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A VENDA s
Çsuenabers.

Scço de Vendas: Avenien
kodrigues Alves e 1

Agência I: — Ministério
da Fazenda

AtccCe-se p pee selos pelo
- Serviço de Reembólco

Em Bree.le
Na Sede do D.I.11.

Parte 1Y	 Adsto de 1968	 74111

de 1.968, e tendo em vista o que Zoog
assaitado na 29 Reunião 14 de
junho de 1968, com referência ã no-.
cessidade de se estabelecer desde já,
a maneira como serão expresses reg
dusisões do CONFB, resolve;

Art. 19 O plenário do CONPB
/dada suas decisões, através de dell**
beraçbes.

Parágrafo único.. An decisões, que
constitui-rem atos normativas, csrão
denominadas resoluções.

SESSÃO REALIZADA EM 20
DE JUNHO DE 1968

MTPS 102.044-62 (2 volumes) —
Resolução n° 254-68 Assunto: In-
qsakito Administrativo para apuraçS£
de responsabilidades pela infringéncia
da Resolução CD-DNPS 907-65, . por
parte do extinto IAPB, depois de rece-
bida a Resolução CD-DNPS 916-65 —
Suscitante: INPS (ex-IAPB) •-• Sus-
citado: CD do DialPS -- Relatos: an-
selheiro Resinu'o Marinho 	 Presiden-
te: Renato. Machado. O Conseiho
Diretor do Departamento Nacional . da
Previdência Social, por unanimidade,
considerando os pareceres da adie
(fls. 100 a 12) e da Assessoria Jurí-
dica ( . 127-1 / 4 ) Considarando que
a Comas:. do da Ingsadrdo instituída pala
Portaria DNPS-2-Sid, para apuração de
possíveis irregu'ariclades no ex-IAPB
não concluiu paia inocência ou respon-
sabilidades dos acusados, com indicar
ção das dispo. &s legais .transgredi-
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das, como preceitua a Lei ne 1.711-52;
Considerando tudo o mais que dos
autos consta, resolve: Estabelecer que
seja designada nova Comissão de In-
quérito para reabrir o Processo Admi-
nistrativo de forma a sudrir as falhas
existentes inocentando os acusados ou
responsabilizando-os, nomeando-os e, se
fôr o caso, indicando a disposição le-
gai transgredida — tudo de conformi-
dade com o que preceitua a Lei 1.711
de 1952.

MTPS 122.843-68	 Resolução nú-
mero 252-68 Assunto: Proposição
sabre incidência de contribuição a rerd
peito de férias pagas em dobro e li-
cença prêmio não gozada	 Propo-
nente: Conselheiro Romuio Marinho
Proposto: Conselho Diretor do DNPS

Relator: O Proponente --a ,Revisor:
Conselheiro Renato Machado Presi-
dente Revisor: Renato Machado. --
O Conselho -Diretor do Departamento
Nacional da Previdência Social, por
maioria, vencidos os Conselheiros Rei-
mulo Marinho, Mário Lopes de Olivei-
ra, em parte o Conselheiro Euler de
Lima e com declaração de voto do
Conselheiro Godotredo Henrique Car-
neiro Leão, considerando o Oficio mi.
mero 396-68, da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas de
Crédito, em o qual a CONTEC dá
ciência a este Departamento de que o
1NPS «reduziu o valor dos proventos
de aposentados do Banco do brasil be.
neficiados pela Lei n° 4.297-63», «ex-
cluindo da fixação elo salário-de-bene-
ficio as parcelas relativas à licenaa
prémio e sérias não gozadas, pagas em
espécie pelo Banco:: Considerando a
oportunidade e a necessidade do esta-
belecirnento de um critério que dê fim
á controvérsia sõbre se as importâncias
pagas a titulo de licença-prêmio e fé
rias não 'gozadas podem, ou não, inte-
grar o salário-de-contribuição; Conside-
rando que o texto da Consolidação das
Leis do Trabalho, .ao obrigar a férias
anuais remuneradas nas reações em
pregaticias, é caracterizado como um
preceito de ordem púbiica; Consideran
do que a catada norma assegura a
contagem simples do tempo de serviço.
paia seu escopo é a recuperação física •
cio trabalhador, de vez que d gênese
do texto se encontra sedimentada em
principio de higiene do trabalho; Con-
siderando, assira, que qualquer outra
interpretação, ainda que aparenternend
te favorável ao trabalhador se confi-
gura como séria violação ao Direito
Social; Considerandoque o dispositi-
vo legal apenas pune o empregador
com o pagamento, em dôbro, da impor
tância devida a título de férias, não
havendo correspondente contagem de
tempo, uma vez que, nem sequer, po-
dem as não gozadas ser objeto de
compensação ou transação; Conside-
rando que -a licença-prêmio, disciplina-
da pelo Regulamento Geral da Previ-
dência Social, para fins de sua conta-
gem como de efetivo exercício, há de
ser necessáriameztte definida como afas-
tamento do trabalhador, sem prejuízo
dp . tempo de serviço e da remuneração.
Considerando que hipótese oposta (a
aonvers4a em dinheiro da licença) re
presentaria pagamento prêmio que não
é cogitado para efeito de aposentado-
ria especial; Considerando que transa-
ções bilaterais entre empresa e •traba.

