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LEI N.° 3 750 — DE 11 DE ABRIL DE 1960 ( 

Autoriza o Poder Executivo a transformar  ern.  
Fundação o Serviço Especial de Saúde Pública, 

dá outras providências. 

O Presidente da República: 

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

Art.  1.° — E' o Govêrno Federal autorizado a transformar o 
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) criado 

pelo Decreto-lei n.° 4275, de 17 de abril de 1942, numa ins-
tituição denominada Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, 
vinculada ao Ministério da Saúde, com jurisdição em todo o ter-
ritório nacional, e sede e fôro no *Distrito Federal. 

§ 	Os estatutos da Fundação Serviço Especial de Saúde 
Pública serão elaborados pelo Conselho Deliberativo 
e submetidos dentro de sessenta (60) dias após a 
publicação desta lei à aprovação do Presidente da 
República, ouvido o Procurador Geral da República. 

§ 2.° O Ministro da Saúde representará a União Federal 
no ato de sua instituição. (**). 

(*) D. O. de 12-4-60, pg. 6 905. 
(**) A Fundação Serviço E‘special de Saúde Pública foi instituída 

por escritura pública de 25 de junho de 1960, lavrada em Notas 
do 15.9  Ofício (Tabelião Carmen Coelho  Lavigne  de Lemos), da 
Cidade do Rio de Janeiro, no livro 693, fls. 12/16v. 
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Art.  2.° — A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública 

terá como objetivos: 

a) 	organizar e operar serviços de saúde pública e 

assistência médico-hospitalar nas áreas do terri-

tório nacional onde se desenvolvem ou venham a 

se desenvolver programas de valorização econômi-

ca, sempre que tais serviços não constem dos pro-

gramas dos órgãos federais específicos; 

h) 	estudar, projetar e executar empreendimentos re-

lativos à construção, ampliação ou melhoria de 

serviços de abastecimento d'água e sistemas de 

esgotos, sempre que não constem dos programas de 

órgãos federais específicos; 

c) desenvolver um programa de educação sanitária 

nas localidades  once  mantiver unidades sanitárias; 

d) analisar, do ponto de vista 'técnico, e opinar sôbre 

projetos e orçamentos relativos a serviços de abas-

tecimento d'água, a serem construídos com finan-

ciamento do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico ou Caixas Econômicas Federais, nos têr-

mos da legislação em vigor; 

e) coordenar, organizar e administrar, nos Estados 

cujos governos o solicitarem, serviços destinados 

ao desenvolvimento de sua estrutura sanitária  bá  - 
sica, inclusive no que se refere à promoção e con-

trôle da higiene industrial; 

f) coordenar, organizar e administrar, mediante re-

gime de acôrdo com as municipalidades interessa-

das, serviços de abastecimento d'água e de esgotos: 

g) colaborar com os órgãos técnicos do Ministério 

da Saúde na solução de problemas de sua compe-

tência; 

h) realizar pesquisas, inquéritos e estudos necessá-

rios ao desenvolvimento de suas atividades; 



promover a difusão de conhecimentos técnicos li-

gados à saúde pública, através da edição de livros, 

revistas e outras publicações; 

promover a formação e o treinamento de pessoal 

técnico e auxiliar necessário à execução de suas 

atividades; 

desenvolver programas em cooperação com os Es-

tados, o Distrito Federal, os Territórios ou os Mu-

nicípios, visando à higienização dos bairros pobres 

e à solução de problemas de saúde pública.  

Art.  3.° — Para o fim previsto na alínea a do artigo anterior os 

órgãos executores dos programas de valorização exis-

tentes, ou que venham a ser criados, firmarão com a Fundação 

Serviço Especial de Saúde Pública, os necessários acordos.  

Art.  4.° --- A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública po- 

derá firmar acordos com os Governos Estaduais, Ter-

ritoriais e Municipais, bem assim com outras entidades públicas  

cu  privadas, para o fim previsto nas alíneas b, e e f, do  art.  2.0  

bem como entrar em entendimentos ccm entidades públicas ou 

particulares, rlacionais, internacionais ou estrangeiras, para o 

fim de obter cooperação e assistência de qualquer natureza, des-

tinadas a promover o desenvolvimento dos programas de saúde e 

saneamento de sua competência. 

Parágrafo único -- Os acordos e convênios da Fundação 

Serviço Especial de Saúde Pública com 

entidades internacionais ou estrangeiras deverão ser ratifi-

cados peio Ministério da Saúde antes de serem submetidos 

à consideração do Congresso Nacional, quando fôr o caso.  

Art.  5.° — Continuarão em vigor, até a data 'da expiração dos 

prazos respectivos, os atuais contratos ou acordos 

firmados entre o Serviço Especial de Saúde 'Pública (SESP) e as 

entidades a que se referem os artigos 3.° e 4.°, passando a sua 

execução à responsabilidade da Fundação Serviço Especial de 

Saúde Pública. 



Art.  6.° 	Constituem patrimônio da Fundação: 

a) todos os bens móveis e imóveis que integram o 

acêrvo do Serviço Especial de Saúde Pública — 

(SESP)-; inclusive os saldos não aplicados das con-

tribuições dos Governos do Brasil e dos Estados 

Unidos da América que reverteriam ao patrimônio 

nacional, nos têrmos da Cláusula XIX do contrato 

firmado entre os dois países, aprovado pelo De-

creto-lei número 6 260, de 11 de fevereiro de 

1944, ao término da respectiva vigência; 

h) as contribuições e taxas de administração resul-

tantes dos contratos ou acordos a que se alude nos 

artigos 3.° e 4.0; 

c) as contribuições da União, previstas no  art.  14; 
d) as subvenções, doações, legados e rendas patri-

rnoniais.  

