120/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Aura Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1965 

Autoriza a Estrada de Ferro Sorocabana a contratar com a 
Transport Maschinen – Export Import, a compra, a prazo, de 30 
(trinta) locomotivas Diesel elétricas e pegas sobressalentes, no 



valor total de US$RDA 5.985.500,00 (cinco milhões, novecentos e 
oitenta e cinco mil e quinhentos dólares – RDA). 

Art. 1º – E a Estrada de Ferro Sorocabana, de propriedade e administração do Estado de São Paulo, 
autorizada a contratar, como compradora e mutuária, de acordo com operação já aprovada, em 11 de 
novembro último, pelo Banco Central da República do Brasil, com a Transport Maschinen – Export Import, 
de propriedade do Governo da Republica Democrática Alemã, como vendedora, a compra, a prazo, 
obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas, em 7 de julho do corrente ano, entre as duas 
entidades, de 30 (trinta) locomotivas Diesel elétricas e peças sobressalentes, no valor total de US$RDA 
5.985.500,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos dólares – RDA). 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 9 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 117/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, n. II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1965 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a assumir, 
perante o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento, compromisso decorrente de um “Contrato de 
Fundos :para o Prometo” de construção da Usina Hidrelétrica de 
Xavantes, a cargo das Usinas Elétricas do Paranapanema S. A. – 
USELPA. 

Art. 1º – E o Governo do Estado de São Paulo autorizado a assinar, com o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento, um contrato pelo qual o referido Estado se obrigará: 

a) a entregar, às “Uslnas Elétricas do Paranapanema S. A. –USELPA", como pagamento por conta de 
subscrição de capital, importância não inferior a Cr$ 30.830.000.000 (trinta bilhões, oitocentos e trinta 
milhões de cruzeiros), parceladamente, a partir do corrente ano e na medida das necessidades da 
sociedade, para a construção da Usina Hidrelétrlca de Xavantes; 

b) a fornecer à mesma companhia recursos suplementares para a construção da Usina Hidrelétrica 
de Xavantes, caso se tornem insuficientes, para esse fim, as disponibilidades da companhia. 

Parágrafo único – A assinatura do contrato fica subordinada à concessão, pelo Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento, de um empréstimo até US$ 22.500.000 (vinte e dois milhões e 
quinhentos mil dólares) as “Usinas Elétricas do Paranapanema S. A. – USELPA”. 

Art. 2º – O fornecimento dos recursos financeiros referidos no inciso b do artigo anterior será 
realizado em bases e na forma a serem acordadas entre o Estado de São Paulo e as “Usinas Elétricas do 
Paranapanema S. A. –USELPA" 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 9 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resoluto n. 123/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-12-65 

_________________ 



Faço saber que a Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, n. 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1865 

Aposenta o Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares, PL-2, Vital Martins Ferreira. 

Artigo único – E aposentado, nos termos do art. 191, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
os arts. 341, item I, e 349, da Resolução n. 6, de 1969, e a gratificação adicional a que faz jus, o Redator de 
Anais e Documentos Parlamentares, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Vital Martins Ferreira. 

Senado Federal, em 9 de dezembro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 121/65) 

Publicada n. DCN (Seção II) de 10-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1965 

Altera a estrutura admin strativa do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal. 

Art. 1º – São criados, integrando o Quadro da Secretaria do Senado Federal, os seguintes cargos de 
provimento efetivo. 

Nº de                                             
cargos 

 

Nomenclatura Símbolo 

 

I – ISOLADOS  

2 Mecânico de Elevador PL-13 

8 Oficial de Tombamento do Patrimônio PL-8 

4 Redator de Radiodifusão  PL-4 

1 Subchefe do Serviço de Transporte  PL-7 

1 Chefe de Marcenaria  PL-6 

 

II – DE CARREIRA  

9 Ascensorista  PL-15 

6 Ascensorista PL-14 

3 Ascensorista PL-13 

3 Telefonista PL-15 

8 Auxiliar de Limpeza  PL-15 

4 Motorista  PL-10 

 

§ 1º – Os cargos de Mecânico de Elevador (1), de Oficial de Tombamento do Patrimônio (1), de 
Ascensorista (18), de Telefonistas (3), de Auxiliares de Limpeza (8) e de Motorista (4) serão preenchidos 
pelos atuais ocupantes, observado o disposto nesta Resolução. 

§ 2º – Os cargos de Redator de Radiodifusão (4) são compensados em sua criação pela extinção de 
4 cargos de Redator de Anais e Documentos Parlamentares, PL-2. 



§ 3º – O cargo de Subchefe do Serviço de Transporte será preenchido por um Motorista, a quem 
incumbirá substituir o Chefe em suas faltas e impedimentos, praticando todos os atas da competência 
daquele, e auxiliá-lo durante o exercício do titular. 

§ 4º – Os cargos de Ascensorista serão providos de cima para baixo da carreira, obedecida, para 
esse fim, o sistema fixado pelo art. 5º- da Resolução nº 6, de 1960. 

§ 5º – O cargo de Chefe da Mercenária será preenchido com o aproveitamento do servidor que já 
vem chefiando os serviços desse órgão. 

Art.  2º – Os servidores do Quadro Especial, criado pela Resolução nº 38, de 1963, serão 
enquadrados em cargos inicial de carreira e isolados de provimento efetivo do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, correspondentes às funções que atualmente exercem, conforme ato de especificação da 
Comissão Diretora, republicando-se o referido Quadro. 

Parágrafo único – Para os seguintes casos em que não ocorre a identidade de atribuições, são 
fixados os padrões abaixo:  

Função                                                                         Padrão 

Revisor .................................................................................................................................................... PL-8  

Revisor Auxiliar ....................................................................................................................................... PL-9 

Linotipista ................................................................................................................................................ PL- 9  

Fotógrafo ................................................................................................................................................. PL-11 

Pesquisador de Orçamento ..................................................................................................................... PL-10  

Compositor-paginador ............................................................................................................................. PL-10  

Impressor ................................................................................................................................................. PL-10 

Encadernador .......................................................................................................................................... PL-10  

Dourador .................................................................................................................................................. PL-10  

Eletricista ................................................................................................................................................. PL-10 

Operador de Diesel .................................................................................................................................. PL-10 

Mecânico de Linatipo ............................................................................................................................... PL-11  

Laboratorista ............................................................................................................................................ PL-11  

Expedidor ................................................................................................................................................. PL-13 

Operador de Telex ................................................................................................................................... PL-11 

Auxiliar da Encadernador ......................................................................................................................... PL-11  

Encarregado da Conservação .................................................................................................................. PL-11  

Operador de Transporte ........................................................................................................................... PL-11 

Mecânico Montador .................................................................................................................................. PL-10  

Amanuense .............................................................................................................................................. PL-11  

Transportador ........................................................................................................................................... PL-12  

Marceneiro ............................................................................................................................................... PL-11  

Fundidor .................................................................................................................................................. PL-12  

Servente .................................................................................................................................................. PL-14  

Soldador .................................................................................................................................................. PL-13  

Protocolista ............................................................................................................................................. PL-13  

Torneiro Mecânico .................................................................................................................................. PL-12  

Auxiliar de Estereotipia ............................................................................................................................ PL-12 



 
Art.  3º – No aproveitamento dos servidores do Quadro Especial, do pessoal da Serviço Gráfico e de 

outras funções contratuais genéricas existentes, ter-se-ão em conta a capacidade revelada pelo servidor, o 
seu comportamento funcional, a juízo da Comissão Diretora, sendo dispensados os que não satisfizerem os 
requisitos mínimos por ela estabelecidos. 

§ 1º – Se o servidor já possuir estabilidade funcional, mas não satisfizer esses requisitos, será 
dispensado pela Comissão Diretora, com base em inquérito administrativo em que o fato fique comprovado. 

§ 2º – Em qualquer hipótese, a Comissão Diretora apenas incorporará ao Quadro Permanente, por 
força desta Resolução, os servidores que tenham ficha funcional isenta de punições disciplinares e que 
apresentem atestado de bons antecedentes, através de folha corrida. 

Art.  4º – No art. 85, letra e, da Resolução nº 2, de 1960, além dos cargos ali enumerados, incluem-se 
os da Guarda de Segurança. 

Art.  5º – São consideradas extintas as funções do Quadro Especial vagas em conseqüência do 
aproveitamento de seus ocupantes, nos termos estabelecidos por esta Resolução. 

Art.  6º – Ficam extintos quatro cargos de Redator de Anais e Documentos Parlamentares, PL-2, dos 
32 existentes, fixando-se no novo Quadro em 28 o número desses cargos. 

Art.  7º – Fica conferida à Comissão Diretora a atribuição de prover, Independentemente da 
aprovação do Senado, os cargos referidos na presente Resolução. 

Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 9 de dezembro de 1965 – Auro Moura Andrade, presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 124/65) 

Publicada no DCN (Seção III) de 10-12-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1966 

Prorroga, por um ano, a licença concedida a Sebastião Ruy 
Rôllo Maciel, Oficial Legislativa, PL-6, da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É prorrogada, por 1 (um) ano, a licença concedida pela Resolução nº 1, de 1965, que 
pôs à disposição do Banco Nacional da Habitação, no Estado da Guanabara, nos termos dos artigos 92 e 
369 da Resolução nº 6, de 1960, sem vencimentos, o Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro desta Secretaria, 
Sebastião Ruy Rôllo Maciel. 

Senado Federal, em 9 de fevereiro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resoluto n. 1/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-2-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1966 



Põe à disposição do Banco Nacional da Habitação, no 
Estado da Guanabara, o funcionário da Secretaria do Senado 
Federal Luiz Carlos Vieira da Fonseca, Assessor Legislativo. 

Artigo único – E posto à disposição do Banco Nacional da Habitação, no Estado da Guanabara, nos 
termos dos artigos 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de um ano, sem vencimentos, o 
Assessor Legislativo, PL-3, do Quadro desta Secretaria, Luiz Carlos Vieira da Fonseca, para exercer as 
funções de Gerente da Carteira de Investimento do mencionado Banco. 

Senado Federal, em 9 de fevereiro de 1965. – Auro Moura Andrade, Presidente da Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 2/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-2 e 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1966 

Põe à disposição do Banco Nacional da Habitação, no 
Estado da Guanabara, Luiz Renato Vieira da Fonseca, auxiliar 
Legislativo, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo  único – E posto à disposição do Banco Nacional da Habitação, no Estado da Guanabara, nos 
termos dos artigos 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de um ano, sem vencimentos, o 
Auxiliar Legislativo, PL-8, do Quadro desta Secretaria, Luiz Renato Vieira da Fonseca, para exercer as 
funções de Chefe da Secretaria dos órgãos Colegiados do Banco Nacional da Habitação. 

Senado Federal, em 9 de fevereiro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 3/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-2 e 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, n. 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1966 

Aposenta José Vieira dos Santos Filho, Auxiliar de 
Portarla, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – E aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação a que faz jus, nos 
termos do art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 
6, de 1960, o Auxiliar de Portaria, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Vieira dos 
Santos Filho. 

Senado Federal, em 9 de fevereiro da 1966. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 122/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-2 e 25-3-66 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 47, n. 16, do Regimento Interno, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1966 

Dispõe sobre as Reuniões Preparatórias da Sessão 
Legislativa Ordinária no ano em curso. 

Artigo  único – No ano em curso, as Reuniões Preparatórias da Sessão Legislativa Ordinária terão 
início no dia 28 de fevereiro. Na primeira, eleger-se-á o Presidente, e, em reunião subsequente, convocada 
antes de terminada aquela, os demais membros da Mesa. 

Senado Federal, em 10 de fevereiro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 5/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-2 e 25-3-66 

_________________  

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camlllo Noguelra da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1966 

Aposenta Adonias Pedro da Costa, Motorista, PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que faz jus, 
nos termos do art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 341, item lll, da 
Resolução nº 6, de 1960, o Motorista, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Adonias Pedro da 
Costa. 

Senado Federal, em 16 de fevereiro de 1966. – Camillo Noguelra da Gama, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 102/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-2 e 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1966 

Exonera, a pedido, Beatriz Brown Costa, Oficial Legislativo, 
PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerada, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Beatriz Brown Costa. 

Senado Federal, em 16 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 9/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-66 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1966 

Exonera, a pedido, o Auxiliar Legislativo, PL-7, Celso de 
Freitas Cavalcanti, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Celso de Freitas 
Cavalcanti. 

Senado Federal, em 15 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 10/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3 e 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1966 

Põe à disposição da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE – o Locutor de Radiodifusão, PL-10, 
Leonel Amaro de Medeiros, da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É posto à disposição da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE –, nos termos dos artigos 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de um ano, sem 
vencimentos, o Locutor de Radiodifusão, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Leonel Amaro 
de Medeiros. 

Senado Federal, em 16 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 11/66) 

Publicada na DCN (Seção II) de 17-3 e 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1966 

Põe à disposição do Banco Nacional da Habitação o 
Ajudante de Almoxarife, PL-7, Jayme Teixeira Netto, do Ouadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É posto à disposição do Banco Nacional da Habitação, pelo prazo de um (1) ano, sem 
vencimentos, nos termos dos artigos 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1966, o Ajudante de Almoxarife, PL-7, 
Jayme Teixeira Netto, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 16 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 12/66) 



Publicada no DCN (Seção II) da 17-3 e 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1966 

Aposenta Manoel de Andrade Moura no cargo de 
Controlador Gráfico, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com o art. 345, Item II, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que tal jus, no 
cargo de Controlador Gráfico, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Manoel de Andrade 
Moura. 

Senado Federal, em 24 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 113/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-66 

_________________  

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1966 

Aposenta Nelson Lima Dável, Motorista, PL-9, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, com vencimentos integrais, nos termos do art. 191, item I, § 3º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 6, de 1966, o Motorista, PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Nelson Lima Dável. 

