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SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
lG DE .JANEIRO DE 190n

ORDEM DO EXEROITO
(1.' Serle)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.0_ üeeretes
rcrclal'iilll'(·

lallo do, nrgocio~ da gll rra- Dirrcçãf gUill- 2.3 Reparlltão

Conformando-me
com o parecer unanime do supr mo
conselho de justiça militar: hei por b m determinar
que
seja concedida a l'en ão annual e vitalícia de DO, OOU réis,
desde !) de setembro do corrente anno, ao segundo cabo
graduado em primeiro, n.? 12:!J5:lj '1 da T? companhia da
(',ircumscrip)<lO do sul da guarda ii cal, Jo~ o da Cruz
amarra, por estar na' condições do § 3.0 do artigo 1.0 da
carta de lei de D d setembro de 1lIO::;.
O ministro e ecrctario d'e tado dos negocies da guerra
as im o tenha ntendido (' façr xecutar. Paço, em 31 de
dezembro de 1\)0,
HEI.= Sebo tiõo 'ustodio de SOIWl

'J'elles,

a,a

ecretaria II'e.lado do, nl'gofi,o da 9" rraRrl'arli~jo
tia IOlllabllidalle Ilublir

d.1 dim~áo grrill

Usando da auctori :u;: o cone sdida ao gO\ erno na alinea b) do artigo 1," du carta <lo lei de 9 de setembro de
190 : hei por bem determinar,
tendo ouvido () com elho
de mini tI'O ,<.lu 110 mini teria da faz nda cj. ah rto II.
favor do mini torio da g'U 'I'ra um cr dito e p cial, devidltlUt;nte r 'gi tudo na direcção g rnl da contabilidade
publica, pela quantia de 130:420, U97 réis, omma das
l~portancia
<jU P ln verbr
auctori adas m div r o ca
1!lt~tlos o artigos da tabella da d l' za urdinarin
do 1'('it'l'l<lo mini t rio <ln auerra para o anno econornico d.'
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1006-1\:)07 foram liquidadas e não pagas, e que por existirem em sobra slto transferidas para conta especial no
anno economico de 1008-1900 e classificadas pela fórma
indicada no mappa junto, que faz parte do presente decreto e baixa assignado pelo ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra.
O tribunal de contas declarou achar ste credito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e
secretario d' estado dos negocies do reino, c os mimstros e secretaries cl'estado das outras repartiçoes as im
o tenham entendido e façam executar. Paço, em 30 de
dezembro de 100'.
REI. - Arthu» Alberto de Cam·
pos Henriques = D. João de Alw'cào Velusqlll's Sal'rllwf(J
OS01'io = Manuel Affonso de Esp,'egueira
Eebasfião CtIStodio de Sousa Telles =-= Antonio Ferreira Cabrol. Paes do
Amaral
llTel/ceslalL de Soma Pereira Lima = D, Luiz
1/ilippe de Castro.

=

MI\IIIII\ .11\8 sOllllllnlo\ lI(Juhhulas
I' uno
190(1-1 "07, 111\ 11II1101'tl111cll\ total de
silO lI'lllll'rcl'idl\H
111\J'1\('Olltl\ üMl)('clal
11)0'-;-11109, 1\ que M(' r('fo1'e o decreto

I)I\~:\S 110 1'''I'relcio
dI'
130:4-~0 • (Ili7 1'(;1'1, qlll'
110 1\11110('('oJlolllieo Iii'
(11\llr(,~(,Jltl' tinta

1111)wrt nela

Despesa

de e. eroicios

Por artigo.

findos

I' r eapltulc

1906-1!107
Capitulo

[1.°,

artigo

(!iR'cretos firmas

11.° - 8el'vi~o

da
___
127:1UO

Capitulo 7.0, artigo 1 .0 _ DCSpCZI\8 dOR
serviços ti St\UUI', ndlllinistrnl;í'io milital' c dos differ: ntes istabel cimentos
Capitulo 12 :
Artigo a3."- Obras cm qUlll'tcis...
Artigo 34.0 - ACCluisiç:io de lIlohilia
10 uteusilios
. ... . . .. . . ..•..•.. .

Paço, cm :30d dez mbro d 1\lO, •
1111 Sousa
'Ivlle ..

.. I: 1(")
~ 01'
.'V
!)OH 1')~

31 ~71 i
1 :101

:11, il7

[ltiR

1 :R(i(i~70 I

=

eba.~titlo Cu. fv,7in

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO

N.o 1

3

Secrclaria d'eslado dos ne~ocios da Ruerra-a.a Rrparli~ão da drrpcção gml
da ronlabrlidade Ilublica
Com fundamento
no di posto na alínea e) do n." 10.0
do artigo 34.0 da carta de lei de 9 de setembro do corrente anno, e guardadas as prescrípções
do § 3.0 do mencionado artigo:
hei por bem determinar,
tendo ouvido. o
conselho de ministros, que no ministerio da fazenda seja
aberto, a favor do minist rio da guerra um credito especial, devidamente
registado
na direcção geral da contabilidade
publica, pela quantia de ;>0:00015000 réis, por
c,onta dos fundos provenientes
da rem!ssào do serviço miI1ta1', com applicação no anno econormco de H)O -1909 á
de"pe~a que se liquidar com a acquisição e manufac~ul'a
de artigos ele material de guerra ; devendo os respectivos
documentos de despeza
er elas ificado no capitulo 12. o, na
co~t~ da. despesa extraordinária
do minist rio da guerra,
relatIva ao indicado anno conomico.
Ü tribunal d contas d clarou achar este credito nos
termos de sei' decretado.
O pre: idcnte do conselho de mini tros, ministro e !ieerctario
d' e itado do n gocios do reino, c os ministros
c ~ secr itnrio
d'e tudo dos negocies das outras reparti(:oes as um o tenham ent ndido e tilç:tm ex cutar. Paço,
em
de d .zembro de UJO . =
Arthur Alberto
de Campo' Henriques = I), João de Alarcõo Velasques
Sal"~l:nto O orio = Manuel. Ajimso de Rspre!llIeim
Sebf1f1fl(1I) Custar! iu de Sousa Telle» =.ti utonio Ferreira
bral Paes do A 111 aral
IVencl'sltllt de Sou, a Pereira

ao

m~I.

eh-

Lima

= D. Luis: Pilippe de 'a,iro,
Smt'laria

d'e lado do nrgocio.' da guma- G,a Oirt(~áo-P

d'cçáo

Consid rundo qu " ('om vantag m para o en ino
para
os, serviço, ho 'pitnlar s ~ 'lU cn('urrro para a fazenda publica, pótle
r re tlibelceida a e. cola creada. no hospital
militar permanente
do Porto, pi lo reO'ulall1t!nto da cRcolas
de, 18:)6 o extinctn p ,lo regulamento
dI' 1\JOÜ, c tia qllal
,oJa profc~u\(lo o 111'. o de <'nf nn iro, regido 1'1l1 doi'
anno , conforme no nrtigo H,o do citado regulamento
ele
1DOli e t:1. é Intuido pura a > coh da t'olllpnnhia de aud',
Con iderando 11"' o artiO'() 7.0 do aetulll r"gulam I\to
da t:l cola Th nnitte qu· o cu!' t) d· hauilita)no para pl'iIII iro ('abo,
"'Illldo. I prim irQ
nrO'~nto sl'jam PI'O-
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fessadcs em quaesquer estabelecimentos
em que o ministerio da guerra ordene;
Considerando
ainda que se torna indispensável remodelar algumas disposições
d'este ultimo diploma, applicando-as á escola de enfermeiros que, pelo presente decreto,
é creada no hospital militar permanente do Porto:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 No hospital militar permanente
do Porto
será estabelecida
uma escola onde se professará,
alem do
curso de instrucção elementar,
creado pelo regulamento
geral das escolas para praças de pret, tambem o curso de
enfermeiros regido em dois annos lectivos, constituindo
o
1.0 anno o curso de habilitação para primeiros cabos, e o
2.° o curso de habilitação para sargentos da companhia
de saude.
Art. 2.° A parte geral do 1." anno do curso de enfermeiros será. regida pelo capellão do hospital, quo accumulará este serviço com It rcgcncia do curso de in trucção
elementar;
a parte especial d'aquello
curso será regida
pelo director <10 gabinete bacteriologico do hospital, ficando
este official dispensado de todo o serviço exterior
e de
todo o serviço hospitalar interno que não seja o clínico ou
o do gabinete da sua direcção.
§ unico, Estes professores uão vencerão gratificação capecial pelos serviços
scolarcs qu descmp nhem e que o
regulamento
<las escolas Ih 'S incumba.
Art. 3.0 Os jurys de exame serão constitui dos na Scola do hospital militar permanente
do Porto, pela fórmu
seguinte:
a) Para o curso de instrucção
elementar:
o sub-dir ,.
etor do hospital, o professor do curso d enfermeiros
c o
eapellão ;
b) Para o curso d nfermeiros : para o 1." anno , o dircctor e o sub-director
do hospital, o professor
da parte
especial, e o cap lião; liara o ~." anno, o director
c o
sub-director
do hospital o o professor da parte psp scinl.
Art. 4.0 Para as praças da companhia d sande em serviço nos hospitaes militares p rmancntes
do Li boa ou
Porto c habilitadas com o curso de instrucção «l .montar
Ó ohrigatoria
a matricula no 1.° anno do curso do cnfcrmeiros, rendo todavia facultativa essa mntricula lis prnçus
da mesma companhia em servi·o n'outros hospit es, devendo r querel-a, quando assim () pret ndam, :í G.II dircccao da seeretaria da guerra, passando 1\8 JIl mas praça' a
prestar serviço no hospital em l'llja ('scola H' matri ·\llan·m.
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pratica dos alumnos do curso
A rt. 5.0 Para instrucção
de enfermeiros,
professado no hospital militar permanente
do Porto, a respectiva escola terá à sua disposição e pelo
tempo que for neeessario, uma enfermaria do referido hospital, que ficará a cargo do profe SOl' daquelle curso, e para
ella devem er transferidos
os doentes que se tornem necessarios para o ensino, mediante requisição do professor.
Esta enfermaria ficará, para todos os effeitos hospitalares, ubordinada ao director do hospital.
Art. 6.0 Pelos fundo escolares da companhia de sande
serão satisfeitas a' li 'spezas da escola do hospital militar
permanente
do Porto, mencionadas no artigo 74. o do regulamento da escolas, não podendo todavia cllas exceder~m a quota parte da receita. proveniente das verbas in. dicadas no urtico 72." do citado r guiamento e correspondentes aos desc~llto fitos,
m harmonia com a disposições
do mesmo artigo, ás praçm; em s rviço n'aquellc hospital.
Art. 7. o ~ào extensivas {( e~coJa de enfermeiros do hospital militar permanente do Porto, crcada por decr to
d:e:-;ta. data, e na parte qu lh for applicavel, todas as
disposições do retrulamcnto
geral das scolas para as pra~as ~e pret P. do regulamento
para. a promo<;:~o aos postos
mf~nol'cs do x rcito, npprovados por decreto de 20 de

setembro de 190ô.

.

(! ministro

e sccr .tario d estado dos 11 godos da guerra
as um o t nha entendido c fa<;a. executar. Paço, em ;31 li
dezembro de 1\)0 . = HE 1. = ebllstili.o Custodio de Sousa

Telles.
~.n_

da uma-Dirl·,'~ãll 9l'ral-:l.a

erretaria d'rstade ,III. lH'goriu

Brllarliçáo

Para eumprim nto do artigo 213.0 ao regulamento
sobre
substancias
xplosivas, apprcvado por d er to de 24 de
dez mbro de 1\)02, s
Hillislrriu

do

III' lido

publica o seguinte

de reine - Dirt'c~ão gero.1 dr ,dudr
ta R Ililrli~;;o

alvará:
Ilf'nt·ficcuria publica

EI-H i faco sab 'r nu 'til' I te meu alvurú d(' li·
flUlJ att 'llll'QUO
ao que 1Il foi r prcs ntado
por Franl'iseo lha~nn('a, pyrot chnieo dl' Alpedrinha, con('elllO do }<'Ilndnn, di tricto de Il. t 110 Branco, poclindo liC'tmça para • ·ta\wh cor UIIl um ·in pyroh hni'a no logar
da. Lag\J1Il do Jud~u, fre li zil\ \ Aleain , con lho (' <li t neto li Ca t 110 Br;lIlco'
Eu

eelwa vir m,

,
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V Série

Vista a lei de 24 de maio de 1002 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro de 1002;
Visto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas :1::; formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Francisco Bragança a licença para a installação de uma officina, exclusivamente
destinada a preparações
pyrotechnícas,
artificios de fogo,
foguetes, ou a manipulações
analogas de corpos explosivos, ficando o conccssionario
obrigndo ao disposto nos citados diplomas e mais ás seguintes condições geraes c cspeeiaes:
1. a Entrar
na caixa geral de depositos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 50~000 réis, importancia da caução definitiva arbitrada.
2. a O deposito de substancias explosivas, que nunca
conterá
uma quantidade
superior
a :30 kilogrammas,
será construido em local separado da officina e com as nocessarias condições de segurança.
3. a A officina pyrotechnica terá uma parede fraca.
4. a A officina e o deposito sprFio construidos por fôrma
a obedecerem a todas as condições exigidas no rvgulamento sobre substancias cxplosivns de 24 de dezembro de

1002.
5.a Só poderá começar a laborar o funceionar

depois de
ter permissão dada por escripto pelo administrndor
do COI1colho ou bairro, precedendo
auto de vistoria feita pelo
inspector de serviço de artilhcria ou por delegado seu, a
requerimento
do interessado.
o.a fão effectuar a cessno ou trnnsfer ncia sem previa
nuctorização do governo.
7. a Acceitar a visita ordinarin 011 extrnordinarin do oflicial de artilheria inspector ou do Sl'U delegado, e bem assim a do engenheiro chcfo da circumscripção
dos serviços
technicos da industria,
permittindo-lhc
qlH' examine
a
condições da installação, verifique a producção da fabrica
e proceda {IS peaquizas q1l0 lhe fOI'(Omsuperiormento ordenadas.
8,'~ Não efl'ec-tuar trabalho 1l0('ttn'11O.
Pelo que mando ás auctoridàdes, tribunnca, fllUl'cionarios
e mais pessoas :t qupm o conhecimento creste meu ulvarri
competir,
quo o cumpram c guardem c façam cumprir c
guardar tão inteiramente como n' elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, pOI' firmeza do que dito ô, lh mandei pa snr o pre-

L" Seríe
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sente alvará, O qual vae por mim assignado
o sêllo das armas rcacs tl com o de verba.
Dado no paço, aos 11 de junho do 1908.
P runcisco Joaquim. Ferreira do Amm·al.

e sellado com

=EL·REI.

=

:3. 0_ Secretarra d'estadc do nrguclOs da guerra - Dircc~ão gcral- 3. a Rrparli~ãl
Em conformidade com ns disposições do decreto de 14
de novembro
de 1:)01, 'e publica o valor de n para o
anno de 190\:l:

..
Armas e

..".o
o
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Jntauterla. : : : : : : : : : : : . .: : : : : : : : : . : : :
,\l~o.·arij'c
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•.•.•
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.
.
~Ul1lilli~trH~"1O niillt r......
. •.......
:SC('l'ptariado militar
.•.•.••....•
C:lpcllãcs " . . . . . . . . . .. .......•.
..,
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ECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
15 DE FEVEREIRO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.- Serle)

Publica·se

ao exercito o seguinte:
1,O-llecretos

Smclaria d't.lada do nr·ocio. da (altnd~ -lIirer~áo geral da eslalislira
e do proprio Dicionat - 2,& fleparli,ão

S lido conveniente applicar aos S rviço publico, emquanto por lei lhes não fOI' de ignado d tino, o edificios
do r -nl palácio d Caxia
mai depend ncias ;
Conformando,me
com o quo me foi ropr entado pejos
lmmstros e s cr starios d'estado dos negócios da fazenda,
da justiça e da guerra:
IIci por bem determinar qu' ejnm provisoriamenta entregue no ministerio da ju tiça, para ficar 11 l'argo da
direcção da ca li ele '01'1' cção, em Caxias, a parto rustica circurndadn pelo muro
da quinta real, cOlllpr .hcndendo a cu a da frueta, dentro do parque, e 11 vinha, para
er npplicnda li cr nçlto d e cela pratica d horticultura,
P?~()1agia, jardinng m, viti .nltura c artes d con trucção
~tvll; e ao mini t rio da gu rra a parte urbana para alo.
Jamento dos
rviço c JI oal ncarregado da
bras d
fortificação da idade d Li boa, ficando pcrt nceudo todas
as desp Z8S d con rv çAo r plll'n~' o da ref rida partes aos m mos mini trio ,
Os ministro
s retario d' stado dos negocio da fazenda, da ju tiça (' da gu rra a im o t nham lltendido
\ façam x CUt81', Paço, ao 31 d dezembro d lU09,
D, ,João de Ala,' ao ,p la qu
a7"1Ile1ltO
OBorio J/alllul
.Ai/ou o d EflPTl'!J1I ira
• !la tUlu Ollltod 'o d
ou,a

'1'ttll
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ORDEM DO EXERCITO N.o 2

10

1.' Serie

Srcrelaria d'eslado dos negocios da guerra- t.a Dirccçio- P Reparllção
Conformando-me
com o parecer
unanime do supremo
conselho de justiça militar:
hei por bem determinar
que
seja concedida a pensão annual e vitalicia de nü;jlOoo réis,
desde 9 de setembro de 1908, ao ex-soldado (lo cxtincto
batalhão de caçadores n. o 1, João de Deus, por estar ao
abrigo do artigo 1.0 da carta de lei de 9 de setembro de

190tl.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 21 de
janeiro de 1909. - REI.·
Sebastião Custodio de Sousa

Tt;lles.
Secretaria d'cslado dos negncies da guerra-S.a

Direcção-L-

ne;mli.áo

Attendendo
ás ponderosas rasões allegadas pela direc'Ião da administração
militar na sua exposição e proposta
de 11 do corrente:
hei por bem, dando cumprimento
Ú
disposições do artigo 52.0 c seu § 3.° da carta de lei de
9 de setembro de 1908, determinar
que no pre .cntc mcz
de janeiro e no de junbo proximo futuro se proceda li trabalho extraordinario
na 2.u repartição da mesma direcção,
com o fim de serem integralmente
cumpridos os preceitos
da lei da contabilidade
publica, e se conservarem
as liquidações por fôrma a poderem ser encerradas as contas
das difl'ercntcs
estações
dependentes
do ministerio
da
guerra ao terminar o actual anno economico ; devendo 11
respectiva despeza,
que no total não poderá vxc «ler a
quantia de i3:000!S000 róis, ser paga P 10 capitulo 12.",
artigo 42.°, secção ó.ll da tabella da distl·ibuic::lo da de peza do ministério
da guerra
no anno economico
de

1908-1 \lOO.
O ministro O secr tario d'estado dos ngo ios da guerra
assim o tenha entendido
fac,·;). executar.
PIl~(I,em :H
de jnneiro ele 1U09.= RI~l.=Sebasti(io Custodio de Sou (I
Telle,~.
II I. ,1\" e ex."?

vonuulr l' n: o
c-oadjll\'lu;ao
de todos o omeiar!) cm s 'rvi~() na 2. ~ l' 'parti ·:lO <1\'8ta
dirceçao,
nito correspond
o andamento
dOR SPl"yic;o da
me81lHt ao que d' lia se dCVl\ )_ igir, neontrando· I' a li,
quidll~ao dos vf'neiull'utos ntrasada (o CJIIU ni'io )H'rmitto
C.·cn'cl· liscalisa~i\o sohl'e :t l'xistcncill de [lal(108 no corpos das differentos unidades) e por fazer ainda, qun. i por

obstante

sr. -B

m contra

minha

todos os meus esforços o dedicnda

L' Seric
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completo, no actual anuo economico, o averbamento e registu das patentes c apostillas,
DiYL~rl!assâo as causas que determinam tal atraso, nenhuma, felizmente, fundada cm menos diligencia ou dedicação do pessoal que tenho a honra de dirigir,
As. im, a distracção repetida do pessoal para serviços exteriores, ai! ausencias naturacs da. epocha de verão, por
motivo de licenças justificada " na sua quasi totalidade arbitradas pela junta ho .pitalar de, inepccção, c ainda e
muito principalmente
as t'xió .ncias da nova lei <la contabilida(l publica, cuja exccuçào, em grande parte, duplica
o trabalho do processo c liquida~'ão de contas, são as causas dcteriuinuntcs
do atraso (fll' se manifesta e com tend\Jncia a aggravar-se,
Para obviar a este estado ele cousas e ao seu nggravamento, c ninda com o fim de conseguir que, com metliodo
e ordem, iudispcnsavcis em todo os serviços, ( mormente
nos que impendern a esta l'l'pnrti<;ão, os quaes, polu sua
natllr 'ZU, demandam muito cuidado e uttenção , se conservem os irviços em dia dur.mte o decorrer do anno economico e seja possível, ao fil)dar o m 't;1l10, encerrar
as
conta , como preceitua a I,i (la clllltabilidade publica, sel'enamt'nte e CID confu õcs, "Illpr
inconvenientes, tenho
a honra do pl'opor fi. v. ex." (111 sejam au .tori ades trabalho extraordinurio
na ~,a repartição d'e ta diJ'C'cl,'ão
dUl'atlle
actual III I. de janeiro e durante o de junho do
actual nnno oconomico , parl'('l ndo-mo qu , attcndcndo ao
gr:lndo inovimento do pessoal, () 1 umero c catpgol'ias
dos
offici:ws ' f'lllpr -gados de\'i'rA Cl' variavel, ficando, Jlortanto, ll'peudente
da conting IIcia do ti I'lfl'divo.
C t'to d (lIte ,', x,a :lpl'f't'iad no l>ell alIO 'l'itel'Ío o
valol' (la' t'()nsid~r:lções qu dl'i,-ll cxpo~tn , aguardo, ('orno
me t'Ullli'I'C, o qnc v, ,',a (lnt n(ler re ulver pOl' melhor,
,~,a
dil't' 'ç: o da cCI'·taria da gtHrra, adlllilli tt'j\('1'to
lllllttal', 2,' I'ppurtif'llo, 11 ti jan iro tI l!JO!L
O dir(>ctor, J, ,Martill, de ai l'l/lho, eoron ,I,

°

c rrlnria d'r lado do nrgorio da gUfrra-:i,·

Direr!ão-2.·

Rrparli~ão

Reln~no do 00lrl81'
(' d,'mAI
III' onl da 2.' r(',hlrf!('i\O da
dlrl'c~no dn adUllnl trae.: o IIlllitnr
'1111' d,>, I'mlWllhn~1I11l II
Ilrlm(\irll I'Rrte do ,I'nlço
e trllorlllunrlo
d" '111(' trutn " de.
creto d,> :!1 do 1Il('Z lindo, roul dr I IIn~ o da n' )Iedha
re,
mllnerll~llo

E

T~IH~nte coronel:
ZCqlll"

II!;U

to d\l

ou n

l'cnnha

,.

ro~ooo
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Majores:
Eduardo Augusto de Carvalho Proença ..••..........
Francisco Christovão de Bailes Lisboa ............•.•

48~OOO
4f>~OOO

Capitães:
Ayres dos Santos e Silva ..•.................•......
José Faria Lapa ...•...............................
Alfredo Cesar de Araujo Vivaldo
, .. , .,
Jóão Evangelista
da Costa Roxo .. ,
.
Carlos Augusto da Silva Oliveira
.
Antonio José Ramalho de Lima ...........•.........
João de Azevedo Zuzarte Pinto Prado. . . . . . . .. .
.
Arnaldo Belisario Salema Barbosa
.
Carlos Augusto Estrclla de Seixaa ............•..•...

35~OOO
40~OOO
40~OOO
4f>~()()(1
4()~OOO
3f>~OOO

3;)~OOO

3õ~OOO
35~OOO

Tenentes:
Carlos Augusto de Amorim ..............•.........
João Carlos Brandeiro do Figueiredo
.
João Augusto àlt\rtins ....•.........................
Antonio de Sousa Girilo
.
José Bernardo Proença ..............•..............
Adelino Augusto da Fonseca Lago ••.........•.....•
Alberto da Silva Botelho .. ,
,
,
.
Alfredo Allen Archer
.
Raul Monteiro Lopes de Mlleedo
.
Jayme Augusto da Mota Portugal. . . . .. .
.
Antonino Rosa ........................•...........
Manuel de Oliveira
.
Luiz Antonio de Carvalbo ................•..•......
Amadeu Damasceno Vieira de Castro ... , .... , ....•..
Vicente Ferrer Maria Franco .....•....•...•........
Domingos Pinto Rechena ........•..................
Victorino Mnximo de Carvalho Guimarães ......•.....
Carlos Carrilho Quinteiro ....•.......•...•.••.......
Gaspar Ribeiro de Sousa Mascarenhas ..••....
'"
...

32~OOO

32&000
32~OOO

32~OOO
:h!jOOO

32~()OO
32~OOO
3208000
:326000
32~OOO
32~OOO

:12~OOO
32~OO()
:l2~OOO
32~()(){)

32~OOO
:l2~OOO

321000
33'000

Alferes:
Antonio Pinto do Oliveira .............•............
Joaquim Nunes Veiga
José Barbosa Camêjo ••..........................•.
José Fernandes ...............•••....•.............

.

2:>J (){)O

Aspirantes a official :
Guilhermino Augusto de Me110 Sarrea
Manuel Mendes .•.....•.•.......•.................

.