Art.  7.° — A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, com 

sede e fôro no Distrito Federal, será administrada na 

forma dos estatutos pelos seguintes órgãos: 

a) Conselho Deliberativo; 

b) Superintendente; 

c) Junta de Contrôle.  

Art.  8.° — O Conselho Deliberativo será constituído dos seguin-

tes membros: 

a) Ministro de Estado dos Negócios da Saúde, que 

exercerá a função de Presidente; 

h) sete membros nomeados pelo Presidente da Re-.  

pública, escolhidos em listas tríplices, organiza-

das, para cada um dos cargos, pelas seguintes en-

tidades: 

I — DASP —.Departamen-to Administrativo do 

Serviço Público. 
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I I — Banco Nacional de Desenvolvimento ,Eco- 

nômico. 

Ill — Ministério da Justiça. 

IV — Ministério do Trabalho, Indústria e Co-

mércio. 

V — Ministério da Viação e Obras Públicas. 

VI — Ministério da Saúde. 

VII — Confederação Rural Brasileira. 

§ 1.° Os membros do Conselho a que se refere a letra "h" 

exercerão o mandato por 3 '(três) anos, podendo ha-

ver recondução. 

§ 2.° Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar 

a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas, salvo por 

moléstia, e, em qualquer caso, a 6 (seis) dessas 

mesmas sessões.  

Art.  9.0  — O Superintendente, eleito pelo Conselho Deliberati- 

vo, será um médico ou engenheiro sanitarista, que 

possua curso regular de saúde pública, escolhido entre os extra-

numerários ou empregados a que se referem as alíneas a e b 

do  art.  12 ou, ainda, entre os médicos sanitaristas do Ministério da 
Saúde. 

§ 1.° Caberá ao Superintendente dar cumprimento às reso-

luções do Conselho Deliberativo e exercer a direção 

de todos os serviços técnicos e administrativos da 

Fundação. 

§ 2.° O mandato do Superintendente corresponderá ao do 

Conselho Deliberativo que o eleger, podendo ser re-

novado mediante nova eleição. 

§ 3.0  Em casos especiais e mediante resolução da maioria 

do Conselho Deliberativo, o Superintendente poderá 

ser destituído antes do término do mandato.  

Art.  10 — A Junta de Contrôle será constituída de três (3) 

membros, nomeados pelo Presidente da República, 

um dos quais representante do Ministério Público, outro do Mi- 



nistério da Saúde e o terceiro de livre escolha do Presidente 

República, e exercerá as funções fiscalizadoras da gestão finan-

ceira da Fundação previstas na legislação vigente. 

Parágrafo único — Com seu parecer a Junta de Contrôle 

encaminhará, anualmente, as contas da 

Fundação ao exame e aprovação do Tribunal de Contas da 

União.  

Art.  11 -- Será permitido aos *funcionários federais, estaduais 

e municipais ou de autarquias exercerem cargos e 

funções na Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, sob o re-

gime de tempo integral e sem ônus para as entidades públicas 

F! que pertencerem.  

Art.  12 — Os serviços da Fundação serão executados: 

a) pelos atuais servidores do Serviço Especial .de Saúde 

Pública que contem mais de dois (2) anos de ser-

viço na data da publicação desta lei, aos quais 

se aplicará a legislação *dos extranumerários da 

União; 

b) por pessoal empregado, inclusive o atual pessoal 

de obras e o atual pessoal de qualquer categoria do 

Serviço Especial de Saúde Pública, que conte me-

nos de dois (2) anos de serviço na data da pu-

blicação desta lei e que ficará sujeito ao regime 

de emprêgo previsto na Consolidação das Leis Tra-

balhistas. 

§ 1 .° Os servidores a que se refere a alínea a dêste artigo 

passam a integrar funções, que serão extintas quan-

do vagarem, em Tabela Numérica Especial de Men-

salistas do Ministério da Saúde. 

§ 2.°  Será da competência do Superintendente, respeita-

da a legislação em vigor, a expedição de todos os 

ato's relativos à movimentação do pessoal e à ação 

disciplinar. 

§ 3.°  O tempo de serviço dos atuais servidores do Servico 

Especial de Saúde Pública (SESP) a que se refere 
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a Lei n.° 1 573, de 13 de março de 1952, computar-

se-á para todos os efeitos, inclusive para os benef 1-

cios da Lei n.° 2 284 de 9 de agôsto de 1954. 

Será concedido, aos atuais servidores do 'Serviço Es-

pecial de Saúde Pública (SESP), durante os primeiros 

trinta (30) dias de vigência desta lei, o direito de 

optarem expressamente pela situação prevista na alí-

nea b dêste artigo, sendo-lhes assegurada, nesta hi-

pótese, para todos os efeitos da legislação do •traba-

lho, a contagem de todo o tempo de •serviço pres-

tado. 

As nomeações e dispensas de funções de chefia se-

rão feitas pelo Presidente do Conselho Deliberativo, 

mediante indicação do Superintendente.  

Art.  13 -- Os serviços da Fundação Serviço Especial de Saúde 

Pública serão considerados públicos federais, ficando, 

em conseqüência, os seus bens e atos isentos de .todos os impos-

tos ou tributações federais, estaduais e municipais.  