Senado Federal, em 24 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 15/66) 

Publicada na DCN (Seção II) de 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Boura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1966 

Readmite Myrthes Nogueira, ex-funcionária da Secretaria 
do Senado Federal, no cargo de Taquígrafo de Debates, PL-4. 

Artigo único – É readmitida no cargo inicial da carreira de Taquigrafo de Debates, PL-4, nos termos 
do art. 131 da Resolução nº 6, de 1960, a ex-funcionária da Secretaria do Senado Federal Myrthes 
Nogueira. 

Senado Federal, em 24 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Projeto de Resolução n. 16/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1966 

Exonera, a pedido, Evandro de Almeida Mauro, Auxiliar 
Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o artigo 85, letra c, item 2, do Regimento 
Interno, do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretarla do Senado Federal, Evandro de 
Almeida Mauro. 

Senado Federal, em 24 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 14/66) 

Publicada no DCN (seção II) de 25-3-66 

_________________ 

Faço saber o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1966 

Suspende, em parte, a execução dos artigos 3º e 4º da Lei 
nº 4. 766, de 4 de novembro de 1963, do Estado de Goiás. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 30 de agosto de 1965, na Representação nº 592, a execução dos arts. 3º e 
4º da Lei nº 4.766, de 4 de novembro de 1963, do Estado de Goiás, na parte em que alteram os limites dos 
Municípios de Uruana, Jandaia, Itaguaru e Edéia. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de março de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 108/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-3-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1966 

Suspende a execução dos artigos 20, nº XVI, letras "a” e 
“b", 21, nº IX, e 102, nºs X e XI, da Constituição do Estado de 
Goiás. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 28 de abril de 1949, na Representação nº 106, a execução dos artigos 20, nº 
XVI letras a e b, 21, nº IX, e 102, nºs X e XI, da Constituição do Estado de Goiás. 



Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 15 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 7/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-4-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1966 

Suspende a execução da Lei 1.029, de 12 de dezembro de 
1953, do Estado de Minas Gerais, na parte em que cria o 
Município de Jeceaba. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 1º de julho de 1956, a execução da Lei nº 1.030, de 12 de dezembro de 
1963, do Estado de Minas Gerais, na parte em que cria o Município de Jeceaba. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 15 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 8/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-4-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1966 

Suspende, nas partes que menciona, a execução da 
Constituição e do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida, em 3 de 
outubro de 1947, pelo Supremo Tribunal Federal, na Representação nº 96, a execução do art. 6º, § 2º do 
art. 16, alínea I do art. 21, alínea d do art. 43, parágrafo único do art. 44, § 1º do art. 45, alíneas a, b e d do 
art. 65, art. 66, § 1º do art. 77, arts. 85 e 87 e parágrafo único do art. 146 da Constituição e inciso I do art. 3º 
(quanto à nomeação de Prefeitos), art. 28 e alínea f do art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias do Estado de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de abril de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 62/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-4-66 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1966 

Suspende a execução das Leis nºs 2.361, 2.363, 2.364, 
2.365 e 2.366, todas de 5 de dezembro de 1962, do Estado do 
Piauí. 

Art.  1º – É suspensa, por inconstitucianalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 10 de novembro de 1966, na Representação nº. 575, a execução das Leis 
nºs 2.361, 2.363, 2.364, 2.365 e 2. 366, todas de 5 de dezembro de 1962, do Estado do Piauí. 

Art.  2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de abril de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 17/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-4-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1966 

Altera os valores dos simbolos dos cargos e das funções 
especiais do pessoal da Secretaria do Senado Federal e dá outras 
providências 

Art.  1º – Os atuais valores dos símbolos dos cargos e das funções especiais do pessoal da 
Secretaria do Senado Federal são majorados em 46% (quarenta e seis por cento), obedecido o seguinte 
critério: 35% (trinta e cinco por cento) a partir de 1º de março de 1966; mais 5% (cinco por cento), a partir de 
1º de julho de 1966; e mais 6% (seis por cento), a partir de 1º de outubro de 1966. 

Art.  2º – Independente de prévia apostila, aos servidores inativos é concedida majoração de 
provento, calculada sobre os valores resultantes da execução da Resolução nº 23, de 1964, consoante o 
seguinte critério: 30% (trinta por cento), a partir de 1º de março de 1966; mais 5% (cinco por cento), a partir 
de 1º de julho de 1966; e mais 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de 1966. 

Art.  3º – O valor do salário-família passa a ser de Cr$ 8.000 (oito mil cruzeiros) mensais, por 
dependente, garantida a sua percepção a partir de 1º de março de 1966. 

Art.  4º – O Presidente do Senado poderá abonar gratificação de representação ao Diretor-Geral e ao 
Secretário-Geral da Presidência até o máximo de 30%; aos Vice-Diretores e aos Diretores até o máximo de 
25%. 

Art.  5º – A Comissão Diretora atualizará as gratificações de função fixadas na Resolução nº 6, de 
1960. 

Art.  6º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 28 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 23/66) 



Publicada no DCN (Seção II) de 29-4-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Alcides de Oliveira, Ajudante de 
Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com os arts. 50 da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948, 1º, da Resolução nº 16, de 1963, e 345, 
item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Porteiro, PL-6, com os proventos de Chefe da Portaria, 
PL-3, e a gratificação adicional a que faz jus, o Ajudante de Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Alcides de Oliveira. 

Senado Federal, em 29 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 18/86) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-4-66  

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Thomaz Pompeu Accloly Borges, 
Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É aposentado, com os proventos correspondentes ao cargo de Diretor, PL-1, do 
Quadro da Secretaria do Senado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com os 
arts. 345, item IV, e 249 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, o Assessor 
Legislativo, PL-2, Thomaz Pompeu Accioly Borges. 

Senado Federal, em 16 de maio de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto do Resolução n. 24/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-5-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1966 

Suspende a execução do art. 39 da Lei Constitucional nº 
13, de 23 de março de 1965, do Estado de Minas Gerais. 

Art.  1º – É suspensa, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 
22 de setembro de 1965, na Representação nº 650, a execução do art. 3º da Lei Constitucional nº 13, de 23 



de março de 1965, do Estado de Minas Gerais, na parte não, revogada pela Emenda Constitucional nº 13, 
de 8 de abril de 1965, e referente à prorrogação dos mandatos de Juizes de Paz e Suplentes. 

Art.  2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de maio de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 21/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-5-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1966 

Suspende a execução dos arts. 188 e 189 do Decreto-lei no 
311, de 31 de dezembro de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art.  1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 25 de junho de 1954, no Recurso Extraordinário nº 19.466, a execução dos 
arts. 188 e 189 do Decreto-lei nº 311, de 31 de dezembro de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art.  2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de maio de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-5-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Clarice Sobral Ribeiro 
Gonçalves, Vice-Diretora-Geral Legislativa, PL-0, do Quadro da 
Secretaria do Sendo Federal. 

Artigo único – É aposentada, com os proventos correspondentes ao cargo de Diretor-Geral, PL, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os arts. 345, item IV, e 349, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, a Vice-
Diretora-Geral Legislativa, PL-0, Clarice Sobral Ribeiro Gonçalves. 

Senado Federal, em 18 de maio de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 19/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-5-66 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº. 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1966 

Aposenta Julieta Ribeiro dos Santos no cargo de Diretor, 
PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria da 
Senado Federal, a Oficial Legislativo, PL-3, Julieta Ribeiro dos Santos. 

Senado Federal, em 27 de maio de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 118/65) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-5-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1966 

Suspende a execução da Lei. nº 4, de 11 de fevereiro de 
1960, do Estado do Paraná. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, de 21 de outubro de 1964, na Representação nº 503, e tendo em vista a superveniência da 
Emenda Constitucional nº 18, de 1965, a vigência da Lei nº 4, de 11 de fevereiro de 1960, do Estado do 
Paraná. 

Art.  2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 8 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 20/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1966 

Suspende a execução do art. 46 da Lei  nº 2.177, de 26 de 
dezembro de 1961, do Estado do Maranhão. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 25 de outubro de 1965, na Representação nº. 599, a execução do art. 46 da 
Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de 1961, do Estado do Maranhão. 

Art.  2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 



Senado Federal, em 8 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 27/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento lnterno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1966 

Cria o cargo de 2º-Vice-Presidente do Senado Federal, e dá 
outras providências. 

Art.  1º – É criado o cargo de 2º-Vice-Presidente do Senado Federal. 

Art.  2º – O atual cargo de Vice-Presidente passa a ser de 1º-Vice-Presidente. 

Art.  3º – Compete ao 2º-Vice-Presidente: 

a) substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos, na ausência do 1º-Vice-Presidente; 

b) exercer as atribuições estabelecidas no § 4º do art. 70 e no parágrafo único do art. 208 da 
Constituição Federal, quando não as tenha exercido o Presidente, dentro de 48 horas, ou o 1º-Vice-
Presidente, dentro de 96 horas; 

c) designar e dispensar o pessoal de seu Gabinete, obedecidas as normas aprovadas pelo Senado. 

Art.  4º – No ano em curso, o provimento do cargo de 2º-Vice-Presidente far-se-á por meio de 
eleição, dentro das 48 horas que se seguirem à publicação desta Resolução. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 13/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, inciso II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1966 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a assumir, 
como contratante, compromissos com a firma Medicor, com sede 
em Budapeste, no valor de US$ HUNG 331.452,00 (trezentos e 
trinta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e dois clearing 
húngaros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, pela sua Secretaria da Fazenda, autorizado a 
contratar, com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. (BDE), a prestação da 
garantia do Tesouro do Estado em cobertura dos avais que este último conceder ao Departamento Central 
de Compras (DCC), para, em cumprimento do Plano de Metas, estabelecido pela Lei nº 2.772, de 21 de 
julho de 1961, daquele Estado, adquirir, da firma Medicor, com sede em Budapeste, Hungria, equipamentos 
médico-hospitalares destinados ao Hospital dos Servidores Públicos e outros hospitais no Estado, no valor 
total de US$ HUNG 331.452,00 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e dois clearing 
húngaros). 



Art. 2º – O montante da garantia será de Cr$ 583.024.068 (quinhentos e oitenta e três milhões, vinte 
e quatro mil e sessenta e oito cruzeiros), calculado ao câmbio de Cr$ 1.759 (um mil, setecentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros), reajustável se houver alteração da taxa, e pelo prazo de 6 (seis) anos. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 24 de junho de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1966 

Suspende a execução do art. 2º da Lei federal nº 3.528, de 3 
de janeiro de 1959. 

Art. 1º – É suspensa, por oposição ao texto do art. 135, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, nos 
termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão de 17 de maio de 1965, 
no Recurso Eleitoral nº 371, do Estado de São Paulo, a execução do art. 2º da Lei federal nº 3.528, de 3 de 
janeiro de 1959. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1966 

Exonera, a pedido, Itu Pery de Lauro Faria, Auxiliar 
Legislativo, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Art. único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, do 
cargo de Auxiliar Legislativo, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Itu Pery de Lauro Faria. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1966 

Exonera, a pedido, Elpídio Corrêa de Barros, Guarda de 
Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2 do Regimento Interno, 
do cargo de Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Elpídio Corrêa de 
Barros. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1966 

Exonera, a pedido, Ataliba Luiz Mota Teixeira, Auxiliar 
Legislativo, PL-10, do quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Ataliba Luiz Mota 
Teixeira. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-6-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1966 

Exonera, a pedido, Maria Regina Coelho Teixeira, Auxiliar 
Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerada, a pedido, de acordo com o art. 85, letra e, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria Regina Coelho 
Teixeira. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-6-66 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, 
Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1966 

Suspende a execução do § 4º do art. 89 da Lei nº 175, de 5 
de julho de 1949 – Lei de Organização Judiciária –, do Estado da 
Bahia. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 4 de novembro de 1965, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 
nº 14.369, a execução do § 4º do art. 89 da Lei nº 175, de 5 de julho de 1949 – Lei de Organização 
Judiciária –, do Estado da Bahia. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de junho de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-7-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1966 

Aposenta o Diretor, PL-1, Aroldo Moreira, com os 
proventos correspondentes ao cargo de Vice-Diretor-Geral. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, com os 
proventos do cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, o Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Aroldo Moreira. 

Senado Federal, em 11 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 41/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-8-66 

_________________  

Faço saber eu o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1966 

Aposenta o Diretor, PL-1, Francisco Rodrigues Soares 
Pereira, com os proventos correspondentes ao cargo de Vice-
Diretor-Geral. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz juz, com os 
proventos correspondentes ao cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, o Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Francisco Rodrigues Soares Pereira. 



Senado Federal, em 11 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 39/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-8-65 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1966 

Aposenta Emmanuel Novaes, Auxiliar Legislativo, PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – E aposentado, com vencimentos integrais, nos termos do art. 191, item I, § 3º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III da Resolução nº 6, de 1960, o Auxiliar Legislativo, 
PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Emmanuel Novaes. 

Senado Federal, em 11 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 40/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-8-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1966 

Exonera, a pedido, José Guyer Sales, Oficial de 
Tombamento, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Oficial de Tombamento, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Guyer Sales. 

Senado Federal, em 19 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 44/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-8-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1966 

Aposenta Eleonora Duse Villasboas de Noronha Luz, 
Oficial Bibliotecária, PL-3. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 341, item III, da Resolução no 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, a 
Oficial Bibliotecária, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Eleonora Duse Villasboas de 
Noronha Luz. 



Senado Federal, em 24 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 42/66) 

Publicada no DCN (Seguro II) de 26-8-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1966 

Aposenta Paulo Weguelin Delpech, Conservador de 
Documentos, PL-6. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, o 
Conservador de Documentos, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Paulo Weguelin Delpech. 

Senado Federal, em 26 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 43/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-8-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1966 

Aposenta Pedro Leão Gonella, Auxiliar de Portaria, PL-9, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, com os vencimentos Integrais e a gratificação adicional a que faz jus, 
nos termos do art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 340, Item III, e 341, 
item III, da Resolução nº 6, de 1960, o Auxiliar de Portaria, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Pedro Leão Gonella. 

