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lho o poder de estabelecer normas relacionadas com o abastecimento nacional
do petróleo e seus derivados.
Com efeito, segundo o art. 3.° da Lei
n.o 2.004, de 1953, o Conselho Nacional
do Petróleo tem por finalidade "superintender as medidas concernentes ao
abastecimento nacional do petróleo".
Entende-se por abastecimento nacional
do petróleo, diz o art. S·.o, § 1.0, da Lei
citada, "a produção, a importação a
refinação o transporte, a distribuição
e o comércio de petróleo bruto, de poço
ou de xisto, assim como de seus derivados" .
Com essa atribuição de ordem legal,
pode o Conselho, sem dúvida, determinar ou autorizar a refinação de óleo
cru pelas refinarias particulares, além
da capacidade do seu título de autorização, mas, em benefício do monopólio
da União, exclusivamente por conta da
Petrobrás e suas subsidiárias. Em tal
caso, o Conselho, no uso das atribuições
que a lei lhe concedeu, promoverá acordos entre a Petrobrás e as emprêsas
permissionárias e estabelecerá os critérios da justa remuneração a ser paga
a essas últimas emprêsas pelo uso de
suas instalações e prestação de serviços,
levando em consideração o preço das
refinações executadas pela Petrobrás.

o parecer, pois, da Consultoria-Geral
da República é que se faça a regula~
mentação dos artigos 43, 44, e 45 da Lei
n. O 2.004, para esclarecer, de modo a
evitar dúvidas, que a capacidade das
refinarias, a que aludem êsses disposi~
tivos, é a mencionada nos títulos de
autorização expedidos pelo Conselho Na~
cional do Petróleo, capacidade essa que
não poderá ser ampliada.
Sem embargo, em permitindo as
atuais instalações dessas refinarias
maior capacidade de produção, a saber,
capacidade de produção além do título,
poderá o Poder Executivo, regulamentando a legislação vigente, autorizar ao
Conselho Nacional do Petróleo que permita a refinação de óleo cru além do
citado limite, mas, por conta da emprêsa encarregada de executar o monopólio estatal, a Petrobrás, mediante justa
remuneração aos permissionários.
Para consubstanciar essa medida e
seguro de que esta é a verdadeira in~
trrpretação da legislação vigente, tenho
a honra de apresentar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República a
minuta anexa do Decreto:
Salvo melhor juízo.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1957.
A. Gonçalves de Oliveira, Consultor-Geral da República.

MINISTÉRIOS MILITARES - DIRETRIZES PARA
TOS EM ÁREAS URBANAS

LOTEAMEN~

- Diretrizes expedidas nos Ministérios Militares pelo
Estado-Maior das Fôrças Armadas.
PRESID1l:NCIA DA REPúBLICA
PROCESSO

P. R.

Presidência da República. Estado
:Maior das Fôrças Armadas - E. M. N.o D-2, de 10 de maio de 1957. Submete as Diretrizes regulando, nos Ministérios Militares, o processamento dos
pedidos de loteamento em área urbana.
"Aprovo. Em 27-5-57". (Rest. proc. ao
E.M.F.A., em 31-5-57).

N.o

29.854-57

Loteamento em área urbana
Diretrizes aos Ministérios Militares
De acôrdo com a alínea n do art. 14,
do Regulamento para o Estado-Maior
das Fôrças Armadas, baixado com o
Decreto n.o 26.607, de 27 de abril de
1949, e para cumprimento pelas autorl-
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dacles militares do (rue estabelece o §
1. 0 dG art. 1.0 do Dec!'eto-Iei n.o 58, d2
10 de d0z"mbro de 19:}i'. regulament'ldo
pelo DEcreto n.o 3.07f:. de 15 de setembro de 1938, o Chefe do Estado-:Uaior
cas Fôrças ArmadD.3 resolve baixar as
d;retl'izcs reguladoras do Loteamento em
Área "Urbana.
CO:\'SIDERA:,:r;o:

a) Que a atual legislação citada exige, ohrigatoriamente, que as Prefeituras ~I unicipais (cêrca de duas mil)
submetam às autoridades militares do
Exército, Marinha e Aeronáutica, o plano e planta dos loteamentos em área
urbana;
b)
Que é fixado o prazo de 90 (noventa ~ dias para o pronunciamento de
tôdas as autoridades Municipais e Ministérios Militares, estimando-se em 60
dias o prazo razoável para que as autoridades militares se manifestem sôbre
a matéria;
c)
Que êsse prazo, pela longa tramitação do processo através extensa
cadeia dos canais burocráticos, é insuficiente na maioria dos casos;
d)
Que a não apresentação do parecer dentro dêsse prazo resulta em
aprovação tácita do loteamento pretendido e, isso, certamente, em prejuízo
para a segurança das instalações militares vizinhas d€,ssas áreas loteadas por
particulares;
e)
Que por outro lado, o progresso normal do País não pode nem deve
ser retardado por delongas nos pareceres dos órgãos militares interessados,
tendo Em vista o direito de propr'edade (art. 524 do Código Civil Brasileiro,
e art. 141, § 16, da Constituição federal) ;
f) Que o expediente do Ministério
da Guerra (em Aviso n. O 48/1-D4, de
19 de janeiro de 1955), a êste EstadoMaior das Fôrças Armadas, ressalta a
necessidade e a conveniência dessas diretrizes, de interêsse também dos demais :YIinistérios Militares;
u) Que os Estados-Maiores das 3
Fôrças já opinaram sôbre as presentes