24JOOO

25~OOO

Amanuensca :
Antonio do 'ascimcnto ~unee
, ....••..
,
.
.João F'rancleco
, ..........••..........•..•.
José da Costa ...................................•.
João Alberto }t'róe8 Laroehn ..•..•............•......
João Januario Rocha. '" .. ' ...• ' ....•.......•...•.•
Eduardo Augusto de Almeida du C08ta Pereira ....•..
José de HOIl8a..............................•.•..•.
José Mnnuel da Costa ....•.....•
, .....•.....
, ....•.
Joaquim Pires Silveira ....•.......
, ..•.......
, .....
Antonio Pratas ..••..•..••..•
" ...•....•....•...•..

25,000
41000

2~OOO
1 JOOO
18J()()O
4JIlO()

12'000
12"000
1 ~\OOO

121000
20 JOOO

2()o\OOO
~I()JOOO

1.. Serie
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Continuos:
Roberto Pereira da Silva ......•......
'" ..•.•...
Luiz Antonio
João Pedro de Sousa
Joaquim José Netto .........•
', ...•.......•.....
o' •••••••••

,

o ••••••••

•••••

:

1ií~OOO
12~OOO
4~OOO
l~~OOO

o o'
o ••••••

•••••••••••

,.

Serventes:
Joãú Baptista.....
.... . .. .. .. . . ... ... . . .. .. . . . .. . .
Sm'gio Martins......
. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . .
Januario Pinto ...............•......•....
, . .. . .. . .
J osé Augusto ..................•...•........•.....
Martinho dos Santos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adrião dos Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antonio AI \'C3 ..••••••••..••
, • , ••••••••••••••.•••••
S011l71lU

•••••••

, •••••••••

lO~OOO
8~OOO
8~OOO
8~OOO
8.1000
8~OOO
l~_OOO_
1:444~OOO

Direc~ão da administração
militar,
2. a repartição,
6
de fevereiro
de 1909. = O chefe da repartição,
..t1rthttr
Maria Botelho Lobo, tenente coronel.

Secretaria d'e'tado dos negocios da 9uerra- 5.a Rrparlição da directão geral
da (onlabil idade publica
Com fundamento
no disposto na nlinea e) do n. o 10.0 do
0
artigo 34. da carta de lei da 9 de setembro de 1908,
guardadas as prescrições
do § 3.0 do mencionado
artigo:
hei por bem determinar,
tendo ouvido o conselho de ministros, que no ministerio da fazenda seja aberto, a favor
do ministerio
da guerra,
um credito especial,
d vidam?ntc registado
M direcção
geral da .oatabilidade
publica, pela quantia de 5:000·000 réis por conta dos fundos
provenientes
da remissão do serviço militar, com applicação no armo economico de 1908-H)09, á. despeza com a
ampliação do arsenal do ex rci to; devendo os respectivos
docum ntos de despezn s r ela ificado no cupitulo 13.u
na conta da despeza extraordinuria
do ministerio da guorra
relativa ao indicado anno economico.
'
O tribunal do pontas declarou achar e te rodito nos
termos de ser decretado.
O pre idente do COD clho de mini troa, ministro e seC1' tario
d'estado do llE'gocio do r ino,
o ministros
e secretarios
d' tado do negocios da outra
r partiçõ s assim o t nham ent ndido
fac m ixecutur. Paço,
cm 21 de janeiro d }\ ml.=ltEI.=Al'tllllr
Alberto de
Campos nfllriqltes= 1 J. João de Alarcêio Yelasqll
Sal"

mento Osorio = ilfanll l Affoll o de E IJlre!Jueira

= Sdxu-
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tiiio Custodio

de Sousa Tellee - Antonio Ferreira Cabral
Paes d o ~lmar'alTVenceelau de Sousa Pereira Li1llaD, Lui;; Filippe de Castro,

Secretaria

d'estade dos negocios da ~I!ma- 5, a nrjlarti~ão
da l'ontabllidade jlublica

da direcção gml

Com fundamento
no disposto na alínea e) do n.? 10, o do
artigo 3-1, o da carta do lei do !) de serem oro de 1\)0 ), e
gutlnla(las
as prescrições
do § 3, o do mencionado artigo:
hei por bem determinar,
tendo ouvido o conselho de ministros, quo no ministcrio da fazenda seja aberto, a favor
do ministério da guerra, um credito especial, devidamente
registado na direcção geral da contabilidade
publica,
pela quantia do 24:0006000 róis por conta dos fundos provenientes
da remissão do serviço milita!', com applic Çao
ao anilo cconomico de H108-HJ09, ti. despesa que se liquidar com a ucquieição o mon tagcm de q ua tro cl:ltaçõ' de
telegra}lhia
sem fios com a' respectivas
viatura
c mais
po rteucos ; devendo os respectivos documentos de dcspcza
ser clnssificndos no capitulo 12,0 na conta da d ,II ·zu e -,
traordinaria do ministcrio da guerra. relativa ao indicado

anuo económico.
O i ribunul do contas declarou achar-se
st cr dito nos
termos legacs do ser decretado,
O presidente
do conselho ele ministro,
ministro
crotario
<restado dos negocius do reino, c os ministros
c sccret.n-ios
d'estado
dos negocies das demais I'l'pal'tiçõl' assim o tenham ent ndido e façam x cutar. Paço,
em 21 de janeiro d 190!),
REI.
Arthur Alberto de

Henriques
D, Julio de Alarcõo l'tdasqut!
ar
Manuel A t}'cm o de E~l)1'e,1J1II
ira
~eõa de SOu,~(( 'lUles
..1Iltullio Fel'l'eiM n,/Jral
Par, do .Imural
lVl'I!ce~lult de Sousa J>t;I'eil'll Lima
J), l,uiz Pilippe de Castl'o.
('fllIIJIUS

me1l1o Osorio
tWo ('/I/;Iod io

=

SeClt'laria ti' r~tado dos nrgorills da guma - 5 ,li. Rrl,arli~ão
da coulabilidade jlublica

da d in t~ão grral

COlll fundam 'nto no <li po to na alinea e) elo I1,o 10.0
do artigo :34,0 da cMta elo l·i cl !I d'
t muro ti 1!) ,
glllll'Clac.la as pr sCl'içõe8 (lo ~ :3.0 do mesmo Ill'ti yo: hei
por b 'lU determinar,
tendo ullviclo o con lho d mini-

1." Sede
tros, que no ministerio da fazenda seja aberto, a favor
do mini!:>terio da guerra, um credito especial, devidamente
registado
na direcção
geral da contabilidade
publica,
pela quantia de 5:000;>000 rói", por conta d03 fundos proveniente!:> da remissão do s rviço militar, com applicação
no unno económico de 190c-l!100, á despem que ainda se
liquidar com a instrucção das pnl)'as da 2.' reservai
deven 10 os respectivos
documentos de dcspcza ser classific~dos no capitulo ó. o da despesa extraordinaria
do referido ministerio da guerra.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O }Jl't'sidente do cons .lho de ministros, ministro e !:iecretario
d'e tado dos negocies
do reino,
os ministros
e secrl'tarios
d'estado
do' m-gocioa das outras repartições a sim o tenham ent mdido o façam executar. Paço,
em 2l de janeiro
de HIO!I. lU:!._ Arthur Atberto de
CampolS llwl"iljue
D . .!o{í1J de Alarcõo Vela 1.111'8 Sor-

=

71~el1toO.,orio=lIlmlUd
tiã« CII~tr)rl io de Sousa

A.u(IIl.~o de E.']JrI'!lltciru- Sebos'1~/l,,1S= lntonio Ferreira Cabral
TVenceslalt de Sousa Pereira Lima =

Pae.~ do Imaral
1). Luiz Pilip)Je de Castro,

ee tetaria d'e lado do

IIfgOCIO·

da gmra-

ta Direrção- ta Rrp;lrli~ão

l'~rnando.se
necessario
para a construcçâo
do paiol de
mU~l~'Õ . do :.?O grupo de baterias do regim nto do artilhena n.v ~ proceder à expropriação
de uma ca a occupando
a área de !IO metros quadrados,
e da pare la de terreno
annexo, (IUC lhe s rve d Iozradouro
com a superficie de
1- r;
'"
I
D,) l.llctro~ quadrados,
('011 tantes
da planta parcelar' que
fica JI~llta ao present
decreto, situada
na fn'gue:da d
S,. J ultão, da cidade e cone ·Iho de Figueira dn foz, dist:lctO de Coimbra, pertell ent
a Joaquim da • ilva Amonm_ .Junior, actualmente
au IIt' no Brazil, b m ('01110 d
m~l~ IImll outra
parcela do torreno com a upcrfi.cie de
~:G 7 m 'tro quadrados,
('on tanto da plantll part' olar que
fica tam" '1Il junta ao prc nt d ur to situalla lllL Ill' ma
fregu zia, cidad • eonc lho e di tri 'to', p rt 'rlCe'l1lc a Ri.
cardo Soares
'oronelj
u ando da faculdlldc concedida
ao m II governo p la cart
d I i d 11 d
et ombro d
1 no: h('i. por bem declarar
I utilidad
publica
urg nt
a XPl'OIJl"lUÇlto da indicada • a e terr nos para aCODetrucçlto do mencionado pai 1.
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ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido
e faça executar. Paço, em 4 de
fevereiro de 1909. = HEI. = Sebastião Custodio de Sousa
Telles.

Secretaria d'('stado dos negocios da guma- 5. a Repartição da di erção gml
da COlltabilidado pualiea
0

Com fundamento no disposto na alinea e) do n.? 10. do
artigo 34.0 da carta de lei de 9 de set mbro de 190 , e
guardadas
as prescripções
do § 3.° do mencionado artigo:
hei por bem determinar,
tendo ouvido o conselho de mininistros, qUE>no ministério da fazenda seja aberto, 1\ favor do ministerio da guerra, um credito especial, devidamente registado
na direcção geral da contabilidade
publica, pela quantia de 30:000bOOO róis por conta dos fundos
da remissão do serviço militar, com applicação
no anno
economico de HIO -190U, ao pagamento
da desp 'zl\ que
se liquidar com a acquisiçüo e manufactura
de artigo
de
material de guerra; devendo os r spectivos documentos de
despesa ser classificados no capitulo 12.0 na. conta da. despeza. cxtrnordinariu
do ministério da guerra relativa ao
indicado anno conomico.
O tribunal
do contas declarou achar-se este cr «lito
nos termos do ser decretado.
O presidente
do conselho 'de ministros,
ministro c s crctario
d'cstado
dos negocios do reino,
os ministros
c secretarios
d'estado
das outras rcpartiçõ s II sim o
tenham entendido e façam executar, Paço, em 4 d f verei 1'0 dê }tIO!). =REI.·
A1·tlHO' Albe)·f() de Campos Ilen?'iquC's=]). João de Alarci(;o relas'fIH's Snrmen!» (),ol·io=
.11lanu el Affonso de Espregucil'a
Sebastião
'ustodío de
Sousa Telles
Antonio Ferreira Cabral Pae« do Am,,'
ral= lVenceslatL de Souso Pereira Lima
D, Luiz Filippe
de Castre,

=

Semtaria d'estado dos ne~oeios da guma - 5.' Repartiçlo da dirertáu geral
da contabllidillle
I,ublica

Nao havendo

na

tabelln dns (1>sp za ordinarin

do

mi-

da guerra para o anno conomieo (1(, 1no -1 UO!)
verba pal'a P" ram nto das Pl'll Õ s .stabelccidn
pela curta
d lei de \) d lI.t lllbro d 1Du ; C 11 ando da IIl1ctori ClÇlto

nisterio

concedida

ao gov mo no artigo

:3-1.

0

do uma outra curta

ti
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lei da mesma data, guardadas as prescripções do § 3,° do
referido artigo 34,°: hei por bem determinar, tendo ouvido
o conselho de ministros,
que no ministério
da fazenda
seja aberto, a favor do ministerio da guerra,
um credito
especial, devidamente
registado
na direcção
geral da
contabilidade publica, pela quantia de 14GóOOO réis, para
pagamento,
até fim do corrente anno económico, das pensfies concedidas por decreto de ó de novembro do anno
findo a duas praças de pr t que foram agraciadas
com a
antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada, do valor, lealdade e merito, por .erviços extraordinarios
prestados no ultramar'
devendo os respectivos documentos de
despesa ser classificados na conta da despeza ordinaria do
sobrcditr, ministerio da guerra, pela seguinte fórrna: Capitulo 1;), o, artigo 4;),0 - Para pagamento de pensões concedidas a praças de 'pret, nos termos de lei de !J de setembro de 190',
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos do se. decretado,
O presidente
do con .elho de ministros, ministro e secretario d'estado
do n godos do r ino, e os ministros
secretario
d' stado do: negocies
das outras repartições assim o tenham
mtendido e façam executar. Paço,
em -1 de fevereiro de H)O~, = REI.
Arthur Alberto de
Campo lImriques
D, João d Alw'célo 1'I!las'}UI'8 Sarln nto Osorin=.ManlLel A.Oimso de R 'P,'eflUl'/:ru.= lebostiõo
Cu ,totlio de ..:ou,~a Telle»= .tblto71io Ferreira Cabral Paes

do Anwral = lI'enceslau de
Pilippe de Cu troo

Ollsa Patim

Lima

= D.

Luiz

Semtaril d'eslado dos nt~Otio di auerra-:i. a nrpartiçáo da dirtct~o gml
tia coulablli,latle I,ublica
,( 'om fundamento no n." 4.° do artigo 34.0 da carta de
lei de !l de setembro d I!IO,
guardada
fi pr"scripçõ
s
do , :3,0 do indicado artigo:
hei por bem d ,t rminar.
tendo ouvido
con elho de mini tI'O , que no mini trio
da fuzenda 8 'jn. ab rto,.
favor do mini t rio II \ gu rrn,
um cr àito
pccial, d vidam I1t r gi tndo na dirccção
gera.l da contabilida.de
publica, dn importam'ia
de r ~i8
1.5 d7GO, somma das importancia
que, pias verha
IludorIsada
III divel' os (.'apitulo
~ artigo da tab lia da desp zns ordinnrias
xtr nrdinaril\
do r f, rido mini trio
da glH'rrn pnra o XCI' i io d 1( 06-1 '107, for m liquidadas
nuo pagas, e que por existirem
m sobra llo tran -

1.- Sede
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feridas para conta especial no anno economico de 19081909, e classificadas pela fôrma descripta no mappa junto,
que faz parte do presente decreto e baixa assignudo pelo
ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocies do reino, e os ministros
e secretarios d'estado dos negocies das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar. Paço,
em 4 de fevereiro de 1909. = REI. = Arthu?' Alberto de
Campos Ilenriquee== D. João de Alarcõo Velasque« Sarmento Osorio = Manuel A.tJ'on.~o de Esprequeira = Sebastião Custodio de Sousa Telles
Antonio Ferreira Cabral
Paes do Amaml= Wenceslatt de Sousa Pereira Lima=
D. L1tiz FiZippe de Castro.

Mappa das sornrnas Ilquidadas e não pagas do exercicio de 1906-1907,
na Irnportancia de 158$760 réls, que são transferidas para conta especial no anno econornlco de 1908-1909, a que se refere o decreto da
presen te data
Importanclaa

Por artigos

Por r"ld·
tUJ08

Despeza de exercicios findos
1906-1907

Despesa ordinnrla
Capitulo
Artigo
Capitulo
Artigo
Capitulo
Artigo

5,°_ Serviço das differentes armas, ,
....
13.0 Acquiaíção de cavallos."
G,o- Oflieiuea não eombateutes ..
14,0 Srldos de otliciaea .
,. , .. ,
12.o-Diversas
despesas
, ...
31.0 - Ajudas de custo a officiacs .

Capitulo

DosIH)za extraordlunr ln
2,0 - Coustrucçâo de parques,

.,.,

-(J-

:IG~l4.0

36$4·10

-$-

-$-

14~700

14.11700
-$3li~OOO

-1>-

-~-

:H'I.oJO
-171~(j20
Jf)HJl760

Paço, cm 4 de fevereiro de lOOa.= Sebastião
de Sousa Telles.

Custodio

1.' Serie
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2, o - Portarias
Semtaria d'estade dos nrgocios da guerra-P

Dirccção-2,tl

nfparti~ã~

Não havendo ainda concluido os seus trabalhos a com~issr(o encarregada
de elaborar um novo !egulamen~o de
tu'o para armas portáteis,
e tornando muito convem ente
publicar desde já umas tabellas que reduzam a limites rasoaveis o sensivel despendio de munições determinado pela
observancia das instrucções
provisorias
publicadas na ordem do exercito n. ° 2 de 1908, as quaes, a titulo de experiencia, regularam a execução do tiro elementar
no referido anno : Manda Sua Magestade EI-Rei, peja secretaria
d'estado dos negocios da guerra, que em todas as unidades de tropas a que, deva ser ministrada a instrucção de tiro
e observem as novas instrucções sobre o tiro elementar,
que baixam assignadas pelo general de brigada,
director
geral da secretaria da guerra, Jo ,6 Honorato de Mendonça,
Paço, em
de fevereiro de 1909. = Sebastião Custodio
de Sousa Tellee.

Instrucções para os exerclclos de tiro elementar
a executar nas carreiras
Di. 1)0, içoc. gerae
1.°.0::1 exercicios
de tiro elementar
da espingarda
ou
c~rahlna compr h ndem tres serie
de tiro sobre alvos
cll'c~lal'lls de oito zonas, e cada série será. dividida
111 10
sessoes, das quaes :3 s executarão
li. di tancia d 100
lO40etros,:3 á de 200 metros, 2 á de 300 metros, e 2 fi de
O metros.
2.° Em cada uma das distancias de 100 e 200 metros
a 21." se . o realisar- e-ha na posiç o de deitado a braços,
a ~a de jo 'lhos e a 3,a de pé a braço '.
as ses ões ás distancia
de 300 e '100 metros adoptar~e,-hu.o! t~"l'ecti\'amellte,
a dun prim ira posiçôcs, que
C?tn l!ull('adas para a di tancia de 10
20U metros.
ti 3,° Pum a praças qu
P ln primeira v z x cutam o
Iro com ba la, a 1.a se 110 da 1.11 ri 'r:í. pr cedida da
execlIçao de tres tiro,
de tinndos
(ílll nte a fainiliarisalos com a pmtica d'c te exerci .io, nau endo contado para
a ela sific,lçILo o resultado d'. to tru tiro.
~." Cada atirador far. inco tiro em cada 8 S.\O de cada
serIa.
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5.0 Nenhum atirador poderá fazer, em regra, mais de
duas sessões por dia, não podendo exceder o numero de
tres sessões.
6.0 O atirador proseglle na execução das sessões de
cada serie pela ordem das mesmas indicada na tabella,
qualquer que seja o resultado da sessão anterior.
7.° Nas armas de calibre ü'lIm,5 o carregamento
será
feito sempre com o emprego do carregador.
8.0 As tres series de tiro a qUfl se refere o n.? 1.0 constituem, respectivamente,
o tiro elementar
de 2. a classe,
de 1. a classe e de classe especial.
Alvos para exerciclo de tiro elementar
9.° Os alvos são constituidos por um painel de grossa·
ria tendido por um caixilho quadrado de 1111,80 de lado,
tendo cada regua quo o constitue cerca de 0111,02 de es-pessura e 0111,12 a O" ,15 de largura j os cantos do caixilho
podem ser reforçados por esquadros ou reguas do madeira.
A grossaria cobre o caixilho pela face da frente e pelos
bordos exteriores
adjacentes a ella, com excepção do inferior que constitue
a base, e é ligado ao caixilho por
meio de taxas de cabeça larga, pregadas equidistantes
om,06 j a orla da gros~aria devo ser dobrada na faxa em
que (; pregada ao caixilho.
Nos cantos e a meio dos bordos do painel, depois do revestido como adeante se especifica, inscrevem- se a vermelho os n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conforme mostram as
figuras, e segundo as diagonaes do painel inscrevem-se
a
preto sobre o revestimento
claro, e a vermelho sobre o
guarnecimento
negro OS n.OS 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, como
tambem as figuras mostram.
10.° Os alvos, cuja organisação
geral se prescreve no
numero antecedente,
são de quatro modelos, designados
abreviadamente
por alvo A, alvo B, alvo C e alvo D.
A organisação
especial de cada um d'estcs alvos é a
seguinte:
Alvo A - A grossaria é revestida pela face anterior de
papel branco, no qual se traçam oito circumferencias
concentricas, tomando para centro d' atas o centro de figura.
do painel, e medindo os raios om,1125, om,225, 001,13375,
om,450, om,5625, 001,675, 001,785 e 0"',90.
O circulo interior, constituindo o visual, é revestido de
papel preto, ou pintado de preto, inscrevendo-se-lhe
ao
centro, a vermelho, o algarismo 8.

1.- Sene
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Alvo B - A grosseria é revestida pela face anterior de
papel côr de terra. O painel é guarnecido com uma silhueta de atirador abrigado, recortada
em papel preto ou
pintada a tinta preta sobre o fundo do painel, medindo
om,DO na base e sua maior largura, e com o restante contorno conforme vae indicado na figura. A posição da sil~ueta no painel é definida pela condição do seu centro de
figura coincidir com o centro do alvo.
Alvo C - Como o alvo B, substituindo
a silhueta de
atirador abrigado por outra de atirador deitado, de om,bO
de altura, om,bO na sua maior largura e om,4õ na base,
tendo o restante
contorno como vae indicado na figura.
Alvo D - Como o alvo C, tendo, porém, alem da silhueta d'aquelle alvo, igualmente collocada, mais dilas silhuetas das mesmas dimensões e contorno, collocadas a
Um e outro lado e sobre a mesma linha da do centro, devendo cada uma das silhuetas externas ficar tangente ás
arestas do papel, como vae indicado na figura.
Marcaçllo
10. o A marcarão
dos alvos será feita tiro a tiro com
um indicador de' construcção
identica ;\. do actual tapabalas, cujo disco será pintado a vermelho vivo na face
Correspondente
ao porta-rodella,
bem como n'este e na esCora, e a. amarello claro na face opposta.
11. o A côr amarella define a posição do impacte, durante a apposição da rodella no painel, e a côr vermelha
corresponde á definição do valor do impacte, pela posição
Ildequada do indicador junto ao canto ou bordo do alvo,
conforme indicam os algarismos 1 a 8, inscriptos n'essas
regiões do alvo •
.. Os impactes nas regiões dos cantos ou fóra do painel
suo annunciauos pela bandeira branca, agitada {L frente do
alvo paralJelamente
ao plano d'este.
obre O' impactes
nos cantos, isto é, exteriormente
ao circulo máximo do
'dalvo, nlto se nppõem rodellas durante o decurso elo tiros
as se sões.
elas

t~

IRcn\;DO

do atirador

8

12. o
classificado inapto e Atirador que, tendo execu~ado a primeira. da 8 rics a (!lIC e refer
o n.? 1.0 d'ostas
l~lItrucçõ s, tenha rcnlisado o total g ral de ponto' inferlo~, a .00 com qualquer das s guintes armas :
Espingarda
de Gm,n,õ.
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Espingarda
ou carabina de S"'".
Carabina de 611l01,5.
13.0 E claasificado de 3.a classe o atirador que, tendo
executado a La das series a que se refere o n. o 1 d'estas
instrucções,
tenha realisado o total geral de:
50 a 17U pontos com a espingarda de 6IUm,ó.
50 a 149 pontos com qualquer das seguintes armas:
Espingarda
ou carabina de 8Olm•
Carabina de 61ll1l1,5.
14. o l~ classificado de 2. a classe o atirador que, tendo
executado a 1':-' das series a que se refere o n.? 1 d'estas
instrucções,
tenha realisado o total geral de:
180 ou mais pontos com a espingarda de 61lJ0l,5.
150 ou mais pontos com qualquer das seguintes armas:
Espingarda
ou carabina de ~nJlIl.
Carabina de 6mlll,5.
] 5.0 É classiticado de La classe o atirador que, tendo
realisado na La elas séries a qne se refere o n." I.O d'estas
instrucções,
o total geral de pontos referido no n. o 14.0
para ser classificado atirador
de 2. a classe, conforme a
arma, tenha realisado no fim da execução da 2. a scrie O
total geral de:
228 ou mais pontos com a espingarda de 611l1ll,5.
210 ou mais pontos com qualquer das seguintes armas:
Espingarda
ou carabina de 81l1nl•
Carabina de 611J1I1,5.
16.° O atirador que, tendo executado a 2.3 série de ti·
ros, tenha realisado um total geral de pontos inferior ao
mínimo designado,
conformo ti arma, na disposição 1f).:lo
para ser classificado atirador de La classe, 8U hsiste atirador de 2. a classe.
17. o E classificado especial o atirador que, tendo realisado na l ." e 2.11 serics o total geral de pontos I1«'C(,8SI1rios, conformo a arma, para SOl' classificado do ~.a B l."
classe, cm harmonia com o prescripto nus dispObi<;iics 1.L a
C Lô .", tenha
realisado no íim da execução da ;}:' scrie o
total geral de:
2f)O 011 mais poutos com a espingurda de Ü 111111, 5
2·1:2 ou mais pontos com qualquer das seguintes Ul'IllDS:
Espingarda
011 carabina
de ~rlllU.
Carabin» de 611111l,5.
18.0 O atirador que, tendo executado li 3.- s 'rie d tiros, tenha realisado um total geral de pontos inf irinr ao
numero designado na disposição 17. a, conforme a nrmn,
uma vez que na 1. ti e 2. a series tenha rculisntlo, pelo
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monos, O mini mo do total geral de pontos, conforme a arma, fixado respectivamente
Das dispo ições 14.<1 e 15.01,
para ser classificado atirador de 2.a e 1.<1 classe, subsiste
atirador de 1.<1classe.
lG.o Os atiradores que, finda a La serie de tiros, forem
julgados inaptos ou elas ificados atiradores de 3. a classe,
não xecutam mais tiro n'esse anno e só no anno seguinte
repetir,10 a 1.<1 serie e executarão
aquellas
a que a classificaçi'LO que obtiverem lhes der direito segundo a disposição ~O.O
20.° 05 atiradores que, tendo executado a La serie,
forem classificados de 2.a classe, executam no mesmo anno
a 2.a sr-rio, e o - que, finda essa execução, forem elas iii.
cados de La classe, executam
ainda no mesmo anno a
3.a serio para concorrerem
á classificação de atiradores
especiae .
21.° O' atiradores
de 2,a classe que, finda a execução
da :!,a crie, conservarem
a me una classificação, não executam mais tiro n'cssc armo e só no armo segninte executarao :l l ." serie, e ainda a ~.a se obtiverem, no tim da
execuÇã.., da 1.a, a ela sificação de atiradore
d La classe.
22. ° Os atiradores
que em annos de tiro anteriorcs ao
con'entc tenham sido considerados como atiradores inaptos ou tenham obtido a ela sificação de atirador '5 de 3.'
ela se, executam a La s ri,
endo-lhes npplicavei
as disposições HI.°, 20,° e 21.0
211.° Os atirador
QU
em annos de tiro anteriore
ao
Corrtmtll tiverem obtid~ a classificação de atiradores de 2.a
c~asse, executam
a La serie ; os qu , finda a execução
dessa seri«, obtiverem a classificação
d atiradores
de
1.:\ ela e, «xecutnm no m mo anno outra serie para conCOlTer m :'t classificação d atirador
e peeiacs ; c O· que
eon!lcrvarclll a clus ificação de atirador s de 2. a chi se
não e,'('cntalll mais tiro n'e s anuo e ó no anno seguinte
eXCClltarao a 1.a crie
ailHh a ~.a e obti\' r m, 110 fim
dIa, 'PCUÇ.1O da La, a ela ific.lçao de atirador s de La
C ass .
24.° O atiradore
que em anno de tiro ant rior
corrent
tivcrt'm obtido a ('la' ificu<':w d atiradllrc
1.a cla s', e. 'ccutam ti. 1. a. ri para c~ncorr(>r III :í. cla
cação d atil'lHlol'C c, p cille·.
25. o O atiradore
cspecin. R , - cutal'âo
III todo
an no illlrn <liatos llcluellc em ou' tiveJ"llll
c al 'I'
-I
llcn<:ão, emql1anto
e ccm rv r III no
Ullla
rio de tiro,
upprimincio, porém, II

ao
de

iii.
os
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tancia de 100 metros,sendo-lhes
permittido em todas as
sessões fazerem fogo em posições á sua escolha.
26. a Os atiradores classificados especiaes e de Ln classe, segundo estas instrucções,
gozam todas as vantagens
consignadas no regulamento
para a instrucção do tiro da
infante ria, para os atiradores das mencionadas
classificações.
27. o As praças que, á data da publicação das presentes
instrucções,
tiverem executado nu corrente
anno de tiro
alguma ou algumas das series de tiro nas condições das
instrucções insertas
na ordem do exercito n. o 17 (1.11 serie) de ~1 de setembro
de 1908, serão classificadas
em
harmonia com as mesmas instrucções.
28.0 As praças que, ú data da publicação das presentes
instrucções,
estiverem executando
alguma serie , pro seguirão até final da serie em harmonia com as disposiçõ s insertas na mesma ordem do exercito.
Secretaria
d'estado
dos negocios da guerra,
em 8 de
fevereiro de Hl09. = O director
geral, José Honorato de
Mendonça. general de brigada.