Senado Federal, em 26 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 44/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-8-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, inciso II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1966 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contrair 
empréstimo com a Siemens Reiniger Werker AG, com sede na 
Alemanha. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a contrair empréstimo com a Siemens 
Reiniger Werke AG, com sede em Erlangen – Alemanha, no montante de DM 1.431.190,00 (um milhão, 



quatrocentos e trinta e um mil, cento e noventa marcos alemães), destinado à aquisição de equipamento 
hospitalar, de acordo com a carta-contrato de 23 de agosto de 1965, assinada pelos Ministros da Fazenda, 
Saúde e Planejamento, devendo o pagamento ser efetuado em 10 (dez) prestações semestrais sucessivas 
e iguais, vencendo a primeira 12 (doze) meses após a assinatura do contrato, num prazo de 5 (cinco) anos, 
com a taxa de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da data de embarque, com o aval do Tesouro 
Nacional. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de agosto de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 45/66) 

Publicada no DCN Seção II) de 27-8-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1966 

Aposenta José Celestlno Pessoa, Chefe do Serviço de 
Transporte, da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 345, item III, da Resolução nº 6, de 1960, o Chefe do Serviço de Transporte, PL-6, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, José Celestino Pessoa. 

Senado Federal, em 29 de setembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 50/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-9-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº' 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1966 

Nomeia para cargo inicial da carreira de Auxiliar 
Legislativo candidatos habilitados em concurso. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, em vagas existentes no Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Marília Pacheco de Souza, Wilson Wander Lopes, Luiz Gonzaga Pereira do Nascimento, José Araújo Filho, 
Leda do Nascimento, Humberto Jorge da Rocha, Celso de Castro Filho, Valdevino Francisco Souto, llvo 
Sequeira Batista e Aluísio Rodrigues Lobato, candidatos habilitados em concurso público. 

Senado Federal, em 29 de setembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-9-66 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1966 

Põe è disposição do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
– IBRA –, pelo prazo de dois anos, o Taquígrafo, PL-3, Joaquim 
Corrêa de Oliveira Andrade, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É posto à disposição do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA –, pelo prazo 
de dois anos, nos termos dos artigos 92 e 300, item I, da Resolução nº 6, de 1960, sem vencimentos, o 
Taquígrafo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Joaquim Corrêa de Oliveira Andrade. 

Senado Federal, em 29 de setembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 49/66) 

Publicado no DCN (Seção ll) de 30-9-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do. art. 63, nº II, da Constituição Federal, e 
eu, Aura Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1966 

Autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte, através do 
Departamento de águas e Esgotos, a contrair empréstimo de US$ 
15.000.000 (quinze milhões de dólares) com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte autorizada, através do Departamento Municipal 
de Águas e Esgotos (DEMAE), a, nos termos da Lei estadual nº 4.238, de 29 de agosto de 1966, do Estado 
de Minas Gerais, contratar, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de Washington, 
Estados Unidos da América, um empréstimo de US$ 15.000.000 (quinze milhões de dólares), à taxa de 
juros de 4% (quatro por cento) ao ano, prazo de 20 (vinte) anos, com 4 (quatro) de carência, destinado à 
execução do projeto do novo sistema de abastecimento de água da cidade de Belo Horizonte, ficando, 
igualmente, autorizada a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais a assumir, como avalista, as 
obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate do empréstimo. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 51/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1966 

Autoriza o Governo do Estado da Guanabara a contrair 
empréstimo, em nome da Companhia Estadual de águas da 
Guanabara (CEDAG) e da Superintendência de Urbanização e 



Saneamento (SURSAN), com os Estados Unidos da América, 
através da Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID). 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Guanabara, através da Companhia Estadual de águas da 
Guanabara (CEDAG), autorizado a contrair empréstimo com os Estados Unidos da América, através da 
Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID), no valor de US$ 2.552.000,00 (dois milhões e 
quinhentos e cinquenta e dois mil dólares), para a realização do Programa de Aquisição de Equipamento de 
Manutenção, a ser resgatado, fixado o período de carência em dois anos e meio, no prazo de 20 (vinte) 
anos, à taxa de 5,5% (cinco e meio por cento) sobre o saldo devedor e sobre qualquer parcela de juros 
vencida e não paga. 

Art. 2º – É o Governo do Estado da Guanabara Igualmente autorizado, através da Superintendência 
de Urbanização e Saneamento (SURSAN), a contrair empréstimo com Estados Unidos da América, através 
da Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID), no valor de US$ 2.264.000,00 (dois milhões e 
duzentos e sessenta e quatro mil dólares), para a realização do Programa de Equipamento para a 
Manutenção de Esgotos, a ser resgatado, com o período de carência fixado em dois anos e meio, no prazo 
de 20 (vinte) anos, à taxa de juros de 5,5% (cinco e meio por cento) sobre o saldo devedor e sobre qualquer 
parcela de juros vencida e não paga. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 52/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1966 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contrair 
empréstimo da importância de US$ 20.000.000 (vinte milhões de 
dólares), com o Governo dos Estados Unidos da América, através 
da Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a contrair, com os Estados Unidos da 
América, representados pela Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID), empréstimo no valor de 
US$ 20.000.000 (vinte milhões de dólares), pelo prazo de 18 (dezoito) anos e à taxa de juros de 3,5% (três 
e meio por cento) sobre o saldo a descoberto do principal e sobre quaisquer juros devidos sem pagamento, 
para aplicação, pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, no financiamento do plano de 
equipamento para manutenção de rodovias de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1966. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 53/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Vivaldo Lima, 2º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1966 



Aposenta, por invalidez, Maria de Maracajá Daltro, Oficial 
Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, item II, e § 3º da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 340, Item III, e 341, Item III, da Resolução nº. 6, de 1960, e a gratificação 
adicional a que faz jus, a Oficial Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria de 
Maracajá Daltro. 

Senado Federal, em 5 de outubro de 1966. – Vivaldo Lima, 2º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 54/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-10-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Vivaldo Lima, 2º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1966 

Põe à disposição do Governo do Estado de Goiás o 
Operador de Som Substituto, FT-6, Antonio de Pina, do Quadro 
Especial da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É posto à disposição do Governo do Estado de Goiás, nos termos dos artigos 92 e 
300, item I, da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de um ano e sem vencimentos, o Operador de Som 
Substituto, FT-6, do Quadro Especial da Secretaria do Senado Federal, Antônio de Pina. 

Senado Federal, em 5 de outubro de 1966. – Vivaldo Lima, 2º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 55/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-10-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Vivaldo Lima, 2º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, nos termos do art. 47, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1966 

Prorroga, por um ano, a licença concedida ao Auxiliar 
Legislativo, PL-8, Nilson Roberto Novaes Carneiro Campelo, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É prorrogada, por um ano, a licença concedida pela Resolução nº 110, de 1965, que 
pôs à disposição do Governo do Estado de Pernambuco, sem vencimentos, nos termos do artigo 300, item 
I, do Regulamento da Secretaria do Senado Federal, o Auxiliar Legislativo, PL-B, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Nilson Roberto Novaes Carneiro Campelo. 

Senado Federal, em 5 de outubro de 1966. – Vivaldo Lima, 2º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 66/66) 

Publicada no DCN (Seguro II) de 6-10-66 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1966 

Suspende a execução do art. 47 da Lei nº 3.344, de 14 de 
janeiro de 1965, do Estado de Minas Gerais 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 17 de março de 1966, na Representação nº 688, a execução do art. 47 da 
Lei nº 3.344, de 14 de janeiro de 1965, do Estado de Minas Gerais. 

Senado Federal, em 25 de novembro de 1966. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-11-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1966 

Suspende a execução da Lei nº 3.182, de 22 de junho de 
1964, do Estado da Paraíba. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 31 de março de 1966, na Representação nº 682, a execução de 
Lei nº 3.182, de 22 de junho de 1964, do Estado da Paraíba. 

Senado Federal, em 25 de novembro de 1966. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 46/66)  

Publicada no DCN (Seção II) de 26-11-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1966 

Prorroga por mais 2 (dois) anos os prazos de validade dos 
concursos para provimento dos cargos de Auxiliar Legislativo e 
Taquígrafo-Revisor. 

Artigo único – Os prazos de validade dos concursos para provimento dos cargos de Auxiliar 
Legislativo e Taquígrafo-Revisor do Quadro da Secretaria do Senado Federal são prorrogados por mais 2 
(dois) anos. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 



(Projeto do Resolução nº 57/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nas termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1966 

Aposenta, por invalidez, Marta de Lourdes Oliveira 
Rodrigues, Oficial Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, item I, e § 39 da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 340, item III, e 341, Item III, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a 
que faz jus, a Oficial Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria de Lourdes 
Oliveira Rodrigues. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 58/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1966 

Aposenta, por invalidez, João Alves da Silva, Motorista, PL-
9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, item I, e § 3º da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 340, Item III, e 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a 
que faz jus, o Motorista, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, João Alves da Silva. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 59/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1966 

Dispõe cobre a estrutura definitiva do Serviço de 
Informação Legislativa e do Serviço Gráfico do Senado Federal, e 
dá outras providências 

Art. 1º – O Serviço de informação Legislativa passa a constituir a Diretoria de Informação Legislativa, 
competindo a esta: 



I – Organizar e manter atualizados flchários e documentários sobre assuntos de Interesse para a 
elaboração legislativa, especialmente: 

a) proposições em curso na Câmara dos Deputados e no Senado; 

b) legislação da União, dos Estados e do Distrito Federal; 

c) leglslação estrangeira; 

d) decretos do Executivo Federal; 

e) jurisprudência dos Tribunais uperiores da União; 

f) jurisprudência do Departamento Administrativo do Serviço Público; 

g) discursos proferidos no Senado, na Câmara e em Sessões Conjuntas do Congresso Nacional; 

h) pareceres do Consultor-Geral da República; do Procurador-Geral da República; do Subprocurador-
Geral da República; da Procuradoria da Fazenda Nacional; dos Consultores dos Ministérios e outros órgãos 
cuja conveniência seja julgada pela direção do Serviço; 

i) artigos e trabalhos doutrinários publicados em livros, monografias, revistas e jornais; 

j) anteprojetos elaborados pelo Executivo, por Conselhos Técnicos e entidades de classe; 

k) recomendações e resoluções de Congressos, Conferências, Simpósios e Seminários sobre 
assuntos que possam interesser à tarefa legislativa da União; 

I) sugestões enviadas ao Senado para elaboração legislativa; 

m) comentários da Imprensa especializada ou não sobre a tarefa legislativa realizada pelo Congresso 
Nacional. 

II – Preparar e fornecer aos Senadores, às Comissões, è Assessoria Legislativs, ao Arquivo e à 
Biblioteca ementários, resumos, cópias e traduções de artigos de interesse para a elaboração legislativa da 
União e para os trabalhos do Congresso Nacional, publicados em jornais, revistas, monograflas e livros. 

III – Editar revistas, boletins, fascículos e outras publicações sobre as matérias constantes dos 
fichários e documentários elaborados. 

IV – Manter intercâmblo com os órgãos de documentação ou simllares, nacionais e estrangeiros, para 
a permuta de dados, documentos ou Informações. 

V – Realizar pesquisas e levantamentos a pedido dos Senadores, das Comissões e da Assessoria 
Legislativa. 

Vl – Acompanhar, pelos meios adequados, a tarefa das Casas Legislativas estrangeiras, fazendo os 
registros e documentários dos assuntos nelas tratados, que possam interessar ao conhecimento do Senado. 

Art. 2º – A Diretoria de Informação Legislativa terá lotação fixada pela Comissão Diretora, 
compreendendo: 

a) atividades Inespecíficas, atendidas por funcionários de cargos e carreiras não privativos; 

b) atividades específicas, atendidas por pesquisadores e tradutores. 

Parágrafo único – Os servidores das atividades específicas não poderão ser, por motivo algum, 
designados para ter exercício em outros órgãos. 

Art. 3º – As atividades especificas da Diretoria de Informação Legislativa serão atendidas por pessoal 
ocupante dos seguintes cargos: 

1 Diretor ............................................................................................................................................PL-1 

2 Redator ..........................................................................................................................................PL-2 

15 Orientador de Pesquisas Legislativas .........................................................................................PL-4 

(aproveitados os atuais Pesquisadores do Serviço de Informação Legislativa) 

2 Tradutor ..........................................................................................................................................PL-4 

Art. 4º – No primeiro provimento do cargo de Diretor, será aproveitado o atual Chefe do Serviço de 
Informação Legislativa. 



Art. 5º – O regime jurídico do pessoal do Serviço Gráfico e da Usina Geradora do Senado Federal, 
não compreendido na relação constante do art. 5º da Resolução nº 38, de 1963, passa a ser o da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Art. 6º – Compete à Comissão Diretora, quanto ao Serviço Gráfico: 

a) organizar o quadro dos servidores, alterá-la segundo as necessidades do Serviço, estipular as 
condições de ingresso e os salários; 

b) designar: 

1) funcionário para assinar as carteiras profissionais e expedir avisos-prévios e atos de dispensa; 

2) preposto para comparecer em Juízo, nos dissídios trabalhistas; 

c) constituir, mediante as condições que estipular, advogado para acompanhar, em juízo, os feitos 
trabalhistas que digam respeito ao Serviço Gráfico, com poderes para fazer acordos; 

d) suprir, por meio de portarias ou ordens de serviço, as omissões da legislação vigente, com base no 
Regulamento da Secretaria ou em outras resoluções do Senado. 

Art. 7º – A Comissão Diretora é autorizada a tomar todas as providências necessárias à execução do 
disposto no art. 5º  

Art. 8º – O cargo de Supervisor do Serviço Gráfico, PL-3, passa a ter a denominação de 
“Superintendente do Serviço Gráfico”, com o mesmo padrão. 

