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Art. '15: " ão .:eastá ',Sujeita. a . ponto
o Presidente do•Conselho Nacional do
Prabalho. O .. biretor Geral 'da- Se-

,:zelaria 'e • os. , Direteres de,..Diviáãe,
igualmente, não estão sujeitos a puno
to, :• devendo,' porém, perinenecer
testa dos respectivos serviços darante
o' período -normal de trabalho orem-
pie ," que sua ,presença se tornai mie-,
Oessária'.	 -	 •

Art.' 16 ti Presente Dzereto=rei
trará : Cm vigor-no dia 21 „ de 'janeiro.
de' 1946,- ervogadas as 'disposiata' -em'
contrário ".' • ,•
•ISie a de 3anoiro, 19 .ale ,Janetee de
1945o l23,. 	 Independência e ,58.°
daarte,p-üblica.	 . =

•"?. José
CarneirO

• •MINISTÉXIO DO TRABALHO, INDOSTRIA COMÉRCIO
QUADRO ennianana"

Caroos. isolados de provinzento efe.tivo

ser , prorrogadas -"pelo aPresidente, .ein
easo de inardfesta necessidade:

IP__ Asa: sessões extraordinárias. do
Conselho se, se aealizarão: quando fo-
rem ' -conaunicadas, aos seus, membros
com .24 horas, no Mínimo,- de . antece-
áência: . .a,	 .„.

2.0., Nas _sessões do.. Conselho os,.
debates . poderão' tornar-se secretos,
desde que,: por ,motivo dea- interesse
público, ,assim areáolve • a maioria ;dr
suis membros.' '• • • a• -•_.,	 . a'	 •	 "
.. • Os ',membros da CeOlacille-
tomei-à:o' posse .perante o 15.1inistro do
Trabalho, • Indústria , e : Comércio,: a.,
quem. compete , conceder-lhes ' licença.
por -prazo maior 'Cie 60 (sessenta)' dias.
• Art:- 11. -Por sessão a que compa-
recerem, ete.o máxima de quinze, por
mês, •, -perceberão o , .Presidente e os
membros do- Conselho • uma :gratifica,
ção . de • represe,ntação,a de Cr$..200,00,
(	 Mos, cruzeiros).	 ' - • - • • L.

Arte ,12. " Ao Conselho Simerioiaale
previdência Social comi:teto:	 •
a) julgar,' 'eng..- última InstánCiaa os

ãeursos interpoetosa de acorde coai a
legislação em .vigoi, dás :decisões dos
órgães a.COninet'entes" dos" Institutos e
Caixas' "de ApoSentadoria e Pensões
relativas a 'inscrição, contribuição,
multas, benefícios ' o:velame' quai.squer
matérias em queaferem intereseedes.
segurecles;":beneficiárieS ,ou em.Prega-
doees;':a.	 :
•n, b as 'i..revisões ,de,..proces.sos
da .benefícios 'que, dentro ;dá 'prazo' de.
cinco (5). .anos contados Cle • sua cona
cessftea;foreni requeridas 'Inte4
ressados a' Ou ,promovidos,' Ar-officio
'Nide InealtiitoS e. Gaitas de Aposenta-,
doria -ataPensõei3Ou:pela.Departarnento.
Nacional, da Previdência .Sociala-a:ea-at

Trabalho, do -titule 13	 .luetiaa"
- Trabalhe ' (unidades" ,..orçameritárlas);
do Orçamento dá despesa cio
teria , do Trabalho, Indústrfti e 'Oc-
tnércio; as dotações concedidas nas
anverses consignações e sidioConsizao-o
;õtaa das Verbas :I, 2 e • 3 do mesme
Orçamento do _Departamento de, Jus-

ça do Trabalho e ao Seraiço Admio
.ai atra vivo.

Art. 14.. São arataferidas pata" o
Conselho Nacional to Trabalho als
atuais, • lotações e tabelas numéricas,
oe funcionários e extra-numarárioe, -"cio
Depareementa de Justiça do Traealho
e CU' Serviço Administratieca be.m
como o respectivop'essoal. com ex-
ceção de três ofíCia

,
is adminiatrailvos,

cinco escriturários, deis ;dactilografos
. e onze extranurnerarios mensalistas,
atado" um taqutgra4) -referência , XVII.