ALVO A

t.a Serle
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ALVO D

TabeIla do tiro elementar
Dfatanclns

-

S088aCS

l'oalçllo

Alvo

do atirador

Motros

--La
2."
3."

100
100
100

Deitado, a braços .
De joelhos
De pé, a braços
o

0

•••••

o o o ••

o o o • o • o •••

o o •••

0

o •••••••

A
A
A

o •••

•••••

o ••••

o ••••

----

I-

4.·

200

5.a

200

G.a

200

Deitado, !L braços ...............
De joelhos ...
............
De pé, a braços .............•....

7."
8."

300
300

Deitado, a braços .......
De joelhos ......................

400

DeitRdo,
De joelho

0

B
B
B

•••••

.

--n."
10."

o

--

1-

C
C

o ••••••••

400

t\

bruços .............
.

o.

o o ••••

o'

••

o •

o ••••

o • o

D

o o

[)
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Minuta de tiro do .,.

0

I .,de

Il.o ••

Modelo da arma empregada

ela sificação anterior
Resultadc

.

:l"

':
c,

.r:

1..

1."
2.3.'
4.-

CXI'l"

d

c&fla tiro

I
-- --II S.o

4.°

...

como atirador

------0=
Total

.ao em ponto I

'_

2.°
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.... 2

5.0

.§;
...

"" -

0"-

i";_'

~

os

erv"çõ~.

"'o

o
e,

G.a

rl.

7.8.\l.-

-

10.-

--

'l'C'tal geral ... , .. , •... , . , .. , ..

SWl'lilria d'e.lado do, negocio d,l gucrr,l- 2.a Dircc~ão-La

Ilrparlição

Tl'ndn o jury do ampeonnto <lo cavallo de guerra apre·
sentado o relatório do anno d 1~O ) no termo
da alinc~ f) do artigo 20.0 do r guiam nto approvado por portuna do 1~) d junho do anno finde, no qual pond ra fi.
conv nicucia d se alterarem
alguma
da di po iço s do
referido l' zulnm nto, ncons lhndu.
p ln. xp ri ncia :
uiandn Sua ~hO'estllu
El-R ·i, P la.
crctnria d'cstado
do ne'~ocios d. gn rra, appro,"u':
r feriu
alt I'!lÇÕ
que fazem parto d' stn portaria
h i cnm n ignndas pelo
g neral de brigada dir dor
rui (L
cr ·taria
d' cstado, Jo '. Honorato
,
de M ndonçn .
..) Pa 'o, '111 l d f v r iro d H ~I,1 "

.~~ SOlC8a 'l' llell,

AlteraçGe ao regulamento ,do camp onato do cav 110do guerra
a que e refere a por! ria d' t dat
ao
o

como vo-
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luntarios, ficando com esta classificação, caso não tenham
de representar a unidade a que pertencem.
2.a Que o boletim de que trata a alínea c) da 2.a prova
seja modelo C em vez de modelo B.
3. a Que o boletim de que trata a alínea d) da 3.a prova
seja modelo C em vez de modelo D.
4.a Que a alínea e) da 3~a prova passe a ser:
•
e) Pouco mais ou menos a dois terços do percurso, será
estabelecido um posto de inspecção, composto de quatro
officiaes, sendo dois pertencentes ao jury, de um veterinarío, de dois ferradores e das praças que o jury determinar.
b.a Que a alinea g) da 3.- prova passe a ser:
g) O percurso para esta prova será marcado pelo jury
tres dias antes da La, e será indicado a todos os concorrentes na mesma oocasião.
6. a Que sejam supprimidas as alíneas h) e t) da 3. a prova,
e substituidas por:
h) Cerca de dez horas depois da chegada dos concorrentes, realisar-se-ha um exame 80S cavallos, feito pelo
j ury, destinado a verificar se no tempo decorrido sobreveio alguma lesão que impossibilite o cavallo de continuar
as provas, tendo em attenção o prescripto no artigo 16.0
do regulamento.
O veterinário adjunto dará a sua opinião por cscripto,
quando o jury o julgar necessario, a qual constará. da
acta.
7. a Que na 4.- prova onde diz: 4 Percurso ao galope
mínimo de 400 metros em campo de obstaculoa», passe a
dizer-se: «Percurso ao galope em campo de obstaculos».
8.- Que seja supprimida a alineu j) da 4. a prova.
9. a Que o § unico do artigo 4." passe a ser:
§ unico. Em todas as provas, excepto na primeira, cada
cavallo levará o peso minimo de 70 kilogrnmmas, incluindo
o arreio.
lo.a Que o artigo 10.0 passe a ser:
Artigo 10.0 No fim da primeira prova o secretario do
jury entregará n cada um dos membros d'est uma rela~ão dos concorrentes, a fim de aquolles as preencher m
com os valores que arbitrarem n'esta prova. Estas r Inçõ s
serão, depois de assignadas pelos membros do jury II. quem
forem entregues, devolvidas ao secretario, que mscrcv 'rI\.o
valores de cada uma no boletim modelo G, tirará It média
approximnda até fi. segunda casa decimal, a qual constituirá a valoriaação definitiva da prova.

1." Serie
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§ 1.0 Os resultados de cada prúva serão publicados aos
concorrentes no praso de vinte e quatro horas, e do seguinte modo:
a) Da L." prova por meio 0.0 boletim modelo G, completamente preenchido i
b) Da 2.a prova por meio do boletim modelo C i
c) Da 3.a prova por meio do boletim modelo K, resultado da 3. a prova;
d) Da 4." prova por meio do boletim modelo L, resultado da 4." prova;
e) Da 5." prova por meio do boletim modelo M, resultado da 5.a prova;
f) A classificação final por meio do boletim modelo H i
n'este boletim serão escripturados todos os concorrentes,
devendo as desclassificações, desistencias, etc., ser mencionadas nas .Observações».
11.a Q.ue seja supprimida a ultima parte da alinea f)
d? artigo 20.0 onde diz: .Ao relntorio serão juntas as copias das actas relativas a cada uma das provas •.
12. a Que o artigo 24.0 passe a ser:
Art. 24.0 Os eavallos dos concorrentes levarão o arreio
regulamentar na 2.a prova e o d passeio em todas as outras. Os concorrentes farão uso do uniforme de campanha mas sem capacete, levando espada quando no arreio
regulamentar.
~3." Que na tabella de desclassificação g ral seja supprlmida a alínea c) respeitante á. 4. a prova.
14. a Que na tabella de descIa sificação geral a alinea d)
respeitanto á 4. a prova passe a ser:
d) Tres furtas ao obstaculo ou tres despistes em todo o
percurso.
1f>.a Qu sejam supprimidos os modelos B e F.
16.a Que o modelo D pass a ser o que acompanha estas alterações.
17.a Que sejam adoptados os seguintes mod los que
acompanham estas alt raçõe' e que silo:
Mod lo II, r sultadc da 3.& prova.
Modelo L, resultado da 4.& prova.
Modelo M, resultado da 5." prova.
Sec~etaria d'e tado dos negocio da guerra, em d
~fvcrClro de 1909. = O director g ral, José Honorato de
• lendonç«, g 11 ral de brigada.
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MODELO D

CAMPEONATO DO CAVALLO DE GUERRA EM 19 ...
prova

_1,."

Obstaculo n. o

•••

~.o

•••

Concorrente
Perder a galope consecutivo
ximadamente
(*).
Quéda do cavalleiro

1 Nome

por mais de 10 metros appro-

(*).

Quéda do cavallo (*).
a menos de 10 metros do obstáculo.

Paragem

Uma furta ao obstaculo

ou um despisto.

Duas idem idem.
Tros idem idem.
Derrube do obstaculo
anteriores.

ou parte

movcl

do mesmo com os

Idem com os posteriores.

----.----------------------------Metter um ou dois anteriores

na valia.
I

Metter

ou

UIll

(.) N""to

Nota.
dl"tancil\das
1'R1"ICS •

08

dois posteriores

"MO "fiocal!

- ,\.

f.llt".

nçlo deverá

,·olOl1wtllda.

de fúrma a obrIgar l\

. .• de ..•

de 19 ..•

lia

vnlla,

px~rccr·.e
entro <'Ite obatncuto n () ant rlor"b.tl\~ul0. COII'pO.tOR 1\ CIIJII8 1'AI·t08 fi lU' m
do um salto, coutem-se ('11\ cnda uma ~\·t.l.. a

1108
UlAta

o ãsoal,
lJ" •..
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MODELO M

CAMPEONATO DO CAVALLO DE GUERRA EM 19 ...
Resultado

da r>.' prova

C'S
'O

ornei

~u
,.

.s

o

tO'

:r~
]-.::;o
'tS

<,)

•

Q

;;c

---_ .-------_

cN

c?

~

.
. .. de ...

o

de 19 ...

secretario do jury,

1,'...

o presidente
J? .•

do jury,
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3. o _ Secreuria d'estade dos negocios da guerra -

N.· 2

a. a Direcção -

1.. Serie

1.3 Repartição

Tendo-se reconhecido a conveniencia de modificar c ampliar as disposições da determinação
5. a da ordem do exercito n. o ] 8 (La serie) de 1\.)08: determina Sua Magestade
EI-Rei qne as referidas disposíçõcs sejam substituidas
pelas seguintes:
1. a No registo 5-A, estabelecido pelo decreto de 25 de
abril de 1\:'07, serão escripturados
pelos conselhos administrativos ds artigos de uniforme, proprios do corpo, designados no referido decreto, nas datas em que derem entrada na arrecadação
regimental
por haverem sido recebidos do deposito central de fardamentos.
Na escripturação
d'este registo
observar-se ha tudo
quanto se acha preceituado
para a do registo n.? 12, na
ordem do exercito 0.° 23 de H:l92.
Em cada companhia, esquadrão ou bateria huvcrá um
registo igual onde os artigos serão lançados nas datas cm
que forem recebidos dos conselhos administrativos.
2." Todos os artigos que o permittam,
serão marcados
pelo conselho administrativo
com as iniciaes da unidade.
3.:1 O tempo de duração mínima fixado a cada artigo IHL
tabella annexa ao decreto de H)07, será contado desde a
data cm que tiver sido recebido pelo conselho administrativo do corpo.
4. a Os conselhos administrativos,
quando distribuircm
artigos ás companhias,
esquadrões ou baterias, mencionarão na casa de observações da folha respectiva do registo
a data da distribuição e o numero dos artigos diatribuidoe
bem como a totalidade dos que ficam em poder
a C'lll'go
das mesmas unidades.
5. a O conselho de adruinistrnção da manutenção militar'
deposito central de fardumen tos orgnnisará um rcgiato de
carga de todos os artigos proprios dos corpos, nu-ucionados no decreto de 1007, que forem fornecidos 1)(110 deposito central de fardam nto . A inutilisução do qua squur
d' stes !\l·tigos sô poderá ser feita com prévia auetori a~il.o
do ref rido conselho, ao qual s rito enviados os autos de
incapacidade
formulados nos corpos pela fôrma 'nos t '1'mos estabelecidos
para os artigos de mobilia, Estes autos
deverão ser lavrados no fim lltl cada trim stro.
G: (Trnn itoria). 013 artigos usado que os con 'lh08
administrativos
adquirirem
!lOS termos
do artigo 7,° do
mencionado decreto, por se acharem distribuidos
a pra~as
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que na data do mesmo decreto estavam no effectivo, serão
escriptnrndos em folhas e 'pecia(;s do registo 5-.\, que
formarüo uma segunda part do registo.
a) Os conselhos udmínistrativoe,
tendo dado cumprimento ao disposto no § ~.o do artigo 7.0 do referido decreto, farão marcar a tinta ind I velo tempo de dllr1t)'ão
de cada artigo, por numero ele. annos, no fundo dos capacete::; e nas orlas dos lcnçocs e das fronhas ou em etiquetas pre,as aos demais artigos .... 'a cu a das obsel'va~\)es da
folha
registo será indici (lo o tempo de duração (lU o os
artigo:, ainda devam ter e que . ·rá m ncionado tnmbem
na verba de distribuição,
quando sejam di::;triuniuos (ts
companhias, esquadrões ou bat rrias.
b) • Tas l'ompanhias
esquadrões
ou bat rias, haverá
t~llJbelJl uma . egunda parte do r gbto 5-A, onde os artigo s~rà() similhantemcnte
:;tripturados
quando rcc '1Jidos do con. ilhos admini .trativos.
7. a Em J' grn, os artigos di tribuidos, novos ou li ndos,
conservar-se-hão
a cargo das companhias,
esqna lrões 011
bateria
durnnt
todo o t mpo em que e tiverem no uso
das pra~as ou ('IJU condiçõc
ti serem por outra. usados .
. ~p Os con olhos ndministrntivos
orgnni amo para os ar-J
ttgos novos, .on tantes do reei to 5-A, outro reei til, con- (
forme o modelo n. o 10 tI ~ or(!l m do x rcito n." 2:3 ~le
1 !):.?, ,1lem ussim, outro igunl par;t o qu ti\'cJ'('m :tdqu~ritl(), II ado, nos tem o d n. ti'!' tas dispo içõ ,segumdo 111\ ua escripturaç?í.o o <:{IIO
tá preceituado para
a do . C riJo modolo.
hm r gra, O con e1110 ntlmini trati ....os, li companhia , os ~ quadrõ '8 e II hat ria ÚIII 'ut di tribuimo para
~so da. praça urtigos novo. (!1l1UJ(10 ntr os li ados não
tl,:cr 111 outros da me ma
pecie com dimcn (j
aproprul,la Í1. praças a que tenham de ('r d tinatlo.
1O,A () con olho admini tr:tlivo
n\'iarão tdlJlCII alment ao clln ,lho II admini tr.), o da 1ll Hut nç. o militar
clepo ito Cl tltm! <1 fanlmlH nto nota, '!li dupli ado,
c?nform
o mod 10 junto, d Illteraçõ
o ·corrid l no registos 5 o :>-A, s ndo a f(' II itnnt
/lO
artigo
nOV08
Em pRr do da que s r ,nr.L111 ao u do. () dupli('lldo,
com 11 r p ,ti\'lt . ru d
onC'rencia,
'rá dc\·.,l\·ido ao
corpo p. I'
rvir ue uocllmcnto ju titicntivo do
\'cruamentoB f, ito nos r gi to .

a

?a
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Secretaria d'estado dos negeeies da guerra - Directão geral- 3. a Btparlição

Para conhecimento
das differentes auctoridades
militares se publica o seguinte:
Secretaria da guerra - Direcção geral6.:1 DirecçãoServiço. de saude e veterinário - 1.a Secção. - Circular
n.v 1<iO.-Lisboa,
~O de janeiro de 1ÜOfl.-Ao
sr. commandante da 1. a divisão militar. - Lisboa. - Do director
geral da secretaria da guerra.
Tendo chegado ao conhecimento
de s. ex. a O ministro
da guerra que um grande numero de praças de pret e alguns offieines do exercito têem sido mordidos por cães hydr~phobos, alguns d'e tes xistentes nos quarteis e estabeleclJnentos militar s do exercito, o mesmo ex.mo senhor,
tendo em vista obviar a que factos d'esta natureza se rcproduzam com a frequencia que ultimarnent
se tem notado, determina
que v. ex." se digne tomar as preci a
providencias para. a prorupta extincção dos cue existente
nos quarteis e estab lecimentos militares d'
fi divisão,
prohibindo que de futuro sejam n'elles admittido. outros .
. ~dentica aos commandantes
da 2.'\ 3.a, 4,", 5.& e 6."
~V!SÕOs militares, com mandantes
militares da .Mndeira. e
d Çores, governador
do campo entrincheirado,
comman. ante da scola do exercito, commandante
do hospital de
lnvalidos militares, directo!' 8 do ho pitaes militares per~anentes do Lisboa
Porto
directores das La, 2,&, 3.·,
.a e 5.a direcçõ s da s cr taria da guerra.

,

.~eeretaria
da guerra - 5. a Direcção - Administraçao
~lltar _ 2.a Reparti<;ão - 2.a , cç, o. - Circular
n.?
23. - Lisboa, 11 de fov r iiro de 1\) 9. - Ao sr. comIUantlantc da 1.& divisão militar. - Lisboa. - Do director
geral da recrutaria du guerra.
Sendo conveniente
determinar qua s as circum tancia
IUque devem 8 r abonadas forrug n p lo
u quivaent~ (\111 dinh iro n08 c vallo
prnça8 ou montada
do
~~elaes do xercito,
III eonformidnd
com o '1"0 d ,t rl~nd a di po içito 10. da. ord lU du ex reito 11.° 30 de
in
nov mbro do 1 !:3: . x.a o mini tro d guorr 1
tee~mb lU d diz r a v. x.a que o r ferido abono 8("
ter
logar quando o ofli i e , a qu ln o
olir'u
p r·
licnçam ou c tejam di triLllido ,
en(~ontrelll 110 gozo de
enç-a da juntu, di 'iplin r ou m qu lqu r
I'vi'o v n

i
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tua 1 e isolado em localidades
onde as respectivas
rações
não possam ser-lhos fornecidae em genero pela manutenção militar ou suas succursaes,
não podendo porém effectuar-se
a preço superior ao consignado
na tabclla da
distribuição
da despeza do ministerio da guerra para o
respectivo anuo economico, quando se trate de solipcdes
praças ou montadas
de official no gozo de qualquer licença, devendo sempre
observar-se
o preceituado
no
§ unico do artigo 75.') do regulamento de remonta a]1provado por decreto de 28 de junho de 1002, publicndo na
ordem do exercito n.? 1~ (I .' serie) de 1902.=Pclo
di··
rcctor geral, Joaquim José, da Silva Monteiro, general de
brigada.
Identica ao' commandantcs
da 2.a, :3.3, -l.", 5.n e G.a
divisões militnres, commandos militares da Madeira ' dos
Açores, e a todas as direcções
estabelecimentos
mili-

tares.
Sebastião
Está

conformo.

Custodio

de Sousa

Telles,

N•o t>...
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
3 DE MARÇO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
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Publica·se

ao exercito o seguinte:

1.0_ üeeretn
ecrclaria fe.lado do negodo da guma - ta Directão - f.R Rtparliçio
Conformando.me
com o parecer unanime do supremo
cO~lselho de j u .tiça militar : hei por bem determinar que
~{Ja concedida a p n ! o annual e vitalícia de ~06000 réis,
,~sdc 9 do . tembro de 190 ,ao a.rg nto aj udante n. o
~(j!21 da 1.& companhia do 1.0 batnlhão do r egimento de
lnt:~ntcrir\ n. o 27, J o ó Antun , por
tar ao abrigo do
artigo 1.0 da carta do lei d U de etembro d 1 O .
mini tro
cretario d'e tado do oegocios da guerra
:is nn o tenha entendido c faça. exe utar. Paço, m 17
(:te fever iro de 1909. = HEI. = eba tião Cu todio de

?

AJOU8a 'l'ellI!8.

Secrelana d'r lado d n gori "d go rra - La Direc ão- La Rtparliçie
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Secretaria d'estade dos negocios da guma-

G.a DirH~ão-t,a
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Secção

Considerando
que a ophtalmología,
constituindo um dos
mais importantes
ramos das sciencias medicas, exíge tambem, a par de superior competencia
profissional em quem
exerce essa especialidade
clinica, installações apropriadas
para o seu exercício; e sendo de manifesta. utilidade para
os serviços medico-militares
que no hospital militar permanente de Lisboa se instaUe um gabinete ophtalmologico
dirigido por um official medico de reconhecida capacidade
profissional como ophtalmologista:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 No hospital militar permanente
de Lisboa ó
creado um gabinete de ophtalmologia,
dirigido por um
medieo militar de graduação
de capitão ou de tenente,
subordinado
ao director
do hospital e com todos os encargos do serviço hospitalar,
mas com exclusão de serviços externos que não se relacionem com os da sua especialidade.
Art. 2.0 As d spozas com a instnllação
e funccionam nto d'cste gabinete serão pagas pelo fnndo para tratamento o pelo fundo das diversas despesas do referido hospital, nos termos das disposições que fazem parto do decreto de 27 de junho de 1907,
O ministro e sec r tario d' estado dos negócios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar.
Paço, em 17 de
fevereiro de Hl09,
HEI.
Sebastião Custodio de Sousa

=

=

Tellcs.
Srmlaria

d'rslado dos lIe~ocio8 da guerra- 5.a Reparlição da direcção geral
da ('onlahilidad,' IlUblica

Com fundamento no disposto na alinea e) do n.? 10.0 do
artigo :34.0 da carta de lei de D d setembro d 1\)08, e
guardadas
as proscripçõcs do § :1.0 do mencionado artigo:
hei por bem determinar,
tendo ouvido o con elho d ministros, quc no ministerio da fuzcnda seju aberto, a favor
do ministorio da guerra, um credito especial, devidament
registado na dir cção geral da contabilidad
publica, pela
quantia de ~O:OOO,)OO() réis, por conta dos fundo. da rcmissâo do serviço militar, com npplicnção, no anno economico do 1!)08-1~)09, ao paglllDl'nto da despoz» qu se liquidar com a ncquisição
manufactura
de mat riul sanitario ; d v ndo os respectivos documentos
de de p .ZI\ ser
classificados no capitulo 12.0 na conta da d peza extraor-
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dinaria do ministerio da guerra relativa ao indicado anno
economico.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente
do conselho de ministros,
ministro
e
secretario d'estado elos negocies do reino, e os ministros e secreta rios d'estado das outras repartições assim o
tenham entendido
e façam executar. Paço, em 17 de fevereiro de 1909. = REI. = Arthur
Alberto de Campos

Rem'iques = D. João de Alarcâo Velasqucs Sarmento Osorio
Manue! .A.O'unpo de Rflpregueil'a - ~ ebastiõo Custodio
de Sousa Telles = Antonio Ferreira Cabral rue do ArnaTal= JVenceslall di Sousa Pereira Lima=D.
Lui» l/ilippe de Castro.