§ 1º – Ao ocupante do cargo assim transformado caberá a administração desse órgão. 

§ 2º – Vagando o cargo, as funções a ele correspondentes serão providas de acordo com o disposto 
no art. 5º 

Art. 9º – Ressalvado o disposto no artigo anterior, são extintos e serão suprimidos, à medida que se 
vagarem, os cargos correspondentes ao Serviço Gráfico, constantes do art. 5º da Resolução nº 38, de 1963. 

Art. 10 – é transformado em cargo de Eletricista, com igual padrão, o de Operador de Eletricista da 
Usina Geradora, PL-7, criado pela Resolução nº 69, de 1965. 

Art. 11 – São criados, para a Secretaria-Geral da Presidência, os seguintes cargos isolados, de 
provimento efetivo: 

– um de Assistente do Secretário-Geral da Presidência, PL-3; 

– um de Operador de Máquinas Reprodutoras de Textos, PL-7. 

Parágrafo único – No primeiro provimento dos cargos a que se refere este artigo são aproveitados os 
servidores que já exercem essas funções. 

Art. 12 – É da competência da Comissão Diretora o provimento dos cargos a que se reterem os arts. 
3º e 11.  

Art. 13 – Até o final da implantação da Diretoria de Informação Legislativa e do Serviço Gráfico, esses 
órgãos ficarão subordinados ao Secretário-Geral da Presidência ou ao funcionário que a Comissão Diretora 
designar. Terminada essa fase, a Comissão Diretora estabelecerá o enquadramento definitivo desses 
órgãos na estrutura geral da Secretaria do Senado. 

Art. 14 – O Inciso I do art. 294 da Resolução nº 6, de 1960, passa a ter a seguinte redação: 

“I – Entende-se como tempo de efetivo exercício o que tenha sido prestado. ininterrupta ou 
consecutivamente, è União e aos Estados, nos seus órgãos de administração direta ou autárquica, ou de 
economia mista, apurado à vista de registros de freqüência, folhas de pagamento ou dos elementos 
regularmente averbados no assentamento Individual do funcionário.” 

Art. 15 – É extinto o cargo de Dentista, PL-4, sendo o seu atual ocupante aproveitado em cargo de 
Oficial Auxiliar da Ata. 

Art. 16 – O provimento dos cargos de Oficial da Ata far-se-á dentre os Oficiais Auxiliares da Ata. 

Art. 17 – Revoga-se, quanto ao Serviço Gráfico, o disposto no art. 20 e seu parágrafo único e no art. 
3º da Resolução nº 129, de 1965. 



Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 61/66) 

Publicada no DCN (seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1966 

Nomeia Herculano Rui Vaz Carneiro para o cargo de Vice-
Diretor-Geral do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, da acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, Item III, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo Isolado, de provimento efetivo, 
de Vice-Diretor-Geral, PL-0, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Diretor, PL-1, Herculano Rui 
Vaz Carneiro. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 62/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.  61 – DE 1966 

Nomeia Paulo Nunes Augusto de Figueiredo para o cargo 
de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea e, item II, da Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item IV, alínea c, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento 
efetivo, de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Assessor Legislativo, PL-2, Paulo 
Nunes Augusto de Figueiredo. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 63/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1966 

Nomeia Nair Cardoso para o cargo de Diretor, PL-1, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 



Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea c, item II, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item IV, alínea e, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento 
efetivo, de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, a Oficial Legislativo, PL-3, Nair 
Cardoso. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 64/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1966 

Nomeia Gilda Leal Costa para o cargo de Diretor, PL-1, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, Item IV, alínea g, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de 
provimento efetivo, de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, a Oficial Legislativo, PL-3, 
Gilda Leal Costa. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência.  

_________________ 

(Projeto de Resolução nº  65/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1966 

Nomeia Maria Thereza Fernandes de Andrade Para o cargo 
de Diretor, PL 1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item IV, alínea a, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento 
efetivo, de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, a Taquígrafia-Revisora, PL-2, Maria 
Thereza Fernandes de Andrade. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 66/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Mário Marques da Costa, Oficial 
da Ata, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução número 37, de 23 de novembro de 
1962, combinado com os arts. 19 da Resolução no 16, de 1963, e 345, item I, da Resolução nº 6, de 1960, 
no cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, e a gratificação adicional a que faz jus, o Oficial da Ata, PL-3, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Mário Marques da Costa. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 67/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Propércio Xavier da Silva, 
Eletricista, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termas do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com os artigos 19 da Resolução nº 16, de 1963, e 345, item II, da Resolução nº 6, de 1960, e a 
gratificação adicional a que faz jus, o Eletricista, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Propércio Xavier da Silva. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 66/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1966 

Concede aposentadoria a João Aureliano Filho, Chefe da 
Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 19 da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 
1962, combinado com os arts. 1º da Resolução no 16, de 1963, e 345, item II, da Resolução nº 6, de 1960, 
e a gratificação adicional a que faz jus, o Chefe da Portaria, PL-3, do Quadro da Secretaria da Senado 
Federal, João Aureliano Filho. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 69/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Pedro Félix da Costa Lacerda, 
Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 10 da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 
1962, combinado com o art. 10 da Resolução nº 16, de 1963, no cargo de Inspetor de Segurança, PL-8, e 
mais os proventos constantes do item II do art. 345 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a 
que faz jus, o Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Pedro Félix da 
Costa Lacerda. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 70/ 66) 

Publicada no DCN (seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Lázaro de Freitas, Auxiliar de 
Portaria PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com os arts. 1º da Resolução nº 16, de 1963, e 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no 
cargo de Porteiro, PL-6, e a gratificação adicional a que faz jus, o Auxiliar de Portaria, PL-8, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Lázaro de Freitas. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 71/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Pedro Cidral Mansur, Auxiliar de 
Portaria, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com os arts. 1º da Resolução nº 16, de 1963, e 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no 
cargo de Porteiro, PL-6, e a gratificação adicional a que faz juz, o Auxiliar de Portaria, PL-8, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Pedro Cidral Mansur. 



Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 72/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Mário Martins Neto, Porteiro, PL-
6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com o art. 1º da Resolução nº 16, de 1963, no cargo de Chefe da Portaria, PL-3, e mais os 
proventos constantes do item II do art. 345 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz 
jus, o Porteiro PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Mário Martins Neto. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 73/66) 

Publicada na DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Elpídio Vianna, Ajudante de 
Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com os arts. 1º da Resolução nº 16, de 1963, e 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, no 
cargo de Chefe da Portaria, PL-3, e com a gratificação adicional a que faz jus, o Ajudante de Porteiro, PL-7, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Elpídio Vianna. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 74/66) 

Publicada no DCN (Seguro II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interna, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1966 



Concede aposentadoria a Vera Moreira Ericson, 
Taquígrata-Revisora, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos dos arts. 345, Item IV, e 346 da Resolução nº 
6, de 1960, combinados com o art. 85, alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 1959 (Regimento Interno, com 
os proventos correspondentes ao cargo de Diretor, PL-1, e a gratificação adicional a que faz jus, à 
taquigrafa-Revisora, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Vera Moreira Ericson. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 77/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Elena Simas, Taquígrafa-
Revisora, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos dos arts. 345, item IV, e 346 da Resolução nº 
6, de 1960, combinados com o art. 85, alínea c, nº 2, da Resolução nº 2, de 1959 (Regimento Interno), com 
os proventos correspondentes ao cargo de Diretor, PL-1, e a gratificação adicional a que faz jus, à 
Taquígrafa-Revisora, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Elena Simas. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1966. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto da Resolução nº 78/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1966 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a garantir 
operação de financiamento concedido pelo Governo da 
Iugoslávia, na importância de Cr$ 1.901.217.279 (um bilhão, 
novecentos e um milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e 
setenta e nove cruzeiros), correspondente a US$YUG 749.260,00 
(setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta dólares 
do convênio Brasil – Iugoslávia), destinado à compra de tratores 
de esteira. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a garantir a operação de 
financiamento concedido pelo Governo da Iugoslávia, através da empresa estatal Rudnap-Export-lmport, de 
Belgrado, na importância de Cr$ 1.901.217.279 (um bilhão, novecentos e um milhões, duzentos e 
dezessete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros), correspondente a US$YUG 749.260,00 (setecentos e 
quarenta e nove mil, duzentos e sessenta dólares do convênio Brasil – Iugoslávia), destinado à compra de 
16 (dezesseis) tratores de esteira, marca “14 Oktobar”, modelo TG-50, equipados com lâmina “angledozer”, 



de acionamento hidráulico, ao preço unitário de ...... US$VUG 8.770,00 (oito mil, setecentos e setenta 
dólares iugoslavos), e 34 (trinta e quatro) tratores de esteira marca “14 Oktobar”, modelo TG-90S, 
equipados com lâminas “angledozer", de acionamento hidráulico, ao preço unitário de US$YUG 17.910,00 
(dezessete mil, novecentos e dez dólares iugoslavos), equipamento destinado aos serviços de melhoria das 
estradas no oeste catarinense. 

Art. 2º – O pagamento será feito em moeda corrente do convênio Brasil – Iugoslávia, sendo: 

a) 10% (dez por cento) do valor "FOB” da importação, ou seja, US$YUG 74.926,00 (setenta e quatro 
mil, novecentos e vinte e seis dólares lugoslavos), no ato da remessa das respectivas licenças de 
Importação, a título de sinal e princípio de pagamento; 

b) 90% (noventa por cento) restantes, ou seja, US$YUG 674.334,00 (seiscentos e setenta e quatro 
mil, trezentos e trinta e quatro dólares Iugoslavos), serão pagos em 7 (sete) anos, em 6 (seis prestações 
anuais e sucessivas, vencendo a primeira prestação 24 (vinte e quatro) meses e a última prestação a 84 
(oitenta e quatro) meses, a contar da data do embarque do material; 

c) 6% (seis por cento), ao ano, de juros, Iíquidos e transferíveis, sobre os saldos devedores, ou seja, 
US$YUG 182.070,18 (cento e oitenta e dois mil e setenta dólares iugoslavos e dezoito centavos), pagáveis 
em prestações anuais, com vencimentos correspondentes aos das prestações referidas no item b. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 83/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1966 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a adquirir 
equipamento hospitalar, mediante financiamento, nos mercados 
alemão e francês. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a adquirir equipamento hospitalar, mediante 
financiamento, nos mercados alemão e francês, podendo as operações de crédito que estão sendo 
negociadas envolver compromissos de Fr. 295.260 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta 
francos) e de DM 141.016.100 (cento e quarenta e um milhões, dezesseis mil e cem marcos), num total de 
Cr$ 1.131.796.630 (um bilhão, cento e trinta e um milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e 
trinta cruzeiros), para resgate em 5 (cinco) anos, com a taxa de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir 
da data de embarque, vencendo a primeira prestação doze meses após a assinatura do contrato. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

________________ 

(Projeto de Resolução nº 84/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1966 

Aposenta Antônio Augusto Felizola, Motorista, PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de novembro de 1962, 
combinado com o art. 1º da Resolução no 16, de 1963, com os proventos do cargo de Motorista, PL-8, e 
mais a vantagem constante do art. 345, item II, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que 
faz jus, o Motorista, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Antônio Augusto Felizola. 

Senado Federal, em 16 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 80/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Eurico Costa Macedo, Oficial 
Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – é concedida aposentadoria, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de 
novembro de 1962, combinado com os artigos 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1946, 1º da Resolução nº 
16, de 1963, e 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, com os proventos correspondentes ao cargo de 
Vice-Diretor-Geral, PL-0, e a gratificação adicional a que faz jus, ao Oficial Legislativo, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Eurico Costa Macedo. 

Senado Federal, em 16 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 81/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Mercilio de Souza, Ajudante de 
Porteiro, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de 
novembro de 1962, combinado com os artigos 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1946, 1º da Resolução nº 
16, de 1963, e 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, com os proventos correspondentes ao cargo de 
Chefe de Portaria, PL-3, e a gratificação adicional a que faz jus, ao Ajudante de Porteiro, PL-7, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Mercilio de Souza. 

Senado Federal, em 16 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 82/66) 



Publicada no DCN (Seção II) do 17-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Luciano de Figueiredo Mesquita, 
Assessor Legislativo, PL-2. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de 
novembro de 1962, combinado com os artigos 1º da Resolução nº 16, de 1963, 345, item IV, e 349 da 
Resolução nº 6, de 1960, com os proventos correspondentes ao cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, e a 
gratificação adicional a que faz jus, ao Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Luciano de Figueiredo Mesquita. 

Senado Federal, em 19 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 85/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Mauro Cunha Campos de Moraes 
e Castro, Redator, de Anais e Documentos Parlamentares, PL-2, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – é concedida aposentadoria, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de 
novembro de 1962, combinado com os arts. 1º da Resolução nº 16, de 1963, 345, item IV, e 349, da 
Resolução nº 6, de 1960, com os proventos correspondentes ao cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, e a 
gratificação adicional a que faz jus, ao Redator de Anais e Documentos Parlamentares, PL-2, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Mauro Cunha Campos de Moraes e Castro. 

Senado Federal, em 19 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 86/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Paulo Gomes Braga, Assessor 
Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, e art. 1º da Resolução nº 16, de 



1963, com os proventos correspondentes ao cargo de Diretor, PL-1, e a gratificação adicional a que faz jus, 
ao Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Paulo Gomes Braga. 

Senado Federal, em 20 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 82/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1966 

Aposenta, por invalidez, Nilo Gonçalves Martins, Motorista, 
PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – é aposentado, de acordo com o art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 341, item III da Resolução nº 6, de 1960, e art. 1º da Resolução nº 16, de 1963, com 
os proventos correspondentes ao cargo de Motorista, PL-8, e a gratificação adicional a que faz jus, o 
funcionário da Secretaria do Senado Federal, Nilo Gonçalves Martins. 