Art.  14 — Será consignada, anualmente, no 'Orçamento Geral 

da União, em favor da Fundação, sob a forma de 

auxílio, dotação que corresponda às necessidades de seus servi-

ços e pianos de trabalho, a qual não poderá ser menor que a 

do exercício anterior.  

Art.  15 — Para atender às despesas decorrentes do disposto 

no § 1.° do  art.  12, 'é autorizada a abertura, no cor-

rente exercício, pelo Ministério da Saúde, do crédito especial de 

Cr$ 290.372.160,00 (duzentos e noventa milhões, trezentos e 

setenta e dois mil e cento e sessenta cruzeiros) .  

Art.  16 — Serão pagas à Fundação Serviço Especial de Saúde 

Pública as dotações orçamentárias consignadas, no 

presente exercício, ao Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). 

Parágrafo único — Das dotações de que trata êste artigo, 

a Fundação prestará contas na forma 

estabelecida na legislação em vigor. 

§ 4° 

5.0 
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Art.  17 — Os pianos de trabalho serão organizados anualmente 

pelo Superintendente e apresentados ao Conselho 

Deliberativo que sôbre os mesmos se pronunciará conclusiva-

mente, submetendo-os afinal à aprovação do Presidente da Re-

pública.  

Art.  18 — Tôdas as importâncias pertencentes à Fundação de- 

verão ser depositadas no Banco do 'Brasil ou nas Cai-

xas Econômicas Federais  cu  Estaduais, vedados quaisquer depó-

sitos em estabelecimentos bancários particulares, sob pena de 

reclusão, de dois a doze anos, e multa de cinco a cinqüenta mil 

cruzeiros.  

Art.  19 — Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário. 

J USCEL I NO KUB ITSCHEK 

Armando Ribeiro Falcão 

S. Paes de Almeida 

Ernani do Amaral Peixoto 

Fernando Nobrega 

Mario Pinotti 
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DECRETO N.3  49 464 — DE 7-.  DE DEZEMBRO DE 1960 (C) 

Aprova. os Estatutos da Fundação Servi. 
Especial de saúde Pública.. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe  

co-n-  fere o artigo 87, item 1, da Constituição, 

DECRETA:  

Art.  1.° — Ficam aprovados os Estatutos da Fundação Ser-

viço Especial de Saúde Pública, que a êste acompanham, nos têr-

trios do artigo 1.0, parágrafo 1 .°, da Lei n.° 3 750, de 11 de abril 

de 1960.  

Art.  2.° — O presente Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de dezembro de 1960; 139.° da Independên-

cia e 72.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Pedro Paulo Penido 

(*) D. O. de 16-12-60, pg. 16 013/16. 



ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO SERVIÇO ESPECIAL 

DE SAÚDE PÚBLICA (*) 

CAPITULO I 

DA FUNDAÇÃO E SEUS FINS 

—  Art.  1.° — A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, 

entidade com personalidade jurídica própria, em que foi trans-

formado, pelo Govêrno Federal, o Serviço Especial de Saúde Pú-

blica, nos têrmos da Lei n.° 3 750, de 11 de 'abril de 1960, vin-

culada ao Ministério da Saúde, com jurisdição em todo o terri-

tório nacional, sede e fôro no Distrito Federal, reger-se-á pelos 

presentes Estatutos. 

Parágrafo único — A Fundação Serviço Especial de Saúde 

Pública será designada nestes Estatutos simplesmente 'por Fun-

dação.  

Art.  2.° — A Fundação terá como objetivos: 

a) organizar e operar serviços de saúde pública e assis-

tência médico-hospitalar nas áreas do território nacional onde se 

desenvolvem ou venham a se desenvolver programas de valori-

zação econômica, sempre que tais serviços não constem dos pro-

gramas de órgãos federais; 

b) estudar, projetar e executar empreendimentos rek-:Iti- 
vos à construção, ampliação ou melhoria de serviços de abasteci- 

(*) Os Estatutos da Fundação #foram registradas no Cartório do I.? 

Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos do Distrito Federal, sob o n.? 28 do livro A-1, em 20 de 
janeiro de 1961. 
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mento d'água e sistemas de esgotos, sempre que não constem 

dos programas de órgãos federais; 

c) coordenar, organizar e administrar, mediante regime de 

acôrdo com as municipalidades interessadas, serviços de abaste-

cimento d'água e de esgotos; 

d) analisar, d6 pónto de vista técnico, e opinar sôbre pro-

jetos e orçamentos relativos a serviços de abastecimento d'água, 

a serem construídos com financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico, ou Caixas Econômicas Federais, nos 

têrmos da legislação em vigor; 

e) coordenar, organizar e . administrar, nos Estados cujos 

governos o solicitarem, serviços destinados ao desenvolvimento 

de sua estrutura sanitária básica, inclusive no que se refere à 

promoção e contrôle da higiene industrial; 

f) desenvolver um programa de educação sanitária nas lo-

calidades onde mantiver unidades sanitárias; 

g) colaborar com os órgãos técnicos do Ministério da Saúde 

na solução de problemas  de sua competência; 

h) realizar pesquisas, inquéritos e estudos necessários ao 

desenvolvimento de suas atividades; 

i) promover a difusão de conhecimentos técnicos ligados 

à saúde pública, através da edição de livros, revistas e outras 

publicações; 

j) promover a formação e o treinamento do pessoal técnico 

e auxiliar necessário à execução 'de suas atividades; 

I) desenvolver programas em cooperação com os Estados, 

o Distrito Federal, os Territórios ou os Municípios, visando à hi-

gienização dos bairros pobres e à solução de problemas de saúde 

pública. 