=

Smclaria d'e lado dos negocio' da guerra- 5. a Rrparli~ão da di ef~ão gml
da conlabi'idado publica
Com fundamento
no disposto na alinea e) do D,O 10.')
do artigo 34.0
carta d lei de 9 de etembro de 1908,
e. guardadas
as pr scripçõ s do ~ 3. o do mencionado arh~o.: hei por b m determinar,
tendo ouvido o con olho de
lnllllstl'O , que no ministério da fazenda seja ab rto. a faVor do mini terio da guerra, um C1' dito l> p cial, devidarn nto reeistado na direcção g .ral da contabilidade publica;
}>ela.quantia d 33:000·000 r '·is, por conta dos fundos da
rerlll.s ';(0 do i) rviço militar, com applicação, no anno eco~u~H'O de 100 -1900, ao pagam nto da despezu que se
hqt.l1dll.1'com a acquisição
manufactura de urtico: de ma~erlal de guerra! devendo os ~ spectivos documentos de
espeza s r elas ific, do no c. pitulo 1:?0 na conta da despeza xtrnordinaria
do minist srio da guerra r lativa ao
rndicndo anno economico.
t U tribunal d contas declarou achar c te cr dito nos
ermos de 'r deer tado.
O pro idente do COll lho d mini tros, mini tI'O secretario d' tlldo do n gocios do reino, ;. o mini, tro
cr tado
d'c ta do da
outra
r 'p. rh 'o s a
o
v:n I?m ent ndido
fnçnlll ." cutur. Paço, lU 17 d fc"
I~O d
1no\), = 1 EL = ,b'fllllr Alb 1't d Campú
. nnqlles
Juao de .Alarcao r la '/11
((I'm IItO O o~? J{rntua A'/j(1I180 ,71' r; )H'''!JII i1'll= ' ba fiCl() Cu lo"

na

~ St

IIn

lJ:

AO

n.

de

'J~llt.
IJr; nce lall
lppe de ( a troo

i/tral=
t

011 'l

ti

Ant mio ]', rI' il'll 'abral]>(1
do
ou (l P r ira J.imfl
I). Llliz

=
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Secrelaria d'eslado dos DCiocios da guerra - Rrparlitão do gabinete

Auto da Inauguraç~o solemne do monumento erigido á memoria
do marechal do exercito Duque de Saldanha
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
1909, aos 18 dias do mez de fevereiro, na praça do Duque de Saldanha, da muito nobre e sempre leal cidade de
Lisboa, na presença de Sua Magestade Fideliesima EI-Rei
o Senhor D. Manuel II e Sua Alteza Real o enhor Infante D. Alfonso, Duque do Porto, dos ministros e secretarios d'estado, dos coneolheiros d'estado, dos representantes do corpo legislativo, da camara municipal, dos
empregados civis e militares, de pessoas da côrte e da
commiesão encarregada de erigir o monumento á memoria
do marechal do exercito Duque de Saldanha, achando-se
a referida praça adornada c a estátua velada, se procedeu
á cerimonia da inauguração do dito monumento, com as
solemnidades prescriptas no prcgrnmma approvado por
decreto de 11 do corrente mez, na fórma seguinte:
Pelas duas horas da tarde chegaram, ua Magestade e
Alteza e se dirigiram á tribuna em frente do monumento,
sendo recebidos pelo ministerio, conselho d'estado, membros do corpo legislativo, côrte, camara municipal d
Lisboa, commissão, auctoridades e mais pessoas convidadas.
Havendo Sua Magestade tomado logar na tribuna, onde
tambem entraram o ministerio, o conselho d'estado, os officiaes m6res, genera s e officiaes de serviço a Sua Magestade e Alteza, Sua Mag stade EI-Rei D. Mnnu I II,
acompanhado do ministro da guerra, dos mpr gados de
serviço á sua real pessoa e dos vogaes da eommis ão,
encaminhou-se para junto do monumento, e ahi lh foi
apresentado pelo presid nto da commisaão, o COllS 111 iro
d'estado Antonio d Azev do Cast 110 Branco, o cordão
da cortina que encerrava a esta tua.
Logo qu a e tatua s patenteou, os corpos d alumnos
da escola naval e da escola do ex rcito, qll faziam a
guarda de honra, apresentaram armas, tocando u banda
de musica, que acompanhou o segundo d'aquell s corpo,
o hymno de aldanha.
Uma salva de vinte
um tiros, dada por uma das b. t '.
rias da divisão, p ln bat ria do Bom, 'ucc BSO C P ,108 navios de guerra surtos no Tejo, annunciou qu stava inau-
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gurada,
na capital do reino, a estatua do marechal do
exercito Duque de Saldanha.
Vol~ando Sua Magestâde e o seu sequito á tribuna real,
o presIdente
da commissão
o conselheiro
d'estado Antonio de Azevedo Castello Branco,
pediu venia para l~e
apresentar
os vogaes da mesma commiseão, o estatuarro
'l'homás da Oo~ta, o architeoto Miguel Ventura Terra, autores do monumento
bem como o capitão Arnaldo da
Oosta Oabral de Quadros, director da fundição de canhões,
e Antonio Henriques
Gomes da Silveira, contramestre
da officioa da dita fabrica onde foi fundida a estatua.
Em seguida o presidente
da commiesão, conselheiro
d'estado
Antonio de Azevedo Oaste11o Branco, leu a seguinte allocuçAo:
«Senhor: nos fastos militares da nação portugueza
o
nome do marechal
de exercito Duque de Saldanha
fulgura com brilho e prestigio immarcessiveis.
«Desde as épicas campanhas dos primeiros annos do seculo passado, em defeza da indepeodencia
e da integridade
da patria, até ás porfiadas luctas civis em prol da li?erdade e das instituições vigentes, como militar e estadista,
patenteara as mais di ,tinctas aptidões e dera inconcussas
provas do seu valor e patrioti 'mo.
«A historia commemora,
e á posteridade transmitte,
a
. narração dos seus levantados feitos ; mas a nação esq uec~~ia o culto que desde remota antiguidade
os povos civlhsados costumam votar aos varões illustres se não resol~era tambem perpetuar por uma fórma mais ostensiva
e Vivaz a memoria do glorioso batalhador.
«N'este nobre intuito, as côrtes, representantes
legitimas
da nação, decrctaram
que fosse erigido este monumento,
l':conhecendo
por um modo solemne quanto a patria deVIa .a quem tão esforçadamente
pugnara pela adopção do
reg1men parlamentar
e das correlativas
instituições
liberaes.
«Esta commissllo, de que um só dos seus membros pert;ncera 1\0 grupo dos homens eminentes, já. infelizmente extmctos, incumbidos do encargo honroso de dar execução
ao voto das côrtea, congratula-se
por ver presente a Vossa
Magestade na inaugura~'ão do monumento,
dando a este
acto solemne um significativo esmalte, e um publico teste~unho de que o Rei se as. ocia ao seu povo no preito de
Just~ homenagem li. memoria de quem á patria prestára
servlÇOS tão relevantes,
quanto inolvidaveis.»
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Sua Magestade houve por bem dignar-se responder o
seguinte:
«É honra e decoro das nações cultas prestar homenagem
de respeito e gratidão
memoria dos homens illustres
que as serviram e engrandeceram em qualquer dos ramos
da actividade humana, seja nas armas ou na vida civil,
pela gloria militar ou fama politica, por trabalhos escriptos
ou por seus eminentes e uteis predicados sociaes.
«Por todas estas considerações se impõe á nossa admiração e reconhecimento o grandioso vulto do marechal Duque
de Saldanha, que justamente foi pela historia inscripto entre os mais famosos generaes da Europa no seculo XIX.
«Guerreiro insigne, que tão rapidamente conquistou elevados postos pelos seus brilhantes feitos e talentos, esforçado entre os mais bravos do Bussaco, general aos vinte
e seis annos de idade na dura campanha de Montevideu,
estrenuo sustentaculo da causa liberal, na defeza da qual
empenhou a vida e os bens de fortuna, e cujo triumpho assegurou em assignaladas batalhas, como a pelejada em prospera victoria ha setenta e cinco annos, completados hoje,
bem serviu na paz a sua patria, sempre querida, não só
em altos cargos publicos, em que demonstrou singular capacidade de estadista e diplomata, mas ainda nas letras,
como digno filho, que foi também no engenho, de seu pae,
o illustrado primeiro Conde de Rio Maior,
«De tantos e tão relevantes serviços patriotica e honradamente se reconheceu devedora a nação pelos seus representantes nas côrtes, que votaram este monumento,
benemerita foi a commissão que d'elle se incumbiu e o
levou a cabo e, por minha parte, do coração me associo a
esta solemnidade, como portuguez que á independencia e
integridade da patria consagro o mais entranhado amor,
como Rei devotadamente constitucional e como descendente
do inclito Principe que, apontando para o seu heroico companheiro de armas, ensinava
Filha estremecida, minha
magnanima Avó, quanto, depois de Deus, devera a Saldanha a restauração do throno liberal.»
á

á

Por ultimo foi lido este auto para ser assignado, como se
determina no programma offícial, publicado no Diario do
rJouerno de 13 do corrente mez e anno.
E eu, o general de divisão Agostinho Maria Cardoso,
secretario da commissão, o mandei lavrar, subscrevi o
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assigno. = Agostinho Maria Cardoso, general de di visão.=
D. Manuel II, Rei de Portugal = D. Affonso Henriques,
Duque do Porto = Arthur Alberto de Campos Henriques= D. João de Alarcão Velasques Osorio = Manuel
Affonso de Espregueira = Sebastião Custodio de Sousa
Telles = Antonio Ferreira Cabral Paes do Amaral =
Wenceslau de Sousa Pereira Lima = D. Luiz Filippe -de
Castro = João de Azevedo Coutinho = A. Braamcamp
Freire = José Soares da Cunha e Costa = Agostinho José
Fortes = José Miranda do Valle = Miguel Ventura Terra=
Manuel Antonio Dias Ferreira = Antonio Alberto Marques =-= Vieira Guimarães = Eduardo de Maciel Brito da
Nobrega = Antonio de Azevedo Castello Branco = Arnaldo Costa Cabral de Quadros = Antonio Henriques Gomes da Silveira = Condessa de Cintra = D. Carlota de
Saldanha de Oliveira e Daun = Condessa de Almoster =
Maria Julia de Saldanha de Oliveira e Daun = João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun=José
Augusto de Saldanha Oliveira e Daun = João Pedro de Mello Quintella
de Saldanha=Conde
de Mesquitella=Elesbão
José de
Bettenconrt Lapa = João Lino de Carvalho = Thomás
Costa = Eduardo de Castilho = Marquez de Pombal =
Pedroso de Lima = Alberto Ferreira da Silva Oliveira = Francisco de Paula Gomes da Costa = Nascimento Costa = João José Lucio = D. Thomás de Almeida Manuel de Vilhena = Custodio Miguel de Borja =
Conde de S. Thiago = Francisco Hogan Teves = Antonio
da Luz = Francisco Costa Pereira Jardim = Francisco
Paula da Mata = Antonio de Saldanha Oliveira Daun
Lorena e Sousa.
3.

o_

Secretaria d'estado dos n~gocios da guerra - Direcção gcral- 3. a Rrpartição

Para conhecimento das differentes auctoridades militares
se publica o seguinte:
~Secret~ria da guerra _ Direcção geral- 3. a Repartiçao. - CIrcular n. o 136. - Lisboa, 11 de fevereiro de
1909. - Ao sr. commandante da L" divisão militar.Lisboa. - Do director geral da secretaria da guerra.
S. ex." o ministro da guerra incumbe-me de dizer a v.
ex.a que, tendo-se conformado com a proposta do director
g~ral da direcção geral do serviço do estado maior, determllla que seja mandada suspender a remessa do mappa
da força (modelo n.? 16) do regulamento geral para o serviço
dos corpos do exercito, publicado na ordem do exercito

._
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n.? 8 (1.& serie) do anno findo. = Pelo director geral, Joaquim José da Silva Monteiro, general de brigada.
Identica ás 2.3, 3.a, 4.3, b.a e 6.a divisões militares, commandos militares dos Açores e Madeira, campo entrincheirado de Lisboa, direcções e repartições d'esta secretaria
d'estado.
Sebastião Custodio de Sousa Telles.
Está conforme.

o direotor

gera.l,

'rtUwYdí;zú ~

c!~.J_

fÚ

A-.ttÁ '

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRl
17 DE .ABRIL DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1."Serle)

Publica-se ao exercito o seguinte:

1. o - Decretos
Secrelaria d"eslall0 do DPgocio. da guma - P Direct:ão- L' Repartição
Conformando-me

com o parpcer

unanimc

do supremo

C()~lselh(1ue juatiça militar: hei por b('1U df·terminar qUE\
s~~am concedidas as pensões annuaes e vitalicias de 906000
l'CIl" , desde 9 de sct -mbro dc 190 , ao primeiro
sargento
Antonio Fr ire
companhia do
0
11.
14, o ao
companhia de
§ 3o
19" do artigo

O .

<? mini,

tI'O

de Matos ~Icrgnlhao,
n.? 21/111 da 2.n
3.° batalhão do regimento
de infanterin
.oldudo Manuel Lourenço, n." 490 da 4.=r formados
1)or se acharem ao abrigo do
I
1.0 da carta de lei de 9 de setembro de

e ccretario d'e tudo dos ncgocios da guerra

o t nha ent ndido c fn '1\ executar. Paço, em 27 d
~alrlço de 1 uoo.
REI. = Sebastião Cu. todio de Sousa
e
aS>;lIn

e.'.

ffff!aria d'e lado duo De o io ~a J.U na - t.' Dirrrçio - L II Reparli~i()
'onformnnclo-m> com o parec r unanime do supremo
olho de ju tiçn militar:
hei por bem determinar
qne
sl
eOllccdi(ln a pen fio nnnual e vitalícia <1 !J06000 réis,
e u cl
etembro de 1\)0 ,no
ecundo cabo .T oaq\lim
~llZ, 11.° 1/231 da 3.a companhia
do :3.0 bctnlh o do regImento
d infnnteria 11.0 2, por
• char ao abrigo do

CO~

~l\

LCs~
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§ 3.° do artigo 1.0 da carta de lei de 9 de setembro de
1908.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 27 de
março de 1909. =REI. = Sebastião Custodio de Sousa
Telles.
Secretaria d'estade dos ncgucies da guwa - Direcção gcral- 3.a Repartição
Tornando-se necessario resumir n'um só diploma as disposições que regulam o pagamento do imposto do sêllo e
emolumentos, devidos pelos ofliciacs do exercito, respeitantes ás cartas patentes e às apostillaa que n'essas cartas
tenham de lavrar-se, e convindo tambem indicar claramente as circumstancias
em que devem conferir-se as cartas patentes, e aquellas em que devem lavrar-se apostillas: hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Serão conferidas cartas patentes a todos os
officiaes do exercito quando obtenham o primeiro posto de
official ou sejam promovidos a postos immediatos na effectividade do serviço.
§ unico. Aos offíciaes de reserva promovidos nos termos do regulamento de 2 de novembro de 18VU serao conferidas cartas patentes, quando as solici tem e satisfaçam
previamente na repartição central da direcção geral da
secretaria da guerra) sêllo c emolumentos o impostos ado
dicionaes que, segundo a legislução vigente, devam pagar
os offieiaes do exercito de igual graduação.
Art. 2.° Na ultima carta patente de cada official avcrbarsc-ha por meio de apostillas:
1.° O direito a augm nto de vencimento de soldo, no
mesmo posto, por diuturnidade do serviço;
2.° A transfcrcncia,
no mesmo posto, de uma para outra arma ou de um para outro dos quadros gera . do
exercito;
3.° A qualificação de reforma.
S unico. Cumpro aos officiaes apresentarem, pelas vias
competentes, na secretaria da guerra, a cartas patentes
em que t nham de Iavrarso apostillas.
Art. 3.° Ao oíllcial a qucm, para t fl'\1ito de reforma,
aasista direito 1\ contagem do maior antiguidado li po to ,
e soja por sse facto considerado cm po to effectivo uperior ao que eflcctivaiuente obtem, serão eunf rid: t, nu
cartas patentes quantos Otl postos que na effectividade !lo
serviço lhe forem reconhecidos.

1.0 Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 4

49

§ unico. Na carta patente elo maior d'esses postos será
lavrada a apostilla da reforma, e por cada um dos diplolUas e pela apo tilla pagará o imposto do sêllo e emolumentos respectivos .
. Art. 4.0 As cartas patentes c aquelias em que tenham
8:do lavradas npostillns, sómentc serao entregues aos offielaes depois destes terem pago as importaucias dos sellos e emolumentos.
Para tal fim, os officiaes soffrerão
mensalmente descontos a favor da fazenda, pela decima
parte dos soldos.
, Art. fl. o Seguidamente
á publicação da ordem do exerc:to que mencione as promoções, augmentos, transferenClil8, reformas
ou qll!lc8quer outras circumstancias por que
t~nhall1 de lavrar-se patentes
ou apostillas, serão os offiClae' debitados nos seus as. entamcntos, pela direcção da
a?lllinistração militar, correspondentemente
ás importanCIIlS dos sellos e emolum
ntos ; e, pelo capitulo e artigo
ti,a dcspeza orçamental da arma ou COl'pO a que os offi('Iaes P' rtençam, serão os valores (1' csscs debites abonados a favor da faz ndu, em titules processados do modelo
n.O 5 da ordem do exercito n.? 1~ de 30 de junho de
IDO ,\ La seria, C estes enviados, acto continuo, á 5.:1 repar~lç:LO da direcção geral da contabilidade publica, que os
regI stará como de peza dos rçspcctivos capítulos e artigos,
~obrantlo logo a sua importaueia na. delegação competente
a thcsou"ttria geral do ministerio da fazenda, a fim de a
entregar, como rec ita do estado, no banco de Portugal,
pal>sanuo para eSR fim a nee essaria guia.
§ unico. Se o official e tiver ao serviço de outro ministerio" 'por ond receba os eus vencimentos, a direcção da
aduHulst ....t<;ào militar nao pror esarã o titulo supracitado,
lnas a.veruar:\. o debito nos ns ntamentos do omeial e comlllllnicaní a na importancia ao ministel'io onde ell ~irva,
!Jara. ali .oí}'r r O d vidos de contos.
t Art. ti," Todo o r 'gisto., inclllin(lo os de averbamonI() nas l'al'tn pat nt P. apo tilla , do pagamento dOI:l selI c elllolulIl nto (hwido por ta" <1iplomas, erão feitos
p~~ l'opal'tic;ão olllpetcnt da
erc(:ll'ia (ln guerra, que
Inlclnllll'nt
tiv'r
laborado a lU' llIas carta~ patentes.
P<tl'a ,1(' 'fr ito, a (Iircc{', o da :l!lministra~'ào militar
PllVlq"/l'
.'.
.
. '"
a r f"1
l'rI<
r pllrtl<,',tO,
c a me d'lII a (IUO 01:1O fi'l('la('s
~vel'(JIn IHIUidlldo o S II tI hito :1. faz 'nda nacional, relação
Os ('{tle
t ,iam n'c8tn
('ondit;õ ,
p;\
verIJas dI pacram tifo Janada
pt la rt'parli\àn come nt na c, 1'[.18 patcnt I a ignadas pelo chefe da 1'0I)
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com o respectivo
co, serão do teor seguinte:
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sêllo cm bran-

Pagou a quantia de .. , importancia do sêllo, emolumentos e respectivos addicionaes da patente de .. , como
consta dos assentamentos
a fi....
do livro de registo de
patentes n.? ... de 19 ...
Secretaria
d' estado dos negocias da guerra, direcção
geral, 3. a repartição central, em ... de ". de 19 ...
O chefe da repartição,

F ...
Art. o 7.° As cartas patentes serão submettidas á assignal~ ura regia, referendadas pelo respectivo ministro e entre.
gues aos officiaes a quem pertençam.
'-.1,\\\ ~
Art. 8.° Com relação aos ofliciaes que soffram os descontos de que se trata, em outros ministerios
onde se
achem servindo, deverá ser communicado
opportunamente á direcção da administração
militar, pelas repartições
competentes
(1' esses ministerios, o facto dos debites reslJectivos se acharem satisfeitos por completo, o que devorá,
pela mesma administração
militar, ser registado nos assentamentos dos ofliciaes para depois se lançarem nos diplomas as verbas de pagamento a que se refere o artigo 6.°,
em vista ela communicação fcita nos termos da segunda
parte do mesmo artigo.
Art. 9.° Aos officiaes promovidos para o ultramar nos
termos do decreto de 14 de novembro de 1901, serão conferidas cartas patentes d'esses postos. Quando, porém, voltem aos postos anteriores
por não terem completado no
ultramar o devido tempo de serviço, ser-lhes-ha esse facto
de regresso ao posto anterior averbado nas referidas cartas patentes por meio do apostilía, cuja importancia
será
immediatamentc
debitada na direcl.'1\o da administração
militar.
Art. 10.° Os officiaes promovidos para o ultramar que
ali não tenham completado o tempo do serviço a que ai.
lude a segunda parte do artigo anterior, quando nova.
mente promovidos ao posto immedinto, não serão pela di.
rccção da administração
militar debitados por dcspczéls de
patente, quando anteriormente
as tenham pago, ati fazendo apenas a corupet nte apostillu de regresso ao mesmo
posto.
Para tal fim, a estação competente qu fizer a promo~'ão do oflicinl n'estas circumstnneias, fará tamhC'm do 110\'U
acccsso expressa declaração na ordem do ex rcito,

L.~~
...
\ •({~p...)
~ '1:
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Art. 11.° Aos officiaes alludidos 110 artigo antecedente
e que não tenham pago por completo as dcspczns de pa·
tente, ser-lhos-ha levado em conta, pela direcção da adminlstraçao militar, no regresso ao mesmo posto, quaesqncr
quantia:'! por elles anteriormente
satisfeitas e relativas ú
patente d'cete mesmo posto, sendo apt"nas obrigados ao pa
gatnlnto do que faltar para sati fazerem a importancia integral da patente e mais a que diz respeito á apostilla.
Art, l2.' Fica revogada a legislação em contrario,
(! mini~tr() e secretario d'estado dos negocies da guerra
assnn o tenha entendido 6 faça executar, Paço, em ~i de
1711arçode 1 DO~J.= REI. - &bastião CWitodio de S01tSCt
~llc8 ,
2 a Rrparliçãl'

~ecrelaria d'estade dus negocio. da guerra- Dmcçáfl grral-

Conf ..rmando me com o parecer unanimo do supremo
~O?selho da justiça militar: hei por bem determinar que
o.lueOllecdida a pcnsãc annuul e vitnlicia de 00,)000 réis,
(esde \J de setembro d 1!)Üt-;, ao segundo sargento reforlllado, 11." 1 :701 de mntricula
da cire.nnscripção
(lo sul tIa
~lIarda fiscal, J()~é 1\lanllel, jlor estai' nas ~undi~'ões do
s 3.° do artizo 1 " da c irta de lei de U de setembro de

i

l\J(\B.

o'

O '.
. . llllnl:tl'O e secretario d'estado do ncgocios tb guerra
\,sl.m o tenha entendido e faça executar. 1':\(;0, em 1 de
nl de 1Dü\J.
UEI.=S~b(l8tiãu Custo-iio de Sousa lU-

t

~8,

2, o -- Portaria
Serret.lli,1 ti \,

101,10 dI!

n~go io da 9uma - 5. ~ Direr~ão - 2.1 r.eparli\flo

~ ;~t~en(1cn,ln :b ra ÕP :1pre enta(ln. peln (lil'ectol' da
.),' dll'f'\'<;ao da ('erl't:l1'ill 11'<,. t:ulo do.' lleorncio, da "l1I'IT1L:
\ ~ter'
,
n
o
'.
mina ~Ila .1;1gc~t d,' EI Hci, qlle !la :!." )'pparti~·ão
Ua ,1lH'~I~la din~c(:?t" _l'jn l'1' 'alla uma hibliotheca
II 't;tinac1:t
It
I corpo (1e a( I"11IJl11 tl'/1C;1I0!UI'1'ltllr,
P <111 '.'111111'os (I!l"lelae (O
rO)lO('('(oll:ttlllo

111\:'

~nv{)l\· 'I 1 II
8
~ 11 "
I ..
proprJa<la.
, PiH'O, em 1t d
.sOUBe, 1: UtS,

(J

o
...."

:1I(fl'Uj{'llto

to II lu

nOt'il tI 1!J

<lllua

·tudo,
,_

ill.
[>01"
'(J~(ISJ

trl1
,J

·(,;to c <I\'s-

I1lelO de

•

IVI

tu m

iíi.u Cu '{adiu dI'
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1.. f"erie

d'eltado dos negocio! da gQerra- 5.a DirecÇão- 2.' Rtparli~oo

Declara-se

que por portaria
de 28 de dezembro
de
observar as instrucções provisorias
para os serviços de administração
militar a cargo da 2."
repartição
da 5.a direcção da secretaria
da guvrrn , cuja
execução deve ter Jogar desde a data da publicação da
presente ordem.

1908 foram mandadas

4.0-Srmlaria

d'eslado dos negorios da gnma-Direrção

9ml-3.a

Reparli~ã8

Para cumprimento do artigo 26.° do regulamento
sobre
substancias
explosivas,
approvado por decreto de 24 de
dezembro de 1\)02, se publicam os seguintes alvarús :
lIiui~lerio dos negocios tio reino - Direcção ~ml de saudc e bmficoltia
l.a JIt'parLi~áo

publica

Eu EI-Hei faço saber aos que este meu alvará de licença virem que, attendendo ao que me foi representado
por A ntonio .J osé Fernandes,
residente
no logar da A Ideia, freguezia
ele Lanhellas,
concelho de Caminha, districto de Vianna do Castello, pedindo licença para c tabelecer uma officina destinada
a preparações pyroteehnicas no logar de Boncinha, da mencionada fl'eguezia;
Vista a lei de ~4 de maio ele 1002
o decreto regulamentar de 24 de dezembro de ] H02;
Visto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Antonio Jo {l Fernandes
a licença para a in tallação de lima offil'ina cxvlusivnm 'I1tC
d atinada a prcpnrnçõe
pyrotechnicas.
artifir-ios
de fllgo,
foguetes e a mauipulaçõos nnalogas rlc t'01'pO:; explosivos,
no logur de Boucinha, freguezia de Lanh .llas, cone lho de
Caminha, districto de Viauna do Cast '110, Iieundu o l'01\cessionario
obrigado ao disposto no' citado diploma
mais {LS seguintes condiçõ s geraes e e peciacs :
I." Entrar un caixa geral de d ipositos, no praso de
trinta dias a contar da data d'e ·te alvará, ('om a ({llantia
de 506000 réi', importancia
da cau~ào definitiva arbitrada.

