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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA (364a.) SESSÃO DA CO
MISSÃO DELIBERATIVA DA COMIS
SÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLE
AR, REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 1971, QUARTA-FEIRA,
COM
INÍCIO ÀS 09:00 HORAS.

Aos três dias do mês de fevereiro de mil novecentos e s ,etll.n
ta e um, na sede da COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR,

na

Rua General Severiano# n~mero noventa# segundo andar" realizou-se

a

Tricentésima Sexagésima Qtarta (364a. ) Sessão da COMISSÃO DELIBERATIvA da COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, sob a

Ir

cia do Professor HERVÁ.SIO GUIMARÃES DE CARVALHO e com aprese!!,
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A

U

ça dos Senhores Membros Professores PAULO RIBEIRO DE ARRUDA" JO,
,
SE RAYMUNDO DE ANDRADE RAMOS, THARCISIO DAMY DE SOUZA SAN

z

TOS e Almirante OCTACÍLIO CUNHA.
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sima Terceira (363a.).
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ASSINATURA DE RESOLUÇÕES -

e assinadas as Resoluções CNEN- n9s 2# 3 e 4/71.

til

LEI N9 4.118/62 -

. ~

Foram

leitura

I-

Tôdas as modilicações propostas# após discussão, foram aprovadas,

.
sando o texto aprovado a fazer parte mtegrante
desta Ata.

~

U

DE BÔLSA NOS TÊRMOS DO ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO CNEN-l/67

(f)

Z

PROCESSO 103. 587/70 -

O <t
W

pas-

-

CONCESSAO

<W

A Comissão Deliberativa concede a b;lsa soliei-

tada, em caráter de exceção, sem que constitua precedente para eventuais

O
Ir .<t
O.-

DA

ANTE-PROJETO

.
Foi feita pelo Almirante Octacilio Cunha uma

.

lidas

final do texto do ante-projeto da Lei n!? 4.118/62 com as Últimas correções.

Q

...I o

LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINA -

casos futuros da mesma categoria.

Ul
Ul

IME SOLICITA ADIANTAMENTO POR

CONTA DA VERBA PREVISTA PARA O PROJETO DE ENSINO POs-GRA -

l

O

u

DUAÇÃO DO MESTRADO ESPECIAL EM ENGENHARIA NUCLEAR,

NO

CORRENTE ANO - PROCESSO 100. 362/71 - A Comissão Deliberativa

re-

ferendou o Ato do Senhor Presidente, de adiantamento de CR$lO. 000, OO(dez
mil cruzeiros) por conta do auxilio solicitado, tendo em vista a
da solução. do assunto.

,

A
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urgencla

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTU-

RA SOLICITA RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA

A

ADMINISTRAÇÃO DAQUELE CENTRO, NO CORRENTE ANO - PROTOCO-
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Ata da Tricentesima Sexagésima Quarta (364a.) Sessão da Comissão Delibe
rativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear~ realizada em 3 de feve r e iro de 1971~ quarta-feira, com inicio às 09:00 horas.

PROTOCOLO GAB-151/71 - A Comissão Deliberativa, tendo em vista

que

o montante solicitado, de CR$255. 765 1 86 (duzentos e cinquenta e cinco mil.

setecentos e sessenta e cinco cruzeiros e oitenta e seis centavos), se destina quase exclusivamente para custeio de pessoal não-técnico

aumentando

para 26 (vinte e seis) o número atual de 13 (treze) colaboradores dessa cate

garia, solicita reformulação do plano apr~sentado.

INSTITUTO DE BIOFí-

SICA DA ESCOLA DE MEDjCINA E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO SOLIÇITA AUXÍLIO PARA A REALIZAÇÃO, NO CORRENTE ANO, DO I1ICUR

cr

SO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM APLICAÇÔES MÉDICAS DE RADIO-

UJ

IsbTOPOS - PROCESSO 100. 319/71 - A Comissi'o Deliberativa recusou for

U
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Z

necer o auxÍlio solicitado.
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NO CORRENTE ANO, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RADIOFÍSICA

Cl

SANITÁRIA E PROTEÇÃO RADIOLOOICA - PROCESSO 100.188/71 - A Co-
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FEDERAL DO RIO DE JANEIRO SOLICITA AUXÍLIO PARA A REALIZAÇÃO,
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missão Deliberativa aprovou a concessão do auxÍlio de CR$20. 000, 00 (vin-
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te mil cruzei»os) para o curso de Pós-Graduação, em Nível de Mestrado ,

<t

de acordo com a distribuiçao proposta na informaçao do D. E. I. C ..
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POSIÇÃO PARA ALTERAR AS NORMAS DE CONTRATAÇÃO BAIXADAS PE-

A

'o" «

w
n:
(l

_

_

.!!!!:9.-

LO DECRET9 N9 62.661/68, ARRESENTADA PELO SENHOR DIRETOR E -

~
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XECUTIVO DA ÁREA MINERAL - PROTOCOLO GAB-238/71 - A
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INSTITUTO DE BIOFÍSICA DA UNIVERSIDADE

.

z

O
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são Deliberativa aprovou a manüestação do Senhor Diretor Executivo

da

Area Mineral, no sentido de serem propostas modilicaçoes no Decreto

n9

-

62.661/68, relativamente

IJ)
IJ)

Comis-

à inclusão

dos Advogados no Grupo l, de Prospe.s,

tores no Grupo II e permitir a acumulação prevista em Lei em casos de de-

-

"u

dicação exclusiva.

O

Aprovou" igualmente, que seja o estudo estendido

a

outros setores que necessitem correção, devendo a proposta assim comple
tada voltar a esta Comissão Deliberativa.

TO DE VARETAS DE COMBUSTÍVEL DE

CONVÊNIO DE ARRENDAMEN-

uRÂNIo NATURAL ENTRE

USAEC, EM NOME DO GOytRNO DOS'ESTADOS UNIDOS DA

A

AMÉRICA

E O GOvfRNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - PROCESSO N9
100.300/68
A

A Comissão
Deliberativa aprovou
a proposta de convênio. nos
_
_

termos da irúormaçao da Assessoria de Relaçoes Internacionais (ARI).
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Ata da Tricentésima Sexagésima Quarta (364a.) Sessão da Comissão Delibe
rativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear. realizada em 3 de feverei
ro de 1971 , quarta-feira" com inicio às 09 :00 horas.
-

ENCERRAMENTO - A Sess~o foi encerrada às

dezoito

horas , e para constar foi lavrada a presente Ata que, após lida e

julgada

de fis. 177 e 178.

conforme vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Membros -

presentes.
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LEI N9

DlSPOE SOBRE A POLíTICA NA
CIONAL DE ENERGIA
NUCLE
A R, REESTRUTURA A CNEN
E DÁ OUTRAS PROVID];:NCIAS ,

•

o

Presidente da República :

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
eu sanciono a seguinte Lei :

e

CAPíTULO I

Disposições Preliminares

Art . 19
Compete ao Presidente da República orientar a Pol{ti
ca Nacional de Energia Nuclear.
Parágrafo Único - A execução da Polttica Nacional de Energia
c1ear é atribuída à Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Nu

Art . 29
Constitui monopólio da União o comércio dos materiais
f{sseia especiais .

•
•

Art. 31?
~ assegurada
quer outro material nuclear.

Art . 49
finições :
I

à

União prioridade na compra de

qual

Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes de
- Elemento Nuclear - 1: todo elemento qutmico que

pos

sa ser utilizado na libertação de energia em reatores nu
cleares. ou que possa dar origem a elementos químicos
que possam ser utilizados para êsse fim . Quando opor
tuno, a Co~issão Nacior;al de Energia Nuclear especift
cara, medIante Resoluçao, os elementos que devam ser
considerados nucleares, além do urânio. tório e
plutô

. 2.

plutônio .
II

Material Fértil - Esta designação compreende : o

ura•

nio cujo teor em isótopos 235 é inferior ao que se encon
tra na natureza; o tório; qualquer dos materiais anterior
mente citados, sob a forma de metal, liga, composto ou
concentrado; qualquer outro material que contenha
um
ou mais dos materiais supracitados, em
concentração
que venha a ser estabelecida pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear; e qualquer outro material que venha a
ser considerado como maten:al fértil pela Comissão Na
donaI de Ene rgia Nuclear.

•

Urânio enriquecido nos isótopos 235 ou 233

III

- ~ o

urâ

nio que contém o isótopo 235. o isótopo 233. ou ambos .
em tal quantidade que a razão entre a soma das quantida
des dêsses isótopos e a do isótopo 238 seja superior á
razão entre a quantidade do isótopo 238 existente no urâ
nio natural.

~

IV

V

Material fissil esoecial
Esta designação compreen
de: o plutônio 239; o urânio 233, o urânio
enriquecido
nos isótopos 235 ou 233; qualquer material que contenha
um ou mais dos materiais supracitados; qualquer outro
material que venha a ser classificado como material fis ~
si! especial pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.
po
A expressão material fissi! especial não se aplica,
rém, ao material fértil.
-

J!(

-

Subproduto nuclear

~

todo material, radioativo

ou

não. resultante de processo destinado à produção ou uti
lização de material fissil especial. ou todo mat~rial.oom
exceção do material f{ssi! especial, formado por exposi
ção de quaisquer elementos quimicos à radiação liberta
da nos processos de produção ou de utilização de
mate
riais físseis especiais .
VI

- Material nucl ear
Esta designação compreende os e
lementos nuclea:res, os radioisótopos. os materiais fé r
teis, os materiais f{sseis especiais e os subprodutos nu
cleares, em qualquer forma de associação.