Parágrafo único — Para realizar os objetivos enumerados 

neste artigo, a Fundação manterá, onde convier, e de acôrdo com 

os seus planos de trabalho, escritórios regionais, unidades hospi-

talares e sanitárias, laboratórios- e outras unidades inerentes às 

suas atividades, administradas diretamente ou em regime de 

cooperação com outras entidades públicas ou privadas. 
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Art.  3.° — Para o fim previsto na alínea "a" do artigo, an-

terior, os órgãos executores dos programas de valorização exis-

tentes, ou que venham a ser criados, firmarão, com a Fundação, 

os necessários acofclos.  

Art.  4.° — A Fundação poderá firmar acordos com os Es-

tados, o Distrito Federal e com o9 Territórios ou Municípios, bem 

assim como outras entidades públicas ou privadas para o fim pre-

visto nas alíneas "b", "c", "eil  e "I" do artigo 2.°, bem 'como en-

trar em entendimentos com entidades públicas ou particulares, 

nacionais, internacionais ou estrangeiras, para o fim de obter 

cooperação e assistência de qualquer natureza, destinadas a pro-

mover o desenvolvimento dos programas de saúde e saneamento 

de sua competência. 

—Parágrafo único — Os acordos e convênios da Fundação com 

entidades internacionais ou estrangeiras deverão ser ratificados 

pelo Ministério da Saúde antes de serem submetidos à considera-

ção do Congresso Nacional, quando fôr o caso.  

Art.  5.0  — O prazo de duração da Fundação será indeter-

m  in ado.  

Parágrafo único — A dissolução da Fundação só poderá ser 

declarada por maioria absoluta de votos do Conselho Deliberativo, 

reunido em assembléia prèviamente anunciada para êsse fim, em 

duas reuniões consecutivas, medeando entre elas um mínimo de 

15 (quinze) dias, e por Decreto do Presidente da República. 

CAPÍTULO II 

DO PATRIMÔNIO  

Art.  6.° — Constituem patrimônio da Fundação 

a) todos os bens móveis e imóveis que integravam o acêrvo 

do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) , inclusive os saldos 

não aplicados das contribuições ,clos Governos do Brasil e dos Es-

tados Unidos da América, que reverteriam ao patrimônio nacio-

nal, nos têrmos da cláusula XIX do contrato firmado entre os dois 

países, aprovado pelo Decreto-lei n.° 6 260, de 11 de fevereiro 
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de 1944, ao término da respectiva vigência, bens êsses indicados 

na escritura de instituição da Fundação; 

h) as contribuições e taxas de administração resultantes 

dos contratos ou acordos a que se alude nos artigos 3.° e 4.°; 

c) os auxílios da União previstos no artigo 42; 

d) as subvençbes, doações, legados e .rendas patrimoniais; 

e) quaisquer outros bens e recursos, não especificados aci-

ma, que lhe devam pertencer. 

Parágrafo único — Os bens da Fundação são exclusivamente 

destinados ao preenchimento das suas finalidades, dependendo a 

alienação de imóveis de aprovação do Conselho Deliberativo. 

CAPÍTULO  III 

DOS ÓRGÃOS E SUAS FINALIDADES  

Art.  7.0  — São órgãos da Fundação: 

a) 	Conselho Deliberativo. 

h) 	Superintendência. 

c) 	Junta de Contrôle. 

Parágrafo único — Além dos órgãos a que se refere êste ar-

tigo, a Fundação terá, na sua estrutura interna, outros órgãos, 

fixados em regimento interno, que desempenharão as demais fun-

ções de caráter técnico e administrativo inerentes ao desenvol-

mento das suas atividades. 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO 'DELIBERATIVO  

Art.  8.° — O Conselho Deliberativo será constituído dos 

seguintes mempros: 

a) o Ministro de Estado dos Negócios da Saúde que exer-

cerá a função de Presidente; 
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b) sete membros nomeados pelo Presidente da República, 

escolhidos em listas tríplices, organizadas, para cada um dos car-

gos, pelas seguintes entidades: 

I — Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP) ; 

I I 	 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico; 

I II — Ministério da justiça e Negócios Interiores; 

IV — Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; 

V — Ministério da Viação e Obras Públicas; 

VI — Ministério da Saúde; 

VII 	 Confederação Rural Brasileira.  

Art.  9.° — Compete ao Conselho Deliberativo: 

a) 	propor ao Presidente da República, ouvido o Procura-

dor Geral da República, a revisão ou alteração dos presentes Es-

tatutos; 

h) 	eleger e empossar o Superintendente e designar, por in-

dicação do mesmo, quem deverá substituí-lo nas suas faltas e 

impedimentos; 

C) 	destituir, pelo voto da maioria absoluta dos seus mem-

bros, o Superintendente, nos casos previstos no parágrafo 1.° do 

artigo 18; 

d) propor, nos térmos do parágrafo único do artigo 5.0, a 

extinção da Fundação; 

e) pronunciar-se, conclusivamente, sôbre os planos anuais 

de trabalho organizados pelo •Superintendente e submetê-los à 

aprovação do Presidente da República, 

f) aprovar anualmente o orçamento de receita e despesa; 

g) autorizar e referendar a abertura de créditos adiciona-

nais, na forma do artigo 28 e seus parágrafos; 

h) fixar anualmente, a representação do Superintendente; 

i) conceder férias e licenças ao Superintendente; 

j) elaborar o seu regimento interno; 

