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UM SERVIÇO MANTIDO EM COOPERAÇÃO PELOS GOVERNOS DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS DA  AMERICA  

CRIADA A FUNDAÇÃO SERVIÇO 
ESPECIAL DE SAÚDE PÚBLICA 

Ao apresentar neste número do Boletim o texto da Lei v.° 3 750 de 11 de abril de 1960, quero congra-
tular-me com todos os companheiros do SESP pela grande vitória alcançada que, conforme sempre afir-

deveu-se ao espirito de entusiasmo ' e dedicação ao trabalho que sempre caracterizaram os servido-
res do SESP. 

4;i1clo poderia nesta oportunidade deixar de reiterar, em nome de todos, os nossos mais s 
agradecimentos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República,  Dr.  Juscelino Kubitschek de 01 
aos Ministros Mário Pinotti e Maurício de Medeiros, ao  Chefs  do Gabinete Civil da Presidência 
pública, Oswaldo Maia Penido e ao Diretor do Departamento Administrativo do Serviço Público, 
Guilherme de Aragão, pelo interêsse que demonstraram em dar estado jurídico definitivo ao 

Aos ilustres membros das duas casas do Congresso e sobretudo àqueles que demonstrara 
vivo interêsse pela nossa causa, inclusive aperfeiçoando o Projeto apresentado pelo Poder Executi 
certeza de que todos nós nos esforçaremos  ainda mais para prestar àquelas populações, de que s 
dignos representantes, tôda a assistência a que fazem. jus. 

HENRIQUE MAIA PENIDO 

Aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados, conforme noticia- • 
mos em número anterior, o Projeto da Fundação SESP ingressou no 
Senado Federal em 17 de março findo. Encaminhado às Comissões de 
Serviço Público e de Finanças, foi nestas apreciado e aprovado sem 
emendas, de acôrdo com os pareceres de seus relatores, os Senadores 
Ary Viana e Lima Guimarães, respectivamente. 

Em regime de urgência, concedido a requerimento do Senador  Jeffer-
son  de Aguiar, foi o Projeto submetido ao Plenário e no mesmo dia apro-
vado, em 29 do mês findo. 

No dia 11 do corrente, a Lei n5 3 750, que transforma o SESP em 
Fundação, recebeu a sanção do Presidente da República, sendo publicada 
no Diário Oficial, em 12 do mês em curso. 

LEI  Ng  3 750 —  11 de abril de 1960 

Autoriza o Poder Executivo a transformar em Fundação o Serviço 
Especial de Saúde Pública e dá outras providências. 

O Presidente da República: Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:  

Art  19  É o Govêrno Federal autorizado a 
transformar o Serviço Especial de Saúde Pública 
(S E S P), criado pelo Decreto-lei n9  4275, de 
17 de abril de 1942, numa instituição denominada  

Fundação Serviço Especial 'de Saúde P 
vinculada ao Ministério da Saúde, com juri 
em todo o território nacional, e sede e fe) 
Distrito Federal. 

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

§ 2°  0 Ministro da Saúde representará a 
União Federal no ato de sua instituição.  

Art  29  A Fundação Serviço Especial de Saú-
de Pública terá como objetivo: 

a) organizar e operar serviços de saúde 
pública e assistência médico-hospitalar nas áreas 
do território nacional onde se desenvolvem ou 
venham a se desenvolyer programas de valori-
zação econômica, sempre que tais serviços -nãb 
constem dos programas dos órgãos federais es-
pecíficos. 

b) estudar, projetar e executar empreendi-
mentos relativos 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 
ria nas localidades onde mantiver unidades 
rias; 

) analisar, do ponto de vista técnico e 
r sôbre projetos e orçamentos relativos a 
os de abastecimento d'água, a serem  cons- 
s com financiamento do Banco Nacional de 
volvimento Econômico, ou Caixas Econô-

s Federais, nos têrmos da legislação em vigor; 

) coordenar, organizar e administrar, nos 
los cujos governos o solicitarem, serviços 
nados ao desenvolvimento de sua estrutura  
aria  básica, inclusive no que se refere à 
oção e contrôle da higiene industrial; 

'f) coordenar, organizar e administrar, me-
te regime de acôrdo com as municipalidades 
essadas, serviços de abastecimento d'água 
esgotos; 

) colaborar com os órgãos técnicos do Mi-
rio da Saúde na solução de problemas de sua 
etência; 

) realizar pesquisas, inquéritos e estudos 
sários ao desenvolvimento de suas atividades; 

promover a difusão de conhecimentos téc-
ligados à saúde pública, através da edição 

vros, revistas e outras publicações; 

) promover a formação e o treinamento de 
J. técnico e auxiliar necessário à execução 

uas atividades; 

) desenvolver programas em cooperação 
os Estados, o Distrito Federal, os Territórios 

o Municípios, visando a higienização dos 
os pobres e a solução de problemas cre saúde  
ea. 

