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processos, substituindo-os por cópia
autêntica ou fotostática.

ir — Na Seção de Publicações:
a, editar a Revista do Conselho Na-

cional, do Trabalho, que versará só-
'bre matéria doutrinária, informativa
e noticiosa de forma a contribuir para
a maior difusão de conhecimen-
tos relativos às atividades da Jus-

; tiça do Trabalho, bem como da res-
pectiva jurisprudéncia;

b) editar E promover a divulgação
de outros trabalhos indicados pelo Di-
retor da Divisão;

c) organizar e manter em dia o ee-
sistro de assinaturas da Revista e de
outras publicações;

d) executar os serviços dactilográfi-
cos Inerentes aos trabalhos da Seção.

e 6.° — Ao Diretor Geral da Secre-
taria incumbe;

a) responder perante o Presidente
do Conselho Nacional do Trabalho
pela regularidade dos serviços a car-
go da Secretaria;

b) designar o seu secretário e o en-
carregado da Portaria;

c) desienar os chefes de seção e dis-
tribuir, pelas Divisões, o pessoal lotado
na Secretaria;

e.tortna da legislação em vigor, o pes-
d) propdr, admitir ou dispensar, na

soai extranumerário:
e) impôs' penas disciplinares, até a

de suspensão por 15 dias, e represen-
tar ao Presidente do Conselho quan-
do a penalidade exceder à sua alçada;

.n baixar instruções internas de - ser-
viço;

Q) determinar a instauração de pro-
cessos administrativos;

h) prorrogar o expediente remune-
rado dos funcionários e extranumera-
rios, quando julgar conveniente;

L arbitrar gratificações pela exe
eução de trabalho extraordinário, as,
corno ajuda de custo e diária;

j) requisitar transporte para os qu
tenham de viajar em objeto de ser
viço;

1 5 designar o Diretor de Divisão que
o deva substituir nos impedimentos
ocasionais;	 ,.

nz coresponder-se diretamente só-
bre assunto de sua competência eorn
os interessados e órgãos da adminis-

a
traç.ão pública;

n) determinar métodos de trabalho
para facilitar o andamento dos pa-
péis;

, o) autorizar a publicação dos atos e
despachos referentes aos assuntos da
competência da Secretaria;

p) apresentar anualmente ao Pre-
aidente do Conselho. até" 31 de ja-
neiro, o relatório das atividades da
Secretaria durante o ano anterior.

e 7.0 Aos Diretores de Divisão in-
cumbe:

1 8.9 Aos Chefes de Seaão incumbe' presidentes, sempre que os substi- os regimentos de ambas as Procura..
a) promover e fiscalizar os serviços tuirem. .'	 donas do Ministério Público do Ti-a.

afetos à Seção;	 Art, 5.° Serão conservados no Coa- belho.
b) distribuir os trabalhos ao pessoal selho Nacional do Trabalho, ate o 	 Art. 12. As despesas resultantes

subordinado;	 término do período para que foram deste Decreto-lei serão atendidas nes-
e) manter estreita colaboração com designados, 'os membros, inclusive c te exercicio pelas dotações proprias

os demais órgãos da repartição;	 vice-presidente, que na data da pu- do Orçamento do Ministério do Tra-
d) propor as medidas que julgar ne- blicação do presente decreto-lei te- belho, Indústria e Comércio, as quais

cessarias para o bom desempenho dos aliam assento na extinta Câmara de serão oportunamente suplmientadas.
encargos da Seção;	 Justiça do Trabalho do mesmo Con- Art. 13. Ficam integradas no zub-

e) propor a aplicação de penas dis- selho.	 titulo 01 — Conselho Nacional do
ciplinares;	 Art. 6.° Por sessão a que compa- Trabalho, do titulo 13 — Justiça do

1) encerrar o ponto do pessoal su- recerem, até o máximo de 15 (quinze Trabalho (unidades orçamentárias),
bordinado;	 por mês, perceberão os membros do do Orçamento da despesa do Minis.