VII

~ tôda concentração natural de mi
Miné rio nuclea r
nerais. na qual o elemento ou elementos nucleares ocor
ram em proporções e condições tais que permitam sua
exploração econômica . A Comissão Nacional de Ene r
gia Nuclear classi ficará, quando necessário. os
m ine
rios nuclea res pa ra 03 efeitos do disposto nesta Lei.

•

. 3.

VIII

IX

t o produto obtido
- Concentrado de minério nuclear
por tratamento físico ou quí'mico de minério nuclear
e
no qual o teor do elemento nuclear seja maior do que no
minério original.
-

~ a execução dos

tra

balhos necessários à definição da jazida de minério
nu
c1ear. sua avaliação e a determinação da exequibilidade
do seu aproveitamento econômico.

•

•

Pesquisa de minério nuclear

X

Lavra de minério nuclear -

Ê o conjunto de operaçoes

objetivando o aproveitamento econômico da jazida,
de a extração do minério nuclear até a produção do
centrado.
XI

-

des
con

Rejeito radioativo - É todo material radioativo conside
rado sem utilidade. proveniente de tratamento ou de ma
nipulação de materiais radioativos.

XII

-

Combust(vel nuclear

-

Significa material que

contém

isótopos f{sseis, capaz de produzir energia mediante pr,.Sl
cesso auto-s ustentado de fissão nuclear.

J .J
W'
\

XIII

- Instalacão_nuclear - Significa qualquer instalação pa " /
ra produçao, tratamento e armazenamento de
material ~n..l.,
ou qualquer reator nuclear .
~J.Á'f...I"

XIV

-

Reator nuclear

Significa sistema que contenha

bust(~el nuclear, no qual possa ocorrer processo

com
auto-

-sustentado de fissão nuclear controlada.
XV

-

,
XVI
•

-

Usina núcleo elétrica

- Significa instalação

destinada

à produção de energia elétrica, utilizando reator
ar.

nucle

Dano nuclea r

mate

- Significa dano pessoal, ou dano

rial, resultante de radioatividade ou da combinação
ta com propriedades tóxicas, explosivas ou outras

des
prõ

priedades do combustível nuclear, do rejeito radioativõ
ou de outro material nuclear.

XVII

Operador
Significa entidade jundica,
devidamente
credenciada, responsável pela operação de uma
instala
ção nuclear.

.4.

XVIII

- Acidente nuclear
Significa qualquer evento ou auces
são de eventós que cause danos nucleares.

Art. 59
Sem prejuízo do monopólio ou da prioridade assegura
dos à União, dependem de licenças da Comissão Nacional de Energia Nu
clear em todo o território nacional:
I

-

A posse, o uso, o transporte, a aquisição, o

emprésti.

mo, a cessão de material f(sai! especial.
li

•

III

A posse, o uso, o transporte, a aquisição, o

emprésti.
mo, a venda e a cessão dos demais materiais nucleares
em condições contrárias às estabelecidas nesta Lei. seu
Regulamento e Normas expedidas pela Comissão.
- A posse. a construção e a operação de instalação
ar, qualquer que seja a sua finalidade.

nucle

Art. 6C?
A critério do Govêrno, a licença a que se refere o arti
go anterior dependerá de:
I

li

III

- serem satisfeitos os requisitos de segurança e proteção
radiológica estabelecidos nas normas expedidas
pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
,
- Prova de idoneidade e de capacidade técnica do respons.!vel.

- Outros requisitos estabeleciclos nesta Lei e seu
mento.

Regula

CAPíTULO I I

Da Comissão Nacional de Energia Nuclear
Seção I
Dos

Fins

•

Art. 79
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
au
tarquia federal, jurisdicionada ao Ministério das Minas e Energia, com
autonomia administrativa e financeira, e patrimônio próprio compete:
I

11

Estudar e propor as medidas necessárias à
da Pol{tica Nacional de Energia Nuclear.
- Promover, orientar, controlar e fiscalizar:

orientação

. 5.

a)

a pesquisa de minérios nucleares;

b)

a lavra de minérios nucleares;

c)

o tratamento físico e o tratamento químico dos
nérios nucleares;

d)

a produção dos mat eriais físseis especiais;

e)

a produção e o comércio dos outros materiais
cleares •

ml

nu

•

lI!

IV

•

V

VI

VII

Promover e incentivar:
a)

a utilização da energia nuclear para fins pacíficos
nos diversos setores do desenvolv imento nacional;

b)

a formação de cientistas,
técni cos e
especialistas
,
nos setores relativos a energia nuclear;

c)

a indústria de produção de materiais e
equipamen
tos destinados ao desenvolvimento rtuclear;

d)

a ampliação da infra-estrutura industrial visando a
sua participação mais intensa nos programas
de
construção de reatores.

Expedir, mediante Resolução. fiscalizando o seu
primento. regulamentos e no ~ mas de segurança e
ção relativas:

cum
pro~

a)

ao uso das radiações e dos materiais nucleares;

b)

ao tratamento e
vos;

c)

à

à

eliminação dos rejeitos

radioati

instalação e operação dos estabelecimentos desti
nados a produzir materiais nucleares e a utilizar a
energia nuclear e suas aplicações.

Promover estudos. projetos e construção de
nuclear e, quando for o caso, operá-la.

instalação

Opinar s~bre a concessão de patentes e licenças que se
relacionem com utilização de energia nuclear em t~das
suas formas e aspectos.
Condicionado à legislação específica sôbre a
firmar contratos no País ou no Exterior para

matéria,
financia

.6.

financiamento das atividades previstas nesta L e i.

vm IX

Elaborar programa para a execução da política
nal de Energia Nuclear.

-

NaCl..Q

Promover a organização de laboratórios, ins titutos
e
outros estabelecimentos de pesquisa a ela subordinados
técnico e administrativamente , bem como cooperar com
outras instituições existentes no País que tenham objeti
vos afins.

x -

Fixar anualmente a lotação de pessoal do órgão para
tender ao seu programa de trabalho.

•

Art. 89
Para a execução das medidas previstas no artigo
rior. a CNEN poderá:

.!

an~

Pll

I

-

contratar os serviços de pessoas fÍsicas ou jurí'dicas,
blicas ou privadas, nacionais ou estran geiras;

li

-

organizar, mediante prévia autorização do Presidente
•
da República. sociedades de economia mista, empresas
públicas e fundações destinadas a operar nos diversos
setores de atividades previstas nesta Lei;

III

-

participar. sob qualquer forma, de empreendimento quet ;
objetive a pro~ução ou a utilização da energia nuclear;

IV

-

celebrar convenios e contratos ;

J ~;;-

V

-

conceder recursos e auxÚios.

~f'\r+'

Parágrafo Único
A CNEN terá pelo menos 51 % ( cinquenta
e
hum por cento) do capital votante das sociedades de economia mista, bem
como participação majoritária no Conselho Diretor das Fundações
que
vier a organizar.

Seção I I

•
•

Da Constituição da Com i ssão

Art. 99
A CNEN será constituída por um Presidente, por uma
Comissão Deliberativa (CD), por uma Diretoria e por órgãos t é cnicos e
,
de administraçao necessarios ao atendimento de suas finalidades.

-

Art. 109
A Comissão Deliberativa (CD) será const itu(da
pelo
Presidente da CNEN e por seis (6) Membros, dois (2) dos qua is • exerc~
rã o, por designaç ão do Presidente da CNEN, funções de Dirf' tor Executi
VO.

I

• 7.

Parágrafo Uni co
O Presidente e os demais Membros serao no
meados. por um per{odo de 4 (quatro) anos. pelo Presidente da RepúbTI
ca. sendo facultada
sua recondução.
A Diretoria da CNEN será constitu{da pelo
Art. 11
te e pelos Diretores Executivos.

Presiden

Art. 12
As resoluções da Comissão ·Deliberativa serão toma
das por maioria de votos. cabendo ao Presidente, além do voto pessoal.
o de desempate .

•

Art. 13
I
II

III

são condições para nomeação como Membro da CNEN:
ser brasileiro nato;
possuir elevada conduta moral e reconhecida capacidade
técnica;

não ter interêsses particulares diretos ou indiretos

na
pesquisa, lavra. industrialização e comércio de
mate
riais nucleares, no uso industrial da energia nuclear e

suas aplicações.
Art. 14
- O Presidente da CNEN designará para
SUbstitur-Io. 1 f
em seus impedimentos. um ~os Diretores Executivos J e na falta dêstes
um dos Membros da Comissao Deliberativa.
Art; 15
Os estipêndios do Presidente e demais M_embros
da
Comissao Deliberativa e a forma de seu reajustamento serao fixados por
ato do Presidente da República.

Seção I V
Do Fundo Nacional de Energia Nuclear

•

Art. 18
- O Fundo Nacional de Energia Nuclear (FUNEN). insti
tUldo .pela Lei n9 4.118. de 27 de agosto de 1962. sera constitUldo de:
~

~,

-

~

I

I. Oro (um por cento) da receita proveniente da arrecada
....,
çao do imposto unico sobre lubrificantes e combusbveis
líquidos e gasosos;

11

outros pe:rcentuais. que venham a ser estabelecidos por
lei. do produto de arrecadaçao de Fundos. ligados a
a
rea de pesquisa científica e tecnológica. mineração

~

~

-

.