diretrizes a para uniformidade de doutrina do assunto, na forma do Regalamento do EMF A, baixado pelo Decreto n. o 26.607, de 27 de abril de 1949
(letra o do art. 2. 0 ).
O Chefe do Estado-Maior das Fôrças
Armadas resolve recomendar aos Estados-Maiores do Exército, Marinha e
Aeronáutica, que:
1) Os processos de consulta sôbre a
conveniência ou não para o Ministério
interessado de concessão da necessária
autorizaç&o para a efetivação do Loteamento em Área Urbana deverão
transitar pelos Comandos Militares com
a nota urgentíssim.o;
2) Os Estados-Maiores da Armada,
do Exército e da Aeronáutica deverão
remeter, p21'iodicamente, aos respectivos Comandos de Distrito !\aval. Região Militar e Zona Aérea, a relação
dos Municípios cujas áreas urbanas podem ser loteadas, com aprovação antecipada pelas autoridades militares.
Por sua vez, essas autoridades militares notificarão os Municípios interessados;
3)
Com a finalidade de ganhar tempo, os Comandos locais deverão solicitar às Prefeituras Municipais de sua
jurisdição, não favorecidas pelas disposiç:ões do item anterior, e remessa da
consulta sôbl'e o loteamento, encarec:,md(' àquela que êsses COmaIl':!os deverão
dispor de, pelo menos, 60 dias para opinar sôbre as áreas visadas.
Para isso, tais consultas deverão ser
expeàidas, simultâneamente, aos Comandos das Fôrças Armadas interessadas;
4) Os Comandos de Região Militar,
Distrito Naval e Base Aérea deverão
ser devidamente instruídos para, de
plano e ràpidamente, decidirem sôbre
a inconvemencia ou não do loteamento pretendido, tendo em vista eliminar
as delongas inúteis.
Para evitar a centralização do respectivo expediente nos Min'stérios l\1ilitares, somente serão encaminhados à
sua apreciação os processos cuja decisão escapar à alçada daqueles Comandos.
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5) Tôdas as autoridades que recebam
tais processos para opinar ou apenas
informar, deverão mencionar, claramente, a data do respectivo recebimento e
a data €m que deverá expirar o prazo de
60 dias, estimado para o pronunciamento do Ministério.
6) Caberá à autoridade militar que
impugnar o loteamento, fundamentar a

impugnação (§ 3.°, art. 10, do Decreto-lei n. o 9.760-46, e § 2. 0 in fine, item
VI, art. 1.0, do Decreto n.O 3.079-38).
7) Os casos omissos sejam submetidos aos respectivos Ministérios, através os seus Estados-Maiores, para a
mais pronta e imediata solução. - General-de-Exército Otávio Saldanha Ma~
za, Chefe do Estado-Maior das Fôrçap
Armadas.

ACORDOS ENTRE A UNIÃO E OS ESTADOS VIGÊNCIA - NOVO FEDERALISMO

PRAZO DE

- Os acordos entre a União e os Estados, para a execução
de serviços de mútuo interêsse não se confundem com os
contratos administrativos e podem ser celebrados por prazo
superior a 1 ano.
PRESID~NCIA
PROCESSO

DA REPúBLICA

P. R. N.o 13.246-57

Presidência da República. Consultoria-GeraI da República. E M. número
246, de 26 de julho de 1957. Encaminha o parecer n. o A-14, sôbre prazo de
vigência de Acôrdo com o Govêrno do
Rio Grande do Sul para a execução comum de serviços de fomento animal,
custeados, simultâneamente pelos Govêrnos federal e estadual: .. Aprovo. Autorizo a renovação do acôrdo pelo prazo
de 2 anos. Em 28-8-57·'. (Rest. proces.so M. A., em 29-8-57).

,..
PARECER

I - Solicita-se o parecer desta Consultoria-GeraI sôbre o prazo de vigência
de Acôrdo com o Govêrno do Rio Grande do Sul para a execução comum de
serviços de fomento animal, custeados,
simuItâneamente, pelos Governos federal e estadual.
O acôrdo inicial, assinado em 1952,
{!uja prorrogação agora se cuida realizar, foi pactuado pelo prazo de cinco
anos, tendo sido registrado, sem im-

pugnação, pelo Tribunal de Contas e
aprovado pela Assembléia Legislativa
do Estado.
O ilustre Procurador-Geral da Fazen.
da Nacional argüiu, no entanto, que o
prazo do Acôrdo não pode exceder a
um ano, em virtude dos arts. 767 e 777
do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública.
O Senhor Ministro da Fazenda, conseqüentemente, propôs a aprovação da
minuta do têrmo de Acôrdo, com a alteração da cláusula relativa ao t€.nlpO
de duração.
II - Dentro do regime federativo,
são autônomos os serviços administrativos da União e dos Estados. A êstes
incumbe prover às necessidades de sua
administração, limitado o socorro federal aos casos de calamidade pública
(Constituição, art. 18, § 2.°).
Não obstante, autoriza a Constituição, que mediante acôrdo, seja atribuída a funcionários federais a execução
de encargos administrativos estaduais,
ou, reciprocamente seja cometida aos
Estados a realização de serviços federais, cabendo, nesse caso, à Un'ão