aão válidas entre partes, mas
nE-o obrigam a que terceiros a elas se

, adaptem, máximo, duardlo regidas pcn
; lei; Considerando que a importância
core rodEnte à veada da licelka pré-
nado não representa pagamento pela
prestação do serviço •e, sim o praça
pela licença-prêmio não gozada, confia

•

Quinta-feira 22

Laração de voto do Conselheiro Roa
s' ?bem Eiras Furqtdm Wemecild consi-

derando as sugestões contidas no me-
morial encaminhado a este Departamen-
to pela . Federação das Associações de
;Aposentados e Pensioaistas dos Insti-
tutos e Caixas de Aposentadorias e
Pensões no Estado de São Paulo, a
fls. 2-4, dos autos; Considerando os
pareceres das Assessorias Técnica e Ju-
rídica, a fls. 8-14 e 15-18, respectiva-
mente; resolve: encaminhar o processo
a elevada consideração do Sr. Minis-
tro, com a sugestão de que seja escla-
recido, à Federação das Associações
de Aposentados e Pensionistas dos Ins-
titutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões no Estado de São Paulo, que

- a Lei Orgânica da Previdência Social
e seu Regulamento Geral já foram re-
vistos pelos Decretos-lei n° 66 e 72 de
1966 e pelo Decreto n° 60.501-67, re-
formulando-se conceitos e nomas que o
Governo considerou passíveis de apri-'
moramento. Au.sente o Conselheiro
Rémulo Marinho.

MTPS 118.376-68	 Resolução nú-
mero 248-68	 Assunto: Regulariza-
ção de ocupação posterior ao Decreto
56.P93-65	 Indeferimento	 Supli-
eante: João Marques .-- Suplicado:
CD do DNPS	 Relator: Conselheiro
Mário Lopes de Olivera Presiden-
te: Renato Machado -- O Conselho
Diretor do Departamento Nacional da
Previdência Social, por unanimidade
considerando que as ocupações de imd-
veis residenciais do INPS bcorrields
após 27 de agôsto de 1965, data do
Decreto n° 56.793, não podem ser re-
gularizadas pera o fim de possibililar
a venda preferencial aos seus ocupan-
tes, devhndo os imóveis nestas condi-
ções serem vendidos em concorrência pú-
blica como se vagos estivessem; Con-
siderando que é da competência do
INPS, -respeitada a orientação das
'CD-DNPS nds 161, de 9 de março de
1967 e 1.368, de 20 de dezembro de
1967, face aos casos concretos, deci-
dir em razão de conveniência e opor-
tunidade se deve regularizar a situação
do ocupante ou reintegrar-se no imó-
vel; Considerando os pareceres dos
órgãos técnicos do Departamnto que
demonstram não ter o suplicante. ampa-
ro legal; Resolve: Indeferir o pedido e
deixar ao prudente arbítrio do INPS
regularizar, a título precário, a situa-
ção do ocupante de que trata o proces-
ao até a venda do imóvel por concor-
rencia pública ou reintegrar-se em sua
posse. — Ausente: Conselehiro Rô-
mulo Marinho.	 Dinah Xavier de
Eirito, Chefe da Secretaria.

Art. 29 As resoluçÕes &verto ser
numeradas e assinadas pelo Presiden-
te e o Secretário do CONFB o entra-
rão em vigor na date do r.1,3 pttlestn
cação.

Rio de Janeiro, (GB), 23 do junho
de 1968. — Iledéto Sdo ifertin/u31
Presidente do CONFE. — Josd
gasto dos Santos, Secretário.