-

.

~~

.8.
combustível e eletricidade;
UI

05

IV

o saldo de dotações orçamentárias da CNEN;

v

o saldo de créditos especiais abertos por lei;

VI
VII

créditos especialmente concedidos para tal fim;

quaisquer rendas e receitas eventuais;

recursos provenientes da aplicação de bens
niais;

VIII

IX
X

.

-

receitas resultantEBde todas as operaçoes
da CNEN;

patrim,2

e atividades

produtos de alienação de bens patrimoniais;
legados e doações.

Parágrafo Único
O FUNEN será administrado pela
Deliberativa e movimentado pela Diretoria.

Comissão

Seção V

Do Regime Financeiro da CNEN

Art. 19
provenientes de:

•

Os recursos destinaêlosàs atividades da CNEN

a)

dotações orçamentárias que lhe forem
pela União;

atribuídas

b)

Fundo Nacional de Energia Nuclear;

c)

créditos especiais abertos por lei;

d)

legados_, donativos e outras rendas, que por nature
za ou força de lei, lhe devam competir;

e)

quantias provenientes de empréstimos bancários de
entidades oficiais ou privadas e qualquer outra for
ma de crédito ou financiamento.

Art. 20
A dotaç ão da CNEN correspondente a c ada exercício
financeiro constará do orçamento da União, com título próprio.

. 9.

Art. 21

A CNEN prestará contas J anualment e J ao Tribunal de

Contas da União.
Parágrafo (Jnico
A prestação de contas das despesas efetuadas
com atividades que tenham sido consideradas de caráter sigiloso J deve
rá ser feita adotando-se um processo especial que resguarde o sigilo. -

•
Seção V I

Disposições Gerais

•

Art. 22
Os serviços da CNEN serão atendidos por
rios integrantes de quadro próprio e por pessoal contratado e

funcioná
requisi~

do.
§ 19
Os servidores enquadrados definitivamente J na forma es
tabel e cid a pelos Decretos n9s 63.308 J de 27 de sete mbro de 1 968
e
6~.675, de 29 de outubro de 1969, ~ntegrarão o quadro pról'rio de funcio ~
narios, a ser submetido a aprovaçao do Pres idente da Republica.

29 - Ao pessoal requisitado, servindo na CNEN em 27 de ag;s
to de 1 962 e que ainda esteja a seu~ serviços. é concedida opção para
/
aproveitamento no quadro de funcionarios. dentro dos limites do cargo /
ou da função que ocupar.
~
§

Art . 23
Os servidores públicos civis e os empregados de
au
tarquias, sociedades de economia mista, emprêsas públicas e fundaçõêS
de Direito Público nomeados Presidente ou designados Diretor - Executi
vo serão licenciados. contando como de efetivo serviço,para todos os
feitos, o perfodo em que servirem a CNEN.

e

Art . 24
A CNEN estabelecerá normas de contratação de
soaI obedecido o regime da l egislação trabalhista .

•

p~

Parágrafo Único
As normas de contratação mencionadas nêste
artigo fixarão prazo e remuneração. ouvido o Çonselh-o Nacional de Po
IÚica Salariai.
Art. 25
A CNEN. quando julgar necessário. estabelecerá
o
caráter sigiloso de suas atividades, salvo se o mesmo já tenha sido pr~
viamente determinado por autoridade competente para fazê-lo.
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Parágrafo Unico
A desclassificação de caráter sigiloso poderá
ser feita pela autoridade que a tiver estabelecido, por sua própria inici.,!
tiva ou por solicitação fundamentada da CNEN.

•
•

Art. 26
Serão isentos de impostos e taxas os aparêlhos,
ios
trumentos. máquinas. instalações. matérias primas. produtos semi-fa
turados ou manufaturados, produtos químicos e quaisquer outros
mate
riaj.s, inclusive peças e componentes. importados pela CNEN em canse
quencia do seu programa de trabalho. devendo o respectivo desembara
ço alfandegário fazer- se mediante simples requisição ao Chefe da repartição compet~te. acompanhada de tôda documentação pertinente à aqüi
sição do mateÍ'ial.
Parágrafo tJnico
O disposto neste artigo aplica- se aos órgaos
mencionados no inciso IX do art. 79 e os previstos no inciso lU do art.
89 desta Lei.
Art. 27
A CNEN e os órgãos mencionados no inciso IX
do
art. 79 e os previstos no inciso lU do art. 89 desta Lei. gozarão dos se
guintes privilégios:

-

,

a)

seus bens e rendas nao serao passlveis de
ra, arresto, sequestro ou embargo;

b)

da extensao a s suas obrigaçoes. dl vid:S ou
enca..!' ~i'?
gos passivos. dos prazos de prescriçao de que
@
za a Fazenda Nacional;

c)

da aquisição por compra ou permuta. de bens da
nião. independentemente de hasta pública;"

d)

•

e)

-.

/\

-,

U

,
da via executiva fiscal da União, bem como gozara
de quaisquer processos especiais a essa extensivos
na cobrança de seus créditos, gozando seus repre
sentantes dos privilégios e prazos atribu{dos
ao-;
procuradores da União. com exclusão, entretanto,
de quaisquer percentagens. e sendo idêntico ao da
União o regime de custas;

fé pública para as certidões, cópias autênticas. of{
cios e todos os atos dela emandados.
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CAPiTULO I I I
Dos Minérios Nucleares

Seção I
Disposições Preliminares
•

•

Art. 28
A CNEN promoverá a pesquisa e a lavra dos minérios
nucleares bem como o comércio d~sses minérios e de seus
concentra
dos quer diretamente, quer através de subsidiárias que organizar ou
emprêsas de mineração nuclear.

de

Art. 29
A outorga de autorização de pesquisa ou de concessao
de lavra de minério nuclear será condicionada aos interêsses da Políti
ca Nacional de Energia Nuclear e obedecerá ao regime especial determi
nado na presente lei e seu regulamento.
Parágrafo Único
O pedido de autorização de pesquisa não
re direito de prioridade ao requerente.

corue~

Art. 30
R ealizada a pesquisa e comprovad~ pela CN~N a
tência de jazida de minérlO nuclear o titular fará jús a concessao de

ex~

/
la ~ ~

~u.'V'

vra.
Art. 31
A CNEN terá o direito de inspecionar as instalações.
equipamentos e trabalhos das emprêsas de mineração nuclear e de
exi
gir das mesmas informações técnicas e econ;micas relativas a qualque-;
fase da pesquisa ou da lavra .

Seção I I
Da Pesquisa de Minério Nuclear

•

-

Art. 32
de pesquisa de minério nuclear só , pode
,
.A. autorização
...
ra ser outorgada a empresa de mineraçao nuclear, mediante Alvara do
Ministro das Minas e Energia baseado em processo regularmente exami
nado e informado pela CNEN.
Art. 33
A autorização de pesquisa será pleiteada em requeri
mento dirigido ao Ministro das Minas e Energia, contendo os elementos
de informação e prova que venha:m a ser enumeradas no Regulamento da

. 12.

presente Lei.
Art. 34
Dentre os elementos de informação e prova referidos
no artigo anterior deverá constar uma cópia do requerimento devidamen
te autenticado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).
O DNPM itúormará. à CNEN se a área solicitada ou parte
dela foi objeto de autorização de pe"squisa, concessão de lavra, manifes
to de mina 'Ou reconhecimento geológico para outras substânCIM;
mine
rais.
§ 19

§ 29
Respeitados 08 direitos adquiridos J o DNPM não outor~
rá novas autorizações de pesquisa ou reconhecimento geológico na área
pleiteada para pesquisa de minério nuclear J até que a CNEN a libere to
tal ou parcialmente.

Art. 35
- Do Alvará de autorização de pesquisa deverão constar
as condições gerais estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento .
Parágrafo 'tnico - As condições referidas neste arti~o. bem
mo outros que venham a ser estabelecidas pela CNEN, serao objeto
contrato entre a CNEN e o requerente.
Art. 36
O prazo de vigência da autorização de pesquisa
de três (3) anos prorrogáveis.

co

de'y:
~

será

Parágrafo Único - A prorrogação prevista neste artigo
deverá
ser requerida até sessenta (60) dias antes de expirar- se o prazo da auto
rização. e será dada a critério exclusivo da CNEN. à vista do relatóri'õ
de pesquisa relativo ao período anterior. que deverá instruir o
pedido
de prorrogação.
Art. 37
A autorização de pesquisa terá por título urna via
têntica do Alvará de Pesquisa , publicado no Diário Oficial da União,
transcrito em livro próprio da CNEN .

•

-

au
e

...-

O título de autorização de pesquisa só será transrois
, Art. 38
...
slv el no caso de sucessao comercial , quando o sucessor for empresa de

mineração nuclear.
Art. 39
Cabe ao titulw' da pesquisa respeitar os direitos
de
terceiros, ressarcindo os danos e prejuízos que ocasionar, não resp0..!,l
dendo a CNEN pelas limitações à a ç ão de pesquisa e direitos que
p0,!i
saro ad vir .