g) organizar e submeter ao , Diretor Conselho Nacional do Trabalho a tério do Trabalho, Indústria e Co-
da Divisão a escala de férias do pes- gratificação de representação de Cr$ mércioe as dotações concedidas nas
soai subordinado;	 200,00 (duzentos cruzeiro3). 	 , diversas consignações e sub-consigna-

h) apresentar mensalmente ao Di- Art. 7.° Os chefes de Seção do ções das Verbas 1, 2 e 3 do mesmo
retor da Divisão um boletim de pra- Conselho e o Secretário do PI' ui. Orçamento ao Departamento de Jus-
dução e, anualmente até 15 de janeiro, dente perceberão a gratificação fis tiça do Trabalho e ao Serviço Adrni-
o relatório das ativdades da Seção:	 função de Cr$ 6.600,00 (seis mil zele- oistratiro•

i) velar pela 'disciplina e manuten- centos cruzeiros) anuais; o Sere- 	 Art. 14. São transferidas para o
çâo do silêncio nos recintos de tra- tário do Diretor Geral da Secretaria Conselho Nacional do Trabalho as
belho.	 ,	 a de Cr$ 5.400,00 (cinco mil e que- atuais lotações e tabelas numéricas,

1 9.° Ao Chefe da Seção de Dill- trocentos cruzeiros); os secreta:AN de funcionários e extranumeráricia, do
Ondas incumbe especialmente: . 	 dos Diretores de Divisão a de Cr$ Departamento de Justiça do Traaalho

a) secretariar as sessões do Conse- 4.200,00 (quatro mil e duzentos cru- e do Serviço Administratieo, bem
lho e designar quem o deva substituir zeiros . 	 como o respectivo pessoal. cone er.-
nos impedimentos ocasioneis; 	

)
Art. 8.° Por sessão a que compa- CCÇãO de três oficiais administrativos,

b) redigir as atas das sessões;	 recerem, ate o máximo de 15 (quinze) cinco eseriturerics, dois dactllógratos
c) certificar, nos autos, os _nomes por mês, perceberão os vogais dos e onze extranumerários melasalistas„

das partes, ou de seus representantes, Conselhos Regionais a gratificação de sendo um taquigrafo referência XVII,
que tiverem feito defesa oral;	 representação de Cr$ 100 ,00 (ceai uns taquigrafo referência XVI, dois

d) certificar, nos autos, ' o resultado cruzeiros) e os vogais das Juntas de taquigrafes referencia XV , dois ta-
do julgamento e 03 nomes dos Cor- Conciliação e Julgamento a de Cr$ quiereafes referência XIV, um auxi-
selheiros que nele tiverem tomado 50,03 (cinqüenta cruzeiros) até o nal- liar 

de escritório referência XI, une
parte;	 2cimo de 20 (vinte) sessões menrals.	 auxiliar de escrit4:10 referência X,

c) Promover a publicação das nau- Art. 9.° Fica elevada pa
p
a ces$ uni auxiliar de escritório referência

tas de julgamento. resumos dos jul- 5.400,00 (cinco mil e quatmentos 
IX, 

um auxiliar de escr i torle rei e-
gados e outros atos que careeérem cruzeiros) anuais a gratificava) de vencia VIII e um auxiliar de escri-
de divulgação.

Art. 3.° Os presidentes dos tribunais
da Justiça do Trabalho terão ireito

função de Secretário 'de Conselho tório referência VII. Os quais cons-
Regienal e para Cr$ -

4.200,00 (quatro tituirão a lotação e tabela numérica
d

a 30 (trinta) dias de férias anuais.

	

	
'1 e duzentos cruzeiros) a de se. da Secretaria do Conselho Superior
'etário  d eJunta de Conciliação e de Frevidência Social.Art. 4.0 Ficam criados em cada unia J 'gement°. 	 Parágrafo único. O Preeidente cio

as sedes da Primeira e Segunda Re-	 arág,raf o único. Picam criadas e Conselho Nacional do Trabalho (ris-
giões da-Justiça do Trabalho, respec- sie das cai Cr$ 5 , 400 ,00 semeei ma tribuirá entre os novos órgãos do 'al-
tivamente, quatro cargos isolados de e quatrocentos cruzeiros) anuais, 

bilnal 
o pessoal de que trata ('se

presidente substituto de Junta de du	 funções gratificadas de Dietri_ artigo e designara os servidores que
Conciliação e Julgamento, Padrão K, bus or, nas sedes da Primeira e Se_ passarão para o Conselho Superior
e um cargo isolado de Centador, Pa-`gu da Regiões.	 de Previdênnia Soe:ai, rezando a de-
dr5.0 J, todos do Quadro Permanente 	 .