Art  3' Para o fim previsto na alínea a do 
o anterior os órgãos executores dos progra-
de valorização existentes, ou que venham 

r criados, firmarão com a Fundação Serviço 
pedal de Saúde Pública, os necessários acordos.  

Art.  49  A Fundação Serviço Especial de 
de Pública poderá firmar acordos com os Go-
los Estaduais, Territoriais e Municipais, bem 
m com outras entidades públicas ou privadas, 

o fim previsto nas alíneas h, e e f, do  art.  
"41Dem como entrar em entendimentos com enti-

es públicas ou particulares, -  nacionais, inter-
,-.naonais ou estrangeiras, para o fim de obter 

eração e assistência de qualquer natureza,  

destinadas a promovEx o desenvolvimento dos 
programas de saúde Osaneamento de sua com-
petência. 

Parágrafo único. Os acordos e Convênios da 
Fundação Serviço Especial de Saúde Pública com 
entidades internacionais ou estrangeiras, deverão 
ser ratificados pelo 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 con-
tratos ou acordos firmados entre o Serviço Espe-
cial de Saúde Pública (SESP) e as entidades a 
que se referem os artigos 39  e 49  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 in-

tegram o acêrvo do Serviço Especial de Saúde 
Pública — (SESP), inclusive os saldos não apli-
cados das contribuições dos Governos do Brasil 
e dos Estados Unidos da América que reverteriam 
ao patrimônio nacionál, nos têrmos da Cláusula 
XIX do contrato firmado entre os dois países, 
aprovado pelo Decreto-lei número 6260, de 11 de 
fevereiro de 1944, ao término da respectiva vi-
gência; 

b) as contribuições e taxas de administração 
resultantes dos contratos ou acordos a que se 
alude nos artigos 39  e 49; 

c) as contribuições da União, previstas no  
art.  14; 

d) as subvenções, doações, legados e rendas 
patrimoniais.  

Art.  79  A Fundação Serviço Especial de 
Saúde Pública, com sede e fôro no Distrito Fede-
ral, será administrada na forma dos estatutos, 
pelos seguintes órgãos: 

a) Conselho Deliberativo; 
b) Superintendente; 
C) Junta de Contrôle.  
Art.  80  0 Conselho Deliberativo será cons-

tituído dos seguintes membros: 

a) Ministro de Estado dos Negócios da Saú-
de, que exercerá a função de Presidente; Ar... 

b) sete membros nomeados pélo Presidente 
da República, escolhidos em listas tríplices, orga-
nizadas, para cada um dos cargos, pelas seguintes 
entidades: 

I — DASP — Departamento Administrativo 
do Serviço Público. 

II— Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico. y  

III  — Ministério da Justiça.4/ 
W — Ministério do Trabalho, Indústria e C 

mércio. 

V — Ministério da Viação e Obras Públicas. 
VI—Ministério da Saúde. V.  

VII— Confederação Rural Brasileira. V 

§ 19  Os membros do Conselho a que se 
refere a letra «b» exercerão o mandato por 3 
(três) anos, podendo haver recondução.V 

§ 2° Perderá o mandato o membro do Con-
selho que faltar a (três) sessões ordinárias con-
secutivas, salvo por moléstia, e, em qualquer 
caso, a 6 (seis) dessas mesmas sessões. 
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Art  90  O Superintendente, eleito pelo Con-
selho Deliberativo, será um médico ou engenheiro 
sanitarista, que possua curso regular de saúde 
pública escolhido entre os extranumerbrios 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 cumpri-
mento às resoluções do Conselho Deliberativo e 
exercer a direção de todos os serviços técnicos 
e administrativos da Fundação. 

§ 2° O mandato do Superintendente corres-
ponderá ao do Conselho Deliberativo que o eleger, 
podendo ser renovado mediante nova eleição. 