.13 .
Art. 40

A pesquisa em leitos de rios navegáveis e

flutuáveis.

nos lagos e na plataforma submarina estará sujeita às exig~ncias que fo
rem impost~s pelas autoridades competentes .

Art. 41
A pesquisa na faixa de domínio das estradas de ferro.
das rodovias. dos mananciais de água potável. das vias ou logradouros
públicos e das áreas de domínio militâr dependerá de assentimento

das

autoridades sob cuja jurisdição as mesmas estiverem.
Art. 42
No caso de retificação do Alvará de Pesquisa, o
zo será contado da data de publicação do Alvará retificador.
Art. 43
As autoridades de pesquisa ficam adstritas
máxima que fôr fixada no Regulamento da presente Lei.

,
a

pr~

.

area

Art. 44
Cada empr;sa de mineração nuclear, poderá deter. no
máximo. cinco (5) autorizações de pesquisa de minério nuclear.

_...,

Art.- 45
O titular da aut orização de pesquisa é obrigado.
as sançoes previstas na Seçao VIII deste Capitulo :
I

11

•

A iniciar os trabalhos de pesquisa:
a)

dentro de sessenta (60) dias da publicação do Alva
rá de Pesquisa no Diário Oficial da União. se o ti
tular J;;r o proprietário do solo. ou tiver . ajustado
com este o valor e a fo r ma de pagamento das inde
nizações a que se refere o artigo 51 desta Lei; ou

b)

dentro de sessenta (60) dias do ingresso judicial na
área de pesquisa, quando a avaliação da
indeniza
ção pela ocupação e danos causados
processar- se
em Ju{zo .

de
A não interromper os trabalhos, sem justificativa .
pois de iniciados, por mais de três (3) meses consecull
vas . ou por cento e vinte (120) dias acumulados e
nao
consecutivos .

§ 1 Cf
As datas de reinício bem como de interrupção de
lho deverão ser prontamente comunicadas à CNEN.
§ 29

sob

traba

No caso de ocorrência de outra subst;ncia que possa ter
valor econ;;mico o titular da con cessão deverá comunicar o fato à CNEN
e ao DNPM .

. 14.

Art. 46
O titular da autorização de pesquisa, independentemen
te de outras i.nformações solicitadas. encaminhará à CNEN relatórios ã
nuais pormenorizados sôbre os trabalhos e os resultados parCiais
obti
dos.
Parágrafo Dnico
Periodicamente. a CNEN verificará "in loco"
a exatidão dos relatórios apresentados.

•

Art. 47
Na conclusão da pesquisa, qualquer que seja o seu re
sultado, o titular apresentará, dentro do prazo de vigência da
autoriza
ção. Relatório Final circunstanciado sôbre os trabalhos realizados. as
reservas encontradas. suas caracter[sticas, os resultados dos ensaios
de tratamento e a demonstração da exeqtiibilidade econômica da lavra.
Art. 48
O Relatório F ina! de que trata o artigo anterior será
objeto de completa verificação e o Presidente da CNEN, em face de p~
recer conclusivo do Departamento competente, _proferirá despacho:
a)

de aprovação do R~latório Final, quando ficar
monstrado a existencia de jazida nuclear;

b)

de não aprovação do Relatório Final, quando
ficar
constatada insuficiência dos trabalhos de pesquisa
ou deficiência técnica na sua elaboração, que iropos
sibilitem a avaliação da jaZida;

c)

de arquivamento do Relatório Final, quando os
re
/
sultados d_os trabalhos realizados bão justificaremã ~['b
continuaçao da pesquisa.
~v.vr

de

Parágrafo CJnico - A aprovação ou o arquivamento do Relatório Fi
nal, importa na declaração oficial de que a área está convenientemente
pesquisada.

-

Art. 49
O titular da autorização. uma vez aprovado o Relato
rio Final, terá um (1) ano para requerer a concessão de lavra e.,. dentrõ
dêsse prazo, poderá negociar êste direito com outra emprêsa de minera
ção nuclear.
S 19

Findo êsse prazo, sem que haja sido requerida a

são de lavra, caducará êste direito, podendo ser outorgada a

conces

terceiro

que a requerer, satisfeitas as demais exigências desta Lei.
A CNEN arbitrará a indenização a ser paga, a quem
direito, pela Emprêsa que vier a obte r a concessão de la vra.
§ 29

Art. 50

de

Para um conjunto de autorizações de pesquisa do mes

.15.
mesmo elemento nuclear em áreas contíguas ou próximas. o titular das
autorizações poderá, a critério da CNEN, apr esentar um plano único de
pesquisa e também um só Relatório Final dos trabalhos executados.
a
brangendo todo o conjunto.

•
•

Art. 51
Sempre que a CNEN cooperar com o titular da autori
za'ião nos trabalhos de pesquisa. será reembolsada das despesas,
de
acordo com as condições estipuladas no contrato referido no parágrafo
único do artigo 33.
Parágrafo Onico
A import';ncia correspondente às despesas re
embolsadas a que se refere o presente artigo será recolhida ao
Banco
do Brasil S. A. , pelo titular. à conta do Fundo Nacional de Energia
Nu
clear.

Art. 52
- Na pesquisa ou lavra outorgada ou concedida para ou
tras substâncias minerais pelo órgão competente e havendo ocorrência
de elemento nuclear em coexistência com as mesmas o titular fica abri
gado a comunicar o fato prontamente à CNEN e ao DNPM. sob pena d-;;
multa.

§ 1 C!

O aproveitamento da jazida deverá incluir. quando
a
CNEN o exiglr e segundo plano por ela aprovado, a separação do e}eme,E / .
to nuclear sob forma de concentrado mineral ou de composto
qUlmlco.
medlante pagamento de justa compensação que incluirá um lucro razoá
\
vel;

-

a juízo da CNEN, a lavra poderá não ser concedida
ou
sua concessão ser revo~ada. mediante indenização das despesas feit...as.
se o elemento nu clear for o principal produto do ponto de vis ta economi
§ 2C!

co.

Seção I I I

•
Do Pagamento

das Rendas e das Indenizações

•
Art. 53
O titular de autorização de pesquisa poderá
realizar
os trabalhos respectivos e as obras e serviços auxiliares necessários.
em terrenos de domínio público ou particular. abrangidos pelas áreas a
pesquisar. desde que pague ao proprietário do solo ou posseiro uma ren
da pela ocupação dos terrenos além de indenizaçãq,quando ocorrerem dã
nos e prejuízos causados pelos trabalhos realizados. observadas as
se
guintes condições;

#.li;1

• 16 .

I

A renda não poderá exceder ao montante do rendimento
máximo da propriedade, referido à extensão da área
a
ser realmente ocupada;

II

A indenização pelos danos causados não poderá exceder
o valor venal da propriedade. na extensão da área efeti
vamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa. salvo no
caso previsto no inciso seguinte;

III

Quando os qanos inutilizarem.para fins agrícolas e pa.2
toria, tôda a propri~dade em que estiver encravada
a
área necessária aos trabalhos de pesquisa, a
indeniza
ção correspondente poderá atingir o valor venal maxinD
de tôda a propriedade;

•

•

IV

-

Os valores venais refe r idos nos incis o s II e IH
serao
proprie
obtidos por comparação com valores venais de
dade da mesma espécie, localizadas n a mesma regiao;

-

Parágrafo Único
No caso de terrenos públicos, é dispensado o
pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao
pa
gamento relativo a danos e prejuízos, na fonna dos incisos lI. III e
IV
dêste artigo.
Art. 54
- Se à data da transcrição do título de autorização. o ti I
tular da pesquisa deixar de juntar ao processo prova de acôrdo celebra J
do com o proprietário do solo ou posseiro sôbre a renda e
indenização
referidas no artigo anterior. a CNEN enviará, dentro de 3 (três)
dias,
ao Juiz de Direito da Comarca da situação da jazida, cópia do t:Ctulo de
autorização e do plano de pesquisa.

/

rwJV

§ 19
Dentro de quinze (15) dias da data do recebimento da
c.Q
municação. o Juiz " ex - officio", mandará proceder à avaliação da renda
e dos danos e prejuízos, na fonna prescrita nos arts. 957 e 958 do Códi
go Processo Civil.

•

•

§ 29
Serão intimados para acompanhar a avaliação o
Prom.Q
tor de Justiça da Comarca, como representante da União, e as partes i.!!
teressadas.
§ 39
O plano de pesquisa deverá ser indicado no laudo de
, liaçao_ e considerado como elemento indispensavel na apuraçao da

av,,!!
inde

nizaçao.
§ 49
Apresentado o laudo de avaliação, o Juiz, no prazo máxi
mo de trinta (30) dias, contados da data de despacho referido no § 19
fixará o valor da renda e dos danos , não cabendo decisão recurso
com
efeito suspensivo .

\ _

.17.
§ 59
Julgada a avaliação, o titular da autorização de pesquisa
será intimado a depositar, no prazo de oito (8) dias, quantia correspo.Q
dente ao valor da renda relativa ao prazo da autorização de pesquisa
e
a urna caução para pagamento da indenização.
§

69

Comprovado o depósito, o Juiz, dentro de oito (8)

dias,

mandará intimar o proprietário do solo ou posseiro a permitir os traba
lhos de pesquisa, dando conhecimento do despacho à CNEN e, se fôr
o
caso, às autoridades policiais locais, para a garantia da execução
dos
trabalhos .