Senado Federal, em 20 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 83/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-12-68 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Amâncio Lima, Guarda de 
Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, nos termos do artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e o artigo 1º da Resolução nº 16, de 1963, com os 
proventos correspondentes ao cargo de Inspetor de Segurança, PL-8, e a gratificação adicional a que faz 
jus, o Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado, Amâncio Lima. 

Senado Federal, 21 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 89/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-12-68 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1966 



Concede aposentadoria a Maria Cherubina Costa, Oficial 
Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos do artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 345, Item I, da Resolução nº 6, de 1960, e artigo 1º da Resolução nº 16, de 1963, 
com os proventos correspondentes ao cargo de Oficial Legislativo, PL-4, e a gratificação adicional a que faz 
jus, ao Oficial Legislativo, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria Cherubina Costa. 

Senado Federal, 21 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 90/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1966 

Concede aposentadoria a Maria Judith Rodrigues, Oficial 
Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, nos termos do artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 345, item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e 1º da Resolução nº 16, de 1963, com os 
proventos correspondentes ao cargo de Diretor, PL-1, e a gratificação adicional a que faz jus, a Oficial 
Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria Judith Rodrigues. 

Senado Federal, 21 de dezembro de 1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 91/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-12-66 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1967 

Aposenta, por invalidez, Luzia Jeanne Marie Lisboa 
Robichez, Oficial Legislativo, PL-4, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, item I, e § 3º da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 1º da Resolução nº 16, de 1963, 341, item III, e 349, da Resolução nº 6, de 1960, 
com os vencimentos integrais do símbolo PL-4 e a gratificação adicional a que faz jus, a Oficial Legislativo, 
PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Luzia Jeanne Marie Lisboa Robichez. 

Senado Federal, em 9 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 92/66)  

Publicada no DCN (Seção II) de 10-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1967 

Aposenta Ivan Ponte e Souza Palmeira, Diretor, PL-1, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, item I, e § 3º da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 1º da Resolução nº 16, de 1963, 341, item III, e 349, da Resolução nº 6, de 1960, e 
a gratificação adicional a que faz jus, o Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Ivan 
Ponte e Souza Palmeira. 

Senado Federal, em 9 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 93/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1967 

Estende aos funcionários da Secretaria do Senado Federal 
o reajustamento de vencimentos previsto no Decreto-Lei nº 81, de 
21 de dezembro de 1966. 

Art. 1º – É concedido aos funcionários do Quadro da Secretaria do Senado Federal reajustamento de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre os seus atuais vencimentos, nos termos do Decreto-Lei nº 81, de 21 de 
dezembro de 1966. 

Art. 2º – É concedido reajustamento de 22%, independente de apostila nos respectivos títulos, aos 
servidores aposentados do Senado Federal. 

Art. 3º – O salário-família passará a ser pago na base de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) mensais, por 
dependente. 

Art. 4º – Os efeitos financeiros da presente Resolução são devidos a partir de 1º de março de 1967. 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 11 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/67) 

Publicado no DCN (Seção II) de 12-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
artigo 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1967 

Aposenta, por Invalidez, Dinah Martins Perácio, Auxiliar 
Legislativo, PL-8. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, § 3º, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 1º da Resolução nº 16, de 1963, e 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação 
adicional a que faz jus, a Auxiliar Legislativo, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Dinah 
Martins Perácio. 



Senado Federal, em 11 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1967 

Suspende a execução do Decreto nº 44.794, de 7 de maio 
de 1965, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por violação do art. 124 da Constituição Federal, nos termos da decisão 
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 28 de abril de 1966, na Representação nº 665, a 
execução do Decreto nº 44.794, de 7 de maio de 1965, do Estado de São Paulo, que restabeleceu o Ofício 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cafelândia. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 11 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 76/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1967 

Autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte a firmar convênio 
com o Ministério da Saúde para aquisição, mediante 
financiamento de material médico-hospitalar no mercado 
europeu. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte autorizada a celebrar convênio com o Ministério 
da Saúde para aquisição, nos mercados francês e alemão, mediante financiamento, de material médico-
hospitalar, na conformidade dos Decretos Federais nos 58.981 e 58.983, de 3 de agosto de 1966. 

Art. 2º – Os compromissos financeiros decorrentes desta autorização limitam-se ao equivalente em 
cruzeiros a Fr. 1.679.512 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos e doze francos 
franceses) e DM 51.000 (cinqüenta e um mil marcos alemães). 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 21 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/67) 

Publicada na DCN (Seção II) de 22-1-67 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1967 

Suspende a execução da Lei nº 20, de 27 de outubro de 
1953, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 1º – É suspensa, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida na 
Representação nº 281, a vigência da Lei nº 20, de 27 de outubro de 1953, do Rio Grande do Norte, por 
oposição ao art. 77 da Constituição Estadual. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 75/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1967 

Nomeia para o cargo de Diretor, PL-1, Edson Ferreira 
Affonso. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item IV, alínea f, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado de Diretor, PL-
1, de provimento efetivo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Oficial da Ata, PL-3, Edson Ferreira 
Affonso. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1967 

Nomeia Myrthes Nogueira para o cargo de Taquígrafo-
Revisor, PL-2. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo isolado, de provimento efetivo, de Taquígrafo-Revisor, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Myrthes Nogueira. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/67) 



Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1967 

Nomeia Luiz Paulo Garcia Parente para o cargo de Oficial 
Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea e, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para a cargo isolada, de provimento efetivo, 
de Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Luiz Paulo Garcia Parente. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/67) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Mauro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1967 

Nomeia René Nunes para o cargo de Oficial da Ata, PL-3. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Oficial da Ata, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, René Nunes. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1967 

Nomeia Neuza Joana Orlando Veríssimo para o cargo de 
Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea e, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Neuza Joana Orlando 
Veríssimo. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/67) 



Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1967 

Nomeia Marcos Vieira para o cargo de Oficial 
Arquivologista, PL-3. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Oficial Arquivologista, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Marcos Vieira. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1967 

Nomeia Edillys Boker Snitcovsky para o cargo de Oficial 
Arquivologista, PL-4. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Oficial Arquivologista, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Edillys Boker Snitcovsky. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1967 

Nomeia Geraldo José Coelho Galrão para o cargo de 
Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Oficial Auxiliar da Ata, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Geraldo José Coelho Galrão. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto do Resolução nº 15/67) 



Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1967 

Nomeia para o cargo de Oficial da Ata, PL-3, Francisco 
Stivalet Flnamor. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Oficial da Ata, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Francisco Stivalet Finamor. 

Senado Federal, em 25 de janeiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-1-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1967 

Concede aposentadoria a  Antenor Ferreira Gomes, Guarda 
de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de 
novembro de 1962, combinado com o artigo 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1946, com os proventos 
correspondentes ao cargo de Inspetor de Segurança, PL-8, mais a vantagem constante do item II do art. 
345 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, o Guarda de Segurança, PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Antenor Ferreira Gomes. 

Senado Federal, em 1º de fevereiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-2-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1967 

Aposenta José Vicente de Oliveira Martins, Assessor 
Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, Item I, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 341, item III, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que 
faz jus, o Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Vicente de Oliveira 
Martins. 

Senado Federal, em 1º de fevereiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-2-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
.art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1967 

Aposenta Adelino Almeida Fontes. Guarda de Segurança, 
PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os arts. 1º da Resolução nº 16, de 1963, e 345, Item IV, da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação 
adicional a que faz jus, com os proventos do cargo de Inspetor de Segurança, PL-8, o Guarda de 
Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Adelino Almeida Fontes. 

Senado Federal, em 1º de fevereiro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/67) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 2-2-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1967 

Aposenta Maria Tavares Barreto Coelho, Diretor, PL-1, do 
Quadro Anexo do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o art. 191, § 10, da Constituição Federal, combinado 
com os arts. 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, com os 
proventos do cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, a Diretora, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Maria Tavares Barreto Coelho. 

Senado Federal, em 2 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1967 

Nomeia Moisés Júlio Pereira para o cargo de Ajudante de 
Almoxarife, PL-7. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, Item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, Item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Ajudante de Almoxarife, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Moisés Júlio Pereira. 



Senado Federal, em 8 de março de 1967. – Auro Moura Andrade. Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto da Resolução nº 23/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1967 

Nomeia Arthur Carvalho Calmon para o cargo de Ajudante 
de Conservador de Documentos, PL-7. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, Item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolada, de provimento efetivo, 
de Ajudante de Conservador de Documentos, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Arthur 
Carvalho Calmon. 

Senado Federal, em 8 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/67) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 9-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1967 

Nomeia Heber de Macedo Godinho para o cargo de 
Ajudante de Almoxarite, PL-7. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Ajudante de Almoxarife, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Heber de Macedo Godinho. 

Senado Federal, em 8 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/87) 

Publicada no DCN (seção ll) de 9-8-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1967 

Nomeia Geraldo Gama de Azevedo para o cargo de 
Conservador de Documentos, PL-6. 

Artigo único – É nomeada, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 



de Conservador de Documentos, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Geraldo Gama de 
Azevedo. 

Senado Federal, em 8 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/67) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 9-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1967 

Nomeia para o cargo de Assessor Legislativo, DL-2, Dyrno 
Jurandir Pires Ferreira, candidato habilitado em concurso. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento interno, 
combinado com o art. 71, item da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo Isolado, de provimento efetivo, de 
Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Dyrno Jurandir Pires Ferreira. 

Senado Federal, em 8 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1967 

Prorroga, por um ano, a licença concedida as Sebastião 
Ruy Rollo Maciel, Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É prorrogada, por mais 1 (um) ano, a partir de 9 de fevereiro do corrente ano, a 
licença concedida pela Resolução nº 1, de 1966, que pôs à disposição do Banco Nacional da Habitação, no 
Estado da Guanabara, nos termos dos artigos 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1960, sem vencimentos, o 
Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Sebastião Ruy Rollo Maciel. 

Senado Federal, em 8 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1967 



Prorroga, por um ano, a licença concedida a Luiz Renato 
Vieira da Fonseca, Auxiliar Legislativo, PL-8, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal 

Artigo único – É prorrogada, por mais 1 (um) ano, a partir de 9 de fevereiro do corrente ano a licença 
concedida pela Resolução nº 3, de 1966, que pôs à disposição da Banco Nacional da Habitação, no Estado 
da Guanabara, nos termos dos artigos 92 e 369 da Resolução nº 6, de 1960, sem vencimentos, o Auxiliar 
Legislativo, PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Luiz Renato Vieira da Fonseca. 

Senado Federal, em 8 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1967 

Prorroga, por um ano, a licença concedida a Moema 
Femandes Távora, Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É prorrogada, por um ano, a partir de 1º de março, a licença concedida pela 
Resolução nº 89, e 1965, que pôs à disposição do Governo da Estado do Ceará, sem vencimentos, nos 
termos do art. 300, item I, do Regulamento da Secretaria do Senado Federal, a Oficial Legislativa, PL-6, 
Moema Fernandes Távora. 

Senado Federal, em 14 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1967 

Aposenta Rubens Pinto Duarte, Diretor, PL-1, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 1º da Resolução nº 16, de 1963, 345, item IV, e 349 da Resolução nº 6, de 1960, mais a 
gratificação adicional a que faz jus, e com os proventos correspondentes ao cargo de Vice-Diretor-Geral, 
PL-0, o Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Rubens Pinto Duarte. 

Senado Federal, em 14 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/67) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 15-3-67 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1967 

Prorroga, por um ano, a licença concedida a Leonel Amaro 
de Medeiros, Locutor de Radiodifusão, PL-10, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É prorrogada, por um ano, a licença concedida pela Resolução nº 9, de 1966, que pôs 
à disposição da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, nos termos dos artigos 92 
e 300, item I, da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de um ano, sem vencimentos, o Locutor de 
Radiodifusão, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Leonel Amaro de Medeiros. 

Senado Federal, em 14 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/67) 

Publicada no DCN (Seção II de 15-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1967 

Nomeia José Soares de Oliveira Filho para o cargo do 
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, item IV, alínea g, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo Isolado, de 
provimento efetivo, de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Oficial Legislativo, PL-3, 
José Soares de Oliveira Filho. 

Senado Federal, em 16 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31-A – DE 1967 

Concede aposentadoria a Jayme Teixeira Netto, Ajudante 
de Almoxarife, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de 
novembro de 1962, combinado com os artigos 1º da Resolução nº 16, de 1963, e 345, item IV, da 
Resolução nº 6, de 1960, com os proventos correspondentes ao cargo de Almoxarife, PL-3, e a gratificação 
adicional a que faz jus, ao Ajudante de Almoxarife, PL-7, Jayme Teixeira Netto. 

Senado Federal, em 16 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/67) 



Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1967 

Nomeia José Diniz Neto para o cargo de Ajudante de 
Almoxarife, PL-7. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 71, Item I, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de provimento efetivo, 
de Ajudante de Almoxarife, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Diniz Neto. 

Senado Federal, em 16 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1967 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contrair 
empréstimo Junto a “Kreditanstaldt Fur Wiederaufbau", Frankfurt 
am Main. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Ceará autorizado a contrair empréstimo no valor de DM 
3.100.000 (três milhões e cem mil Deutche Mark) com o “Kreditanstaldt Fur Wiederaufbau”, Frankfurt am 
Main, Alemanha, destinado à ampliação do abastecimento de água rural daquele Estado, dentro dos 
princípios norteadores do Protocolo sobre Cooperação Financeira, assinado em 30 de novembro de 1963 
pelos Governos da República Federal da Alemanha e dos Estados Unidos do Brasil, pelo prazo de até 20 
(vinte) anos, a juros de 3% (três por cento) ao ano, com a garantia de pagamento e transferência do 
Governo Brasileiro. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 16 de março de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/67) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 17-3-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1967 

Autoriza a Prefeitura do Distrito Federal a adquirir, 
mediante financiamento pelo Governo da Alemanha Ocidental, 
material hospitalar no valor de DM 982,268,00 (novecentos e 
oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito marcos alemães). 