2.a Na casa dLstinada a officína será construída uma
parcele ele alvenaria com a . pe 'sura de Offt,(), })r.!omenos,
e uma altura qu' 1I1tra}Jas'
o t>lllado cm 0''',5, 1lar li .
l
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que dividirá em dois compartimentos
essa casa, não lia
vendo cornrnunicação alguma entre elles e tendo, portanto,
esses dois compartimentos
a sua. porta ex terior.
:3. a ~ú poderá começar a laborar e funccionar depois
de ter permissão dada por escripto pelo administrador do
?oncelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo
lnspec~or de erviço ele artilheria ou por delegado seu, a
requerImento do intercs 'ado.
4. a Não effectuar a cessão ou transferencia sem previa
au~torisação elo governo.
D. a Acceitar
a visita ordinária ou extraordinaria do offieial de artilheria in pcctor ou <lo seu delegado, e bem asSIm a. elo engenheiro chefe da circumscripção dos serviços
teeh~lCOS da industria, permittinuo-Ihc
qne examine as
COllc1!çõe' ela instullação. verifique a producção da fabrica
e proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente
01'denadas.
u. a Xão effcctuar trabnlho nocturno .
. Pelo qne mando ás auctoridades,
trilrunaes, funcciona~IOS e mais pes oas a lluem o conhecimento d'cste meu
ah·al·á. competir, que o cumpram e gual'd m e o façam
CUmprIr e guardar tão inteiramente como n'elle se contém.
~ão pagou direitos de mercê por os não dever .
. E, pOI' firmeza do que dito é, lhe mandei passaI' o prcsen~e alvará, o qual vae por mim assignado e scllado com
o sêllo das armas rcaes e com o de verba .
.ti Dado no Paço, em I i de fevereiro de lU08.- EL-REI.=
rtlucr Alberto de Campo: Ilenrique .
Eu EI-Rei faco saber:1.O
que este meu alvará de licenf"L
.'
.
,< VII'cm
<ll1e, att ndr ndo ao que me fOI rcpresentudo
pOr '\lItonio
Pinto da Silva .1ullior, ('II 'a\lo, fogueteiro,
i~orador em ('0\' 'lias d' Cima, 1'1" guezia d, ~ .. João dtl
l'0ntouro, ('oncclho de H 'nd " di trido de Yizpu, pc~lllld.o lil' Ilç:t para c:-tab l'eel' lima
'ina exclll~ivallwlltc
d:sh,nacla a pr p.lra~'ü pyrotcehnicas,
no referido logar
~o\'cllas de Cima.
m \ lsta a lei de 2-1: de maio d 1fl02 c o decreto regulade U de deI. m],ro ll' HlO:.?;
C 1 to. o par 'e 'I' ua cummi.,,'ão d;) ·xplu.ivos;
d onlllerando
"tal' m IJl' 'cnchiua
todas a formulidaeh q~1C as leis ."igem: '
Jll .el pur h lU eOllcNl r au dilo Antonio Pinto lIa Sih'a
n10r a li 'nça para :1 inst 'llla -:10 de uma (lfticina f'xel u·

om
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si vamente destinada a preparações pyrotcchnicas. artifícios
de fogo, foguetes e manipulações analogns de corpos explosivos, no logar ele Covcllas ele Cima, fregllezia eh·
~. João de Fontoura, concelho ele Hescnde , districto (:t>
Vizcu ,ficando o concessionario obrigado ao disposto nos
citados diplomas c mais ás seguintes condições geraes e
especiacs :
La Entrar

na caixa geral de deposites, no }lraso de
trinta dias a contar da data d'cste alvará. com a quantia de
f)ObOUO réis, importancia da caução definitiva arbitrada.
2. a As parceles norte c leste da oflieina serão de alvonaria ordinária
OH de
tijolo; toda a installnção
crã C<'I'c-ada por um muro ou parapeito de terra. fazendo-se a
cntruda pelo lado sul, I' ni'tO poderá empl'rgur :t dynamitc.
:3." Só poderá oomeçar a laborar e fuuccionar dcpcis
de ter permissão dada por cscripto pelo ndministrador
do
concelho 011 bnirro, precedendo auto de vistoria feita pelo
inspector do serviço ele artilhe ria ou por delegado seu, a
requerimento
do int n-cssado ,
4.:1 Nilo cílcct uar a cessão on t runsfercncia som ]>1' 'via
auctorisacão do governo.
(l.a Accciiar
a visita ordinaria ou cxtraordinaria
do oflicial de nrtilheria inspector ou do seu delegado, e bem assim
11 do engenh .iro chefe tia ei rcumscripção
(lo' serviços 1L'chnicns da industria, permittindo-Ihe <lue examine as condiçõcs da instaJI:1c;âo, verifique a prcducção da fabrica e pro
ceda ÚS pesquisas qur lhe forem superiormente ord nada.',
(La Não eifectual' trahalllo noc1ul'J1o.
Pt'lo quc mando ás auetol'idades, t l'ibunaes, fllnCciol1arios
e mais pessoas a quem o l'onhcl'imento d'este meu al\'al'/t
• competir, que o cumpl'llln e guardem e o façam cumprir' l'
guardar tão intril'amt'nte
como ]l' 'l1e se contvm.
,Tão pagou dil' 'itos de mercê por os não dever.
E, pOl' nrmcza do que dito t\ lhe mandei )las. ar o presente alv~l1'á, o qual vac por mim a 'signaclo c ::il'l1aclo ('{1m
o s0110 das al'mas rcar:,; l' com o <le \'cl'1>a.
1):«10 no paço, cm 17 <1' j"'\'l']'t'iro de tt'O!).
EL-HEl.
=-.tl,thll1' ./1/I)('I'to eh· CClllllJ1).Q J]1·I/I·i',III.q,
:).0 -Scmlariil

J'rsl,lilll 110snr~otills da gUl'fra - Dir~t'~ã() 9'r,1I - 3.a n"ll~rlidiu

Para conhecimento (las (1iffercnt ' auctoridades milital'l's
se publica o s guintr:
Secretnl'ia
da guel"ra - f). a Dil'C(,~;1O--- A<1mini!'tr:wão
militar - :!.a H~pnl'ti~ào _ ~.a :-;;.{'~:to. _ l'ireular
11.0

1." Serie
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1:219.-Úsboa,
12 de abril de 1909. -Ao
sr. commandante
da 1.11 divisão militar.Lisboa. - Do director
gel'~l da secretaria da guerra.
~Ixando a lei de contabilidade
publica o período para
a liquidação das despezas de todos os ministerios, e tendo
a
a 5. repartição da mesma direcção communicado
«(que é
da responsabilidade
exclusiva
dos credores do estado a
f~lt~ de pagamento de qnaeHquer despezas que não forem
hq1udadas no praso legal, salvo quando a demora na apreS~nt~çào dos respectivos
titulos for devida a circumstanOla.manifestamente
imprevistas e nunca a desleixo ou inOl11'lados interessados»:
encarrega-me s. ex. a O ministro da
g:uerra de prevenir todas as estações militares e mais entidades que hajam de submetter documentos
a processo
~espcitantes
ao exercicio corrente, bem como quaesquer
Individuos isolados que recebam por meio de recibos, de
que fica da responsabilidade
dos conselhos administrativos, c taçõcs ou dos referidos individuos retardatarios
as
nnportancias
que por sua falta não sejam submettidas
a
P~'ocesso até 10 dc julho de lU09, não podendo depois
~ e'ta data obter proccsso,
em que pela direcção geral
a contabilidade publica 'eja permittido.
O que fica preceituado refere-se não só a todos venci~entos, seja qual for a sua natureza ou classificação, como
ainda a quaesquer documentos de despeza que devam ser
~Ublnettidos a processo qualquer
que seja a applicação
as respectivas verbas.
José Honorato de ~lIendonça, general de brigada.
d ldentioa. a todas as auctoridades
militares e mais entiades a quem o conteudo interesse.

S Se.cretaria da gUCI1'8- Direcção

geral6. a DirecçãoervIÇo de saudc c veterinario.1. a • cCl'ão.- Circular
n o ~70'
.
)
.
I
.-LI
boa, 14 de abril de 1\100.- Ao sr. comIllandante da l.." divis! o rnilitar.t-- Lisboa.-Do
dir ctor
geral da secretaria da guerra.
S. ex. a O mini tro da gllerm incumbe-me de dizer a
~'I~·-·a c digne determinar aos directores dos hospitaes
lltares
e enfermaria.'
regimenta! s sob as auas ordens,
qUe a.~.rcquisiçõ
d toda as roupa
hospitalares
devem
~er dn·.lgidlls ao deposito central do fardamentos,
por in
eer,nedlo da G.a dir c)' o d'o ta secretaria
d'estado, que,
e~ f.1.cc dos mappas d earga dos re pectivos hospitaos c
crmaria' r gimentae
a qu s destinam, as apreciará,
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e enviará seguidamente ao referido deposito central de fardamentos, ficando assim alterado o que foi determinado,
em relação a taes requisições, na circular n.? 14 de 2 de
julho de H)07, da 5. direcção da secretaria da guerra,
publicada na ordem do exercito n.? 12 (L" serie) do mesmo
anno. = José Honorato de Mendonça) general de brigada.
Identica aos commandantes da 2.a, s.-, 4.\ 5." e 6.a
divisões militares, eommandos militares dos Açores e lHadeira, directores de infanteria, de cavallaria, de artilheria, de engenheria, da administração militar e governador
do campo. entrincheirado de Lisboa.
ii

Sebastião Custodio de Sousa Telles.
Está conforme.

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
8 DE MAIO DE 1909

ORDEM DO EXEROITO
(1.' Serle)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.°_ Decretos
8eer~tarta d'estado doa negocios da guerra -

a.a Dirreção -

J.& fieparliçoo

Sendo conveniente
harmonisar a composição dos conselhos administrativo!!
dos grupos de artilheria
de guarnifào e as funcçõcs dos seus membros, que para uns s reguall1 pelo preceituado
no decreto de 18 de dezembro de
Hl02, que estabeleceu a fórma como deviam ser constituidos os conselhos administrativos
dos corpos, repartições e
e8t~b(llecimentos militares, e para outros pelo disposto no
:r.tlgO 1Hi.° do regulamento para o serviço do campo enbo.cheirado de Lisboa, approvado por decreto de 14 de
a rj] de 1904: hei por b m doer tal' o seguinte:
~l'tlgo 1.0 OS CODolhos administrntivos
dOMgrupos de
;;hlheria
de guarnição,
~rão constituidos pela seguinte
urllla:
Prl;lsidentc - O commnndante do grupo.
Vogaes - O official immediatamente
inferior ao comlllandante do grupo em antiguidade
e graduação,
prosent~ na s6c1 do grupo,
um capitão 0\1 subalterno,
quo
serVIrá de thesoureiro.
SeCretario_O
sargento ojudant
do grupo.
III§ 1.~ O official de gruduação e antiguidade imm dia ta" ente Inferior ao commandnnte, a cumulará as fuuccêes de
e~gal ~o conselho admini trativo, com todas as que lhe
lllpotll' ln p lo 8 II po, to
cargo.
tI' ~ 2.° O the oureiro, quando não ~ j:t o official d qll
Q a
o paragrapho
seguinte,
não pod rá exercer este

•
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cargo por mais de seis meses, nem d'elle ser novamente
encarregado,
salvo caso de força maior, sem que tenha
decorrido, pelo menos, igual praso.
Accumulará
este cargo com o commando, administração e instrucção da unidade a que pertença, ou com as de
que trata o paragrapho seguinte. Terá as dispensas de
serviço indicadas no § 11.° do artigo 217.0 do regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito,
approvado por decreto de 23 de abril de 1908.
§ 3.0 Nos grupos em que hnja dois ajudantes, o que
tiver a seu cargo o serviço das reservas,
será, em regra, nomeado para desempenhar
as funcções de thesoureiro.
§ 4.0 Na falta ou impedimento do sargento ajudante, serão as funcções de secretario do conselho desempenhadas
pelo primeiro sargento que o substituir,
conforme o preceituado no regulamento
geral para o serviço dos corpos
do exercito.
Art. 2.0 O presidente
do conselho administrativo
tem
as attribuições consignadas nos artigos 2.° e 3.° do decreto de 28 de novembro d 1908.
Art. 3.° Ao vogal de graduação e antiguidade immediamente inferior M commandante
incumb :
1.0 Como delegado do conselho administrativo,
vigiar
mais particularmente
o modo corno os sargentos
gcrent s
do rancho desempenham
os serviços a seu cargo, para informar devidamente
o alludido conselho;
2.0 Ser um dos elavicularioa do cofr do conselho administrativo.
Art. 4.° Ao thesoureiro incumbe:
1. o O preceituado
nos n. os 1.0, 2.° e 4.0 do artigo 4.0
do decreto de 28 de novombro de 1fl08 ;
2.0 Ter a seu cargo a escripturação da carga do grupo
e a conservação dos artigos em deposito.
Art. 5.0 Ao sargento ajudante incumbe:
1.o Desempenhar
as fnncções de secretario, tendo a seu
cargo o archivo do conselho, formulando as actas das sessõee, escripturando
e fazendo eacripturar,
ob ua r sponsabilidade, os registos do conselho que não estejam a cargo
do th soureiro ;
2.0 Redigir a corr spondencia
organi ar os r cibos e
documentos que, as ignados, pelos pr sid nt e vogaes do
conselho, hajam de subm ttcr-se a procsso
na dir cção
da administração
militar, ou ser entregu
11 quae quer
outras estações ou indivíduos, para certificar m o rec bi-

1.' Sel'le
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mento de quantias quo tenham de dar entrada no cofre,
ou para comprovação ou para liquidação de contas;
3.° Coadjuvar o thesoureiro nos serviços de que trata o
n. o 2.0 do artigo an terior j
4.0 Reunir, pam que sigam ao seu destino, as requisições de pl'LO e forragens
apresentadas
pelos coinmandantes !las baterias, receber os referidos generos e effectuar
as conseqn ntes distribuições.
Art. G." Só tem voto no conselho administrativo
dos
grupos o presidente e os vogacs.
As deliberações
(lo conselho serão tomadas por unanimidade ')U maioria de votos, e registadas
por meio de
actas assignadas
pelos votantes e pelo secretario, (1'le as
redigiu.
.
§ unico. É applicavel aos con olhos adminietrativoa dos
grupos () disposto no' ~~ 1.0 e 2.° do artigo G.o do decreto de 2" de novembro de 1 !)08.
Art. 7.0 Ao oíliciaes, presidente
e vogncs do conselho
a.druinistrativo dos grupos, ú applícavel
disposto nos artIgos 7. o. 8.0 c 0. o (lo decreto de 2 de novembro de 11)08.
AI't. .0 Continua em vigor o preceituado !lQS decretos
de 18 de dezembro de l\)U~, e de ~0 de maio de 1907,
que não s<'ja alterado pelas presentes disposições.
<? ministro e cretario d'estado dos n gocios da guerra
aS~I.1ll o tenha
entendido
e fac;~ executar. Paço, cm 1 de
abfll de l!j()!L
REI.
R~Úfl"fiuo CU/jtotlio di) Sousa Tel-

°

les.

=

=

Serrt'laria 11\ I.ulo Ilos nt'ocio: da guma-5. a I\~parlitál) da di'fe,táo geral
da ronlabi idallo rublica

~n:() havendo

n: tabcllu

da despez

ordinnria

(10

minis-

terlo da gll 'rl'a Ruca () nnno económico do 1!)1)8-t 000
~erb:l para jJn ramento da p nsões
tabclecidas pela carta
lei de !t (~I s t muro de 190 ; c U audo ela nuctorisa(J

çi\o COII(' (lida ao governo no artigo 3·L o de UlIlll outra
~arta de lei (la llle. m: data, ~Ilardada
a Pl·cscl·ipt;õ(,s do
~ 13.° do I'cf'ct'illo artigo :).1.°: hei por bem detl'rlllinal',
\endo ouvido o 'on elho dp mini tros, qllf no ministerio
< a fazen h srja al, rto, a fa '01' <lo lIlini:stcl'io da g'tllll'l':t,
Uln CI'I'(lito I' flC lal, d viriam nte !'('gistlulo
na c1irrc<:l\o
g:.r:11 ti cOIlt.:lhili(1 d pllhlicu, p·la quan tia dc I·H),$UOO
~ IS, II ;tdlli(·ionnr a i 'ual
omma :tnctori·, ela por d<'creto
ti e 4 d(· ~ v rei,'o do pr
lIte anno, para pagalllento at.é

111<lo corl' nt

anno ceollomico

de I UO -I \\09 da

pen-
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sões concedidas por decreto de 17 do referido mez de fevereiro amai" duas praças do pret que foram agraciadas
com a antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada,
do valor, lealdade e mérito, por serviços extranrdinarios
prestados no ultramar;
devendo os respectivos
documentos de despeaa ser classificados no capitulo 15,0 do artigo 45,0 na conta da despesa ordinaria do sobredito ministerio da guerra.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado,
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra, e os ministros
e aecretarios d'estado dos negocios das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar. Paço,
em 22 de abril ele H)09. = HEI.
SIJbastiâo Cu todio de
Sousa Tel/e,~=Alexr.tndre
Ferreira ('abral Paes do Amaral= COlide de Castro e Sulla=-=João de Azevedo Coutitinho+-D,
João de Alarcão Velasques Sarmento Os01'io=
D. Luiz Filippe de Castro,

Sem lar i" d'estade dos negocios ria guma- 3.11 Dircc~ão- 2.a neparli~áo
Não sendo conveniente para os interesses do estado a
existencia da fundição de canhões, onde se manufacturam
productos que podem ser fabricados na fabrica de armas
e na fabrica de projecteis de artilheria ; e resultando da
sua extincção uma considcravel
economia a favor de um
maior desenvolvimento
no fabrico do material de guerra:
hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 F: cxtiucta a fundição
de canhões, sendo
transferido
o pessoal operario e o material da oflicina de
mctaes para a fabrica d armas, l' o das rcstnntes oflicinas para a fabrica de projecteis de artilheria,
Art. 2.0 A fabrica de projecteis de nrtilheriu passará a
denominar- se fabrica de material de al'tilhl'l'in
o será dirigida. teclinieamente
por oflleiaes ela arma de artilhcriu,
sendo 1 director, coronel ou tenente coronel, 1 sub-director, major ou capitão, e 5 adjuntos,
capitães ou tenentes.
Art. 3.° As despezus com a trnnsfercncia
das officinas
da fundição de canhões para a fabrica de armas e pal'lt a
fabrica de material de artilhcria serão feitas por conta das
verbas orçamentaos destinadas a08 estabel cimentos fabris
do arsenal do exercito.
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presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negoeios da guerra, assim o tenha entendido e faça executar.
Paço, em G de maio de 1909.=

REI. =~eú(lstião Custodio de Sousa Telles.

SCCI'Claria d'estadn des negocios

da

guerra - P

Dircc~ão - V~ Rellartitio

Usando da nuctorisação concedida ao meu governo pela.
carta de lei de 11 de setembro de 1890: hei por bem declarar de utilidade publica a xpropríação
da antiga. casa
de capitulo, situada DO pavimento inferior do editicio do
extineto convento da Penha de França, n'esta cidade de
Lisboa, casa que, em 4 de outubro de 1722 foi vendida
pelos frades do referido convento a Amaro Nogueira de
J\ndrade, e que pertence hoje ao interdito D. Diogo Ignael? de Pina Manique, c que se torna neoessaria para amplIação do quartel da companhia de telegraphistas
de praça, 110 qual se acha encravada.
O presidente
do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocies da guerra, assim o tenha.
entendido e faça executar. Paço, em 6 de maio de 1909. =

REI. - heúastir20 Custodio de Sousa Telles.

•

Secretaria d'estade dos negocies da guerra - 5.11 Direcção - f. 11 Repartição
Tendo a experiencia demonstrado
a necessidade de se
alterar a duração de alguns artigos, fixada no regulamento
p.ara o abono de vencimentos ás praças de pret do exerCIto approvado por decreto de :3 de março de 1904 e no
decreto de 25 de abril de 1 U07: hei por bem decretar o
s gllintc:
Artigo 1.0 Os pennaehos, as granadciras
e as gnarni)'()esdos primeiros barretes terão a duração fixada na tab
ella ann xa a
te decreto.
Al't. ~.o A cada praça de 2.3 classe, durante os dois
annos de serviço, serão, em regra, distribnidos tres p:u'es
d~ 1~lpercatas, tendo cada um d' stes artigos, novo, o tempo
lIllOuno de duraçl o de oito m zcs,
O pr sídcntc do cons ilho de ministros, ministro e Becretario d'estado dos ncgocios da guerra, assim o t nha en1endido ' fa~a executar. Paço, cm G de maio de 1909.

=

tE!. =Sebastiêio

Custodio de Sousa Telles.
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Tabella

a que se refere

o decreto

d'esta

data
Duração
Anuoe

Deaignaçõea
N08
,

corpos
da

gllarni\'n.o
d e Li sbo a

Pennaehos
Gmnadeiras
Guarnição de primeiros

··.·•·······
barretes

.
.
.

3

3
3

....
·08 corpos
da

guar-nição
da provinda

7
7
7

Paço, em G de maio de 1\:)09. = Sebastião Custodio de
Sousa Telles.
2.

0_

Secretaria d' estade dos negocios da guerra - "irer~ão geral- 3.a B('parli~ão

Para cumprimento do artigo 26.0 do regulamento sobre
substancias
explosivas,
approvado por decreto de 24 de
dezembr.o de 1902, se publicam os seguintes alvarás:
Ilinislerio dos n('gocios do reino - Direc~ão geral de saúde e henl"ficcncia puhlica
ta Jlcl)arli~áo
Eu EI-Rei faço saber aos que este meu alvará. de li.
cença virem que, attendendo
ao que me foi representado
por Manuel de Magalhães Alves, da freguezia d Ribas,
concelho de Celorico ele Basto, districto de Braga, pedindo
licença para estabelecer
no logar da Cachada, d'uquella
freguczia,
uma officina para, fabricar fogos de artificio e
outras preparaçõos pyrotechnicas, bem C01110
s corpos
explosivos precisos para estes productos ;
Vista a lei de 24 de maio de 1U02 e o decreto r gulamental' de 24 de dezembro de 1U02 ;
Visto o parecer da eommissão do explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas a formalidades que as leis exig m:
Hei por bem conceder ao dito Manuel d Magalhães
Alves a licença pat'a a installação duma.
fabri 'U pyrotechnica,
destinada
ao fabrico e carr gam mto de cartu
chos, confecção de fogos de artifioios pyrot chnicos e fogos córados, 110 sitio da Cachada,
fregu úa d 1 ibas,
concelho de Celorico de Basto, districto li Braga, podendo
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tambem fabricar os corpos explosivos precisos para estes
productus, ficando o coucessionario
obrigado ao disposto
nos citados diplomas e mais ás seguintes condições geraes
e especiaes:
.1.a Entrar na caixa geral de depositos, no praso de
trmta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de lOO;>UOO réis, impor tancia da caução definitiva arbitrada.
2.a A oflicina será dividida em dois compartimentos,
sem communicação
interior, por uma parede e guardafogo de alvenaria,
elevando-se acima de uma cobertura;
Um dos compartimentos
será destinado á armazenagem
dos produetoa fabricados e materias primas em deposito e
o outro reservado
exclusivamente
para o fabrico; a ent~ada para o recinto murado far-sc-ha apenas pela face
"Irada. ao sul; o muro deverá ter 2 m tros de altura, pelo
menos, ti poderá ser substituído por traveses de terra da
mesma altura.
3.a Só poderá começar a laborar e funccionar
depois
de ter permissão dada por eseripto pelo administrador
do
?oncelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo
lnspeetor de serviço de artilheria ou por delegado seu, a
requerimento
do interessado.
4. a J.: ao cffectuar a cessão ou transfereucia
sem previa
au:oris:t(,'<Lodo governo .
a
. D. Acceitar
a visita. ordinária ou extraordinária
do offieia] de artilhcria in pector ou do seu delegado, e bem as
~Im a. do engenheiro chefe da circumscripção
dos serviços
d~c~meo da industria, permittindo-Ihe
que examine as conIÇOCSda installação,
verifique a producção da fabrica e
proceda tl p squisas que lhe forem superiormente
ordenadas.
G. a .. Tito effe .tuar trabalho nocturno.
1
d 7 .: Nao t 1'<1. em deposito mais de f> kilogrammas
de
ynamit ' .
. Pelo que mando ás auctoridades,
tribunaes, funecionariOS,e mais P s80a8, a qu .m o conhecimento d' este meu al\'a~a c<nnpl.tir que o cumpram
guard m o o façam cumprll' c guardar t· o int iram ente como u'ellc se contém.
~üo paguu direitos II IllOI" ~ por os nuo dever.
E, por íirm za do que dito é, lho mandei pas ar o pre~en:c alvará, o qual \'. 1'01' mim as ignudo c cllado com
sello da Hrma r 'a' c tom o de verba.
m:!7 do ma.l'C·o
d 100. - EL-m~r,
eOnDado I. !lo 1)3.('0
~ ,
)'
,.' 1 rUlJrica e gU:ll'Ila. _
rthw' Alóerto de Campos llen
lque8.
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Eu EI-Rei taço saber aos que este meu alvará de licença
virem que, attendendo ao que me foi representado
por Antonio Rodrigues
Adrego, do logar das Pedras de Cima,
freguezia de Arada, concelho de Ovar, districto de Aveiro,
pedindo licença para uma officina exclusivamente
destinada a preparações
pyrotechnicas,
artificios de fugo, foguetes c a manipulações
analogas de corpos explosivos ;
Vista a lei de 24 de maio de H)02 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro de 1902;
VIsto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Antonio Rodrigues Adrego
a licença para a linstallação
de uma officina exclusivamente destinada a preparações
pyrotechnicas,
artificies de
fogo, foguetes e manipulações
analogas de corpos cxplosivos, no logar das Pedras de Cima, freguezia de Arada,
concelho de Ovar, districto de Aveiro, ficando o concessionario obrigado ao disposto nos citados diplomas e mais ás seguintes condições geraes e ospeciaes :
L." Entrar
na caixa geral de depositos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 50aOOO róis, importancia da caução definitiva arbitrada:
dita será separada do de2.a A officina propriamente
posito de matérias primas por uma parede de alvenaria
de 60 centimetros
de espessura,
sem abertura
de communicação entre os dois compartimentos,
devendo a parede prolongar-se em guarda-fogo 50 centimetros para cima.
do telhado e pará fóra da fachada do edifício, H cobertura
será leve e não poderá ter cm deposito mai
de 2 kilogrammas de dynamite.
3. a Só poderá começar a laborar e funccionar depois de
ter permissão dada por oscripto pelo administrador
do.concclho ou bairro, precedendo
auto de vistoria feita pelo
inspector de serviço de artilheria ou por delegado BCU, a
requerimento
do intercs 'ado.
4.a ~ao ffectuar a cessão ou transfereneia
'cm previa
autorisação do governo.
5, a Acceitar a visita ordinaria ou extraordinarin
elo official de artilheria inspector ou do 'eu dei gado, c bem a sim a do ngenheiro chefe da circumseripçâo
dos erviços
technicos
da industria,
pormittindo-lh
que examine as
condições da installnção, verifique a producção da faurica
c proceda
ás pesquisas q\lO lhe forem superiormente
ordenadas.
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6. a Não effectuar trabalho nocturno.
Pel? que mando ás auctoridades, tribunaes, funccionarios
e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu alvará
competir, que o cumpram e guardem e façam cumprir e
guardar tão inteiramente
como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o pre·
sen~e alvará, o qual vae por mim assignado e sellado com
o sêllo das armas rcaes e com o de verba.
Dado no paço, aos 27 de março de 1909. = EL·REI,
C?m rubrica o guarda. = Arthur Alberto de Campos Hen-

1"lques.