§ 30  Em casos especiais e mediante resolu-
ção da maioria do Conselho Deliberativo, o Supe-
rintendente poderá ser destituído antes do término 
do mandato.  

Art.  10. A Junta de Contrôle será consti-
tuída de três (3) membros, nomeados pelo Pre-
sidente,da República, um dos quais representante 
do Miillstério Público, outro do Ministério da 
Saúde e o terceiro de livre escolha do Presidente 
da República e exercerá as funções fiscalizadoras 
da gestão financeira 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 fe-
derais, estaduais e municipais ou de autarquias 
exercerem cargos e funções na Fundação Serviço 
Especial de Saúde Pública, sob o regime de tem-
po integral e sem ônus para as entidades públicas 
a que pertencerem.  

Art.  12. Os serviços da Fundação serão 
executados:  

a) pelos atuais servidores do Serviço Espe-
cial de Saúde Pública que contem mais de dois 
(2) ano.s de serviço na data da publicação desta 
lei, aos quais se aplicará a legislação dos extra-
numerários da União. 

b) por pessoal empregado, inclusive o atual 
pessoal de obras e o atual pessoal de q,ualquer 
categoria do Serviço Especial de Saúde Pública, 
que conte menos de dois (2) anos de serviço na 
data da publicação desta lei e que ficará sujeito 
ao regime de emprêgo previsto na Consolidação 
das Leis Trabalhistas. 

§ 19  Os servidores a que se refere a alffiea 
a dêst,  artigo passam a integrar funções, que 
serão extintas quando vagarem, em Tabela Numé-
rica Especial de Mensalistas do Ministério da 
Saúde. 

§ 2° Será da competência do Superintenden-
te, respeitada a legislação em vigor, a expedição 
de todos os atos relativos à movimentação do 
pessoal e à ação disciplinar. 

§ 30  O tempo de serviço dos atuais servidores 
do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) a 
que se refere a Lei n° 1 573 de 13 de março de 
1952, computar-se-á para todos os efeitos, inclu-
sive para os benefícios da Lei n° 2 284-,  de 9 de 
agôsto de 1954.  

§ 40  Será concedido, aos atuais servid 
do Serviço Especial de Saúde Pública (SE 
durante os primeiros trinta (30) dias da vigê 
desta lei, o direito de optarem expressamente 

L

)

situação prevista na alínea b dêste artigo, se 
lhes assegurada, nesta hipótese, para todo 

' efeitos da legislação do trabalho, a contgjge 
' todo o tempo de serviço prestado. — • • _ 	. 

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 impostos 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 serviços e planos de 
trabalho, a qual não poderá ser menor que a do 
exercício anterior.  

Art.  15. Para atender às despesas decorre 
tes do disposto no § 1° do  art.  12, é autorizaã 
abertura no corrente exercício, pelo Minist 
da Saúde, do crédito especial de Cr$ 290.372.1 
(duzentos e noventa milhões, trezentos e  set  
e dois mil, cento e sessenta cruzeiros).  

Art  16. Serão pagas à Fundação Ser 
Especial de Saúde Pública as dotações orça 
tárias consignadas, no presente exercício ao 
viço Especial de Saúde Pública (SESP). 

Parágrafo único. Das dotações de que t 
êste artigo, a Fundação prestará contas na fo 
estabelecida na legislação em vigor.  

Art.  17. Os planos de trabalho serão o 
nizados anualmente pelo Superintendente e a 
sentados ao Conselho Deliberativo que sôbre 
mesmos se pronunciará conclusivamente,  sub  
tendo-se afinal à aprovação do Presidente 
República.  

Art.  18. Tôdas as importâncias pertence 
à Fundação deverão ser depositadas no  Banc  
Brasil ou nas Caixas Econômicas Federais 
Estaduais, vedados quaisquer depósitos em e 
belecimentos bancários particulares, sob pena 
reclusão, de dois a doze anos, e multa de cinc, 
cinqüenta mil cruzeiros.  

Art  19. Esta lei entrará em vigor na 
de sua publicação, revogadas as disposições 
contrário. 

JUSCELINO KUBITSCH-EK 

Armando Ribeiro Falcão. 

S. Paes de Almeida 

Ernani do Amaral Peixoto. 

Fernando Nóbrega. 

Mário Pinotti. 