arruaça-o ATUAL

um taqu'igig f o ictetência'.XVI:,` dois
taquig,ral'es ,.referência XV, dote' ta-
quígrafos referência "XIV anadO
liar de eaoritório, referência XI, um
auxiliar de escritótio 'referência X.
uni, auxiliar de escritório ,refcreneia
IX, um auxiliar de escritório refe-
rência .VIII e um . auxiliar de ‘• escri-
tório referência 4 VII, es quais cons-
tituirão - a lotaçãci* e tabela nuntarica
da &evitaria do a Conselho Superior
de Previdência Eceial...7-47-r-='-r.
-Parágrafo -ilnitoa , e) : Presidenta • do
Coaselho Nacional do TraballiO (liso
tribuirá entre os ;novos órgâo'S do or17,
bunal o" Pessoal de 'que atraia , este
artigo e designará os aeividores çae
passarão para' o , Conselho flaperior
de Previdência Social, faguado .a.dge
vicia comunleação' -ao 'Ministra cio
Trabalho, Indilstaia . e 'Comercio.,

a. 2.°_, Na lista _de que treta- o pao
rágrafo , anterior figurarão sõmente
brasileiros neles, de reconhecida: ido-
neidade, maiores de 25 , anos, quites
com o serviço militaga que estejam no
gizo de seus direito' civis e . políticos
e contem mais de 'dois (2). anos, de
efetivo exercício da profissão ou.- se
encontrem no desempenho de repreo
sentação profissional' prevista em -lei.
-.a 3.°. O- serviço de Conselho Supe-
rior de Previdência Social" é relevante
e obrigatório. ninguém . dele . podendo
exindr-se, salvo. Motivo justificadd.

Art. Os . membros. alo .Conselho
servirão peio perlado 'de dois, (2) anos,
podendo , ser leconduzidos, • , , •

Art. 5.° Importará em, renúncia , . o
não compareciniento do 'membro áo
Conselho. .seina . motivo justificado, a
mais de três Sessões ordinárias., canse-

" Art.' 'il.° No:caso de' intereupçãca
d.e • exercido de 'qualquer, membro. do
Conselho, 'em virtude de; licença 'por
prazo superior :a .,30!" trinta) diae.,p
Presidente da, República. ,de,signaráa o
seu substituto interino, que deverá, ter
os .mesmos requisitos. exigidos para .a
designação do subetituida. 	 .— •	 - : •
; ,Art., 7.0 " Para queapossa -deliberar,
deverá ci Conselho reunira-no mínimo,
cinca' de 'seus membros, -além do -Pre-
sidente.a •	 ; •
'Art.', 8.° '0 ' 0On:telhe reitr'''osioaern

•

dias prealanigite fixados 'pelo, Presi-
dente, o Oca poderá,. sempre que fôr
necessárie, . convocar,: sessões extrior-.	 .	 .	 _dinatias .
-.Art. 9..° 'As sessões do Conaellio_se

rfte públicas ,ê coMeçarão às 14 horah,
terminando às 17, horas;, mas pOderão. ,„	 •

C)" elaborar a o .seu eglinento
terno;. • • ' • - • ' • 	 • -- • •
''d . conceder a qualquer de X'eTtia
Membros- licença„, a té *O• raatinio- de60
(Oessênta,)	 _ "-,	 '

Parágrafo únieó. O Ministro •
Trabalho", Indústria, • e Com -arda pjoke,
rá rever'ex-ornoo, dentro do praz" Of-de
trinta (30) dias; contados 'de Silo pua-
blicação • no 'órgão oficial, -ou- Medi-
ante requerimento -apresentado	 •
troa de Igual prazo, -as -...decitaizdia o•
Conselho Superior de Previdênelli:SO--;
dal,, quando proferidas pelo VOO de
desempate,, ou'que violarem disposiz.
çaio expressa de direito • ou- modificaa
rem jurisprudência até então obser-
vada.
.Art.. .13. • O Conselho Stiperlõr de

Previdência 'Social teta innaSearita
ria, à qtaill ecrepetirá executar t2doi
os teus serviços atixillares e atos proo
ee,seuitÁ .necessários. •

Paxagraf o único. ''Ao 'Chefe • dg .$e.,
gataria, que desempenhará" "também,
as' funções de Secretário" do CenselhO,
é fixada a 'gratificação de função "de •
Cr$ 6. ,600,00 (seis mil seiscentos cru-
zeiros) anuais.	 . •	 -	 '
' Art. 14. São atribuições' do Presto
dente do Conselho:

presidir' as --sessões do. Coam
Superior' de PrevidênCia, Social,. o•
Xendo os . dias: para, at realização dee
sessões ; ordináriaS	 Convocaziçie, as
extraordinárias; • .	 • -	 ;.,

b) -submeter se Conselho os proces-
sos 'em que tenha , de 'deliberar.' et de:,
sianctx. na 'forme; cio regimento
terno, os reepectivos relatores OIW