3.° -

Secretaria d'esíade des uegotios da guma-Direcção

Para conhecimento das differentes
se publica o seguinte:

geral-3.a

autoridades

Repartição
militares

Secretaria
da guerra - Direcção geral1.a Reparti~erviços do estado maior, instrucção
e justiça.Ircular n.? 1.- Lisboa, 20 de abril de 1909. - Ao sr.
~ner~l commandante
da I." divisão militar.-Lisboa.Os director geral da secretaria da guerra .
. ex.a o ministro determina o s guinte:
di 1.° Serão convocadas para o serviço ordinario, por trinta
tias a começar no dia ~5 do próximo mez de maio, nos
normos dos §§ 1.0 e 2.° do artigo 6.° do regulamento para
d organlsação das reservas do exercito de 2 de novembro
1~t~99,as pruças da La reserva das classes 1909, 1910,
.. 1.e lU12, pertencentes
á arma de engenheria, da es~~cI~hdadc tcll'!JrrtJihi 'tas de camptmh«, domiciliadas
nos
i Ids~rlCtosde recrutamento
e r serva do continente, abuixo
n Icndas:
•
a) ...Ta classe d IDO!):
Sargentos'
Ca.bos e s~lda(los erv ntes;
~)abos e soldados conductor 8.
C Na classe dEI 1910:
Cabos e soldados servent s j
abos c soldado' conduetore
Nas elas cs d 1911 e l!H::?:
2 ~bos e soldados serven tes.
nu'
Serão di pensada
da convocação a que s refere o
mero anterior as praças r sident '8 no estrangeiro,
nas

6~0-

g
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provindas
ultramarinas
ou embarcadas como tripulantes
em navios nacionaes, com a devida licença.
13.° Os reservistas serão encorporados,
em Tancos, na
companhia de telegraphistas
de campanha.
4. o O primeiro dia de marcha para todos os reservistas
é o dia 25 de maio.
5.° Na organisação dos itinerarios
e mais serviços neeessarios para a apresentação dos reservistas seguir-se-hão
os principies
estabelecido I:! na circular d'esta secretaria
d'estado n." 8 de 14 de maio de 1908. = José 110n01'((to
de Mendonça, general de brigada.
Identica
2.a, 3.a, 4.a, 5." e G.a divisões militares, commandos militares
da Madeira e Açores, campo entrincheirado de Lisboa.
á

Secretaria da guerra-Direcçao
geral-B.a
Direcção-eServiço de saude e veterinário -1. a Secção. - Circular
n.? 840.-Lisboa,
23 do abril do 1900.-Ao sr. commandandauto
da La divisão militar. - Lisboa. - Do director geral da secretaria da guerra.
Sendo muito elevado o numero de licenças concedidas
pelas juntas hospitalares de inspecção a oflieiacs e praças
de pret do exercito, o que não sómento 6 prejudicial ao serviço, mas também constitue grande encargo para a fazenda
publica, quando o arbitramento
da licença importa concessão do transporte:
s. ex. a O ministro determina que v. x. ~
reeommoude
a todas as juntas hospitalares
de in pecção
da divisão do digno commando de v. ex.", que, na concessão das referidas licenças, tenham sempre ém considcração a rigorosa observancia das disposições do artigo lO;)_ o
do regulamento das inspecções medico-militares,
e do n. ° 7. o
da ordem exercito n.? 20 de 1886.
JÓbé Honorato de
Mendonça, general de brigada ••
Identica aos commandantcs de 2.\ 3.", 4.a, 5.a
G.a
divieões militares o commandos militares dos Açores e :\la-

=

deira.
Secretaria da guorraDirecção gcralG. aDir cç. uServiço de sande e veterinário - 1. a Secçao.ircular
D.O S..lD. =Lieboa , 24 de abril de lDO!J.-Ao
r. comnraudantedn
l ." divisão militar.Lisboa.c-- Do director
geral da secretaria da guerra.
Sua ex." o ministro det rmina que v. ex." s digne dar
as convenientes
ordens para qUl', de futuro, s 'jmu enviados á G.a direcção d'esta eccreturia d'estado, nos tel'lllOS
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indicados no artigo 50.0 do regulamento geral do serviço
de saude do exercito, os mappas das juntas hospitalares
de lnspecçlto da divisão do digno commando de v. ex. a,
que digam respeito a concessão de licenças arbitradas pelas mesmas juntas a praças de pret, continuando, porém,
a confirmaçflo d'essas licenças a ser feita por v. ex.", nos
t~rmos 00 artigo 46.0 do citado regulamento e mais legislação em vigor, não carecendo por isso da approvação
do ministerio da guerra. = José Honorato de Mendonça,
general de brigada .
. ~delltica aos commandantes da 2.a, 3.a, 4.:1.)5.a e 6.:1.
divisões militares, e commandos militares dos Açores e
Madeira.
Sebastião Custodio de Sousa Telles,

SECRE'fARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
22 DE MAIO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.' Serie)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.0_ Carta de lei
Milliskrio

dos IIrgocio. da Iazenda=Secretaria

grral

DOM }\IANUEL II, por gl'a~a de Deus, Rei de Portugal li <los Algarves, etc. l·nzemos saber a todos os nossos súbditos que as côrtes gcraes decretaram
e nós
queremos a lei seguinte:
Artigo 1.° l~ o governo auctorisado a despender até a
qUantia de 100:000:000 réis com 08 soccorros que seja
ne~essal'io pre tal' cm virtude dos desastr s produzidos 110
P:l1z pelo Ilbalo de terra do dia 2:3 de abril.
fi Al't. :2.0 O governo dará conta ás côrtes do uso que
Zer d'e ta nuctorisação.
Art :~." Ficn r 'vogarla a Jegi. Jaçrio em contrario.
}\(andall1o portanto 11 todas as auctoridades
a quem o
C'onhC'('irncllto
ixecuçâo da presente lei pertencer,
que a
~'u.mpram p guardem e fu(::tm cumprir e guardar tão inlI'aJll('llle como n'ella se contém.
O Illill i tro
ecretario d'c: tado dos negocies do reino
e o !nini tro ' ecretario d'c"tado dos 11 go~ios da fazenda
a fa~:lIu imprimir, publicar e ('01'1' r.
Dada no pa<;ll. ao: (i de maio de 1 !JU!).= EL-HEL com
fllbrica e g-n/ll'Cla.=Al,x(tnd)'('
Ferreira
r:'abral Pae/l do
~~mar(d
Julio Soare Branco. - (Logar do êllo grande

n~ II nrmas rC/lC'R).
n Cdal·ta lle J i peln qnnl Voo
a o

C)

d cr to da

côrte

fi

::\1 agestnde,

gemes

tendo

sanccio-

de 2G de abril do

C())'.

ORDE~I

70

DO EXERCI.TO

K" G

1.- Seri

rente anno, que auctor isa o governo a despender até a
quantia de lOO;OOObOOO róis C0111 os soccorr os que seja
necessário prestar por cffeito dos desastres produzidos no
paiz pelo abalo de terra do dia 21) do referido mez, manda
cumprir e guardar o mesmo decreto como n'elle !:e contém.
pela fórrna retro declarada.
Para Vossa Magestado ver.

Ernesto Augusto

da Costa Campos Branco a fez.

2.0
S~mlaria

-

Deeretes

d'estade dOMIle~ocios da ~urrra - ~.'l ReparliçEo da din'c~i\o geral
da conlahiliilailt' 1"lhlira

Com fundamento
no artig« 1.° da carta de I i de (j docorrente e no n. o 1. o do artigo 3,1.0 da lei de D ele setembro de 1\)Otl, guardadas
todas as prescrições do ~ :3.0 do
mesmo artigo:
hei por bem, tendo ouvklo o conselho de
ministros,
dctermiuur
<lue sl'ja aberto 110 ministerio
da
fazenda, a favor ds ministcrio da guerra e devidameute
r('gistado na direcção g't>ral da contuhilida
publica, um
credito «special da quantia de )30:(lOO;)OOli rl,j~, a inscrever
na tnhclla da despesa extrnorclinarin
do referido mini .tcrio da guen a, sob 11 dcsignnção : ca pitulo 15." - dcspezas
com os soecorros recla mudos pelos dosastrcs produsidos no
no paiz pcl .. abalo de terra de 2;~ d(l abril de 1\lO!l.
O tribunal de contas declarou achar- se este credito nos
termos legues de ser decretado.
O presidente
do conselho ele mini stros, mini tro e secretario J'cstaclo dos negócios (h guerra, c o ministro:
c socretnrics
d'estado das drmaia ) cpnrti<;õe~ ii iII! o tenham «ntcndido e fnçnru executar. Paço, ('111 10 de maio
de 19m).
HEI. = BtlH/1S1ii'to Custodio de Sowa '/ellrs-

Alerondre

Ferreira Col))·ol Paes do Aml//"II1= Coud e de
Soll(/ = J }tw SIl(I/'( S n/·Il1ICO : JONII de .lzcI·úlo
{'outillhu = _ D . .1ulio de Alare/ia Fel((sljlli ii ,:)(/nIll1Ito Ú 01'io = D. Lltiz lt'ilip1Je de C/l,~t,'u.
{'(lst,.O

e

3, o -Portaria
Sl'l'rl'tariil d'rsl31lo Ilus III'gol'ius da guma - I.a Dirrl'~ão - ~. a Rfrarli~áo
I1a\"cmh rcponhl·('illa ('onvl'nicncia
em 1ar!l1nlli ar os
de ti!'o da class ci vil l'om a ill h'lH.:c;()e que

0.'('I'CI('1O
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para O tiro elementar foram mandadus obs rvar nas unidade
de tropa, pela portaria
de
de fevereiro ultimo,
conseguindo-se
assim, nuo só tornar mais pl'of1C'110 o e11sino do atiradorc
civis, mas ainda vital' a duplicnçào do
inat 'rial de tiro nas carreiras;
sendo tam bem de indiscu~ivel vantagem
regular
o di pcndio de munições com a
InlStrllcc;ao do atiradores
civis I cduzindo o aos justos
limitl's do que é proveito o à pl'cpar~ C;ã.o da defeza do
paiz , sem prejuiso do auxil o do estado aos prog'ressos da

Ilti! instituição elo tiro nacional ; c convind .., alem d'isso,
tornar uniformes os concursos de tiro em todas as carrciras, de férma que, p ela couiparnção do' seus 'csultados,
110' a veriticar-s.
o nproveitamento
dos atiradores dt, cada
varreira : manda Sua. Ing. tudo EI.U(·i, pvlu secretaria
d' c~l:ldo dos negocio
da g'm 1'1'8, q11e, emqunn:» lliio for
e~lIlve11ientelllente r modelado o regulamento de tiro naCHIna!, approvado P r decr lo de ::7 de novembro de 1n02,
II observ m cm todas a carreira
de tiro 116in trucçõ.
Pt·O\·i::H.iriulSpara II tiro civil, qu' baixam a t;iglH,da pulo
g nC1'1I1 d brigada
di rector g'l'ral da m sina ~l'CJ etaria
d'estauo, Jo " Honorato de )[t·IldoIl~·a.

Paço,
de

SOIlM(

11 1
'l't:llel>.

('111

maio d . HI08.

ela. tiuo Custodio

Instrucções provi orias para o tiro civil
dn claFsc civil
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este não for suffieiente, por pessoal auxiliar (officiaes subalternos ou aspirantes a official na carreira de Lisboa, e
sargentos nas restantes
carreiras) requisitado pelos directores no numero necessário para qne haja um graduado
em cada linha de tiro.
5. O pessoal auxiliar, escolhido de entre os graduados
com reconhecida
aptidão para instructores
de tiro, será,
quanto possivel, sempre o mesmo durante todo o período
annual de instrucção.
n. "\ matricula nas carreiras será permittida a todos os
individuos do sexo masculino da classe civil, cuja idade
esteja comprehendida
entre os quinze c quarenta e cinco
annos, que sejam de nacionalidade
portuguesa
e que não
tenham defeito physico visivelmente
incompativel
com o
proveitoso uso das armas de guerra.
Os menores de dezoito annos só serão admittidos iL matricula quando para isso tenham licença de seus paes, tutores ou pessoas encarregadas
da sua instrucção ou cducasão.
7. Poderão também ser matriculados
nas carreiras para
receberem instrucção com os atiradores civis:
a) As praças do exercito pertencentes
li 1.1\ e 2.a reservasj
b) As praças das companhias de reformados, de idade
inferior a quarenta
e cinco annos, que n:LO tenham sido
julgadas, pelas j untas hospitalares,
incapazes de todo o serviço;
c) Os estrangeiros residentes em Portugal, qunndo, para
isso, tenham obtido a. necessaria auctorisação da. 1.a direcção da secretaria da guerra, solicitada por intcrmedio dos
directores das carreiras que desejarem frequentar.
S. Os ofliciacs e sargentos
elo exercito activo, assim
como os indivíduos
da classe civil de idade suJ> rior a
quarenta
e cineo annos, pod rão também frequentar
as
sessões do tiro civil, mas somente para () tiro livre e nas
condiçõei:! designadas
na alínea d) do n." 4:3 d'estas ins_'
trucções.
9. Aos individuos de que tratam os n.OS () e 7 Jas prosentes instrucções serà ministrada a instrucção preliminar
de tiro (quando sejam principiantea)
o ,l pratica do tiro
elementar, dividido em tres serics, cada urna da' qune
constará de dez sessões, sondo trcs e. coutadas ti, di tancia
de 100 metros, tres ~íde 200 metros, dilas :í de :300 metros (' duas ~\ de 40n metros. Cada atirador far.í cinco
tiros .m cada sessão de cada soric.
.

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO N.o 6

73

10. Os atiradores pro seguem na execução das seSSÕ0S
de cada seri pela ordem das mesmas indicada na tabella
de. que trata o n. o 12 (1'estas instrucções, qualquer que
seJa o resultado da sessão anterior, mas nenhum atirador
poderú fazer em cada dia mais de duas aessões.
· ~1. Os alvos a empregar na instrucção dos atiradores
CIVIS serão os descriptos nos n. os 0 e 10 das «Instrucções
pal:a os exercícios de tiro elementar» approvadas por portaria de 8 de fever iro do corrente anno,
12. As sessões das tres seriea de tiro elementar serão
realisadas nas condições da seguinte tabella:
)linilllo de pontos para a
clu8iOcaçíio
em ca<1<1sr-rtr1.' Ser+e

2.· :Sorlt'

'J

3.a Seria

___.._

1)osi\'(jp8

o

elos nt lradur es

..
.~

~ t;;

'"

La
2.'

O ~

~ Q>

~S

-- -

'"

D

ú!!lllo, a braço' ..
De Joelhos .. . .• . ..
De pé. a braços ....

S

5 24
.\

5

CN

-_ 7.-

Dei~ado, a braços .•
ã> De Joelho)! . .. . .. •.
S I De pé, a bruços ....

'1

~

'. 2.t:

· . E

--!-

f,,10'

~
iS.t:

-

. ~S

31
30

31
90

29

:12 96 •

30

.
Deitado, u brnços ..
De.io slhos ........

.
Deitado.

5 16
25
26
fi l~ 45 22 66 25 7~
5 14
19
24

B

-._

--_

.......

---

C

~ 11 21 16 31 20 3U
[) 10
15
19

D

5

-

a braço

De joelho

••
.

Total

H
7

[)

~---------------

-

oo

;..;

---_._--_

t 8e
·

23

5 22

"'_t--

6'

.."

~~iE I iE

3c"
3.-

.~

f;
.•
,'

.

~

Ir,,)

12
11

2'3
'

-.210

17
15

"2
.)

-..

212

.
sR lInlCO.
A l.a, 2.a e 3.3 séries da ta b ella constituem,
Ap
ri
ctivaml'nte, o tiro -lcm mtar de 2." classe, de l.a
c asse, c da elas
1:11)einl.
1')
'l li
:\tirador algum poderá executar os tiros da 2." ou
'fi' ,~l'Ie sem que t nha ati feito As condi~õ s de elassilca~ao da cri immcdiatnment
anterior.
«r ;
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14:. Satisfazem ás condições de classificação de qualquer das serics os atiradores que realisareni o numero de
pontos fixados na tabella respectiva, para cada seesão. ou
os fixados para cada distancia, ou, ainda, os fixados para
a totalidade da serie.
.
15. Os atiradores que satisfizerem, na execução da 1.~
seria, a qualquer elas condições de quc trata o numero
antecedente
terão a clasaificnção de atiradores
de 2. ~
classe. Os que na execução da mesma série realisnrem
50 a 14:0 pontos terão a classificação de atiradores de 3. a
classe,
Os que realisarem menos ele 50 pontos serão considerados inaptos.
1(3. 08 atiradores de 2.:1 classe que satisfizerem, na
execução da 2,:1 sede, a qualquer das condições de que
trata o 11.° 1-1, terão a claseiticaçüo de atirndores de 1.
classe, mantendo os outros a classificação anterior.
17. Os atiradores
ae 1." classe que sutistizcrem , na
execução du :3." série, a qualquer das condi\õc~ de que
trata o n. o 1 -1 terri.o a clnssiticaçâo de 1\ tiradores cspeciaes,
mantendo os outros a clas-ificação anterior.
18. As classi ficações a quo se referem os n. ,H lfi, 1G e
17 são, pum todos os effeitos, eqniv:dcntes ;ís que, respectivamente,
S:LO concedidas aos atiradores militares, nos
termos das «Instrucções
para os cxercicios ele tiro elementar» npprovadas
por portaria de 8 do fevereiro do
corrente

nnno.

ln. A claHsificac;ão lil' atirador especial, ulcançadu nas
condições .lo n.? 17 das presentes instrucções , ó cquivaIentc à de atirador
<1(' 1.:1 classe alcançada na execuçuo
ela tuhcllu rcspvctivn do regul.uneuto elo tiro nacional, npprovndo por decreto d(' 27 de novembro ch' mos, l ara os
dl'eitos ele que il'ata artigo 1·17." do regul.uuento do l:i rviços (lo reorntumeu ia, approvado por der-reto de ~4 de
agosto de 1DO1.
:W. \ '~ill lIl,illltitlas pam tOl1os o l ff'Ítos n da ificaçuel' ai ançallas na to l'l'l1(;?to das lall(,II;\., do r('gulaml'nto
do tiro nacioll:11. PIll'a os <]1I\' cOlltillllarclll a in truc<,il.o,
!lt>gtll\(lu a taLella cstaL I, l'ida }lpln n.O 12 da pr' 'Itt s
in;trl'cr:!,l'"
CiS nntigos atimdlll'cs dI.' 2.1l ela e lwrão consi,lcmJu
como t 11\10 satisf,·ito Íls condiçu·s <ln La
ri,
é o :lIlliglls atil'lltlorCB <1<, 2.u das'c
('OUlO tendo l::l.ti feito
ás ('Ollllir;,) 's da 2.a srrie.
21. O atiratlon's l'ivitl qn' aI'an<;flJ' ma
de atiradorcs
de l.n elasse ou de aiil'a<lore
(j

l,' Seria
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derfto usar na lapella um distinetivo constituido pelo emblema representado
na Iigura 7G da 4. a parte do regulamento de tiro da infautcria, ele metal amarollo em ambos
e assente sobre um Inço de fita ele seda de om,02
de 1n.rgllra, cuj 1 côr será azul clara para os atiradores de
1..1 classe e vermelha para os atiradores especiaes.
22, .\8 praças reformadas, ou da 1. a e ::?a reservas, que
forem atiradores de 1 a classe 011 atiradcres especiaes, poderao usar com o trajo civil os distinctivos correspondentes de que trata o num 1'0 anterior, e, quando uniformisados.' usarão distinctivus iguacs aos das praças do exercito
activo qne tiverem igtt:1es classificações.
, 2:3, Ü:! atiradores civis que vierem a alistar-se no excrCIto usamo desde logo, nos seus uniformes, os distinctivos
correspondentes
ás ela siticacões quc houverem
alcançado
nos termos dos n.? 11) ou 17 das presentes
instrucções,
Do mesmo modo as pl'ac;as do exercito que pas~ar m ás
companhias .10 reformados,
ou á 1..1 e 2, a reservas, poderuo lI;;ar com o trajo civil os di stinctivos de que trata o
n.s 21, correspundentes
<is ela ,ifi('ac;iJee que no serviço
.:Jetivo houverem alcançado.
2-1. Alem da instrucção do tiro el -mcntar haverá nas
'arreiras concurso
de tiro, torneios, campeonatos e sesOS casos,

livre,
It) ..'a carreira d
llnl concur o nacional
Sues

tiro da ~uarni(to
de' Lisboa haverá
de tres cm tre annos, nas cpochas e
'cgllndo os programmas
(Pi C (Ido mini t rio da gucrra
forem determinados.
Em c: fIa uma (las outras carreiras de
tiro rio pai7. }W\· r:'t toJo os annos um concurso local, qlH\
se I'cali. anl no p llaltimo (lomingn do me7, de outuln'o, ou
ll1 fl'lalqu
r do, {li s imlll linto; (1'11111<10 n':ul'lCllo não
}l) sa, p»)' motivo jn tifi a ln I' li aI' !'lO,
b) Üs torneio
e (,:1.mp anato!! r,'ali ar-se-lião cm q llaIqllcr
ep\lcha 110 pariodo normal li· in tl'lI\'~,LO c pOllol'lto
protnovd o n ramara
muniC"IHL ,a llni:w do atir:l<lol'
"
c .~ p rtll II Zl' e sna fili.l., ou qualquer Jl'llPO dp,

P lo n}(~Il<) , li ze atiI' dor 5 ind,>p 11(1 ntl'S, Os pl'omotol'e~
re pon lLili : r- -h ) p lo {lI' mio a ditrilmil' ao ('on~()rl' n t
Ic nç' rl lU n JS t 'TUJO tI'
qn
()
I'\, pPetlVOS
progralllllla
,O < U'I
llIpr
ol'gani n(lo~ pelos <lir\!"tor
dl
,I'feira
e II o pol I'. c ('ctltar-r'
elll a
approva .L<l d l La dir 'ç ) da fj r >tarÍ'l da gu i'l'l'a ,
d c) A
c õ
livr
s r o p rmittidll pelo <lireetoI'cs
a 'arr 'ir , '!Upre qu C fi) ella
'll~{) prej udiq ue 11
r guiar xet:u~"LO
tiro das
b lia .
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25. Os alvos para os concursos locaes terão organisação identica á do alvo B, mas as circumferencias
traçadas
no painel serão em numero de ] 6, medindo os raios, resOro,29;">,0''',35,
pectivamente,
Onl,075,
13,0111,185,001,24,

o-,

001,405,001,46,0111,515,
om,57, 001,625,001,68,0'\
7i15, om,7\),
01ll,845 e om,\)O.
26_ As provas elos concursos locaes serão prestadas com
os alvos a 200 metros de distancia, disparando cada atirador cinco tiros em posição regulamentar
à sua escolha,
mas sem que a arma seja apoiada.
27. Os directores das' carreiras; solicitando o auxilio das
camaras
municipaes,
acceitando o das associações de atiradores civis portuguezes
e suas flliaes, ou dos grupos de
atiradores
independentes,
procurarão
reunir os premi os
necossarios para serem distribuidos
aos atiradores mais
classificados nos concursos locacs.
28. Somente serão admittidos a tomar parte nos concursos locaes em qualquer carreira:
Ct) Os individuos que, achando-se nas condições designadas nos n.:" G e 7 das presentes
instrucções, no anno
do concurso tenham realisado na carreira uma serie completa ela tabella de que trata o n. o 11;
b) Os individuos que, achando-se nas condições designadas nos n. os 6 e 7 das presentes
instrucções,
tiverem
já alcançado a claaeificação de atiradores espeeiass, ou a
sua equivalente nos termos do que dispõe o n.? 1n.
2\). Para effeitos de classificação e premios, os atiradores admittidos
aos concursos
locacs serão divididos nos
seguintes quatro grupos:
1.0 gmpo-c-Atiradores
do qualqu l' classificação
que
nos conClU'S06 anteriores
tenham já sido premiados duas
ou mais vezes.
2.° gmpo--Atiradores
CJu(~no anno do concurso OH no
anteriores
tenham alcançado a classificação de atirndore
espeoiaea ou a sua equivalente
nos termos do qu .dispoe

o n.? 19.