- 
§ 50  As nomeações e dispensas de funções 

de chefias serão feitas pelo Presidente do Conse-
lho Deliberativo, mediante indicação do Superin-
tendente.  
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O DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
O Dia Mundial da Saúde, celebiado todos os anos em 7 de abril, assinala o aniversário da Consti-

o da Organização Mundial da Saúde em 1948. 
Como de hábito, nessa ocasião, um tema é sempre proclamado, sendo o escolhido para 1960 — 

RRADICAÇÃO DA MALÁRIA: UM DESAFIO AO MUNDO". 
A respeito dêsse tema, o  Dr.  M. G. Candau, Diretor-Geral da O. M. S., transmitiu a todos os 

s a seguinte mensagem: 

«0 Dia Mundial da Saúde é dedicado no corrente ano à mais dispendiosa doença do 
mundo e à campanha mundial para sua, erradicação. 
' 	Não há exempla, na história, da união de esforços das nações em tão grande escala, 
contra uma só doença. Sem um voto discordante, os noventa países-membros da Orga-
nização Mundial da Saúde resolveram congregar os seus conhecimentos e recursos, para 
conseguirem nada menos que a completa eliminação dessa doença da face da terra. Tenho 
a esperança de que o Dia Mundial da Saúde, êste ano, sirva para lembrar a todos os povos 
quanto é urgente êsse grande empreendimento. 

A malária ainda é, em 1960, uma constante ameaça a mais de um bilhão de sêres 
humanos. Trata-se, na sua maioria, de gente que já padece, além das próprias fôrças, de 
enfermidades e pobreza, e não pode ser ainda mais debilitada na sua luta contra o 
infdtúnio. 

A malária ataca em primeiro lugar a esperança mais preciosa de uma nação, que 
são as suas crianças. Atribui-se à doença uma percentagem de 10% a 15% da mortali-
dade infantil. Também pode a malária tornar despovoados vastos territórios. 

O homem que é portador do parasito da malária no seu sangue é uma criatura 
vada de espírito de iniciativa. Poucas são as coisas que lhe parecem valer a pena de 

esfôrço; torna-se fatalista e o seu depauperamento físico o converte em presa fácil 
outras perigosas doenças. 
Sabe-se hoje como se transmite a malária e quais os mosquitos transmissores.  Sa-

e  como o parasito da malária se comporta dentro do organismo humano e como pro-
a uma febre que pode levar à morte. Descobriram-se meios eficientes de destruir os 
squitos e possuem-se medicamentos que combatem com êxito os parasitos instalados 
organismo humano. As técnicas de combate à malária dia a dia se tornam mais vigo-
as e diretas. 

Mas, também se sabe que os mortíferos mosquitos descobriram meios de contra-ata-
- e é por isso que a rapidez é essencial. A campanha contra a malária deve ser  le-
a  a têrmo enquanto as armas ainda são eficientes. Não se deve esmorecer nos esforços 
que a doença esteja inteiramente esmagada e o último caso, no mais remoto canto 
terra, haja sido localizado e curado. 
Os países que fazem parte da OMS atribuiram à Organização um pesado encargo — 

gir uma campanha universal para a completa e incondicional libertação da malária de 
0 000 000 de sêres humanos em 148 países e territórios através do mundo. 
As operações antimaláricas que ora se desenvolvem, em diferentes fases, em 92 paí-
e territórios, constituem o maior programa coordenado de saúde pública já empre-

*do em qualquer época. Em 13 dêsses países, os casos de malária foram reduzidos a 
poucos, de incidência esporádica ou decorrentes de contaminação no exterior. Entre-

o, há ainda 56 países nos quais nada se fêz até agora para dominar o monstro da 
laria. 

'  A campanha antimalárica mundial exige, naturalmente, numerosos trabalhadores trei-
111Wes  ern  várias tarefas, abundante material, considerável investimento financeiro e um 

arelhamento administrativo eficiente. Mais importante ainda é, porém, que os governos 
• penhados na campanha nela prossigam com firme convicção e animados da determi- 

-. 	•  -.o de vencer. 
A erradicação da  malaria  é um desafio ao mundo inteiro. Numa era em que se 

• go  prestes a pôr o pé na lua, o homem deve ser capaz, no seu planêta, de eliminar um 
mais velhos e mortíferos inimigos. 
Não tenho a menor dúvida de que todos os países do mundo estão em condições de 

itar o desafio. Trata-se, na verdade, de uma questão de honra. O que é preciso, antes 
tudo, é a vontade de erradicar a malária, porque os meios já existem. 
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