I) 	aprovar os regimentos internos da Fundação; 
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m) examinar e aprovar os balancetes trimestrais e os  re  
latórios e prestações de contas anuais apreSentados pela Superin 

tendência, com parecer da Junta de Contrôle; 

n) deliberar, mediante proposta do Superintendente, sôbre 

-operações de crédito para antecipação de receita da Fundação, ou 

para atender a situações imprevistas, quando os recursos da mes-

ma forem insuficientes; 

o) deliberar sôbre a alienação de imóveis; 

p) aprovar as minutas dos contratos ou acordos a serem 

-firmados pelo Superintendente com entidades nacionais, públicas 

ou privadas, para o fim previsto nas alíneas "a", "b", "c", "e" e 

"I" do artigo 2.°; 

q) pronunciar-se sôbre os acordos e convênios a serem fir-

mados com entidades internacionais ou estrangeiras, sujeitos 

ratificação do Ministério da Saúde, na forma do parágrafo único 

do artigo 4.°; 

r) aprovar o regulamento e o plano de remuneração do 

pessoal da Fundação; 

s) resolver os casos omissos na Lei e nestes Estatutos.  

Art.  10 — À exceção do Presidente, que será membro nato, 

os membros do Conselho exercerão o mandato por três (3) anos, 

podendo haver recondução. 

Parágrafo 1.° — Considerar-se-á prorrogado, até a data d 

nova nomeação, o mandato de que trata êste artigo. 

Parágrafo 2.° — Perderá o mandato o membro do Conse-

lho que faltar, no período de um ano, a três (3) sessões ordi-

nárias consecutivas, salvo por moléstia e, em qualquer caso, a 

seis (6) dessas mesmas sessões. 

Parágrafo 3.° — Não serão consideradas, para os efeitos do 

parágrafo anterior, as ausências resultantes de licenças regular-

mente concedidas pelo Conselho. 

Parágraf9 4.0  — Quando qualquer dos membros do Conse-

lho perder o mandato ou a êle renunciar, o *Conselheiro que fôr 

nomeado para substituí-lo completará o tempo restante do man-

dato. 
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Art.  11 — 0 Conselho Deliberativo reunir-se-a ordinàriamen-

te uma vez por mês e, extraordinàriamente, quando convocado 

pelo Presidente, pela maioria dos seus membros ou pelo Supe-

rintendente. 

Parágrafo único — Compete ao Presidente a convocação das 

reuniões ordinárias do Conselho.  

Art.  12 — O Presidente, além do seu voto de Conselheiro, 

terá também direito ao de qualidade, quando houver empate nas 

deliberações a que presidir.  

Art.  13 	 Nas faltas e impedimentos do Presidente, será 

êle substituído pelo Conselheiro mais antigo. 

Parágrafo único — Havendo coincidência de antiguidade, a 

substituição caberá ao Conselheiro mais idoso.  

Art.  14 — O Conselho poderá funcionar e deliberar, ordi-

nariamente, com a maioria absoluta dos seus membros.  

Art.  15 	 0 Superintendente exercerá as funções de Se-

cretário do Conselho, podendo tomar parte nas discussões, sem 

direito a voto. 

Parágrafo único — Além do Superintendente, poderão ser 

convocados para prestar esclarecimentos nas reuniões do Conse-

lho, outros servidores da Fundação.  

Art.  16 — Os membros do Conselho perceberão uma gra-

tificação de presença por sessão ordinária a que comparecerem, 

a ser fixada em resolução, na primeira reunião de cada ano. 

Parágrafo único — Serão igualmente remuneradas, até o 

máximo de duas por mês, as sessões extraordinárias do Conselho. 

SEÇÃO II 

DA SUPERINTENDÊNCIA  

Art.  17 — A Superintendência da Fundação será exercida 

por um Superintendente, eleita pelo Conselho Deliberativo. 

Parágrafo único — A indicação do Superintendente deverá 

recair em médico ou engenheiro sanitarista, que possua curso 

regular de saúde pública, escolhido entre os extranumerários ou 
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empregados a que se referem as alíneas "a" e "b' do artigo 30 

ou, anda, entre os médicos sanitaristas do Ministério da Saúde.  
Art.  18 — 0 mandato do Superintendente será de três (3) 

anos, correspondendo ao do Conselho Deliberativo, e poderá ser 

renovado mediante nova eleição. 

Parágrafo 1.° 	 Em casos especiais, e mediante resolução 

do Conselho Deliberativo, aprovada pelo voto da maioria absoluta 

dos seus membros, o  Superintendente poderá ser destituído antes 

do término do mandato. 

Parágrafo 2.° — Nos casos previstos no parágrafo anterior 

e nos de renúncia ou vaga, o Conselho reunir-se-á extraordinària-

mente, dentro de trinta (30) dias, para eleger novo Superinten-

dente, o qual exercerá o mandato pelo tempo que restava ao 

substituído.  