:3.0 grupo-a)
Atiradores
<lu no anuo do concurso tenham executado
n tabella da 3,11 serie Sem alcançareur a
respectiva
classificação;
b) A tiradores qu' no anuo do
concurso tenham executado a tahella da ~.a seri ; c) Atiradores que no anno
concurso jenham executado como
repetentes
a tabolla da L" serie.
4. o grupo - Atiradores quo no anuo do concurso tenham
executado pela primeira vez a tabella da 1.a seri '.

ao
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§ unico. Não serao admittidos a tomar parte nos concursos locaes os atiradores
que, executando no anno do
?oncurso a ta beIla da La serie, tenham sido considerados
Inaptos, nos termos do n." 15 das presentes
instrucções.
30. A classificação dos concorrentes,
em separado para
cada grupo, será feita pela ordem descendente da somma
ele pontos que cada atirador tiver realisado nos cinco tiros
~a prova. Em igualdade
de pontos preferirá:
1.0, o que
tiver maior numero de impactes;
2.°, aquelle cujos impactes se tiverem dado nas zonas do alvo de mais alta numeração. Serão excluídos da classificação todos os concorrentes que não houverem realisado, pelo menos, 40 pontos.
~31. Aos concorrentes do 1.0 grupo de qne trata o n.? 29
uao será destinado
premio algum, excepto se elles ruesJ?OS, para
esse fim e a expensas
suas, os adquirirem.
He~á, porém, conferido um diploma de atirador distineto,
aS~lgnado pelo director da respectiva
carreira, a todos os
atiradores d'este grupo que na prova do concurso realisarem 70 ou mais pontos.
32. Os premios que se podérem obter serão destinados
e repartidos por
aos ~. o, 3.0 e 4.0 grupos de concorrentes
el1es em numero proporcional
ao dos atiradores que em
\!ada. grupo prestarem as pl·ovas.
:13. A entrega dos premios aos atiradores que os houverem alcançado realisar-se-ba no mesmo dia do concurso
Ot1 em qualquer
outro, dentro do praso de oito dias, e a
esse acto se dará a maior solemnidade, effectuando-o, sempr~ que seja possivel, nos paços do respectivo concelho.
34. Quando na localidade da carreira. houver alguma
~anda de musiça regimental, esta tocará durante as provas
do concurso e durante a sessão solemno da distribuição
Os premi os.
35. Os pi' miados terão direito a escolher os pr emios,
pE'la ordem d: classificução
que tiverem alcançado.
Para
;sse fim, o jury organi ará uma li ta uni 'a dos premiados
tos 2.°, 3.° e 4.0 grupo,
relacionando-os
pela ordem descCidente da somma de pontos que cada qual tiver renli"'at o e oh ervando, quando
ejn necessario, a ordem de
prcferencias
c tabel cirla no n." :30.
36. A prova pratica. a que s r fere o artig-o 147.0 do
ícgulamento dos serviços do recrutamento
de ~4 de agosto
~e 1~01 será prestada, prec edendo requerimento
dos ind~te88ados .\. 1:' direcção (h~ s cretaria da gu rra, cm conl~õC.i iguaes :'lS c tnbelecidas para os concursos locaes nos
11. »r,
,)~ d
....
-v e _u
as pre
ntos 1D8trllCC!OCS.
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a) Permittir-se-ha
aOS atiradores
que executem até tres
tiros de ensaio immediatamente
antes dos tiros da prova.
b) Serão considerados oxeluidos os atiradores que nos
cinco tiros da prova não tiverem realisado, pelo menos,
60 pontos.
37. A cada atirado!" matriculado nas condições do n. ° G
d'estas instrucções,
ou nos termos das alíneas a) e b) do
n.? 7, fornecerá a respectiva carreira, gratuitamente,
30 cartuchos em cada anno de frequencia,
nas condições e com
as restricções
indicadas nos numeres seguintes.
38. A dotação gratuita de 30 cartuchos a que se refere
a disposição anterior será destinada exclusivamente
á execução de uma das series da tabella de que trata o n.? 12,
na conformidade
das seguintes regras:
a) Executarão
a La serie os índividuos (!ue pela primeira vez se matricularem
e os repetentes que, com a tabclla do regulamento
do tiro nacional, não tiverem obtido
classificação, assim como os que com a tabella de flue trata
o n." 12 das presentes instrucções tiverem sido considerados inaptos ou classificados atiradores de 3.3 classe. 'I'ambem executarão
a 1.1!. serie as praças reformada
ou da
reserva que durante a offectividade do serviço não tenham
alcançado
classificação
superior á de atirador s de 3."
classe.
b) Executarão
a 2.a série os atiradores
de 3." classe
pela tabella do regulamento
do tiro nacional e os atiradores de 2.a classe pela tabclla das presentes instrucções,
assim como as pmças reformadas
ou da r serva que na
etfectividade
do serviço nao tenham alcançado classificação
superior á de atiradores de 2. a classe.
c) Executarão
a 3.'1 sorie os atiradores de 2.<1 classe
pela tabella do regulamento
do tiro nacional o Ol:i atiradores de 1. a classe pela tabella das presentes in trucções,
assim como as praças reformadas ou da re .erva qu na
effectividade do serviço não tenham alcançado claesiticaçi o
superior á de atiradores de La classe.
39. Será suspensa a dotação gratuita de cartuchos p 10
resto do período annual de inatrucção a qualquer atirador
que, sem motivo justificado, falt a tres ses ões consecutivas ou a seis I:! ssõ s int rpoladas.
40. Cessarú definitivamente
a dotação gratuita d cartuchos:
a) Aos atiradores que houver m alcançado a classificação de La classe pela tabella do regulamento
do tiro nacional, ou ao' atirador s que alcançar m a claseificação de

La 'Serie
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~~iradores especiacs pela tabella das presentes instrucções.
ambem não terão direito á. dotação gratuita as praças ref?rmaclas ou da reserva que na effectividade do serviço
tIverem alcançado a classificação de atiradores espeoines ;
a
b) Aos atiradores
que frequ ntarem duas vezes 1:1. 2.
~ene da tabella sem conseguirem
alcançar a classificação
e atiradores de 1.a classe;
. c) Aos atiradores que frequentarem
tres vezes a :3. a serl~ da tabella sem conseguirem alcançar a classificação de
atiradores especiaes ;
d) Aos atiradores
que na execuçao da 1.a sorie da ta- bella duas vezes forem considerados
inaptos, ou que em
tres execuções da mesma série não alcançarem
a claasifit'açào de atiradores de 2." classe;
. I) Aos atiradores
a quem duas vezes for applicado o
dls~osto no n.? ;39 das presentes instrucções;
f) Aos atiradores
a quem duas vezes for applicada a
penl~ (le exclusão temperaria
nos termos do regulamento
do tiro nacional;
fi) Aos atiradores
cm quem, nas primeiras sessões da
l.a seric, se reconhecer
defeito physico ou manifesta incapacidade para continuarem
a fazer uso das armas de
guerra.
41. Das sobras reali atlas pela applicação do disposto
nos n.? 39 e .10 das prcsentes instrucções,
os directores
(las carreiras fornecerão
gratuitamente
f> c~rtuchos. para
í,s provas do concurso local, a cada atirador que a dias
or admittido, nos termo do n.? ~8.
42. Os directores das carreiras são auctorisados a fornecer munições ao prcço de 20 réis cada cartucho:
a) Aos indivíduos
de quc trata a alínea c) do n." 7,
para executarem as eries da tabella como dispõe o n.? :38,
\! para faeercm
se .oe livre ou r>alisnrem provas de torneiOS e campeonatos;
• 1) Ao atirador s a quem se refere o n." 36, para os
tIro de en aio e prova
d que trata o mesmo numero;
c) A todo
os atirador s matriculados
nos termos do
11.0 G
alin a a) e b) do n." 7, para tiros de sessõe
livres, torneio
camp onatos ;
fi d) Aos individuo
a quem s ref r o n." ,para os
ns ali d ignados ;
e) Aos individuo
rcfer a alin II (I) do n. ° 40,
para a xecução de
õ . livr ,torneios
campoonatos;
r' J) Aos atirador
d que trata o n.O 3D, quando qut'i·~m concluir a o,' CUÇIlOda
'rie qu
sti\' rem freqllf>n-
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tando, no mesmo anuo em que lhes for suspensa a dotação gratuita;
g) Aos atiradores que, tendo executado em qualquer
anno, com a dotação gratuita, a 1." ou a 2.8 series da tabclla e alcançado as classificações respectivas, quiserem,
no mesmo anuo, continuar a frequencia executando a serie immediata ;
h) Aos individuos a quem se referem as alíneas b) ai)
do n.? 40, quando queiram continuar a execução das series que estiverem frequentando,
no mesmo anno em que
para elles cessar a dotação gratuita ou em qualquer dos
immediatos emquanto se acharem nas condições de ser
matriculados;
i) _\s cam aras municipaes, á união dos atiradores civis
portugueses
e suas filiaes, e a quaesquer outras sociedades ou corporações,
quando queiram distribuil-os gratuitamente, ou por menor preço, aos atiradores, para estes
realisarem
a. sua instrucção
ou fazerem as provas dos
torneios e campeonatos.
4:3. Todos os cartuchos da dotação gratuita e os pagos
nas condições do numero antecedente
serão fornecidos aos
atiradores nas carreiras e somente na propria occasião em
que tiverem de ser consumidos. Os cartuchos de que trata
a alínea i) do numero anterior serão representados
por
senhas, em troca das quacs as carreiras farão o fornecimento, apenas na occasião em que tiver de realisar-se o
consumo. Para este fim, cada senha representará
5 cartuchos e será dividida em 5 talões, representando
cada
qual um cartucho.
Se o consumo for de 5 cartuchos ou
de um numero multi pio de 5, resgatar-se-hão
uma 0\1 mais
senhas completas. No caso contrario, cortar-se-hão
da senha tantos talões quantos os cartuchos consumidos, ficando
o resto da m sma senha em poder do atirador para ser
resgatada no consumo subsequente.
§ unico. Na carreira de tiro da guarniçâo de Lisboa,
pela sua grande concorrencin, poder-seha
adoptar' outro
processo,
se o respectivo
director assim o julgar conveniente.
4-1-. As carreiras de tiro organisnrão minutas individuaes
(modelos n. os 1, 2 e 3) para registar os resul tados das sessões de tiro dos atiradores
qu as frequ ntarem, E tas
minutas, reunidas dentro de uma capa (mod lo n. o 4) constituem as cadernetas dos atiradores,
o as cadern tas, cm
um ou mais maços, com o competente índice, formam, no
archivo das carreiras,
o registo de tiro da classe civil.
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45. Copias authenticas das cadernetas a que se refere o
num~ro anterior, tendo em todas as folhas o sêllo da respectlVa carreira
e a rubrica do director,
que responde
pela sua veracidade, oonatituem o documento de que trata
o -: LOdo § unico do artigo 147.0 do regulamento
dos
servIços do recrutamento,
approvado por decreto do 24 de
agosto de 1901.
d 46. As minutas individuaes
das praças reformadas
e
a La O 2. a reservas serão enviadas, por copia, aos commandantes das respectivas
companhias ou districtos de recrut~mcllto e reserva,
sempre que essas praças alcancem
cl~sslficação em qualquer
das series da tabella, ou premlOS nos concursos,
a fim de os mesmos commandantes
ordenarem 08 competentes averbam ntos .
.47. Quando em qualquer carreira se matricular
algum
d~lrador que já tenha tido frequencia em outra, o director
aq~ella requisitará
ao d'esta a copia authentica da resP~ctlva caderneta individual
e folha de registo, a fim de
ah continuar a escripturação.
48. As folhas de matricula dos atiradores continuarão
a BCI' do modelo actualmente estabelecido, supprimindo-se,
porém, a escripturação
do verso.
1 49. Continuam em vigor todas as disposições do regua_,nlento do tiro nacional que pelas presentes instrucções
llao foram ubstituidas
ou modificadas.
~ecretaria
d'e tado dos negocio» da guerra, em 11 de
~alo de 1900.
O director geral, José Honorato de !fenonça, general de brigada.
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MODELO N.o 1
(Formato:

CARREIRA DE TIRO DE

.,

om,220 X om,160)

.

/

Tiro nocional

.. ., ...

Minuta do atirador n. o
Anno de 19 ...
I Data8
das seeaõea

.. -.. '"

C)

~
"

tI.l

f

-'

r...

1.-

e
-e

2.-

::
ee

..
s

-

..

'"

:::l"

. Seric,

"

RC8u!ta,10 doa tlrol
expresso
em pontos

-~
.. ..
s
"
.!l""

..

Q

,.;

C

..;

C

..;

c

.,;

Rubrtcas
do" Inetructores
em cada. seslão

.Si

"
o

p.,

-- --

--- - -"" - - -

o_

eo

.....

3."

a

4.-

e

5.-

..."...

,

6.·
7.'
8."
9.-

10.-

-----Somma

........

...

Tota!

..--------....__._.-- .
Q

n,v

-- -I

.. Classificação ...
O director

da. oarreira.,

l/ ...
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MODELO N.o 2
(l>orm<lto; ()'",220 X om,lGO)

CARREIRA DE TIRO DE ••.
Tiro nacional

Minuta do atirador n. o
Anno de 19. ..
.,
~
•

.g

Datas
da•

•••

,

Sessões livres, torneios e campeonatos
Resultado

do. tiro, expresso

Tota)

em pontos

le •• õea

i.. "

.!l>i ..

~~ !!
A
A

.. ..

'"
~
s

.
- - - - I~- ~- ...'" "
--------------r~

~

0_0

c,

'O,

~ ~

0.

0.

0.

0.

=. ~

0,

~ ~ ~ ~~

:

:;

;..;

S

o

il<

=========t~=[====I---------~--------1-------------- -

--------1-------------------_.---------

--1---'----

-~-

----------1-- --,--'--I

'

-------1- -- --- - --I

!

-1-------1-1 _I~I--I--

_1_

--------------

-- ----------...:.-1--'---

----------------------------1--,--1---1---------------

---1- --__~~- -1-1--- -1---,-1-1---,~~--------------i--'-

-- ------1·----1------1---- -1---------1-11

--1-

Somma ......•......

'..

O director da. oarreíra,

P ...

-
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MODELO N.o ô
(~'ormlLto : 0'",220 X om,J60)

CARREIRA DE TIRO DE .

o

•

Tiro nacional

Concurso local do anue de 19.
Minuta (lo atirador 11.° ... ,
de concorrentes n.O ...

o"

Reau ltado

~

c

o

o.i

e-i

-,e

~'"

o

grupo

Total

em pontos

~

o

I ~.~
)~

Rubrtca
do encarregado
da escrtpturaçâo
dn minuta

..

s
o
"
p.,

---- ---- -------------

I·

Foi o '" classificado do ...
direito a (b) •.•

grupo de concorrentes,

(a) ...

Carreira de tiro de . .. em . . . de ,..
O presidente

de 19 ...
do jury,

li' ...

.
;
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MODELO N.· 4
(Capa com rosto)
(Pormato : om,2~0

>< 0"',1$0)

CARREIRA DE TIRO DE •••
Tiro llacional

Caderneta do atirador n. o

•••

,

Minuta. que contém

AnuOI

Dellgoaçlo das minutas

,0 direotor da carreira,

-

I/ ...

4,
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o~

Secretaria d'estado dos negocio! da goerra- 5, a Direcção-

La

Repartição

Tornando-se necessario regular as quantidades de materias primas a empregar nos concertos de calçado que se
realisem nas officinas regimentaes das differentes unidades
de tropas e, bem assim, fixar os preços por que elles devem ser pagos aos operarios militares que os effectuem :
determina Sua Magestade El Rei que os conselhos administrativos das mesmas unidades observem e adoptem, para
esse fim, a tabella junta:

Tabella das quantidades e preços das materias primas

88
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Botas

Designação

Materias primas

dos concertos

Pares

Solas

-

Kil08

Bez erro

-

Kllos

I Vltella
-

Kilos

Mão de o1>ra

Sargentos

Oar-

.

neira

-

Kilos

Côrte Feitio Córte Feitio

-- --- --- -_ -2
- -- 0,010
0,160
5
(1)

Calcanheiras para botas ...
Contrafortes .............
Entre-capas para saltos ...
Entre-cafaas para tacões ... 0,060
Entre-so as ..............
0,130

-

Floretas..

-

...............

Foles ...................
Forro para canhões .. _....
Forro para cano de bota ..
Mcias palmilhas ..........
0,070
Meias solas ..............
0,200
Palmilhas ...............
0,120
Presilhas para calça de cavallaria ...............

Presilhas para cano do bota
Puchadeiras para sapato ..
Remontes ...............
Revirões ( para a retaguarda) ..... , ..... " ..
Saltos ..................
Solas á bôca do salto .....
Solas á bôca do tacão .....
Solas corridas ............
Tacões
'riras ...................
Viras (para a frente] .•...
••••••••••••

o

••••

12

-

-

-

0,150
0,060

-- - 0,0075
- - 0,0:35
- - 0,230
0,280
0,070
0,020
0,050
-

(2)

..

-

-

0,120
0,045

-

0,0035

0,015
-

....

Outras praças
-.--..

IS)

-5 20
- 3 -1
!)

(8)

-20
-3

-

- I,

-

:J
5
2

!)

~

60
2[)

fi
2

5
50
20

Ü

50

5

li
:.l

50

2

-5
-

1
-

-5

10

70

-

-

-

- -31 -10 -- -5
2
2
5
-

0,100

-

-

- 1I

5

- - -1
15 I 15
- - - - - - --

70
10/
15 100
1
25
1
2°1
15

I,

15 100
1 2;)1
1
1

15

lfí/

_Vota.- As quantidades fixadas n'esta tabella poderão ser augmentadse
Observações>: (1) Com desperdlcio.
(2) Sem desperdício.

(3) Incluindo os aviam ntos.
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'{ate

ins primas

---------.
Polain as

){ii.o 0(. obra

Mão de obra

,

Cttr-------D< ira.

)iiiWll

llezMTo

nrgcntoa

, itdl"

Outras

proças
1\:,100

Kllo.

--- --- --':li

1

(2

C,·r!e

---

0.11)0

0,1301

: I

OiO
0,:"00

1',,1110
S)

20
3

,>

2

s

2

(2

so
U,01!)
0,018

fI,01:)

O,tOO

U,130

~

5

ti

50

2

5

1

f)

....

5

r)

2

I;
2

50

G
f)

!i
/)

i) •

1

40

51

:30

li)

1

(>,U~O
O.:.!30

1
10

~r)
70

10

1;)
~J
70

0;;5U

15

100

15

lOíJ

1

- 10

0000

1

(,,50,
d 1
per cento qu udo a

I

t

1
1

terias prima

(3)

- :?OI
.,

0,100

I

fi

Ú,

Córtl'

~-- ---

1

5

o.oso I

rei! io
IS)

I

-

1°1

forem muito grossas,

3

1
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5. o _ Secretaria d' estado dos ncgocios da guerra - 3.a Direcção- I.a Repartição
Declara-se
que, por portaria de 20 de junho de HJ08,
foi approvado e mandado pôr em execução o regulamento
para o serviço dos obuzes 28c C. (1\1 K).

G. o-Secretaria

d'cbtado dos negocios da guerra - Direcção gcral-P

Rcpallição

Para conhecimento
das differentes auctoridadce
militares se publica o seguintc:
Secretaria
da guerra -Dirccção
geral-La
Repartição - Serviços elo estado maior, instrucção
e justi~a.Circular
n.? 2.-Lisboa,
12 de maio de HJ00.-Ao
sr.
commandante
da La divisão militar. - Lisboa. - Do director gcral da secretaria
ela guerra.
S. OX.a o ministro determina o seguinte:
1.o Em cada districto de recrutamento
e reserva do
continente
serão convocadas
para serviço ordinario , por
trinta dias, a conwçar em 1 do próximo mez de agosto,
nos termos do n. o 2. o do § 1.0 do artigo 7. o do regulamento para a organisa~i'io elas reservas do exercito, approvado por decreto de 2 de novembro de 18~)D, 200 praças
da 2.a reserva (reserva geral), classe de 1~23, OH alistadas como refractarios da classe de 102G que não serviram
no exercito activo, nos termos do n." G.o do artigo 44.0
elo citado regulamento,
com as quaes se constituirão as
convenientes companhias do infantcria de reserva.
2. o A convocação far-se-ha começando pelas praças que
tiverem numero mais baixo no sorteio do contingente
de
1007 e só se alistaram no anno do 1n08, c no eonting -nt
d'este anuo, rcalisando-se
11 sua distribuiçào
pelas freguezias de cada districto
do recrutamento
e reserva
na
mesma proporção, c seguindo as mesmas regras qlle para
a distribuiçâo do contingente do recrutas. Havendo praças com o mesmo numero do sorteio nos contingentes
ti"
1007 e do 1\)08, serão eh, madns primeiro as do contingente de 1~07 .
3. o Os reservistas
recenseados n'um districto de J"('CI'Utamcnto e reserva, quo pelo seu numero ele sorteio devam
ser chamados ao serviço, o que tenham mudado o cu domicilio para outro districto, !ler/LO chamados u'estc di tricto, para o quo os comruunduntcs
dos districtos em que
os rescrvistns
foram rccen endos fm',lQ as convenientes

'1.' Serie
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communicaçêes,
até 20 de junho,
aos commandantes
I'aquelles em que os ulludidos reservistaa
se foram domiciliar.
4. o São dispensadas
da convocação a que se referem
Ú'
numeres anteriores,
as praça.
que tiverem remido a
obrignção do serviço activo, as residentes no estrangeiro,
10 ultramar
ou embarcadas
como tripulantes em navios
nacionaes, com a devida licença, as apuradas condicionalmente e a' que, tendo si lo chamadas ao serviço activo
C01110 supplentea,
foram depois licenciadas para a. re .crva.
5.° Os reserv i tas convocados para serviço apresentarse hão nos locaes indicados no q uadro annexo a esta cir-

cular.
li." l~OS districtos de recrutamento
c reserva cm que se
marca mais de U1~1local de reunião, os commandantes
das
respectivas divisões fixarão qllacs os concelhos ou fl'egueziai> que devem corre pender a cada UIll d' cll ..s.
7. o O primeiro dia de marcha para todos os reservistas
crâ o dia 1 de ;Igo to.
S. o '" ~ a organi .açao dos i tincrarios a s gnir pelos reservi ta dev m aproveitar-r e toda as linhas ferroas, por
forma q 11' o percurso se realise no menor numero <1<:> dias,
niuda qne pum
fim t nli m de atruves ..ar o tcrritorio
pertencente
a outra divi Õt"S.
\1. o Os reserx i tas que n o tiv rem de pcrc0J'rer distan-

cias

up riore

a :}O ] ilom tro , até aos locaes da reunião,

deverão seguir por e trad
nrdinnriu
apresentar-se
no
<lia 1 de agosto até ao toque de recolher.
10.o O r .scrvista
\I
tiverem de percorrer distancias
fi ;)0 kilom tros, mas cujo domicilio esteja a
mono
;;0 I ilom tros da l'staç;io do <~alllillho de ferro
mui proximo, devemo aprCSt·ntar·s , o mais tardar, no
dia _ d' ngo to.
l'\'i tn qu tiver III do pcrl'(lrror por es11.0 Ao r
tl"f\<la ordin, ria <li tall in uJleriores a ;1() kilolllctros, fOl'mular·h tO os ]"c peetivo
itineral'io
modo n }><'1'cor-•
r ]"('fi m end dia, npproxim d, !Dcnte, ·ta dist:lIlcia.

ue

12. o ~ a li ta d COI1VOC,~,o (rnodl'lo !l. o 2) in~icarc-h I lia caSfi o )l!s n'n~'õe o itincrario dos r ~en Íl:;tas
11arn cétda parochia.
1:.3.0 O eOfim,lI<lant '" <lo lli trido, de recrutamento e
res n li I'NU tt r.1O
adlllilli tru<lon's (lo eunt'l'lh()~ as
guins d cnll1inh) li f< 1'1'0 li ('c arias) para crcm manlada
ntrc'" r p r ta I\llctoridu<l ,ou pdos r<'gedol'('s,
o l' s l"vi tft qn' de\', lU aproveitaI' l'stC lllpio de trnns< ()
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porte, podendo as referidas auctoridades passal-as, por
conta do ministerio da guerra, quando por qualquer circumstancia .ão as tiverem recebido.
J 4. ° Para esta convocação cumprir-se- ha o que foi determinado pela circular n.? 9 da La repartição d'esta secretaria d'estado de 14 de maio de 1908, publicada na
ordem do exercito n.? 10 (La serie) do mesmo anno.=
José Honorato de Mendonça, general de brigada.
Identica aos commandantes da 2.a, 3.a, 4.a, 5.:1 e G.a
divisões militares, commandos militares da Madeira e dos
Açores, governador do campo entrincheirado de Lisboa e
direcção geral do serviço do estado maior .