•
79
Se o prazo da pesquisa fôr prorrogado, a CNEN o comuni
zará ao Juiz , nas condições previstas no "capue' ctêste artigo.
§

§ 89
Dentro de oito (8) dias do recebimento da comunicação re
ferida no parágrafo anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a de
positar nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo
de prorrogação.

99
Comprovado o depósito estabelecido no parágrafo
ante
rior, o Juiz, dentro de oito (8) dias, mandará intimar o proprietário do
solo ou posseiro a dar permissão para a continuação dos trabalhos.
§

J 109 - Concluídos?S trabalhos de pesquisa, o titular da autori ; zaçao e a CNEN comunicarao o fato ao Juiz, a fim de ser encerrado
o ?
processo }ldicial.
...1' ~
119
As despesas Judiciais com o processo de avaliação
rão pagas pelo titular da autorização de pesquisa.
§

se

Seção I V

,
,
Do Reconhecimento Geologico de Minerio Nuclear

•

Art . 55
A emprêsa de mineração nuclear poderá, mediante a.,!;!
torização da CNEN, realizar ou contratar com emprêsa qualificada
a
prospecção aero-radiométrica. visando obter informações preliminares

regionais necessárias

à fonnulação de requerimento de autorização

de

pesquisa de minério nuclear. na forma do que dispuser o Regulamento cES
ta Lei. observadas as seguintes condições:
a)

As regiões. para as quais seja autorizada a
pecção acima. não se subordinam ao limite
to no artigo 43 desta . Lei.

pros
previs

~

. 18.

b)

-

~

~

~

A autorizaç ao podera abranger are a onde ja
exis
tam pedidos ou autorizações de pesquisa.
conces
sões de lavra ou manifestos de mina para quaisquer
substâncias minerais, respeitados os direitos adqui
ridos .

Seç ão V
Da Lavra de Jazida de Minério Nuclear

•

Art . 56
O requerimento de concessão de lavra será
encami
nhado à CNEN pelo titular da autorizaç ão de pesquisa ou por quem dete
nha seu direito, nos têrmos desta Lei e deverá ser instru{do com o
plj!
no de aproveitamento e c onômico da jazida nuclear. bem como com
os
outros elementos de informação e prova indicados no Regulamento desta
Lei.
Art. 57

A concessão será recusada. a critério da CNEN:
a)

se a lavra fôr considerada prejudicial ao bem públi
co ou social;

b)

se comprom_eter interêsses que superem a utilidade
da exploraç ao industrial.

Parágrafo Único
Na hipótese do inciso b o pesquisador terá
reito a receber indenização correspondente às despesas feitas com
trabalhos de pesquisa .

di
os

Art. 58
A concessão de lavra terá por tí'tulo um decreto
do
Presidente da República. publ.icado no Diário Oficial da União e transcri
to em livro próprio da CNEN .
Art. 59
Além das obrigações gerais constantes desta lei. o ti
tular da concessão de lavra de minério nuclear ficará sujeito às exig~
cias abaixo discriminadas . sob as sanções previstas na Seção VIII dêste
<:apí'tulo:
I

-

iniciar os trabalhos previstos no plano de aproveitamen
to econômico da jazida. dentro do prazo de seis (6) m~
ses. contados da data da publicação do decreto de
con
c essão no Diário Ofi c ial da União . salvo motivo de
fôr
ç a maior . a ju{zo da CNEN;

I1

-

lavrar a j azida de acôrdo com o plano de

aproveitarne.,!!

Y~
:D~
~ ~"""A"'"
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aproveitamento econômico aprovado pela CNEN. cuja se
gunda via. devidamente autenticada. deverá ser mantida
no local da mina;

•
•

III

extrair somente os minérios indicados no decre10 de eon
cessa0;

IV

comunicar imediatamente à CNEN e ao DNPM o
desco
brimento de qualquer outra substância mineral nao
in
,
clUlda no decreto de concessao;

V

executar os trabalhos de mineração observando as
no..!:
mas regulamentares. especialmente as que se referem
à proteção radiológica;

VI

confiar a direção dos trabalhos de lavra a técnico
mente habilitado a'O exerc{cio da profissão;

leg~

VII

não praticar lavra ambiciosa, que se caracteriza
pelo
emprêgo de método de lavra que dificulte ou impossibili
te o ulterior aproveitamento econômico da jazida;
-

VIII

responder pelos danos e prej.1{zos causados a terceiros,
resultantes, direta ou indiretamente, da lavra;

IX

promover a segurança e a salubridade das habitações
xistentes no local;

X

evitar o desvio das águas; drenar as que possam ocasi..Q
nar danos e preju[zos aos vizinhos;

XI

evitar poluição do ar ou da água, decorrentes dos traba
lhos de mineração;

XII

proteger e conservar as fontes de água;

XIII

tomar providênCias indicadas pela fiscalização de
gãos federais;

XIV

não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia
nicação à CNEN;

•

xv

no caso de suspensão temporária dos trabalhos de
vra, manter a mina em bom estado, de modo a
tir a retomada das operações;

XVI

comu

la
perrrü

apresentar à CNEN, nos primeiros seis (6) meses de ca
da ano, Relatório das atividades do ano anterior.

.20.

Art. 60
O aproveitamento; pelo concessionário da lavra,
de
substâncias referidas no item IV do artigo anterior, dependerá de adita
menta ao título de lavra, o qual deverá ser solicitado à CNEN,quando se
tratar de outro elemento nuclear e ao DNPM nos demais casos.

•

Art. 61
Os trabalhos de lavra, tuna vez iniciados, nao poderão
ser interrompidos por mais de doze (12) meses consecutivos, salvo mo
tiva comprovado de fôrça maior, a j.I{zo da CNEN.
§ 19
Para a suspensão temporária da lavra, por um prazo su
perior ao previsto neste artigo, a emprêsa concessionária será obri~
da a pleiteá-la junto ao Ministério das Minas e Energia, através de
re
querimento justificativo da medida, encaminhado â CNEN é
instruído
com relatório dos trabalhos efetuados, estudo da mina e suas
possibili
dades futuras.

29
Após verificação "in loco", a CNEN emitirá parecer para
apreciação e decisão final do Ministro das Minas e Energia.
§

§ 39
Recusadas as razões da suspensão temporária dos
lhos, caberá à CNEN sugerir ao Ministro das Minas e Energia as
das que se fizerem necessárias a seu prosseguilnento e, se fôr o
a aplicação de sanções.

traba
medi
caso,

obri~

Art. 62
Subsistirá a concessão, quanto aoS direitos,
ções, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário
alienar ou gravar, na forma da Lei.

-

a

§ 19
Os atos de alienação ou oneração sômente serao válidos
apos sua averbaçao a margem da transcriçao do respectivo titulo
de
concessão, no livro de Registro dos Decretos de Lavra de Minério
Nu
clear.
~

•

•

~

~

§ 29
A conces,sao de lavra é indivis1vel e sômente transmissl vel a quem fôr capaz de exercê-la nas condições estabelecidas
nesta
Lei.

Art. 63 - ~ As dívidas e encargos, que recaírem sôbre a
conces
são, resolvem -se com a extinção desta, ressalvada a responsabilidade
pessoal do devedor.
Art. 64
No curso de qualquer medida judicial não poderá haver
embargo, arresto ou sequestro que resulte em interrupção dos trabalhos
de lavra.
Art. 65
A CNEN, por edital publicado no Diário Oficial da
nião, poderá declarar a disponibilidade da jazida:

U

/

O
...r'~
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a)

cuja concessão de lavra tenha sido revogada,
da ou declarada caduca;

b)

quando, embora c.om relatório de pesquisa aprov-ª
do, não tenha a lavra sido requerida no prazo
do
Art. 49.

•

§ 19
Declarada em disponibilidade, a lavra da jazida
ser requerida por outra Emprêsa de Mineração Nuclear.

•

29
Ao titular da concessão de lavra, cuja jazida seja
rada em disponibilidade, não caberá direito à indenização.
§

39 - A declaração de disponibilidade será averbada
,
da transcriçao do respectivo htulo de concessao.
§

à

anula

poderá

decla

margem

Art. 66
O titular da concessão de lavra de minério nuclear de
verá requerer à CNEN a posse da jazida, dentro de 90 (noventa) dias, a
contar da publicação do respectivo decreto, no Diário Oficial da União.
Parágrafo Único
O Regulamento desta Lei indicará o modo pe
lo qual deverá ser processada à emissão de posse de jazida de minério
nuclear.
Art. 67
Da emissão de posse, caberá recurso ao Ministro das
/
Minas e Energia, dentro de quinze (15) dias, contados da data de sua ~
fetivação.
O provimento do recurso importará na anulação da emissão. ~~

J

Art. 68
A critério da CNEN, várias concessões de lavra
de
minérios do mesmo elemento nuclear, em áreas de wn mesmo jazimen
to ou zona mineralizada, poderão ser reunidas em uma só unidade
de
mineração, sob a denominação de Conjunto Minério Nuclear.