Art,  19— Compete ao Superintendente: 

a) desempenhar, nas sessões do Conselho Deliberativo, as 

funções do Secretário, encaminhando assuntos e participando das 

discussões, sem direito a voto; 

b) convocar reuniões extraordinárias do Conselho, na for-

ma do artigo 11; 

c) cumprir e fazer cumprir êstes Estatutos e os regimen-

tos e regulamentos internos da Fundação; 

d) superintender e dirigir. na  conformidade das resoluções 

do Conselho Deliberativo, todos os serviços técnicos e adminis-

trativos da Fundação;. 

e) representar a Fundação ou promover-lhe a representa-

ção, em juízo ou fora  &le;  

f) elaborar e submeter, anualmente, ao exame do Conse-

lho Deliberativo, os pianos de trabalho da Fundação relativos ao 

exercício seguinte; 

g) elaborar e submeter à aprovação do Conselho Delibera-

tivo o orçamento anual de receita e despesa, de acôrdo com os 

planos de trabalho a que se refere a alínea anterior; 

h) propor po Conselho Deliberativo, no decorrer do exer-

cício, a abertura de créditos adicionais, ou autorizar a sua aber-

tura, nos casos previstos nos parágrafos 1.0  e 2.° do artigo 28; 



i) autorizar a alteração do orçamento, de acôrdo com as 

normas aprovadas pelo Conselho Deliberativo; 

j) apresentar, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo, 

acompanhado do parecer da Junta de Contrôle, o balancete das 

contas; 

I) 	apresentar ao Conselho Deliberativo, até o dia 20 de 

fevereiro de cada ano, acompanhados do parecer da Junta de Con-

trôle, o relatório circunstanciado e a prestação de contas das ati-

vidades do exercício anterior; 

m) submeter à aprovação do Conselho Deliberativo as mi-

nutas dos acordos ou convênios a serem firmados com os Go-

vernos estaduais, territoriais e municipais e outras entidades na-

cionais, públicas ou privadas, para o fim previsto nas alíneas 

"a", :13", "c", "e" e "I" do artigo 2.°; 

n) entrar em entendimentos com entidades públicas ou 

privadas, internacionais ou estrangeiras, para o fim de obter coope-

ração e assistência de qualquer natureza, destinadas a promover 

o desenvolvimento dos programas de saúde e saneamento de com-

petência da Fundação; 

o) submeter ã aprovação do Conselho Deliberativo as mi-

nutas dos acordos e convênios a serem firmados em decorrência 

dos entendimentos a que se refere a alínea anterior e promover, 

após a sua assinatura, a ratificação dos mesmos pelo Ministério 

da Saúde, na forma do parágrafo único do artigo 4.0 ; 

p) submeter à aprovação do Conselho Deliberativo os pro-

jetos de regimentos e regulamentos internos da Fundação, inclu-

sive os planos de vencimentos e vantagens do pessoal; 

q) praticar os atos necessaH-ios à boa administração da 

Fundação, tais como organizar-lhe os serviços, admitir, promover, 

transferir, designar, remover, elogiar, punir e dispensar empre-

gados, conceder férias e licenças, movimentar depósitos bancários, 

-conceder adiantamentos e suprimentos de numerário, contratar 

fornecimento de materiais e serviços, aprovar projetos, receber e 

pagar contas, expedir instruções' de serviço, delegar poderes a 

subordinados; 
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r) expedir os atos relativos à movimentação e à ação dis- 

ciplinar do pessoal extranumerário da União com exercício na 

Fundação; 

s) requisitar funcionários públicos federais e de autarquias 

da União para os serviços da Fundação, observado o disposto 'no 
artigo 36.  

Art.  20 — O Superintendente será substituído, nas suas 

faltas e impedimentos, pelo servidor que, por sua indicação, fôr 

designado para êsse fim, pelo Conselho Deliberativo. 

SEÇÃO  III  

DA JUNTA DE CONTROLE  

Art.  21 — A Junta de Contrôle será constituída de três (3) 

membros, nomeados pelo Presidente da República, um dos quais 

representante do Ministério Público, indicado pelo Procurador Ge-

ral da República, outro do Ministério da Saúde, indicado pelo 

respectivo titular, e o terceiro, de livre escolha do Presidente da 

República. 

Parágrafo único — Cabe ao membro representante do Mi-

nistério Público a presidência da Junta de Contrôle.  

Art.  22 — Compete à Junta de Contrôle: 

a) apreciar os balancetes e os relatórios trimestrais da Su-

perintendência, em seus aspectos contábeis ou financeiros; 

b) emitir parecer sôbre as prestações de contas e os as-

rectos patrimonial e econômico-financeiro do relatório anual da 

Superintendência; 

c) encaminhar, depois de aprovadas pelo Conselho Deli-

berativo, as prestações de contas anuais da Fundação ao exame e 

julgamento do Tribunal de Contas da União; , 

d) opinar sôbre os assuntos de contabilidade e adminis-

tração financeira 'e outros de interêsse da economia da Funda-

ção, que lhe sejam submetidos pelo Superintendente ou pelo, 

Conselho Deliberativo. 
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Parágrafo único — Para cumprimento das suas atribuições, 

a Junta de Contrôle poderá requisitar e examinar, em qualquer 

tempo, a escrituração e os documentos relacionados com a admi-

nistração orçamentária e financeira da Fundação.  

Art.  23 — Os membros da Junta de Contrôle perceberão 

uma gratificação mensal a ser arbitrada pelo Conselho Delibera-

tivo. 

CAPÍTULO  III 

DO REGIME FINANCEIRO  

Art.  24 — O exercício financeiro coincidirá com o ano 

civil 

Art.  25 -- Até o dia 20 de novembro de cada ano, o Su-

perintendente apresentará ao Conselho Deliberativo a proposta 

orçamentária para o exercício seguinte, em que serão especificadas 

separadamente as despesas de capital e as de operação. 

Parágrafo 1.° — O orçamento obedecerá aos princípios de 

anualidade, universalidade, unidade e especialização da despesa. 