rt. 10. Fica subStituida a função vida comunicação to • e.linistro do
do Ministério do Trabalho, Indústria a atificada de Secretário da Procura- Trabalho, Indústria e Comercio.
e Comércio.	 •	 •	 orla da Previdência Social nela de	 Art. 15. Não está sujeito a ponto

1 1.° Os quatro ocupantes mais an- Chefe da Secretaria da mesma Pro- o Presidente do Conselho Nacional co
tigos do cargo de Suplente de Presi- curadoria, com a gratificação de rua- Trabalho. O Diretor Geral da Se-dente de Junta de, Conciliação e Jul- ção de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzei- cretaria e os Diretores de Divisão,gement° rias sedes da Primeira e Se- ros) anuais. 	 igualmente, não estão sujeitos a pon-
gurtda Regiões serão aproveitados nos to, devendo, porém, permaneeer à
cargos criados por este artigo, feita Art. 11. Ficam criados no quadre>, testa dos respectivos serviços darente
a apostila dos decretos de nomeação permanente do Ministério do Traba- o periodo normal de trabalho e sem-
pela repartição competente, ficando lho, Indústria o Comércio, para a:-n- pre que sua presença se tornar ne-
extintos os demais cargos, de suplen- der às novas atribuições da Procuea- eessária. 	 4.tes de presidentes de Junta de Coa- dona da Previdência Social (2) deis.

- 	16. O presente Decreto-lei en-
enlaça° e Julgamento, nas referidas cargos isolados de provimento cie- trará cm vigor no dia 25 de janeiro
sedes.	 tivo de Procurador padrão N e alta- de 1946, revogadas as disposições em

e 2.0 Serão aproveitados como pre- nado o mesmo quadro na parte re- contrário.
Bidentes substitutos os demais suplen- letiva ao Ministério Público de Tra- Rio de Janeiro, 19 de Jeneiee de
tes de presidentes de Juntas de Con- belho, de acardo com a tabela ane- 1946, 125.0 da Independência e H.*dilação e Julgamento, bem como os xa.
suplentes de presidentes de Conselhos Parágrafo único. Dentro de 60 diee. da República.
Regionais do Trabalho, os quais terão a contar da data da publicação do 	 Jose. Listrem:na
remuneração igual à dos respectivos presente Decreto-iei, serão expedidos 	 R. Carneiro de Mendonça.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
QUADRO PERMANENTE

Cargos isolados de prOvimento efetivc
SITUAÇÃO AT UAI.

a) orientar e fiscalizar a execução
das serviços a cargo da Divisão, pro-
pondo ao Diretor da Secretaria as
medidas .que julgar convenientes nave
eficiência dos trabalhos; -

1)) distribuir pelas seções o pessoal
destacado para a Divisão;

C) designar o seu secretário bem Núm.
como o seu substituto para os impe- de 	 Cargo
dinientos ocasionais;	 Cargos
d aplicar' penas disciplinares de

advertência ou suspensão e represen-
tar ao Diretor Geral da Secretaria 	 20 Procuradores (P.quando a penalidade exceder à sua P. S. e P. J. T.alçada; 8	 Procurador He-e) aprovar a escala de férias do gional (C.pessoal subordinado;

	

1) assinar o expediente relativo a	 Procurador Adeassuntos de competência da Divislio: junto	 (C.g) manter estreita colaboração . en-
R. .T.) ..tre a Divieão e os ~ais órgiloa do'•

Conselho Nacional do Trabalho;	 e

1	 1	 1Classe Exce-
ou	 Vagos Quadro

padrão dentes

sieueçÂo PROPOSTA

•

1	 1	 1	 II	 1	 1111	 1 1	 IN