• . • eaac) presidir- ,a .instrução dos 4e
aos ,	que o Conselho teta/.
iibersr,,e velai. pelo ,caunprimentotAe
suas dedasões;-. solicitando ao- beitaço
lamente Nacional de Previdência" noa •
ciai. a:realização das diligências 'jul-
gadas necessárias,.. jimto" aos Instituo •
tos : e Caixas de Aposentadoria e Peno
aões e empeesa.a..a estes vinculadas; .

d) apresentar,  , ao . .Miniatro .. de Tra-
balho,belho; Incidatria• ,e Gemerei& "-até...31
de março ;de. cadaano, o relatório-das
atividades de Conselho no- ano ante-
rio, . : com • as • 'observações ac • sugestões
que julgar- 'convenientes ;'.=•
•-e) praticar, • cm, geral OS'',1áOS

nistrativos.necessárlos adila errei
sampenho , da suai ,atribuições,
sive designar o Chefe da Scoretaria
de Conselho.- • .
„ Art. .15. .Incurnbe ao Vice-pie:sio

dente . 00. Conselho substituir pie-
skLente; nas Suas . faltas e im¡ndiin.o4- .
tos.• 

, Mt. 16. • Serão conservados no Con-
selho' Superior' de 'Previdência' Soa
elal; 'ai é . o térirrdr.o • do parindo Para
que, 'foram 'designados, cs , membros
que; , na data da , Publicação deste De-
creto-lei,' ; tenham assento' na .- atual
Cantara, de , Previdência Socia/-;do
Cansdho • Nacional do Trabalho,' .
, -Pareaani ei, conetituir lo-
aa.ção da Secretaria do Conselho Su-
perior de Previdência Social 3 (três)
Oficiais Administrativas 5' (cinco)' Es-
criturárias e'. dóis (deis) Dactllógia- •
fos, pendo 2 (dolo) Oficiais' Adminis-
trativos, - 3 (três)' Eaéritutáriee e' I
(um) "Dactilógrafeados atualmente .lo-
tados : r-o Departamento de-Justiça . do.
Trabalho .do Conselho' NaCional, do
Trabalho, e, I ,(um) Oficial Adminis-
trativo, : 2 dois) „PacriturátiCas " 	 I
(um) Pactalógrato des . atualmente -lo-
tados. 'no Serviço AcimainistiaAvo	 ,
mesmo Conselkho„	 ,

,Art,", . 18.,Pleaacriada'Tabela -(1,--
1.2xtranunieráries-Menzall.stas.', (TISTM)
da--a.Seeretaria , do Cons 	 Sup:rfor
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DEcravo-um N.0 8:738 •".. DE 19
DE -J,AlnTEIRO _DE 1946

Transforma a Câmara de Previdência
SoanW d'n Crinsellio,.-NaCiOnal
rriabalho em. Conselho Superior de
l'revitténeia, Social e dd outras pro-
vidências.

O Presidente da -República, usando
da atribuição q.ue lhe confere o lir-.
tigo •180 da C4' mstituiçfue, decreta:

'Art. 1,0 A Cámara de .Previdência
Social do Conselho Nacional do . Tra-
balho fica transformada em 'Conselho
Superipr de Previdência Social, do
Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, com sede na' Capital da
República., e jurisdição em todo o
Território Nacional.

Ait. 2.° O Conselho Superior de
Previdência Social compõe-se de nove
membros designados pelo Presfdente
da República, o qual' dentre. ates es-
colherá- o presidente Ca o vice-presi-
dente. •

Art. 3P • Os' membros "do 'Conselho
estão escolhidos do • teguinte modo:
dois ' dentre empregadores, dois dentre
erapregadas, dois dentre. funcionários
do Ministério do Trabalho. Indústria,
e Comércio e três dentre pessoas de
notórios conhecimentos, em matezia
de previdência social. ,	•

• 1 IP Para a designação dos mem-
bros que deverão ser " escolhidos den-
tre empregadores e empregados, " o

. Conselho de Representantes de ` cada
aasodação sindical de grau superior
organizará, por maioria' de 'votos. uma

.• lista de ares- nomes,. remetendooa ,ao
Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, na ', época, au4, este, deter-
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