Parágrafo 2.° — A proposta orçamentária será justificada 

com a indicação dos planos de trabalho correspondentes.  

Art.  26 — Para discutir, emendar e aprovar a proposta or-

çamentária o Conselho Deliberativo terá o prazo de 15 dias, a 

contar da data da reunião em que ela lhe fôr submetida, não po-

dendo majorar despesas, salvo se consignar os respectivos recursos. 

Parágrafo único — Aprovada a proposta orçamentária, ou fin-

do o prazo fixado neste artigo sem que se tenha verificado a 

aprovação, fica o Superintendente autorizado a realizar as des-

pesas previstas.  

Art.  27 — Para a realização de planos cuja execução possa 

exceder a um exercício, as despesas previstas poderão ser apro-

vadas globalmente, consignando-se nos orçamentos seguintes as 

respectivas dotações, com a especialização necessária.  

Art.  28 — Durante o exercício poderão ser abertos crédi-

tos adicionais, devidamente autorizados pelo Conselho Delibera-

tivo, desde que as necessidades da Fundação o exijam e haja re-

cursos disponíveis. 
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Parágrafo 1.° — Os créditos adicionais de justificada urgên-

cia, necessários ao atendimento de situações de emergência, po-

derão ser abertos pelo Superintendente,  "ad-referendum" do Con-

selho Deliberativo. 

-Parágrafo 2.° — Quando o ,custo de qualquer atividade ex-

ceder a dotação correspondente, o Superintendente fica autori-

zado a abrir o crédito adicional até o máximo de 20% (vinte por 

cento) do valor 'da dotação, cabendo ao Conselho Deliberativo 

majorá-lo, se achar conveniente.  

Art.  29 — A prestação anual de contas da Fundação, 

acompanhada do relatório das atividades desenvolvidas no exercí-

cio, será submetida, até o'dia 28 de fevereiro do ano -seguinte ao 

que se referir, ao exame da Junta de Contrôle, a qual terá o 

prazo de vinte (20) dias para emitir parecer sôbre a mesma. 

Parágrafo único — Com o parecer da Junta de Contrôle, 

a prestação de contas e o relatório serão submetidos à aprova-

ção do Conselho Deliberativo, para posterior encaminhamento ao 

Tribunal de Contas da União, até o dia 30 de junho, nos têrmos 

do artigo 83 da Lei n.° 830, de 23 de setembro de 1949.. 

CAPÍTULO IV 

DO PESSOAL  

Art.  30 — Os serviços da Fundação serão executados: 

a) 	pelos servidores do extinto Serviço Especial de Saúde 

Pública que contavam dois anos ou mais de serviço  ern  12 de abril 

de 1960, data da publicação da Lei n.° 3 750, aos quais se aplicará 

a legislação dos extranumerários da União; 

h) 	por pessoal empregado, inclusive .o pessoal de obras e 

o pessoal de qualquer categoria do Serviço Especial de Saúde Pú-

blica que, em 12 de abril de 1960, contava menos de dois anos 

de serviço, o qual se subordinará ao regime de emprêgo previsto 

na Consolidação cfas Leis Trabalhistas.  

Art.  31 — Os servidores a que se refere a alínea "a" do ar-

tigo anterior passam a integrar funções, que serão extintas quan- 
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do vagarem, em Tabela Numérica Especial de Mensalistas do Mi-

nistério da Saúde. 

Parágrafo único — A extinção das funções a que se alude 

neste artigo iniciar-se-á pelas de referência mais baixa que forem 

vagando em cada série ou grupo de séries funcionais de idêntica 

natureza de trabalho, e que constituam a linha natural de acesso 

do servidor.  

Art.  32 	 De acôrdo com o parágrafo 3.° do artigo 12 da 

Lei n.° 3 750, o tempo de serviço regularmente prestado ao Ser-

viço Especial de Saúde Pública pelos servidores a que se refere a 

alínea "a" do artigo 30, será integralmente computado no Serviço 

Público Federal, na forma do que estabelece a Lei n.° 1 573, de 

13 de março de 1952, não só para efeito de aposentadoria e dis-

ponibilidade, como também para os demais efeitos, inclusive os 

benefícios da Lei n.° 2284, de 9 de agôsto'cle 1954. 

Parágrafo único — As certidões para efeito de contagem do 

tempo de serviço a que se refere êste artigo, previstas no artigo 

2.° da Lei n.° 1 573, serão passadas pelo órgão de pessoal da 

Fundação e autenticadas pelo Superintendente, à vista dos assen-

tamentos individuais do pesosal mantidos pelo Serviço Especial de 

Saúde Pública e que passam à custódia da Fundação.  

Art.  33 — E' concedido aos servidores do Serviço Especial 

de Saúde Pública, até 30 dias após a aprovação dêstes Estatutos, 

o direito de optarem expressamente, em documento escrito e assi-

nado, pela situação prevista na alínea "b" do artigo 30, sendo-lhes 

assegurada, nesta hipótese, para todos os efeitos da legislação do 

trabalho, a contagem de todo o tempo de serviço prestado 

ao SESP. 

Parágrafo único — Os servidores que usarem do direito de 

opção previsto neste artigo nenhum prejuízo terão nos seus salá-

rios e outras vantagens, exceto aquelas decorrentes do exercício 

de funções de confiança em que não forem mantidos.  
Art.  34 	 Além dos seus salários de extranurnerários da 

União, é assegurada aos servidores a que se refere a alínea "a" 

do artigo 30, a percepção, pelçs cofres da Fundação, das vanta-

gens que lhes tenham sido concedidas pelo Serviço Especial de 

Saúde Pública, até a data da publicação da Lei n.° 3 750, e que 

não forem computadas naqueles salários. 