Art. 1º – É a Prefeitura do Distrito Federal autorizada a adquirir, através da Secretaria de Saúde, 
mediante financiamento pelo Governo da Alemanha Ocidental, equipamento hospitalar no valor de DM 
982.268,00 (novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito marcos alemães), equivalentes a 
NCr$ 540.246,85 (quinhentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e seis cruzeiros novos e oitenta e cinco 
centavos), destinado, segundo o "Plano de Saúde" do Conjunto Administrativo do Distrito Federal, a 
hospitais a ela subordinados, na seguinte proporção: 

Hospital de Sobradinho – DM 236.940,00 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta marcos 
alemães), equivalentes a NCr$ 130.317,00 (cento e trinta mil, trezentos e dezessete cruzeiros novos); 

Hospital do Gama – DM 265.003,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e três marcos alemães), 
equivalentes a NCr$ 145.751,65 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e um cruzeiros novos 
e sessenta e cinco centavos); 

Hospital São Vicente de Paula – DM 146.982,00 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e 
dois marcos alemães), equivalentes a NCr$ 80.840,10 (oitenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros novos e 
dez centavos); 

1º Hospital Distrital de Brasília – DM 333.343,00 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e 
três marcos alemães), equivalentes e NCr$ 183.338,10 (cento e oitenta e três mil, trezentos e trinta e oito 
cruzeiros novos e dez centavos). 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de abril de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-4-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento lnterno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1967 

Concede aposentadoria a Anselmo Nogueira Macieira, 
Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É concedida aposentadoria, nos termos do art. 1º da Resolução nº 37, de 23 de 
novembro de 1962, combinado com os artigos 1º da Resolução nº 16, de 1963, 345, item IV, e 349 da 
Resolução nº 6, de 1960, com os proventos correspondentes ao cargo de Vice-Diretor-Geral, PL-0, e a 
gratificação adicional a que faz jus, ao Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Anselmo Nogueira Macieira. 

Senado Federal, em 6 de abril de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/67) 

Publicada no DCN (Seguro II) de 7-04-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1967 

Põe à disposição da Prefeitura do Distrito Federal o Oficial 
Legislativo, PL-5, Sebastião Veiga, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 



Artigo único – É posto à disposição da Prefeitura do Distrito Federal, nos termos dos artigos 92 e 
300 da Resolução no 6, de 1960, pelo prazo de um ano e sem vencimentos, para exercer a função de 
Chefe do Gabinete do Secretário do Governo do Distrito Federal, o Oficial Legislativo, PL-5, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Sebastião Veiga. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-4-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1967 

Aposenta, por Invalidez, o Controlador Gráfico, PL-6, 
Sebastião Maia de Almeida, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com os artigos 100, item I, e 101, item I, inciso b, da 
Constituição de 1967, combinados com os artigos 341, Item Ill, da Resolução nº 6, de 1960, e 19 da 
Resolução nº 16, de 1963, o Controlador Gráfico, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Sebastião Maia de Almeida. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/67 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-4-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, Inciso V, da Constituição Federal, 
e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1967 

Dá nova redação ao art 2º da Resolução nº 49, de 1956, que 
autorizou o Governo do Estado da Guanabara a contrair 
empréstimo com os Estados Unidos da América, através da 
Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID). 

Art. 1º – O art. 2º da Resolução nº 49, de 1966, que autorizou o Governo do Estado da Guanabara a 
contrair empréstimo com os Estados Unidos da América, através da Agência para o Desenvolvimento 
Internacional (AID), passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 2º – É o Governo do Estado da Guanabara Igualmente autorizado, através da Superintendência 
de Urbanização e Saneamento (SURSAN), a contrair empréstimo com os Estados Unidos da América, 
através da Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID), no valor de US$ 2.464.000,00 (dois 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil dólares), para a realização do Programa de Equipamento 
para a Manutenção de Esgotos, a ser resgatado, com período de carência fixado em dois anos e meio, no 
prazo de 20 (vinte) anos, à taxa de juros de 5,5% (cinco e meio por cento) sobre o saldo devedor e sobre 
qualquer parcela de juros vencida e não paga.” 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 32/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-4-67  

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, Inciso IV, da Constituição Federal, 
e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1967 

Suspende a execução do Inciso IV do art. 40 da Lei nº 1, de 
18 de setembro de 1947, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida na 
Representação nº 675, a execução da alínea Vl do art. 40 da Lei no 1, de 18 de setembro de 1947, do 
Estado de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/87) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-4-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1967 

Suspende, em parte, a execução do art. 192 da 
Constituição do Estado de Sergipe. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 2 de março de 1966, na Representação nº 644, a execução do art. 192 da 
Constituição do Estado de Sergipe, no que se refere à isenção de Imposto e taxas municipais incidentes 
sobre os imóveis que especifica. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 11 de maio de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-5-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1967 

Torna sem efeito a nomeação de Auxiliares Legislativos 
habilitados em concurso. 



Artigo único – Fica sem efeito, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, da Resolução no 2, de 
1959, combinado com o art. 74 da Resolução nº 6, de 1960, a nomeação de Marília Pacheco de Souza, 
Lêda do Nascimento e Humberto Jorge da Rocha, candidatos habilitados em concurso público, para o cargo 
inicial da carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 12 de maio de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 39/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-5-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1967 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a prestar fiança ao 
empréstimo a ser concedido pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID – à Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte. 

Art. 1º – É o Estado de Minas Gerais autorizado a prestar fiança ao empréstimo a ser concedido, nos 
termos da Resolução nº 48, de 1966, do Senado Federal, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID – à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através do seu Departamento de Águas e Esgotos 
(DEMAE). 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 12 de maio de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/87) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-5-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1967 

Aposenta a Taquígrafa de Debates, PL-3, Maria da 
Apparecida Jordão, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, nos termos dos artigos 100, item 1, e 101, item I, letra b, da 
Constituição de 1967, combinadas com o disposto na Resolução nº 16, de 1963, a Taquígrafa de Debates, 
PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria da Apparecida Jordão. 

Senado Federal, em 18 de maio de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 45/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-5-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1967 

Aposenta o Técnico de Ar Refrigerado, PL-11, Aloysio 
Costa de Oliveira, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – E aposentado, de acordo com os artigos 100, Item I, e 101, Item I, letra b, da 
Constituição de 1967, combinados com os artigos 341, Item Ill, da Resolução no 6, de 1960, e 1º da 
Resolução nº 16, de 1963, o Técnico de Ar Refrigerado, PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Aloysio Costa de Oliveira. 

Senado Federal, em 18 de maio de. 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto do Resolução nº 46/67) 

Publicada no DCN (Seção Il) de 19-5-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1967 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução dos arts. 
178, 181, 188, 190 e seu parágrafo único da Lei nº 672, de 9 de 
dezembro de 1964, do Estado da Guanabara 

Art. 1º – é suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 25 de agosto de 1966, na Representação nº 687, a execução dos arts. 178, 
181, 188, 190 e seu parágrafo único da Lei nº 672, de 9 de dezembro de 1964, do Estado da Guanabara. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 31 de maio de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 40/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-6-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1967 

Suspende a execução da alínea “c” do Item I do art. 104 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, durante a vigência da 
Emenda Constitucional nº 5, de 21 de novembro de 1961. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 3 de março de 1966, no Recurso Extraordinário no 57.467, a execução da 
alínea c do item I do art. 104 da Constituição do Estado de Minas Gerais, durante a vigência da Emenda 
Constitucional nº 5, de 21 de novembro de 1961. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 31 de maio de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 38/66) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-4-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nas termos do art. 45, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1967 

Autoriza a Prefeitura da Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a realizar operação de financiamento para contrato de 
elaboração do Estudo Econômico-Financeiro e Pré-Projeto de 
Engenharia do Metrô daquela Capital. 

Art. 1º – É a Prefeitura da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a realizar operação 
de financiamento para o contrato de elaboração do Estudo Econômico-Financeiro e Pré-Projeto de 
Engenharia do Metrô daquela Capital, assinado com o consórcio Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch-und 
Tiefbauten, vorm., Gebr. Helfmann, estabelecida na cidade de Essen, República Federal da Alemanha; 
Montreal Empreendimentos S.A., com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, Brasil; e Deutsche 
Elsenbahn Consultlng GmbH, com sede em Frankfurt (Main), República Federal da Alemanha. 

Art. 2º – O valor global da operação, obedecido o disposto nas Leis municipais nº 6.988 e 7.009, de 
1966, não excederá a DM 12.280.000 (doze milhões, duzentos e oitenta mil marcos alemães), à taxa de 
juros de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) ao ano, sendo as seguintes as condições de 
pagamento: 10% (dez por cento) na data de início da vigência do contrato e 90% (noventa por cento) em 
Notas Promissórias de igual valor, vencendo a primeira 24 (vinte e quatro) meses da data de início da 
vigência do contrato e a última a 84 (oitenta e quatro) meses da mesma data. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 10 de junho de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 50/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-6-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, nos termos do art. 47, nº 16, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1967 

Nomeia, para cargos vagos de Auxiliar Legislativo, 
candidatos habilitados em concurso público. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno 
(Resolução nº 2, de 1959), para os cargos vagos de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Lourival Machado Resende, Marilisa Damasceno de Carvalho, Henrique Siqueira Tillmann, 
Carlos Alberto Vilela Souto, Aurea Machado, Márcia Toledo do Amaral, Ruy Jorge Caldas Pereira, Kléber 
Souza, Frederico da Gama Cabral Filho, João Conrado Laferá de Oliveira, Getúlio Ivan Carreira, Paula 
Frassinette Lopes, João Menandro da Silva Filho, Geraldo José de Sá, Walter Manoel Germano de Oliveira, 
Newton Araújo Silva, Nilson Avelar e Ângela Barbosa, candidatos habilitados em concurso. 

Senado Federal, em 2 de junho de 1967. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 38/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-6-67 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1967 

Institui Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar 
Irregularidades no Banco do Brasil S. A. 

Art. 1º – é constituída, nos termos da letra a do art. 149 do Regimento Interno, Comissão Parlamentar 
de Inquérito para apurar: 

a) as transações autorizadas pelo Banco do Brasil no período de 1º de janeiro a 15 de março de 
1967; 

b) o percentual de empréstimo feito a firmas brasileiras e estrangeiras. 

Art. 2º – A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua instituição, para apresentar 
relatório sobre o apurado, podendo colher depoimento em Sessão Secreta, resguardando-se os limites do 
sigilo bancário. 

Art. 3º – A Comissão será composta de 7 (sete) Senadores e terá o crédito especial de NCr$ 
6.000,00 (seis mil cruzeiros novos) para as despesas decorrentes do seu funcionamento, inclusive 
deslocamento de pessoal da Capital da República, se for o caso,  Art. 4º – No desempenho de suas 
funções, poderá requisitar funcionários do Senado ou do Poder Público Federal. 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente projeto de resolução se justifica por envolver uma grave, muito grave denúncia ao 
Governo atual, às correntes partidárias e ao povo brasileiro. Não a formulo, todavia, para que se perca nos 
primeiros comentários, nem, tampouco, para que se arrole mais uma irregularidade a débito do 
impatriotismo do nefasto e ímprobo Governo anterior. Denuncia para que sejam convocados a este Senado 
e deponham em Comissão de Inquérito os principais responsáveis pela criminosa liberalidade com que se 
manipulou o dinheiro da Nação. 

Chegou ao meu conhecimento, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que dias antes, às 
vésperas quase, da alta provocada do dólar, o Banco do Brasil autorizou empréstimos em promissória a 
várias firmas estrangeiras que operam no Pais, em escala que atinge as raias do escândalo. 

A transação, como é óbvio, esmaga todos os ritos de normalidade operacional e reponta como um 
privilégio, um favorecimento ilícito, uma medida de exceção que rompeu todas as normas do Banco Oficial. 
Sabe-se, Senhores Senadores, como é rígido e rigoroso o Banco do Brasil ao efetivar empréstimos em 
todas as suas Carteiras. Não atenta ele tão-somente pela liquidez das operações, mas, principalmente, para 
a finalidade social do empréstimo. 

Ora, às vésperas de uma alteração cambial, quando os círculos da intimidade do anterior Governo se 
desarvoram à busca de dinheiro para a compra do dólar, companhias estrangeiras aderiram ao festival da 
negociata e enredaram em suas malhas o severo Banco do Brasil, transformando-o em "galinha dos ovos 
de ouro” que lhes multiplicou as fortunas da noite para o dia. 

E, além desta, uma outra informação, por igual de sua gravidade, vem ao meu conhecimento: 70% 
dos tomadores de numerário no Banco do Brasil eram firmas estrangeiras. Tão escandalosa é a estatística 
que, no Intuito de apagar as dimensões da escandalosa preferência, a atual direção do Banco deliberou 
diminuir para 50% a incidência do Ignominioso privilégio. 

Assim é, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que, atendendo à índole da apuração ora 
solicitada, é possível que, por imperativo das normas do imposto pelo sigilo bancário, necessitemos fazer 
funcionar a Comissão sob o timbre do segredo de função. Façamo-lo da maneira melhor, em paz com a lei, 
mas reajamos contra a vergonhosa trama, apurando a licenciosa operação, em todas as fases do seu 
trâmite. 

Sala das Sessões, em 1º de junho de 1967. – José Ermírio – Argemiro de Figueiredo – Lobão da 
Silveira – Raul Giuberti – Bezerra Neto – Leandro Maciel – Carlos Lindenberg – Attílio Fontana – Eurico 
Rezende – Duarte Filho – Vasconcelos Torres – Paulo Torres – Mário Martins – Pedro Ludovico – Teotônio 
Vilela – Cattete Pinheiro – Victorino Freire – Wilson Gonçalves – Aurélio Vianna – José Leite – Mello Braga 
– Edmundo Levi – Júlio Leite. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 49/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-6-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1967 

Revigora a Resolução no 32, de 25 de março de 1965, 
revogada pela Resolução nº 93, de 14 de outubro de 1965, e dá 
outras providências. 