Seção V I
Das Servidões

•
Art. 69 - Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, para fins
de pesquisa ou lavra de minério nuclear, não só a propriedade onde
se
localiza a jazida, como as limítrofes.
Parágrafo Único
a)

Instituem -se servidões para:
construção de oficinas, instalações, obras

,
acesso

• 2 2.

acessórias e moradias;

b)'"

a~ertura

de vias de transporte e linhas de comunica

çao;

•

c)

captação e adução de águas necessária aos serviços
de mineração e a<' pessoal;

d)

transmissão de energia elétrica;

e)

escoamento das águas da mina e de usina de
menta;

f)

abertura de passagem para pessoal e material,
conduto de ventilação e de energia elétrica;

g)

utili zação das aguadas, sem prejuí'zo das atividades
pré-existentes; e,

h)

bota-fora do material desmontado e dos refugos
usina.

trat,!
de

de

Art. 70
As servidões são instituídas após indenização do valor
,
do terreno ocupado e dos prejulzos resultantes dessa ocupaçao.
§ 19
- Não havendo acôrdo entre as partes, o pagamento será fttl
to mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, .!
través de vistoria ou per{cia com arbitramento, inclusive da renda pela
ocupação, seguindo. se necessário, do componente mandado de inlissão
de posse da área.
§ 29
O cálculo da indenização pela ocupação do terreno e
dos
danos que venham a resultar dessa ocupação, obedecerá às prescrições
contidas no Artigo 53 desta Lei.

•

•

Art. 71
A indenização referida no artigo anterior estará SUJ~
ta a correção monetária, se seu pagamento pelo titular de
autorização
. '
de pesquisa ou concessao de lavra,for retardado por motivo independente
da vontade do indenizado .
Art . 72
Não poderão ser iniciados 06 trabalhos de pesquisa ou
lavra antes do pagamento da indenização e da fixação da renda pela ocJ!
pação do terreno.

. 23.
Seção V I I
Da Participaçâo nos Resultados da Lavra de Minério Nuclear

•

•

Art. 73
tÊ assegurado ao proprietário do solo, onde esteja situ
ada a jazida de minério nuclear, direito de participação noS resultados
da lavra correspondente ao dízimo do imposto único sôbre minerais.
§ 19 - A participação deverá ser paga trimestralmente pela
prêsa de mineração ao proprietário do solo.

el!!

29
A participação deverá ser depositada trimestralmente no
Juizo da Comarca de situação da jazida quando:
§

a)

houver dúvida sôbre a titularidade da
do solo;

propriedade

b)

o proprietário do solo se encontrar em lugar incer
to ou não sabido;

c)

o proprietário do solo recusar o recebimento.

39
O levantamento da quantia depositada nas hipóteses
§ 29 far-se-á mediante alvará judicial.
§

do

Art. 74
O direito de participação nos resultados da lavra
de
minério nuclear não poderá ser objeto de transferência ou caução sep'a
rada do imóvel; entretanto, é facultado ao proprietário do solo; após
a
concessão da lavra:

•

•

I

-

transferir ou caucionar o direito ao recebimento de
terminadas prestações;

II

-

renunciar ao direito de participação.

de

Parágrafo Único
Os atos enumerados neste artigo somente val~
rão contra terceiros a partir de sua inscrição no Registro de hnóveis
com petente.

Seções V I I I
Das Sanções e das Nulidades
au
Art. 75
O inadimplemento das obrigações decorrentes das
nuclear,
torizações de pesquisa ou das concessões de lavra de minério

.24 .

conforme a gravidade da infração, implicará nas seguintes sanções:
I

-

Advertência;

II

-

Multa;

IH

-

Caducidade.

,
Parágrafo Único
A aplicação das penalidades de advertência e
multa serão da competência do Presidente da CNEN; a de caducidade de
autorização de pesquisa, do Ministro das Minas e E·nergia; e a caducida
de da concessão de lavra, do Presidente da República.
Art. 76

A multa inicial variará de dez (lO) a mil (1000)

-

vezes

o valor máximo do salário mínimo mensal vigente:
§

Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dôbro.

19

§ 29
O Regulamento desta Lei definirá o critério de imposição
de multas, segundo a gravidade das infrações.

39
O valor das multas será recolhido ao Banco
do Brasil
tl
S/A, em guia própria, à conta do "Fundo Nacional de Energia Nuclear •
§

Art. 77
A caducidade da autorização de pesquisa ou da conce..§.
são de lavra de minério nuclear será declarada desde que
verificada
qualquer das seguintes infrações:
I

-

•

II

•

-

quando o infrator, apesar de advertido e multado:
a)

prosseguir na inobservância dos prazos de
inicio
ou reinicio dos trabalhos de pesquisa ou de lavra;

b)

prosseguir na prática deliberada dos trabalhos
de
pesquisa, em desacôrdo com as condições consta.!}
;
tes do htulo de autorizaçao;

quando o infrator, embora multado por mais de uma vez
no intervalo de um ano. reincidir na inobservância das
determinações de fiscalização;

III

quando praticar lavra ambiciosa ou de extração de subs
tância não compreendida no decreto de lavra.
indepen
dentemente de advertência ou multa;
-

IV

quando ficar comprovado o abandono ou suspensão defi
nitiva dos trabalhos de pesquisa ou de lavIa.

.25.
Art. 78
são anuláveis as autorizações de pesquisa ou as conces
sões de lavra outorgadas com infringência de dispositivos desta Lei. -

- sera~ promovlda
.
A anuI açao

11

. 11 nos casos de:
ex-off'lelO

a)

imprecisão dolosa da definição das áreas de pesqui
sa ou lavra;

b)

inobservância do disposto no artigo 36 desta Lei.

Nos demais casos e sempre que possível a CNEN procura
, § 29
ra sanar a deficiência, por via de atos administrativos de retificação. § 39
A nulidade poderá ser pleiteada judicialmente em ação pr.Q
posta por qualquer interessado, no prazo rte seis (6) meses,a contar da
publicação do alvará de pesquisa ou do decreto de lavra no DiárioOficial
da União.

Art. 79
O processo administrativo para declaração de nulidade
ou de caducidade de autorização de pesquisa será instaurado t1ex - offi
cio" ou mediante noticia comprovada.

/I

S 19
A CNEN intimará o titular da autorização, através
de /
oficio ou por edital, quando estiver em lugar incerto ou ignorado,
para
que apresente defesa contra os fundamentos do processo instaurado
na
forma deste artigo, no prazo de sessenta (60) dias, a contar do recebi
mento do of{cio ou da publicação do edital no Diário Oficial da União.

rr

§ 29
Findo o prazo, o processo será submetido â decisão
Ministro das Minas e Energia, juntamente com a defesa apresentada
a informação de sua não apresentação.

S 39
Do despacho ministerial declaratório de nulidade ou cadu
cidade da autorização de pesquisa, caberá:
•

a)

um só pedido de reconsideração. no prazo de
ze (15) dias, ou,
.

qui..!!

•

b)

um único recurso voluntário ao Presidente da Re
pública, no prazo de trinta (30) dias, desde que
o
titular da autorização não tenha solicitado reconsi
deração do despacho, no prazo previsto na
al{ne-;
anterior.

§ 49
o pedido de reconsideração indeferido será encaminhado
"
• II
dentro
ex-offlclO
• em graú de recurso, ao Presidente da República,
de trinta (30) dias a contar de seu recebimento, observadas as seguintes
disposições:
II

\ .......,
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a)

notificação de indeferimento ao interessado, dentro
de dez (10) dias, a contar do recebimento do pedido
de reconsideração.

b)

concessão ao interessado de um prazo de dez
(10)
dias contados a partir da notificação de
indeferi
menta para aduzir novos elementos de defesa, inclu
sive prova documental.

51?
Esgotada a instância administrativa, a execução das me
didas determinadas em decisões superiores não será prejudicada
por
recursos extemporâneos, pedidos de revisão e outros expedientes prote
latórios.
§

•

Art. 80
O processo administrativo de caducidade ou de
anula
ção da concessão de lavra, instaurado "ex-officio" ou nmiante denúnci~
comprovada. obedecerá ao disposto no § 19 do artigo anterior.
§ 19
Conclu{da a instrução, com a juntada de defesa ou
info..!:
mação de não haver sido apresentada, o Presidente da CNEN encaminha
rá o processo ao Ministro das Minas e Energia.
-

29
Examinadas as peças do processo, especialmente as
zões de defesa~ o Ministro o encaminhará, com relatório o parecer
clusivo~ à Presidência da República.
§

Art . 81
Em casos de caducidade ou de nulidade da autorização
ou concessão, salvo o caso de abandono, o titular não perderá aproprie
dade dos bens que, a ju{zo da CNEN~ possam ser retirados sem prejuch
car o conjunto da mina.

Seção I X
•

•

Da Emprêsa de Mineração

Art. 82
Para os efeitos desta Lei, Emprêsa de Mineração N,1!
clear é a finna ou sociedade que além de haver sido autorizada a funcio
nar como Emprêsa de Mineração. nos têrmos do Decreto Lei n9 227, de
28 de fevereiro de 1967 e do seu Regulamento, comprove dispôr de capa
cidade técnica e financeira para pesquisar e lavrar minérios nucleares,
conforme disposto no Regulamento desta Lei.
Art. 83
A Emprêsa de Mineração interessada em pesquisa ou
lavra de minérios nucleares apresentará requerimento nêste sentido a•
CNEN, acompanhado dos seguintes elementos de informação e prova:

. 27.