1 
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Parágrafo único — Em caráter facultativo, os extranumerá-

rios compreendidos neste artigo, poderão continuar a contribuir 

para o IPASE sôbre a parcela paga pela Fundação, cabendo a esta 

efetuar os respectivos descontos e recolhimentos.  

Art.  35 — Os empregados da Fundação, compreendidos na 

alínea "b" do artigo 30, serão contribuintes obrigatórios do Insti-

tuto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários ( IAPC) . 

Parágrafo único — Para efeito de aposentadoria •e demais 

benefícios da legislação previdenciária, os empregados a que se 

refere êste artigo terão computado todo o tempo de serviço pres-

tado ao Serviço Especial de Saúde Pública, sendo transferidas para 

o IAPC as reservas de contribuições feitas ao IPASE pelos mes-

mos empregados.  

Art.  36 — Será permitido aos funcionários federais, esta-

duais e municipais ou de autarquias exercerem cargos e funções 

na Fundação, sob o regime de tempo integral e sem 'ônus para 

as entidades públicas a que pertencerem.  

Art.  37 — Compete ao Superintendente admitir, promover, 

transferir, remover, designar, elogiar, punir e dispensar empre-

gados, bem como conceder-lhes férias, licenças e outras vantagens, 

de acôrdo com o regulamento que fôr aprovado pelo Conselho De-

liberativo.  

Art.  38 	 As nomeações e dispensas de funções de Direção 

e Chefia da Superintendência e de Direção Regional serão feitas 

pelo Presidente do Conselho Deliberativo, mediante indicação do 

Superintendente.  

Art.  39 — O regime de trabalho na Fundação será de tem-

po integral, observado o mínimo de quarenta (40) horas de tra-

balho semanais. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Art.  40 — Continuarão em vigor, até ã data da expiração 

dos prazos respectivos, os contratos ou acordos firmados entre o 

Serviço Especial de Saúde Pública e as entidades a que se refe- 
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rem os artigos 3.0  e 4.°, passando a sua execução à responsabili-

dade da Fundação.  

Art.  41 — Os serviços da Fundação serão considerados pú-

blicos federais, ficando, em conseqüência, os seus bens e atos 

isentos de todos os impostos ou tributações federais, estaduais e 

municipais.  

Art.  42 	 Será consignada, anualmente, no Orçamento Ge-

ral da União, em favor da Fundação, sob a forma de auxílio, do• 

tação que corresponda às necessidades de seus serviços e planos 

de trabalho, a qual não poderá ser menor que a do exercício an-

terior.  

Art.  43 	 Serão pagas à Fundação as dotações orçamen 

tárias consignadas, no exercício de 1960, ao Serviço Especial de 

Saúde Pública, na forma do artigo 16, da Lei n.° 3750, de 11 

de abril de 1960. 

Parágrafo único — Das dotações de que trata êste artigo, a 

Fundação prestará contas na forma da legislação em vigor.  

Art.  44 — As despesas de pessoal relativas aos salários dos 

extranumerários a que se refere a alínea "a" do artigo 30 corre-

rão, no exercício de 1960, à conta do crédito especial de Cr$ 

290.372.160,00 aberto pelo Ministério da Saúde, na forma do 

artigo 15 da Lei n.° 3750, de 11 de abril de 1960; e, nos exer-

cícios subseqüentes, à conta das dotações próprias do mesmo Mi-

nistério.  

Art.  45 — Os pianos de trabalho da Fundação serão orga-

nizados anualmente pelo Superintendente e apresentados ao Con-

selho Deliberativo, que sôbre cs mesmo se pronunciará conclusi-

vamente, submetendo-os afinal à aprovação  dc  Presidente da Re-

pública.  

Art.  46 	 Tôdas as importâncias pertencentes à Fundação 

deverão ser depositadas no Banco do Brasil ou nas Caixas Eco-

nômicas Federais ou Estaduais, vedados quaisquer depósitos em 

estabelecimentos bancários particulares, sob pena de reclusão, de 

dois (2) a dez (10) anos, e multa de cinco a cinqüenta mil cru-

zeiros.  

Art.  47 — O primeiro balanço geral da Fundação será le-

vantado a 31 de dezembro de 1961. 
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Art.  48 — Em caso de 'extinção da Fundação os seus bens 

e direitos reverterão integralmente ao patrimônio da União.  
Art.  49 — Os deveres, responsabilidades e direitos dos em-

pregados e dos èxtranumerários com exercício na Fundação, bem 

como os respectivos pianos de remuneração, serão fixados em re-

gulamento elaborado ipelo Superintendente e aprovado pelo Con-

selho Deliberativo. 

Parágrafo 1.° — Na elaboração do regulamento a que se re-

fere êste artigo serão observados, no .que respeita aos empre-

gados, os preceitos da legislação do trabalho, e, no que se refere 

aos extranumerários, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 

da União. 

Parágrafo 2.° — Enquanto não fôr aprovado o regulamento do 

pessoal, permanecerão em vigor as normas e regulamentos sôbre 

o assunto vigorantes no SESP, desde que não colidam, confor-

me o caso, com as disposições da Consolidação das Leis do Tra-

balho e do Estatuto dos Funcionários Públicos *Civis da União, 

cabendo ao Superintendente resolver os casos omissos. 
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