Art. 1º – É revigorada, em todos os seus termos e para todos os efeitos, a Resolução nº 32, de 25 de 
março de 1965, que suspende a execução da alínea b do art. 1º do Livro ll do Código de Impostos e Taxas 
do Estado de São Paulo. 

Art. 2º – São revogadas a Resolução nº 93, de 14 de outubro de 1965, e as demais disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 7 de junho de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 44/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-6-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, no IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1967 

Suspende a execução do art. 4º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 
8.675, de 29 de janeiro de 1965, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 2 de março de 1966, nos autos da Representação nº 677, a execução do art. 
4º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 8.675, de 29 de janeiro de 1965, do Estado de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 14 de junho de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 49/67) 

Publicada no DCN (Seguro II) de 15-6-47 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1967 

Exonera, a pedido, Mauro Motta Burlamaqui, Auxiliar 
Legislativo, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 



Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Mauro Motta 
Burlamaqui, a partir de 30 de maio. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 65/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-6-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1967 

Suspende a execução da Lei nº 817, de 4 de agosto de 
1965, do Estado da Guanabara. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 6 de outubro de 1966, nos autos da Representação nº 686, a execução da 
Lei nº 817, de 4 de agosto de 1965, do Estado da Guanabara. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 52/67 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-6-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1967 

Suspende, no exercício de 1851, a execução da Lei nº 326, 
de 10 de julho de 1951, do Estado do Rio Grande do Norte, 
relativamente à parte majorada da Taxa de Educação, Saúde e 
Assistência e do Imposto de Vendas e Consignações. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 8 de julho de 1957, no Recurso de Mandado de Segurança nº 2.375, a 
execução da Lei nº 326, de 10 de julho de 1951, do Estado do Rio Grande do Norte, relativamente à 
cobrança, no exercício de 1951, da parte majorada da Taxa de Educação, Saúde e Assistência e do 
Imposto de Vendas e Consignações. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 45/65) 

Publicada no DCN (seção II) de 29-6-67 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1967 

Aposenta, por invalidez, o Auxiliar de Secretaria, PL-11, 
Oscar Farinha Neto, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com os arts. 100, item I, e 101, item I, inciso b, da 
Constituição Federal, combinados com os de nºs 341, item Ill, da Resolução no 6, de 1960, e 1º da 
Resolução nº 16, de 1963, o Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Oscar Farinha Neto. 

Senado Federal, em 30 de junho de 1967. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 56/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-7-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1967 

Torna sem efeito a nomeação de Marilisa Damasceno de 
Carvalho para o cargo inicial da carreira de Auxiliar Legislativo. 

Artigo único – Fica sem efeito e nomeação de Marilisa Damasceno de Carvalho, feita de acordo com 
o art. 85, alínea c, item 2, da Resolução nº 2, de 1959 (Regimento Interno), para o cargo inicial da carreira 
de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 30 de junho de 1967. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 57/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-7-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1967 

Suspende a execução do art. 11, inciso 7º, alínea “a”, da 
Lei no 2.772, de 21 de julho de 1961, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 12 de outubro de 1966, nos Recursos Extraordinário nº 57.804 e 
Ordinário em Mandado de Segurança nº 14.673, do Estado de Santa Catarina, a execução do art. 11, inciso 
7º, alínea a, da Lei no 2.772, de 21 de julho de 1961, do mesmo Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 



Senado Federal, em 16 de agosto de 1967. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 53/67) 

Publicada no DCN Seção II) de 18-8-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1967 

Suspende a execução da Lei nº 824, de 30 de agosto de 
1965, do Estado da Guanabara. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 1º de dezembro de 1966, na Representação nº 699, a execução da Lei no 
824, de 30 de agosto da 1965, do Estado da Guanabara. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 16 de agosto de 1967. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 54/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-8-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1967 

Aposenta Glória Fernandina Quintela, Diretora, PL-1, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal 

Artigo único – É aposentada, de acordo com os arts. 100, item Ill, § 1º, e 101, item I, alínea a, da 
Constituição Federal, combinados com os arts. 349 da Resolução nº 6, de 1960, e 1º da Resolução nº 16, 
de 1963, mais a gratificação adicional a que faz jus, a Diretora, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Glória Fernandina Quintela. 

Senado Federal, em 30 de agosto de 1967 – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 65/67) 

Publicada no DCN (Seguro II) de 31-8-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos da art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1967 

Nomeia, para cargos vagos de Taquígrafo de Debates, 
candidatos habilitados em concurso público. 



Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, item II, do Regimento Interno 
(Resolução nº 2, de 1959), para os cargos vagos de Taquígrafo de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Carlota Barrionuevo Martin, Lionéia de Almeida Castro, Luciano de Paiva Diniz e Jorge 
Honda. 

Senado Federal, em 31 de agosto de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 83/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1967 

Exonera, a pedido, Heliantho de Siqueira Lima, Oficial 
Legislativo, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Oficial Legislativo, PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Heliantho de Siqueira 
Lima, a partir de 3 de Julho do corrente ano. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 64/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-9-67 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1967 

Artigo único – Nos termos do artigo 155, letra b, do Regimento Interno, é prorrogado por 90 dias o 
prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades no Banco do Brasil S.A. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 1967. – Carvalho Pinto – Antônio Carlos – José Ermirio – 
Aurélio Vianna – Manoel Villaça – Wilson Gonçalves – Menezes Pimentel – Aarão Steinbruch – Oscar 
Passos – Aloysio de Carvalho – Filinio Muller – Argemiro de Figueiredo – Mem de Sá – Bezerra Neto – 
Edmundo Levi – Raul Glubertl – Amon de Mello – Gilberto Marinho – José Leite – Cattete Pinheiro – 
Petrônio Portela – Duarte Filho – Ruy Carneiro – Eurico Rezende – Pessoa de Queiroz – Paulo Torres – 
Sebastião Archer. 

_________________ 

Publicada na DCN (Seção ll) de 5-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº. IV, da Constituição Federal, e 
eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1967 

Declara sem efeito, em parte, o art. 107 da extinta 
Constituição de 9 de julho de 1947, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – é declarado sem efeito, no período de vigência da Constituição do Estado de São Paulo, de 
9 de julho de 1947, o seu art. 107, na parte em que estendia aos funcionários municipais vantagem 



assegurada aos funcionários estaduais no art. 98, julgada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, em sessão plenária de 18 de agosto de 1966, no Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança nº 13.270, de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 11 de setembro de 1967. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº II, da Constituição Federal, e 
eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1967 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estelo, Rio Grande do 
Sul, a obter financiamento no exterior. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Estelo, Rio Grande do Sul, autorizada a contrair empréstimo com 
a C.H.F. Mueller GMBH-Hamburgo (Alemanha Ocidental) para aquisição de um aparelho de Raios X e 
equipamentos hospitalares para o Hospital São Camilo, de propriedade municipal. 

Art. 2º – O valor global da operação, obedecido o disposto na Lei Municipal nº 622, de 1967, de 
acordo com a proposta do Ministério da Saúde (Processo nº G.T.H. 270/65-41.949/1965), com o Decreto no 
55.823, de 10 de março de 1965, e de conformidade com a carta de autorização assinada em 18 de 
fevereiro de 1965 pelos Ministérios da Saúde, da Fazenda e do Planejamento, não excederá a D.M. 85.975 
(oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco marcos), à taxa de juros de 6% (seis por cento) ao ano, 
com o seguinte esquema de pagamento: 

a) 1 (um) ano de carência; 

b) (cinco) anos para resgate, em prestações mensais consecutivas, a primeira 12 (doze) meses após 
a emissão da primeira licença de importação; 

c) os juros devidos serão representados por 8 (nove) notas promissórias semestrais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira 12 (doze) meses após a emissão da primeira licença de Importação; 

d) o prazo de amortização do principal será de 5 (cinco) anos, a contar 12 (doze) meses após a 
emissão da primeira licença de Importação, e a dos Juros, 5 (cinco) anos pagos adiantadamente, a contar 
da mesma data. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 11 de setembro de 1967. – Camillo Nogueira da Gama, 1º-VicePresidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 59/67) 

Publicada no DCN (Seção Il) de 12-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1967 



Nomela Nerione Nunes Cardoso para o cargo de Diretor, 
PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 75, Item IV, alínea b, da Resolução nº 6, de 1960, para o cargo isolado, de 
provimento efetivo, de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Redator de Anais e 
Documentos Parlamentares, PL-2, Nerlone Nunes Cardoso. 

Senado Federal, em 13 de setembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 67/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1967 

Nomeia para cargo inicial da carreira de Auxiliar legislativo 
candidatos habilitados em concurso. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Fernando Estevam 
Dantas, Alfeu Magalhães Mendonça e Cândido Hippert, candidatos habilitados em concurso público. 

Senado Federal, em 14 de setembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 58/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 66-A –  DE 1967 

Suspende a execução de Resolução nº 148, de 17 de 
Janeiro de 1955, da Cãmara Municipal de Niterói. 

Art. 1º – É suspensa, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida no 
Recurso de Mandado de Segurança no 3.704, do Estado do Rio de Janeiro, a execução da Resolução nº 
148, de 17 de janeiro de 1955, da Câmara Municipal de Niterói. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 21 de setembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 61/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 46, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1967 

Suspende a execução do art. 39 da Lei nº 7.687, de 14 de 
Janeiro de 1963, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – E suspensa, por Inconstitucionalidade, nas termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 16.117, a execução do art. 3º da Lei 
nº 7.687, de 14 de janeiro de 1963, do Estado de São Paulo. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 21 de setembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 62/67) 

Publicada no DCN (Seção Ill) de 22-9-67 

_________________   

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1967 

Aposenta Leopoldina Ferreira Neves, Oficial Legislativo, 
PL-8, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com os artigos 100, Item Ill, § 1º, e 101, item I, alínea a, da 
Constituição Federal, combinados com os artigos 349 da Resolução nº 6, de 1960, e 1º da Resolução nº 16, 
de 1963, mais a gratificação adicional a que faz jus, a Oficial Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Leopoldina Ferreira Neves. 

Senado Federal, em 26 de setembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resoluto nº 74/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-9-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1967 

Toma sem efeito a nomeação de Geraldo José de Sá, 
candidato habilitado em concurso público, para o cargo de 
Auxiliar Legislativo. 

Artigo único – Fica sem efeito, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, da Resolução nº 2, de 
1959, a nomeação de Geraldo José de Sá, candidato habilitado em concurso público, para o cargo inicial da 
carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 26 de setembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resoluto nº 73/67) 

Publicado no DCN (Seção II) de 27-9-67 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Gilberto Marinho, 2º-Vice-Presidente, no exercício 
da Presidencia, nos termos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1967 

Torna sem efeito a nomeação de Lourival Machado 
Resende e Ângela Barbosa, candidatos habilitados em concurso 
público, para o cargo de Auxiliar Legislativo. 

Artigo único – Fica sem efeito a nomeação feita de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, da 
Resolução nº 2, de 1959, e através do Projeto de Resolução no 48, de 1967, de Lourival Machado Resende 
e Angela Barbosa, candidatos habilitados em concurso público, para o cargo inicial da carreira de Auxiliar 
Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal, em virtude do decurso do prazo legal. 

Senado Federal, em 6 de outubro de 1967. – Gilberto Marinho, 2º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 77/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1967 

Suspende, em parte, a execução do art. 12 da Lei nº 2. 772, 
de 21 de julho de 1961, do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – é suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos de decisões definitivas proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessões de 20 e 26 de agosto de 1964, nos Recursos Ordinários em 
Mandados de Segurança nos 13.121 e 13.250, respectivamente, do Estado de Santa Catarina, a execução 
do art. 12 da Lei nº 2.772, de 21 de Julho de 1961, do mesmo Estado, na parte que se refere ao Imposto de 
tabacos e derivados cobrado sobre movimento econômico resultante de vendas para o exterior. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 10 de outubro de 1967. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 86/64) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1967 

Suspende a vigência da Lei nº 4.923, do Estado do Goiás, 
que criou o Município de Lagolãndia, desmembrado do de 
Pirinópolis. 

Art. 1º – Fica suspensa, de acordo com o inciso IV do art. 45 da Constituição Federal, e nos termos 
do acórdão unânime do Supremo Tribunal Federal, proferido em sessão plena de 5 de abril de 1967, nos 



autos da Representação nº 653, do Estado de Goiás, a vigência da Lei no 4.923, daquele Estado, de 25 de 
maio de 1964, que criou o Município de Lagolândia, desmembrado do de Pirinópolis. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 10 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 68/67) 

Publicada no DCN (Seção III) de 11-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1967 

Suspende a execução do item III, “b”, do art 11 da Lei nº 
2.772, de 21 de julho de 1961, de Santa Catarina, com a redação 
que lhe deu a Lei nº 2.999, de 29-12-61. 

Art. 1º – É suspensa a execução do item III, b, do art. 11 da Lei nº 2.772, de 21 de julho de 1961, de 
Santa Catarina, com a redação que lhe deu a Lei nº 2.999, de 29-12-81, julgado inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 10 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 69/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1967 

Nomeia, para cargos vagos de Auxiliar Legislativo, 
candidatos habilitados em concurso público. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, do Regimento Interno 
(Resolução nº  2, de 1959), para os cargos vagos de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Maria Inilda Pessoa, Maria Lúcia de Morais e Silva Rodrigues, Helvécio de Lima Camargo, 
Célio Ribeiro Barbosa Silva e Abelardo Gomes Filho. 