RESOLUÇÃO 1479
O Conselho Federal de EstatZsttoas

no uso das atribuições que lhe conte.
rem a Lei n9 4.739, de 3„5 de julho de
1965 e o Regulamento aprovado pelo
Decreto n9 62.497, de 19 de abril de
1968 e tendo em vista o que dispõe o
art. 67, combinado com o art. 26 e
1 19 e com o art. 37 e parágrafo
anied, do citado ~vento m-

-solve:
Art. 19 Ficam constituídos os es.,

guintes Conselhos Regionais de Es-
tatística, com jurisdição nos Estadoe
e Territórios compreendidos SM áreas
das regiões abaixo:

1 Região -- Território do, Anse.pãl
Estado do Pará; Território de Rosai-
ma; Estado.do Amazonas; Território
de Rondônia; Estadas do Acre, Mato
Grosso, Goiás e Distrito Federal
Sede: Brasília;

29 Região — Estados da Guenabern
e Rici de Janeiro — Sede: Cidade do
Rio de Janeiro — GB;

39 Região — Estado de São Pc.-20
— Code: Cidade de São Paulo;

49 Região — Estados do Parml,
Santa Cataria:: e Elo Cr--ndo do Li
— Sede: Curitiba;

5, RezIo — E:todos da. Bahin,
nas Ge.vs, Sergipe e rilspirtto Czn-
to — Sede: Salvador;

6 - Regas — Estados de Pernambu-
co, Paraíba, Alagoas e Território do
Fernando Noronha — Sede: Recife;

79 Região — Estados do Alarem/lã%
Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte
— Sede: Natal.

Art. 29 Vinculada ao Conselho Re-
gional de Estatística, funClodará non
Estada ou Territórios, em que não
estiver instalada a sede da entidade
uma Delegacia Regional;

1 19 Poderá ser instalada Agência
Re7.,ionol no M:o onde a =ectda
se recomende;

1 29 Para instalação de futuros Coas
selhbs Regionais, além de outras em..
dições que o CONFE possa estabelecer,
ditadas pela experiência, terá caráter
preferencial a do funcionamento re-
gula, no Estado, de cursos ou escolas
superiores de formação- especifica de
Estatísticos.

Art. 39 O Conselho Regional de Es-
tatística da 2 Região compõe-se de 9
membros efetivar e igual ninnero de
suplentes e os demais Conselhos Re-
gi~s d.a 8 membros efetives e ti stsn
plantes.

Part-grafo	 Flmeira con.
pasie.1ço dez Conselhos Regionais
Entztttica, o Conselho Federal de 11.).
tatistica fará dex.igncção 410 cra0
niew3pros efetivas e suplente-:.

Art. 49 Esta Resolução entrará c=
vigor na data de ani,

11 . 2 de Zans2o, (GB), 2 de tr,._^..te
do 168. Ileda 1.1-arrs-2:0,,
Priadddsnts-CONFE. —

gurando-a-a, portanto, como um valor
extra-salarial; Considerando que, na
forma regulamentar (§ 1° do art. 52
do RGPS), para efeito de aposentado
ria especial deve ser computado em dô-
bro o tempo das licenças não gozadas
Considerando que o disposto no art.
173, inciso I do RGPS, determina a in
ciden0a da taxa social exclusivamente
sôbre o lotai da .remuneração decor-
rente da prestação de - serviços; Consi-
derando que o pagamento em dôbro
férias origina transgressão da CLT,
quando fôr esta obstada pelo empes
gacior, e que o permissivo da transfor-
mação em dinheiro da licença-prêmio
seria um meio artificiai de dobrar o sa-
lário na previdência social, burlando os
mais nobres fins da sua doutrina e
econtra legam»; Considerando, no era
tanto, que o" principio da boa fé
ta em favor dos segurados, conforme
deflui especialmente do documento de
fls. 14, originário do INPS; Conside-
rando que o mencionado pronunciamen-
to gerou a situação a que alude o pe-
titório de fls. 3-5; Considerando que
os documentos de fls. 66-69, oriundos
deste Ministério, aconselham procedi-
mento social diverso do critério adota-
do pelo INPS, quando o erro cometido
seja ela sua responsabilidade; Resolve
1 Estabelecer que os pagamentos
em dinheiro, de férias e licença-pre-
mio não gozadas, não integram o sa-
lário-de-contribuição, por faltar a tais
pagamentos o caráter remuneratório de
serviços prestados. 2 Determinar
ao INPS que promova a restituição
das contribuiçõeS eventualmente reco-
lhidas com base em tais pagamentos.
3 ..— Estabelecer, todavia, que seja
mantida a ,situação pessoal dos sete
(7) signatários do memorial de fls.
3-5 e dos que já se tenham afastado do
emprego nas mesmas condições previs-
tas, com base na orientação do INPS,
mas a majoração havida deverá .ir
sendo absorvida à medida que os rea-
jostamentos periódicos se processem até
que atinjam ou ultrapassem o valor
atual da aposentadoria. 4	 Dispen-
sar igual tratamento às pensões.
Dinah Xavier de Brito, Chefe da Se-
cretaria.

CONSELHO FEDERAL DE
ESTATISTICA

RESOLUÇÃO N9 1
O Conselho Federal de Estatística,

no uso das atribuições que lhe con-
ferem a Lei n9 4.739, de 15 de julho
de 1965, e o Regulamento aprovado
peln D?creto n9 62.497, de 19 de abril