I

~

cópia da documentação apresentada ao DNPM para obte.,!!
ção do alvará para funcionar como Emprêsa de Miner~
ção bem como da documentação referente a alterações
que importem em modificação no Registro de Emprêsa
no órgão de Registro do Comércio;

II

-

cópia do t{tulo de autorização para funcionar como
prêsa de Mineração;

III

-

comprovação de capacidade técni ca e financeira
pesquisar e lavrar minérios nucleares, conforme

•
•

para
dia

posto no Regulamento desta Lei.
Art. 84
O título de permissão para funcionar será o
Decreto
do Presidente da República, o qual será transcrito em livro próprio da

CNEN.
Art. 85
As alterações que forem feitas no Contrato ou Estatuto
Social e que importe~m em m ..odifica'ião no regist ro da Empresa no ór~ão
de Registro do Comercio, 80 poderao ser apresentadas pela
Empresa
para registro naquele órgão, após aprovação da CNE·N.
Parágrafo Único
As alterações que iInporlem em modificação
da participação ou da razão social, darão lugar a novo Decreto para fun
cionar como Emprêsa de Mineração Nuclear.
Art. 86
As emprêsas que realizarem alterações em seu rems
tro, sem o prévio conhecimento da CNEN, sujeitam "se a sanções,
in
clusive perda de todos os direitos que lhes houverem sido outorgados.

Seção X
Dos Livros de Registros
•

Haverá na CNE~ os seguintes livros de registros:

Art . 87

•

I

de Alvará de Pesquisa de Minério Nuclear;

II

- de Decretos de Lavra de Minério Nuclear;

IH

..

de Emprêsas de Mineração Nuclear;

IV

..

de Conjuntos Minerais Nucleares;

V

..

de Reconhecimentos Geológicos de Minério Nuclear.
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CAPíTULO I V
Do Comércio de M ateTiais Nucleares

•
•

Art. 88
A CNEN terá exclusividade para tôdas as operaçoes re
ferentes à compra, venda, empréstimo, arrendamento, exportação e im
portação de materiais C{aseia especiais e prioridade para essas
opera
ç ôes no caso de outros materiais nucleares.
Parágrafo Único
Caberá à CNEN estabelecer periôdicarnente na
forma do Regulamento desta Lei. os preços dos materiais nucleares.
Art. 89
A CNEN manterá um registro das
dos materiais Cí'aseia especiais, materiais férteis,
e seus concentrados e estabelecerá a previsão das
mos necessárias à execução do Programa Nacional

reservas e estoques
minérios nucleares
quantidades dos mes
de Energia Nuclear:

Parágrafo Único - Desde que fique comprovada a existência
de
estoque e reservas para aexecução do Programa Nacional de Energia Nu
clear, a CNEN poderá, mediante autorização do Presidente da Repúbli
ca:
a)

exportar os materiais indicados neste artigo;

b)

permitir a exportação dos mesmos, a• exceçao
materiais f{sseis especiais.

Art . 90 - A exportação de produtos minerais que contenham
ele
/
mentos nucleares e"! coexistência c?m outros ele~entos ou substâncias 9
de maior valor economico dependera de autorizaçao da CNEN.
./
~

•

•

Art. 91
Ao autorizar a exportação referida no artigo anterior,
a CNEN poderá exigir do exportador a entrega de compostos
qufmicos
contendo uma quantidade de material f{ssH especial ou fértil de valor ~
qui val ente ao existente nos produtos exportados.
§ 19
O cumprimento dessa exigência poderá ser feito
sem
ônus para a CNEN ou mediante o reembôlso parcial ou total do valor do
material fértil ou f{ssil especial entregue, conforme fôr estabelecido no
Regulamento.
§ 29
Quando, a critério da CNEN, não rôr poss{vel ou conveni
ente efetuar - se a aquiSição no mercado externo dos compostos qufmicos
referidos neste artigo, a exportação poderá ser autorizada mediante re
colhimento pelo exportador, ao Banco do Brasil S. A. à conta do Fundo
Nacional de Energia Nuclear, da importância determinada pela
CNEN,
na forma do parágrafo anterior.

• 29.

CAPiTULO V

Das Instalações Nucleares

A licença para a construção de uma instalação nuclear

Art. 92

obedecerá às condições previstas no Regulamento desta Lei.

•
•

Art. 93
A licença ou concessão para operação de uma
ção nuclear ficará condicionada:

ao preenchimento dos requisitos legais e
regulamen~
res e ao atendimento das especificações e condições e,,!
tabelecidas pela decisão pennissiva para construção da
instalação;

I

II

instal!t

-

as novas condições decorrentes de fatos supervenientes
e necessárias para a segurança da instalação ou
para
prevenir riscos de acidentes decorrentes de seu funeio
namento.

Art. 94
A licença será válida sómente para a instalação. o
cal, a finalidade e o prazo nela indicados.

-

-

1.Q

-,-

Art. 95
A concessao para operaçao de urna instalaçao tera
duração de trinta (30) anos salvo se houver motivo justo, a juízo
da CNEN, para a fixação de prazo diferente.
l

l

... Art. 96 - Dependerá igualmente de licen2a da CNEN a
transfe
rencia da propriedade ou posse de uma instalaçao nuclear, bem como a
sub~titUiÇã~ do seu operad~r, alteração ~écnica da instalação ou modiU:
caça0 do metodo de operaçao.
Art . 97
A instalação nuclear ficará 8ujeita a qualquer tempo,
a inspeção e intervenção da CNEN .com a finalidade de sustar
imediata
mente a operação da instalação, sempre que houver risco iIninente
de
dano nuclear.
l

•

Art. 98

A licença ou concessão podem ser revogadas:

I

-

quando algum requisito legal ou regulamentar deixar de
ser satisfeito;

II

-

em caso de desobediência grave ou reiterada às
de autoridade competente;

III

-

quando fato superveniente, relacionado com a segurança
da instalação, assim o requerer.

ordens

/
C)

wé ~
\~X",j·,
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CAPíTULO V I
Das Usinas Nucleoelétricas

,
•

Art. 99
A licença para a construção e a concessão para
operação de usina nucleoelétrica.além dos requisitos estabelecidos por
esta Lei, pelo seu Regulamento e pelas normas expedidas pela CNEN ~
ra as instalações nucleares em geral, estão sujeitas a:

1

-

ser o requerente emprêsa de energia elétrica constitui
da na forma de legislação vigente, ou órgão da Adminis
tração Federal, centralizada ou descentralizada;

II

-

ter o requerente celebrado convênio com a CNEN para o
planejamento, construção e operação da referida usina.
salvo se tratar de sociedade ou emprêsa subsidiária da
CNEN;

satisfazer às exigências da legislação vigente sôbre
serviços de energia elétrica, no que couber.

IH

os

Art. 100
O pedido de licença e o de concessão a que se refere o
artigo anterior, serão decididos de acôrdo com o Regulamento,
das as seguintes normas:
I

-

cabe à CNEN verificar o preenchimento dos requisitos
legais e regulamentares sôbre energia nuclear, bem co
mo o atendimento às normas por ela expedidas e tomar
de Energia Nuclear;

II

•
•

-

cabe ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elé
trica (DNAEE) verificar o preenchimento dos requisitos
legais e regulamentares sÔbre energia elétrica e tomar
as medidas adequadas para expedição dos atos relaciona
dos com a desapropriação, se necessária. e com
~
cdncessão para os serviços de energia elétrica.

Art. 101
Competem à CNEN e ao DNAEE, dentro de suas
pectivas atribuições, a fiscalização de construção e da operação,
como as de cisões a elas relacionadas.

rea
bem
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CAPíTULO V I 1
Da Responsabilidade Civil

Art. 102
A responsabilidade pela reparação de dano nuclear se
rá exclusiva do operador da instalação nuclear, ressalvado o
disposto

•

nos artigos seguintes.
Parágrafo Único

O disposto neste artigo não impede a

apli~

.

ção de convenção sôbre transporte internacional que disponha de
outro
modo. quando tal convenção fôr aplicável a determinado acidente nuele

ar.
Art. 103
O operador da instalação nuclear será responsável p:e
la reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear.
I

-

ocorrido na sua instalação;

II

-

provocado por material nuclear procedente ou
originá
rio da referida instalação. quando o acidente ocorrer: -

m

-

a)

antes que o operador da outra instalação nuclear ha
ja asswnido, por contrato escrito, a responsabilida
de de qualquer acidente causado por tal material;

b)

na falta ,.?êsse contrato, até que o operador de outra/ :
instalaçao nuclear haJa tomado efetivamente o
~
cargo de tal material;

pro'yocado por material nuclear enviado à referida insta
laça0, quando o acidente ocorrer:
a)

depois que a responsabilidade por qualquer aciden
te provocado por tal material haja sido transferida,
por contrato escrito. ao mesmo operador pelo ope
rador de outra instalação nuclear;
-

b)

na falta dêsse contrato, depois que o operador
da
instalação haja assumido efetivamente o
encargo
do material a êle enviado.