Senado Federal, em 12 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 78/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº lV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1967 

Suspende, em parte, a execução da Lei nº 3.085, de 27-8-
64, do Município de Campinas. 

Art. 1º– É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 15.471, do Estado de São Paulo, a 
execução da Lei nº 3.085, de 27 de agosto de 1964, do Município de Campinas, no que concerne à 
exigibilidade da tributação adicional nela prevista, com relação ao período anterior à sua vigência. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 18 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de resolução nº 75/67 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do 
art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1967 

Aposenta, por invalidez, José Martins de Morais, Auxiliar 
de Limpeza, PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado FederaL. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o artigo 100, Item l, letra b, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 341, Item III, e 319, § 4º, da Resolução nº 6, de 1960, mais o artigo 1º da 
Resolução nº 16, de 1963, o Auxiliar de Limpeza, PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José 
Martins de Morais. 

Senado Federal, em 24 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 81/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1967 

Nomeia Herculano Ruy Vaz Carneiro, Vice-Diretor Geral 
legislativo, símbolo PL-O, para exercer, em comissão, o cargo de 
Secretário-Geral da Presidência, símbolo PL. 

Artigo único – É nomeado, nos termos do art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno (Resolução nº 
2, de 1959, alterada pela Resolução nº 3, de 1963, combinado com o art. 75, item II, da Resolução nº 6, de 
1960, para o cargo Isolado, de provimento em comissão, de Secretário-Geral da Presidência, símbolo PL, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal, o Vice-Diretor-Geral Legislativo, PL-O, Herculano Ruy Vaz 
Carneiro. 

Senado Federal, em 24 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 82/67 



Publicada no DCN (Seção III de 25-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1967 

Exonera, a pedido, Myriam Gurjão Mello, Oficial 
Bibliotecário, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerada, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Oficial Bibliotecário, PL-5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Myriam Gurjão Mello, a 
partir de 3 de outubro. 

Senado Federal, em 24 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 84/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1967 

Doa à Unidade Integrada de Saúde de Sobradinho – UIS – 
uma ambulância Chevrolet, ano 1959, de propriedade do Senado 
Federal. 

Artigo único – É doada à Unidade Integrada de Saúde de Sobradinho – UIS –, órgão da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade de Brasília, uma ambulância Chevrolet, do ano de 1959, motor nº J-
08-04-C, de propriedade do Senado Federal. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 83/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1967 

Aposenta Dulce Barbosa da Cruz, Oficial Legislativo, PL-3, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – é aposentada, de acordo com o art. 177, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 345, item IV, e 319, § 4, da Resolução nº 6, de 1960, no cargo de Diretor, PL-1, a Oficial  
Legislativo, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Dulce Barbosa da Cruz. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 86/67) 



Publicada no DCN (Seção 11) de 26-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, no 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1967 

Exonera, a pedido, Jorge Neves dos Santos, Motorista, PL-
9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Motorista, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Jorge Neves dos Santos. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 86/67) 

Publicada no DCN (Seguro II) de 26-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1967 

Suspende a execução da Lei nº 2.580, de 28 de dezembro 
de 1961, do Estado de Minas Gerais, julgada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 2.580, de 28 de dezembro de 1961, do Estado do Minas 
Gerais, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 79/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1967 

Suspende a execução da Lei nº 959, de 8 de abril de 1964, 
do Estado de Santa Catarina. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida nos autos da Representação nº 658, a execução da Lei nº 959, de 8 de abril de  1964, do 
Estado de Santa Catarina, criadora do Município de Agronômica. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 80/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº. II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo e seguinte 

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1967 

Autoriza o Governo de Minas Gerais a firmar contrato com 
a FIAT S.p.A., de Turim, Itália, para aquisição de tratares e 
desenraizadores para serem revendidos a cooperativas rurais, 
prefeituras e agricultores. 

Art. 1º – é o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a firmar contrato de compra e venda 
com a FIAT S.p.A., de Turim, Itália, para aquisição de 290 (duzentos e noventa) tratares de esteira, 70 
(setenta) Cl, tipo AD-7, equipados com lãmina Bulldozer, e de 60 (sessenta) desenraizadores de 8 (oito) 
dentes, sem similar nacional, sob financiamento da FIAT S.p.A., com prazo de pagamento de 8 (oito) anos, 
Juros de 7% ao ano, para revenda, na quase totalidade, a cooperativas agropecuárias e de mecanização 
agrícola, associações rurais, prefeituras municipais e proprietários rurais, conforme o seu "Plano de 
Desenvolvimento Agrícola de Pequenas Bacias Hidrográficas e de Patrulhas Mecanizadas”. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 7 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 88/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1967 

Cria um cargo de Médico, símbolo PL-3, no Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Art. 1º – É criado um cargo isolado de provimento efetivo de Médico, símbolo PL-3, no Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 8 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 87/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1967 



Readmite Luiz Vieira de Carvalho no cargo isolado de 
Médico, símbolo PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Art. 1º – É readmitido no cargo isolado de provimento efetivo de Médico, símbolo PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Luiz Vieira de Carvalho. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 15 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 89/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1967 

Exonera, a pedido, Jorge Miguel Conceição, Auxiliar de 
Portaria, PL-9, da Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar de Portaria, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Jorge Miguel 
Conceição. 

Senado Federal, em 24 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 90/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1967 

Eleva o número da membros da Comissão do Distrito 
Federal. 

Art. 1º – É elevado de sete para onze o número de membros da Comissão do Distrito Federal do 
Senado Federal. 

Art. 2º – A presente Resolução entrará em vigor em 1º de fevereiro de 1968, revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 76/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-67 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, no IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1967 

Suspende a execução da Lei ne 6.381, de 18 de Junho de 
1963, do Estado do Ceará, no que diz respeito à cobrança do 
tributo por ela instituído. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 14.256, em 23 de março de 1966, a execução da 
Lei nº 6.381, de 18 de junho de 1963, do Estado do Ceará, na parte que se refere à cobrança do tributo por 
ela instituído. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 91/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1967 

Exonera, a pedido, Jayme de Rezende Pacheco, Motorista, 
PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – é exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Motorista, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Jayme de Rezende Pacheco. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 93/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1967 

Nomeia taquigrafos habilitados em concurso público para 
o Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – São nomeados, de acordo com o artigo 85, alínea c, Item 2, do Regimento Interno, 
para os cargos de Taquígrafos de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Vera Lucia 
Tollendal Pacheco, Alzira dos Santos Magalhães, Paulo Luiz Bastos Sereno e Maria Helena Tavelra Dias, 
habilitados em concurso público. 



Senado Federal, em 28 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 94/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1967 

Aposenta Martha dos Santos Crespo de Castro, Taquigrafa 
de Debates, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentada, de acordo com o § 1º do art. 177 da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 345 e 346, item II, da Resolução nº 6, de 1960, e o artigo 1º da Resolução no 16, de 1963, a 
Taquígrafa de Debates, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Martha dos Santos Crespo de 
Castro. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 95/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1967 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a adquirir da FIAT 
S.p.A., de Turim, Itália, tratares e lâminas desenraizadoras, 
mediante financiamento. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás autorizado s adquirir da firma FIAT S.p.A., de Turim, Itália, 
para revenda aos agricultores golanos, 150 (cento e cinquenta) tratores de esteira, modelo 70-CI, equipados 
com angledozer hidráulico, e 30 (trinta) lâminas desenraizadoras de 8 (oito) dentes, no valor total de 
986.157.000 (novecentos e oitenta e seis milhões, cento e cinquenta e sete mil) liras italianas, 
correspondente a aproximadamente NCr$ 4.279.921,20 (quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, 
novecentos e vinte e um cruzeiros novos e vinte centavos) ao câmbio de uma lira – NCr$ 0,00434, mediante 
financiamento, com prazo de 8 (oito) anos e a juros de 7% (sete por cento) ao ano, nos termos do contrato 
firmado a 20 de novembro de 1967, e obedecidas as exigências do Banco Central da República do Brasil. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 96/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-67 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº II, da Constituição Federal, e eu, 
Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1967 

Autoriza o Governo do Estado da Guanabara a realizar 
operação de financiamento com o consórcio brasileiro-alemão, 
não excedendo o valor global da operação a quantia de DM 
10.680,086 (dez milhões, seiscentos e oitenta mil e oitenta e seis 
marcos alemães), para o fim que especifica. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Guanabara autorizado a realizar operação de financiamento para 
o contrato de elaboração de estudo de viabilidade econômica e financeira e de pré-projeto de engenharia do 
metrô do Rio de Janeiro, firmado com o consórcio brasileiro-alemão, constituído das firmas Companhia 
Construtora Nacional S.A., com sede no Rio de Janeiro, GB, Hochtief Aktiengesellschaft Fuer Hoch Und 
Tiefbauten Vorm Gebr. Helmann, com sede Essen, República Federal da Alemanha, e Deutsche Elsenbahn 
Consultlng GMBH, de Frankfurt, República Federal da Alemanha. 

Art. 2º – O valor global da operação a que se refere o artigo 1º não excederá à quantia de DM 
10.680.086 (dez milhões, seiscentos e oitenta mil e oitenta e seis marcos alemães), à taxa de 7,6% a.a., 
obedecidas as seguintes condições de pagamento: 10% (dez por cento), na data do início da vigência do 
contrato; 15% (quinze por cento), 16 meses após o Início da vigência do contrato; e 75% (setenta e cinco 
por cento) em 5 (cinco) pagamentos iguais, anuais e consecutivos, vencendo-se o primeiro 28 (vinte e oito) 
meses após a vigência do contrato. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 97/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-11-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1967 

Torna sem efeito a nomeação de Luciano de Paiva Diniz, 
candidato habilitado em concurso público para o cargo de 
Taquigrafo de Debates, PL-4. 

Artigo único – Fica sem efeito a nomeação feita de acordo com o art. 85, alínea c, item 2, da 
Resolução nº 2, de 1959, de Luciano de Paiva Diniz, candidato habilitado em concurso público, para o cargo 
inicial da carreira de Taquígrafo de Debates, PL-4, do Quadro da Secretaria do Senado Federal.  

Senado Federal, em 30 de novembro de 1967 – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 98/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1967 

Exonera, a pedido, João Conrado Lafetá de Oliveira, 
Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É exonerado, a pedido, de acordo com o art. 85, letra c, Item 2, do Regimento Interno, 
do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, João Conrado Lafetá 
de Oliveira. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 99/67) 

Publicada no DCN (Seção Il) de 1º-12-47 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1967 

Concede aposentadoria a José Euvaldo Peixoto, 
Taquigrafo de Debates, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com o § 1º do artigo 177 da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 345 e 346, item II, da Resolução nº 6, de 1960, e o art. 1º da Resolução nº 16, de 
1963, o Taquígrafo de Debates, PL-3, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Euvaldo Peixoto. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1967. – Aura Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 100/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, nº IV, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1967 

Suspende a execução da Lei nº 4.950, de 20 de dezembro 
de 1963, do Estado de Pernambuco, declarada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 1º – Fica suspensa a execução da Lei nº 4.950, de 20 de dezembro de 1963, do Estado de 
Pernambuco, que criou o Município de Pontas de Pedras, desmembrado de Goiana, com fundamento no 
art. 45, Inciso Ill, da Constituição Federal, tudo nos termos do acórdão, em sessão plenária de 5 de abril de 
1967, do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a representação Incidente oferecida pela 
Procuradoria-Geral da República, nos autos do Recurso Extra-ordinário nº 59.979. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 92/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, nos termos do art. 
47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1867 

Aposenta, por invalidez, André Avelino Filho, Servente, PL-
14, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo único – É aposentado, de acordo com os arts. 100, item I, e 101, item I, inciso b, da 
Constituição Federal, combinados com os de nos 341, item III, da Resolução nº 6, de 1960, e 1º da 
Resolução nº 16, de 1963, mais a gratificação adicional a que faz jus, o Servente, PL-14, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, André Avelino Filho. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 101/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º -12-67 

_________________ 

Faço saber que a Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, no II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1967 

Autoriza o Governo do Paraná a ser fiador no contrato de 
financiamento que faz a Companhia de Telecomunicações do 
Paraná Junto a Manufactures Hanover Trust Company, dos 
Estados Unidos. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná autorizado a funcionar como fiador no contrato de 
financiamento firmado entre a Companhia de Telecomunicações do Paraná e a Manufactures Hanover Trust 
Company, dos Estados Unidos, no valor de US$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares), para fins de 
implantação do Sistema Estadual de Telecomunicações no Estado. 

Art. 2º – A divida será amortizada no prazo de 6 (seis) anos, sendo 2 (dois) de carência, aos juros de 
6% (seis por cento) ao ano. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 104/67) 

Publicada no DCN (seção II) de 1º-12-67 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 45, no II, da Constituição Federal, e 
eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1967 



Autoriza o Governo do Estado de Goiás, através do 
Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás (DERGO), a 
adquirir, mediante financiamento, da firma FIAT S.p.A., de Turim, 
Itália, trinta tratares. 

Art. 1º – é o Governo do Estado de Goiás, através do Departamento de Estradas de Rodagem de 
Goiás (DERGO), autorizado a adquirir, mediante financiamento, da firma FIAT S.p.A., de Turim, Itália, 30 
(trinta) tratores de esteiras, marca FIAT, modelo AD 7, equipados com angledozer hidráulico, no valor certo 
e total de 198.414.000 (cento e noventa e oito milhões, quatrocentos e quatorze mil) liras italianas, 
correspondentes, aproximadamente, a NCr$ 861.116, 76 (oitocentos e sessenta e um mil, cento e dezesseis 
cruzeiros novos e setenta e seis centavos), nas condições estabelecidas no contrato firmado entre as 
referidas partes a 29 (vinte e nove) do mês de setembro de 1967, na cidade de Goiânia. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1967. – Auro Moura Andrade, Presidente do Senado 
Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 103/67) 

Publicada no DCN (Seção Ill) de 1º-12-67  
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