•
•
Art. 104

danos
nu
... Quando a responsabilidade por
-determinados
....,
,-

cleares recair sobre mais de wn operador e nao for posslvel
detenni
nar a parte dos danos a ser atribu{da a cada wn, os operadores
serao
conjunta e solidàriamente responsáveis pela reparação.
~

Art. 105
O operador que haja reparado o dano resultante de um
acidente nuclear só terá direito regressivo:

:~
~~...
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I

-

II

contra aquêle que .. por contrato escrito, haja admitido
o exerc{cio de tal direito, no caso de haver o contratan
te dado causa ao acidente ou concorrido para êste;
contra a pessoa {(sica que dolosamente der causa ao aci
dente.

Art. 106
O operador responde objetivamente pela reparação do
dano nuclear causado por um acidente nuclear. desde que fique provada
a relação de causa e efeito entre o acidente e o dano.

•
Parágrafo Único
Se o operador provar que o dano nuclear
re
sultou. total ou parcialmente, de culpa ou dolo da vítima. o operador E9
de ser exonerado total ou parcialmente da obrigação de reparar o referi
do dano.
Art. 107
O operador não responderá, nos têrmos desta lei,
la reparaç ão de dano nuclear:
I

II

III

•

•

-

resultante de um acidente nuclear causado diretanlente:
a)

por con~l.ito annado. hostilidade. guerra civil ou in
surreiçao;

b}

por excepcional catástrofe devida às fôrças da
reza;

- à

própria instalação nuclear ou qualquer bem
a uso na instalação;

-

~

deStinadO/ ,

ao meio de transporte no qual se encontrava o material
nuclear que deu causa ao acidente nuclear.

Art. 108
O disposto nesta lei não inclui a reparação de
causado por emissão de radiação ionizante quando o fato não constitui
acidente nuclear. de acôrdo com o definido no art. 49.
Parágrafo Único
As compensações pelos danos causados
aos
que trabaIheun com material nuclear ou em instalação nuclear serão re
guIadas pelo Direito do Trabalho e legislação especial sôbre acidente n"õ
trabalho.
Art. 109
t limitada a 1.000.000 (hum milhão) de vêzes o valor
do rpaior salário mínimo mensal vigente ao território nacional. a
r~
ponsabilidade resultante de cada acidente nuclear. cujos danos o ope13
dor seja obrigado a reparar. de acôrdo com esta Lei.
Parágrafo Único

No cálculo do limite fixado neste artigo

nao

~

.33.

se incluem os juros de mora, OS honorários de advogado e as custas que
o operador fôr condenado a pagar nas ações de indenizações
propostas
pelas ví'timas do acidente.

•

Art. 110
Se o valor total das indenizações devidas pelos danos
nucleares causados por um acidente nuclear, de acôrdo com esta lei, ~
ceder ao limite fixado no artigo anterior, proceder - se - á ao rateio
da
quantia correspondente ao referido limite entre os credores das indeni
zações, na proporção das importâncias devidas a cada credor.

o

§ 19

•

rateio obedecerá às seguintes normas:

I

-

as quantias correspondentes aos danos pessoais serao e
xecutadas separadamente das provenientes de danos ma
teriais;

li

-

as quantias referentes a danos pessoais terão
eia s~bre as referentes a danos materiais;

preferên

.

m

" posslvel pagar todas as quantias referentes a
se for
nos pessoais, o saldo existente será rateado entre
credores por danos materiais;

IV

se não fôr poss{vel pagar tôdas as quantias referentes a
danos pessoais. proceder-se - á ao rateio entre os credo
res dessas quantias.

da
os

29
Compete ao Jui z Federal a que fôr distribuúia a primeira
ação de indenização de dano nuclear, o p ..'ocesso e julgamento das
deL
mais ações de indenizações resultantes do mesmo acidente nuclear. bem
ll
como a instauração lIex - officio do processo de rateio previsto neste é!!' ':'"~
§

k\A'V Y

tigo.
39
Aplica - se o disposto neste artigo .quando a União
Fede
ralo uma organização internacional ou outra entidade fornecerem recur
sos financeiros para ajudar a reparação dos danos causados por um aci
dente nuclear e a soma dêsses recursos com a quantia fixada no art. 109
ainda não fôr suficiente para pagar o valor de todos os danos apurados.
§

•

•

Art. 111
O disposto nos arts. 108 e 109 não importa em limita
ção da responsabilidade das pessoas jur{dicas de direito público, se os
seus funcionários, nessa qualidade, causarem dano nuclear a terceiro.

.

-

.

Art. 112
O direito a reparaçao de dano nuclear. nos termos de.,ê
ta Lei, prescreve no prazo de dez anos, contados da data do acidente nu
clear.
Parágrafo Único
Quando o dano nuclear resultar de um aciden
te nuclear causado por material subtra{do, perdido ou abandonado,
o

.34 .

prazo da prescrição contar-se - á do acidente, mas não poderá
exceder
de vinte anos, contados da data da subtração, perda ou abandono.
Art. 113
O operador da instalação nuclear é obrigado a manter
seguro ou outra garantia financeira .. que cubra a sua responsabilidade ~
la reparação de danos nucleares.
-

•

•

§ 19
A natureza da garantia e o valor dos riscos a serem
co
bertos serão determinados, em cada caso, no ato de licença da instala
ção ou de concessão, se a finalidade da instalação assim o requerer.
§ 29
Quando ocorrer alteração na inst alação. os elementos pr~
vistos no § 19 deverão ser modificados em relação à alteração havida.
§ 39
Para a determinação da natureza da garantia e do
valor
dos riscos, levar - se - ão em conta o tipo e a capacidade de cada instala
ção, sua finalidade e localização e os demais fatores previsíveis.
§ 4 <:'
A falta de seguro ou outra garantia financeira ou da ren.Q
vação de seu prazo de vigência acarreta a revogação da licença ou eon
cessão, nos tênnos do item r do art. 98.

CAPITULO V I I I

Das Sanções

II

-

transportar material nuclear sem a necessária licença;

lir

-

deixar o titular da licença para a posse. o uso ou trans
porte de material nuclear de observar norma legal
ou
regulamentar de segurança ou proteção radiológica;

IV

-

deixar o responsável por urna instalação nuclear de ob
servar norma legal ou regulamentar de segurança
ou
proteção contra l"adiações ionizantes ou tolerar a
i
nobservâneia de tais normas por parte de qualquer pes
soa que tenha acesso à instal ação.

v

-

deixar qualquer pessoa, que ingresse em instalação
clear, de observar norma legal ou regulamentar de

•

nu
se

• 35.
segurança ou proteção contra radiações ionizantes;
VI

,
,

operar uma instalação nuclear sem a necessária
ça.

lice..!!

PENA
Detenção de seis meses a dois anos ou multa corresp0l}
dente ao valor de urna a dez vêzes o salário mínimo mensal vigente
no
local da infração. sem prejuízo de outras medidas penais ou administra
tivas que no caso couberem.
Art. 115
Constitui crime exportar ou importar, sem licença
material nuclear, minérios nucleares e seus concentrados, e minérios
e concentrados que contenham elementos nucleares.
PENA
Reclusão de um a quatro anos e perda do material
favor da União.

Art. 116

Constitui crime praticar ato de violência ou

em

qualquer

outro que ponha em risco a segurança ou a proteção contra radiações ia
nizantes de instalação nuclear ou de ve{culo que tr~nsporte material n..!:!
clear.
PENA
Reclusão de um a quatro anos, sem preju{zo de
sanções a que o ato der causa.

outras

CAPíTULO I X

Das Disposições Finais
Art. 117
Depende de audiência prévia da CNEN a realização de
projetos de acôrdo, convênio ou qualquer compromisso internacional re
lativo à energia nuclear .

•
Art. 118
Ç08

As pessoas que, a qualquer tÚulo, prestaram

ser~

à CNEN, a entidades que sejam a ela vinculadas ou que tenham dela

obtido licença ou concessão para construir ou operar instalação nuclear
ou usina nucleoelétrica, não se aplicam os dispositivos da Lei n9 1.234,

de 14 de novembro de 1950.
Parágrafo Único
No caso de pessoas cujo trabalho envolva,
a
critério exclusivo da CNEN, elevado risco de exposição a n{veis de
ra
dioatividade superioo aos admissíveis, caberá à CNEN estabelecer
os
n{veis, condições de trabalho e a percentagem de compensação salarial
correspondente.

. 36.

o regulamento desta Lei disporá. além do que foi
Art. 119
tabelecido, sôbre:

es

I

-

a fiscalização. o processo administrativo e as infrações
a esta Lei ou a outros dispositlvos Legais
relacionadas
com as atividades que tenham como objeto materiaL n..!:!
clear e instalação nuclear;

li

-

a forma do processo. prazos e decisão dos pedidos
licença previsto no artigo 59;

,
,

de

li -

a inspeção da instalação nuclear e a intervenção
nela,
quando necessária. para sustar a operação da
instala
ção. sempre que houver risco iminente de dano ou aci
dente nuclear;

IV

a organização da CNEN.

-

Art. 120
A CNEN baixará, com base nesta Lei e seu
Regula
menta e mediante resolução da C . D • • o Regimento Interno da autarquia.
Art. 121
O disposto no Código de Mineração (Decreto-Lei 227,
de 28 de fevereiro de 1967) não se aplica ao regime estatu{do na presel!
te Lei para os minérios nucleares e seus concentrados .
Art. 122
Esta Lei entrará em vigor na data de sua
revogadas as disposições em contrário .

publicação,

•

./gmar.
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