•
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Quadro a que se refere o n. o fi. o da circular n. o 2
de 12 de maio de 1909

Dlstrí eto» de rccrutnmento
c re ervn ao que pvrtencem
01 reserví
tas

I)' t 1
lo
":.I
)Vianll:l. do Castello.
is . ( (' reco e rrs. n.
.. Valença.
.
:3' \
IdPIII, II." ,'
·1 Braga .
G' IIdl'lII, II." G
,Porto.
II <l"IJl, 11." lH .......•......
'porto.
Id"IlI, n.'
"Chaves,
11..
" <)
\ Guimufães.
G.'
Idl'lll, n. ~O"""""""1
Amarante.
Idem, li.' 10 ....•.....•...
Brugunçu.
I Idem, n.v 1:}
/Villa Real.

l
( 12·1I
5.'

.i .
I

io .....•........

1I .

I

I
I I 3." I!Dist,
rle rcc.'" (' res, n.? o ..
Idem,
1 L ........•....

Lamego.
VL~l'u.
11." 12
(luurtla.
r (11'111. 11." 21. ....•.....•.•
Pena ma COI'.
Ildelll, li.' :?:l ..•.....•...•.
Coimbra.
_• . IJ d('1I1, li." 21. . • . . . . . . . . . •. Aveiro.
<J. )10.1
Idem, n.v 7
L ..iria .
. [Idem, n.s ]5 ............•.
Thomar,

~·ll..II.II'III,

II."

<) _ \

c .ntro

\

n_

,

I

I .
1.- \ Dlst. .Iu rcc.'

( 1.·~
,

(2'

I 7.- \1(1

~l1I

/

1

..

Lishon.
Li. boa.
Li bou.
Lisboa.
Setubal.

C r e . 11.° 1. .
1[<1 1Il, II." 2 ........•......
11<1('111, II." ri ...........•...
I 1dcm, li. o !li
.
11

11

8.f

10,

n.' 11

m,

11.

••

)0)

~_ .••••••••••.••

m, n.? t ......•.....•

I(I(~n, n. o '7
" ........•.....

. \'(lId.1 Novus.
AIII':t1l u-s.
IPurtalcgl'l.

'l!l:;~~~~a.

!

Ih·ja.
~ago .

I
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Secretaria <la Guerra - Direcção Geral3.a Repartição.- Circular n. o 46J.- Lisboa, 19 de maio de 1909.Ao sr. commandantc
da 1.U divisão militar.LisboaDo director geral da secretaria da guerra.
S. ex." o ministro da guerra incumbe-me de dizer a
v. ex.", para observaneia dos counnandantcs
das unidades
e distrietos
de recrutamento
e reserva
sob o seu digno
commando que, d'ora avante, as verbas de baixa definitiva lançadas nas cadernetas das praças devem ser selladas
e assinadas por uns ou oútros dos referidos commandos,
semelhantcmcnte
ao que, sobre este assumpto. se praticava na vigencia do regulamento
geral para o serviço dos
corpos do exercito de 24 de dezembro de l.'!JG, devendo
outrosim no final da pagina n. o 3 do actual nu dela das
cadernetas, que de futuro sejam mandadas imprimir, COllStal' em nota a mesma obscrvnção que, sob a alínea ri), se
lê na pagina E da antiga caderneta,
modelo ll. o 33 dos
correspondentes
ao regulamento
d« ] nu uprucitado.
José J Iouorato de Mendonça, general d . brigada.
ldentiea
aos eommandantes
dn 2.\ il.a, 4.a, ú.a e G.a.
divisões militares, com mandos militares dos ...\~ores e Madeira, e governador
elo campo entrincheirado
de Lisboa,

Está conforme.

o director geral,

'rf~dr;de- JJ'U~~

/

cJ

(

tu.~/rrd tU. )3r.~CtcJt_ ,

(f

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
2!l DE }lA10 DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.>Serie)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1. o - Decretos
Secretaria d'esude dos De~ocios da ~mrada fontallllidade

ii. a nrl)arli~ão da direcção grral
publica

Com fundamento no n. o 4.0 do artigo 3.1.0 da carta de
lei de 0 de setembro de 1908 e guardadas as prescripções
do § 3.0 do indicado artigo: hei por bem determinar, tendo
ouvido o conselho de ministros, que no uiinisterio dr. fazenda sejn aberto, a favor do ministcrio da gUflrra, um
credito especial, devidamente
registado na direcção geral
da. contabilidade publica, da importancia de 550ÔOOO réis,
.omma das importancias
que pelas verbas auctorisadss
no
capitulo 2.0 da. de pcza e_ trnordinaria
do referido ministerio para o exercicio de 1\IOü-l:>07 foram liquidadas c não
pagas, c que por existirem cm sobras são transferidas para
.onta especial no anno cconomico de 1908-1\)09.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termo' de ser decretado.
O presidente
do con elho de ministros, ministro P. I'Cer tarío d'e tndo do negócios do reino, c os mini. tros
e sccretarioe d'e tudo da outras repartições
assim o tenham entendido c façam ex cutar. Paço, em lU de maio

d

H)O~.

= HI·J. = Wellces!rw

c/c Sous« Pereira j,inw=

l' rancisco José d Medtirus
• Francisco de Paula A.~eredo
José Manuel d'Ehas Cardeira
.JJanuel da Terra

=

PCl'eira

=

l'ialllla

[redo Barjona

= .Antonio

Carlos Roma du. liocrJ.[Je

de Freitas.
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Secretaria d'e.lado dos urgocios da guerraRqlarlição lia direcção geral
da contabilidade pnblica
Com fundamento no disposto na alinea e) do 11.0 l O. o dI
artigo. 34:. o da carta de lei \) de setembro de 1908, guardadas as prescripções
do § 3.0 do mesmo artigo: hei pOI
bem determinar,
tendo ouvido o conselho de ministros,
que no ministerio da fazenda seja aberto, a favor do ministcrio da guerra, um credito especial, devidamente
registado na direcção geral da contabilidade
publica, pela.
quantia de G:OOO·"OOO róis, por conta dos fundos de remissão do serviço militar,
com applieação
no corrente
anno economico de lfl08-H)U9 ao pagamento da despczn
que sc liquidar com 11 instrncçãc das praças da 2.- reserva ; denodo
os respectivos
documentos
de despesa ser
classificados no capitulo 5. o da tabella da despeza extraordinaria . do ministério
da guerra para o sobredito
anno
econormco.
O tribunal
de conta' declarou achar-se este credito
nos termos de ser decretado,
O presidente
do conselho de minietros, ministro e secretario
d' estado do' nogocios do reino, e os ministro.
e secretaries
d 'estado das outras
repartições
assim o
tenham entendido e façam executar.
Paço, em I\) de maio
de 190\). = HEI. =: Wenccslan de Sousa Pereira Lima =
Francisco José de J[crleiros = Fvancisco de Paula zleeredo
JOSt: Munuel ri' Elca» Cardeira -= 11Ja1111tl da Terra

Pereira Vial!1w
Carlos Roma du Bocage = LI I/tOIl lo .Il[redo Barjoua de Freitas,
St-crelaria d'rsl,ulo des IIrgol'ios da 9nlrra - ii,a nrllarli~áo da dilrf~~(I gerai
da contabilidade publica
Não havendo na. tabelln da dcspeze ordinuria do mini. terio da gUt'rra para o anno oconomico de 1( 0":-1 <
verba para pagamento das I' 11 oes e tab -lecidns l' la carta
de lei de \) de setembro d 1 D08 ; u nodo da anetori ar;..
concellida ao govlórno no arti~o B·LO dl' uma outl'~ carta
de lei da lIlt'bllH\ data, guardada
a' pr l'rip~üe do lo; ~.
do referido artigo :l4.": li i ~JOl' bem determinar) t nll ouvido o conselho (le minibtrlls, quc no mini ..terio d f1 zt'uda seja ab rto, a favur do mini terio da gn I'l'a, UlU
credito €ilpl'\'ial, li vidam Bit rt>gi tado na dircc~au g >rnl
da contabili(ln.dc p"ulit'l1, p -la quantia lle -iB . O (I réi , <

a
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addicíonar
ás som mas auctonisadas por decretos de 14 de
fevereiro e 22 de abril do presente anno, para pagamento
até fim do corrente
anno economico de Hl08-I909
de
pensões concedidas a praças de pret que foram agraciadas com a antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada
de valor, lealdade e merito por serviços extraordinarios
prestados no ultramar;
devendo _OS respectivos
documentos de despeza ser classificados no capitulo 15.°, artigo 45.°
na conta da despesa ordinária do sobredito ministério da
guerra.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario
d' estado dos negocies do reino, e os ministros
c secreta rios d'estado das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar.
Paço, em I!) de maio
de 1909. = REI. = Wenceblau de Sousa Pereira Lima=
Francisco José de Medeiro» = Francisco de Paula de Azel'edo=José
Xlunuel. d'Elca» Cm'deira=Manuel
da Terra
Pereira Vianlla = Carlos Roma {lu Bocage = AlltclIio Alfredo Barjoua de Freitas.

2.° - Pertaria
Semlaria

tI'e~latlo dos Ilfgücios da numa - RI parli~ão do gabillflc

,

Manda S ua Magestade EI.Rei, pela secretaria

d'estado

dos negócios da guerra, approvar e adoptar os modelos de
ferramenta
porta til para os corpos da arma de infanteria,
cujas fôrmas, dimeusões e accessorios com tam dos desenhos annexo
a e, ta portaria.
Paço, em 11 de maio de i !)00. =S, baeiião Clt~lljdiu d,

Sousu

. Tellei .

F rramenta
portatil
r 'fpre 11 p rtaria d'e. ta
/JcÍ-picw' la e m uma
Macluullnha-picar
ta

e respectivos accessorios a que se
data, tudo na escala de 1/5:
pala e francalet ~ (Fig. 1 a G).
e respectivo estojo (Fig. 7 e ),

/.!flclw,Zill/uHII(l},/,zlu
Tesoura
u)'III-Gl"((/l!

(Fig. l) 10).
c rt p ctivo estojo (Fig. 11 a l;~),

S( Na artlcnlada
( r spcctivo estojo, contendo um alicate, uma lima, lima travad ira c doi cabos de madeira
(l<'ig. 14 a lf1 .

ORDEM DO EXERCITO N.o 7

9'

L" Serle

~.ú ~~ta

__ -------------- ---------------l,,<>W.Mo"J
fW\.O
,Q.!!.«.

Ào

-----/11"----"
I

E '
t~
"I

.~
Fig. :

(---,,

;.::-

~~

- - ~lI'o-- -

----

- - - - - - --

~

,
I

Fig. !l

Fig. 3

1.' Sede

ORDEM DO EXERCITO

N." 7

--------~---------FI.

-l

99

100

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

Fig. ~

Flli·6

1." Serie

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO

N.o

i

I

li

~-,.,,~

; Jj

•

Fig. 7

0~

;:0-'" ~okj"~
t.

",--v.~Yi",lJ.1J.1-\"<c'(.\I"'ü

M ~' .....
-~-e "",,)4.

Fig. S

1Q1

ln2

ORDEM DO EXERCITO

N.· 7

L' Serie

,

,
,,

t '

~~

..,

--.,.

r~
J",
....

f'>

l~
Fig. 9

Fig. lO

ORDEM DO E. "ERCI'l'O N.o 7

L' Serie

'_

,~
j :
'"
I
I
I
I

,,
I

Fig. 11

I

..,;;;-

'f.

- -./;:~----·):
Fig. 12

103

lQ!

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

Fig. 1:1

V 8erie

V Serie

lO;j

7

-- ---"J,

~ - ----oh/--

'~:~

i

........

~'

o

r;:;

d

~.

r.------

bÕ

Sl/-----i',
,,"UeI,

I

;>rt--~~:ti>

- t::'

!: L_
~

~

r;:;

<::;>0

.--~

1$

~

c.~
~

l'
te;
':.

,

~
tO

r;:;

I

I

bÕ

~

- ,,-I
~

J

bÓ

~

4 i..r
....

.:..s

~

..

~d
~
~ ~
~ -!.,
.J..

ii

~i

~i

~t.

J

~

106

ORDEM DO EXERCITO N." 7

L' Serie

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - I.a Direc~ão - 2. a RepartiçilO

Devendo proceder-se á distribuição do contingente militar no anno de 1909, em conformidade com o disposto
nas cartas de lei de 3 de abril de 1896 e de no de julho
de 1908, e em harmonia com as prescripções do regulamento dos serviços do recrutamento de 24 de dezembro
de 1901: manda Sua Magestade EI·Rei, pela secretaria
d'estado dos nego cios ela guerra, fazer a referida distribuição conforme se inclica nas tabellas juntas, que vão assignadas pelo general de brigada, José Honorato de Mendonça, director geral da mesma secretaria d'estado,
Paço, em 25 de maio de 1909.
José Manuel cl'Elvai$
Cardeira.
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N.o 7

N.O 1

Tabella demonstrativa da distribuição
do contingente militar pelos dlstrlctos de recrutamento e reserva
no..anno de 1909
i ..

"
s
"s'"

~E
Cu

-1::

.,

.

!!

e...
2!

00

"'..,
"" o.,

..- ....

Sede doa dlltrlctoa

k;.:

" ..

'"

..

'O

"'0

"S
~3
e
§::..8

o

S

z

Ã

-2
;{

4
5
()

7

~
9

10
11

12
13
H
15
16
17
18
Hi
20
:H

~2
:!3

2-1
:!5
26

27

o
-e
o

0)'

...

<>e
a"
~f

c-

;;

"o
~..,

'"
.~

o
..
c ..

O)

Lisboa ........
Lisboa ..... , .........•
Vianna do Castello ...
Faro
Lisboa .........•......
Porto .................
Leiria ........•.......
Braga .......•........
Lamego ...............
Mirandella .....
Setúbal ..........•....
Trancoso .......
ViII a Real ............
Santa Comba Dão
'I'hornar ...............
Lisboa ................
Lagos ......•......
Porto .......
, ........
,
Chaves
Amarante .......
Castello Branco ........
Abrantes ....•.........
Coimbra.
Aveiro ................
Angra do Heroismo ....
Ponta Delirada ........
..........
Funchal
o,

O"

•••

o •

•••••••••

o

•••••••

o ••••••

0.·

••••

O"

o"

0_0

•••••••••

0

0

••

•••

••••••••••••

.

l_

2:0-1\)
2:1H!:J
:3:687
2:8Hi
2:193
3:016
3:101

2:824
2:812
2:306
2:0~)6
2:820
~:31j
3:()37
:1:754
2:10:1
2:7!:Jl
:3:228
2:458
2:6:38
2:3~)r)
2::310

2:~81
:3:;)1)7

1:41;1
1 :;)1;1

2:007

--

G~):,j(jO

= .!

",,,
<> "

e8

:ti

~:::

" .,
].g
'"...0..,., o
0 ..
-

oe"

------Contingente

'"

ee

"'"

"

..

=é 'c "
~

~

\ S-:i;:::8 'E!

"S
:; "

.-" o"
0'"

;:l

_,,-

..

lO

oe

--67:608
1:7
fi:!

.. "

~

~~~
f::&:c..

,,'C "

c,)

c.l ....

-- I--

2:022
2:178
]11
:3:fJ76
.~5 2:761
12 2:181
2:9~8
88
3:0(j2
12
2:736
88
2:772
40
79 2:227
53 2:04:3
í>.:778
42
40 2:274
2:\)57
80
[>1 2:70<.1
27
2:076
H:j
2:728
3:104
1~1
2:,Uí5
20:;
l:m 2:4!)!)
9:3 2:2ü2
ó:l 2:2fJ7
16 2:!:!:IH
121
3:4·16
4:3 r.us
, '571
10
51 1:!);)6
11

e

-~d

•

"'~

o"
..,'l'

_- _- --

~
I

_"
,,-

..:

25
27
43

3fJ
27
37
3!1
34
35
28
2(i

35
2~)
37
31
26
34
3()

28
:31
2f1
:!H
a6'

1"1

·JS(

D17
849
6;:';)
518

H9;)
727
64H
65S
5~\'
48;'

G5H
540

702
G42
4V3
648
737
53[,
5H:l

;>:37
:>:36
674

43'

8tH
337
IRI
21)
:173
2[>1 461
'50 16:050

-

Secretaria
d'e ta.lo dos negocias da ~Ilprra, em 25 do
maio de 1909.=()
dire tOI' g neral, ./08/ J[fll!(l/'Ido de
.11elt(1{m~((, rr neral de brigada.
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Tabella demonstrativa, por concelhos, do numero de recenseados
para o serviço militar no anno de 1909
~~

s
"

.!:

~
~
~

Concelhos

~~~
""' ~ "...

......

.. o"

.sE
"~.,..

'0""-

.~

z

::

~i~ ~.~..

s~3

'O ..

"" .,

e

"o.",

o ..

..

.g01 ~..... ~

~3!!

8';: 1:
,,"
...

4)

A

<lo

I&~g

~'"
""o
~~

..

Díetrtctos
admlnlatratlvo"

."
.;

.. o o

,o ..

.,

o

4>":'
~-;

Joo

o

:a

-<

tIiO

'lObido8
Peniche

Leiria

1

da Rainha.

.
.

..........•..

1-1-

Lourinhã............
Torres Vedrus .. '.' . . .

Lisboa

Mafra ... ..... .... ..

.

Cintra.
Oeiras.

I

.............
.............

Cascaes..... .....•..

----------1--------------L' b
18 011.

1741

532
:l77
2li:?

1121
6

2:04!'1

...

"

oI_

""-3
o"

"oe

;:s~'"
279'

279
230
H7

01 ..

:2

>

--- --ICaldas

.. "

'O~

1
10

22!)
'7

rI

174
531
270
2G:2
107

3

83

27

:?:022

1
í

4." bairro, . ....•....

8:17

2

d15

Almada .......•.....
Seixal
Barreiro ..•.........
Moita. ........•......
Aldeia Galleg-:ldo
batejo
Alcochete

185

:.I

1K2

4:

Ml
75

74.

74
81

.

m·
.
.

7~

125

1'"

~.)

G

ti

I

2

I

,Santarcm

I

.....

Coruche
Benavente
Sal vaterra
Almeirim
Chamusca

.
.
de Magos ..
.
.

179

2

101'
113
1 \17
12~1
2:1,!I

177

104
113
1!17
129

111

2:17
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e"
e
"....
~"'
-~~....'"
A

-o

" ..

c..

~'<'

...g

"

""""
.~"
E~

'<'oI

Concelho.

.. ..

e o~
.. o

I

("".,ç. . .. ...

I .

Viauna

lIIonção .............
Valença .............
ViII~ Nova da Cerveira
do Cas- ,Cammha ...........

tell•....... "("'d"
Arcos

doC........

de Valle de Vez
Ponte do Lima ......
Ponte da BArca ...•..
Víuuaa do Castello ..•

3

":!~"
.. .5
""~
o"

...._"e

o

~~~
a,,"1: ..

..

Z

'<'~

"'S

o ~ ~

!: ..

""
~
.~"

~"t:

~Q@

o"

':I.;

00

f1d::::;.

DIotrlcto8
administrativos

o

~i:.,

"""o
......

li

-

109

N.o 7

'<'-

~3

-<

~

~~

""''<'
o

-- -- --

ló\J

1

381
41-15
160
646

2
3

180
314
181
115
162
158
37!)
482

4

l[)G

1~:3

3
13
2

327

18:l
115
172

- 10

27

61!)

I

Braga.

.•....

I
) Espo ende ..........
Barcellos ...•.......
I

Beia
~ ...••.....

.

Faro ..........

5 Lisboa ..•.•...

- --I

61!1

-

3:6Ri

)C",'"

V"d' ........

Ourique .....•.......
Mértola ........••...
Almodovar ......•...

I

4

227

(Alcoutim ...•........
Castro Marim .......
Albufeira .........
,.
Loulé ..............
Faro ...............
Olhão ...............
Tavira ..............
ViUa Relll de Santo
Antonio ...........

I
I

Cadaval ............
Alemquer ...........
Arruda dos Yinhos .•.
)::-iobral de ilIonte A rraço ..............•.
Lour s ...•......
~ ...
1.0 h. irro .........
~.o bairro
..........•

27
19
111

200
630
3:576

-- ---

111
117
2M
153

-

14S

-

120
144

lO!"!
117
254
1r;~

1

147
120
1-11
M2
420
293
345

3

[\.17

e

432

12
21
6

314,

SGI

-

2

120
125
5
._--5;-)
2:761
2: 16
--- -

-

lKI

3 O

~~

-

!lO

297
797
3ô2

:,
2

--

.-~:UJ:l

181)
3
2

12

:m

tiO

90
292
7\)5
3fi~

_-

2:1 1
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Dístrtctos
admlntstrativos

Concelhos

.- -----Porto.
6

I

. . . . . . ..

---------

2" bairro (oceidental)
Bouças
.
1 Villa Nova de Gaia .

----1-----.
Aveiro ..•.•••.

---------

3:0](;

Mim...............
Cantanhede .... , . . . .
Montemor-o- Velho.. . .
Fi~t~l'ira da Foz. . . . .
Lema..............
Batalha .; . . . . . . . . . . .
Porto de 1\-1('8........
Pederneira..........
Alcobaça.

Coimbra......

do Bouro
VilIa Verde
Amnres
Vieira
Povoa de Lanhoso

Braga

Porto

:

Santo Tllyl"eo

367
1:107

25G

--sã
1
:>
1
2
11
1

:1
-

2:92
11-4
3lI
284

GOB
1);>2
109

] fi}

12

]23
410

42

:1:062

7
19

101
411

li

174

7
7

1~)]
234

111

.
.
.

13°1
1'\0
19
241
~lli

18

BD

12

.

1:011

187

.
"

Villa Nova do Famalicão ...........•..

8

62
13
li

ns
;JHl
:!s:>
610
sti3
11ll
200
12:1
452
3:101

ITonas

Bragu : . . . . . .

1:073
3'0
i. 113
190
260

ICastello de Paiva ....
'Arouca ....•.....•..
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:l%

.

2:7:)'
\ Sinfãcs

.............

Resende ........•....
Lamego ..••...•....

H

Vizeu .......

I Armnmnr

...•.......

, Tabuaço ............
S; João da Pesqueira ..

1a1'OIlCI1

I

.••••••••.•••

101
:120
;;17

17s
1~1
1 :2
11 ~
1: i~1

1[)

3 9

2
7
:3

filO

-3:1

31

175
134
1,2
14('
1: I
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o

c
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.~ o

.,""
o",

.."..
""ti

Dtstríetos
arlminíatrattvos

~t

._-'"
" .,..
!lo.

Concelho.

Vizeu ..•.....

-

..,~s
"" "
E~s

eh: E

z=""

Bragança ......

I

Evora ........

"".... "'"
:;.5

J,.,

MO.
"
Q,lsf

_"

"'O>""

"'.g§
.~
..,

o

,gSII)

=

~~~

-

31
1
2
4
2

259
411
108
225
288
120
131
?O2
111;
194

..........•..
Bragança •.•.......•
Vimioso .... " ......
Macedo de Cavalleiros
~Iil'andella ..........
Miranda do Douro ...
Alfandega da Fé ..•..
:\logadou;'o ..........
Villa Flor ...........
Carrazeda de Anciães
Torre de Moncorvo ...
1<'1' •• de Espada-á-Cinta

159

91
2:306

6
22
4
7

--1:848
82
168
254
168
74
178
2:772

'3

250
a8!!
104
211,
28f>

3
a
7

128
19;)

r)

117
11:1

4
190
9
150
6
85
7!) 2:227

---

--- --- ---

Cezimbra ..•........
Setubal ...........
:.
AI"", do SaL ..... ,
Grandoln ...........
," Tiago do Cacem. .'

112
4.32
210

- 14

~rorll. ........
, ...•..
Arraiolos ............
Montemor-o-Novo ....
Evora '" ...........
Redondo ............
R,'gucllgosde~ronsaraz
:\Ioul'ão ......
" .....
Vianna do Alemtejo ..
Portel .•. , ..........

72
112

1
1

221
2fll

1fi

I

o

~""""

--- ---40 ---

I
C,boa"",,"

~._

..q

1:879
83
170
258
168
76
178
2:812

I
Transporte ..•.
\ Penedono .......
: ...
Moimenta da Beira ...
Castro Daire ........
,sernancelhe..
.•. . ..
Villa Nova de Paiva ..
Satam ...............

I

r

~
.~"

=,,-",=

--- ---

.
II Vmhaes

-

11

a.,0_o

II
I

10

..-

,

~" I
9

g;~~

~-:i~

.., >

o.

'ii
.o

""-

I " ,..
".~
.00

1:

o
c-

.tI

,,00

1:l9
UH

!lU
!t9
2~
5~)

12

2
3
2
2

2:0!.Hi

!)U
226

71
111
21!1
27~

9G
!l7

20
[)H

9r;

nü

I

100
432
13!)

----;;3

--

I "7:õ43
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I~

~.g ~
c
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"
"'''
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_'"
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.'::"
"

w
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Q,l

Districtos
administrativos

oE

10 ~

~•

.g.g~

'-a>
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:J. o _ Secretaria d'estado dos negocios da guerra -Direcção geral- 3. a Rppartiçã6
Para conhecimento
das differentes auctoridades
militares se publica o seguinte:
Secretaria
da guerra-s-fi. a Direcção - Administração
militar - 1.a Repartição. - Circular n. o 7, - Lisboa, 20
de maio de 19U9.-Ao
sr, general commandante da La divisão militar, - Lisboa.
Do director geral da secretaria
da guerra.
Para execução dos serviços administrativos
consequentes do chamamento da 2.~ reserva, ordenado pela circular da La repartição
d'esta secretaria
d'estado D.O 2 de
12 do corrente mez , determina s, ex. a o ministro que e
observem as seguintes disposições:

1. Todas as requisições

de artigos de material que hajam de fazer-se, e todos e qnaesqucr
documentos quc digam respeito ao chamam nto da 2. a reserva, cuja despesas têem de ser feitas pela verba de remissõea, devem ter
escrípto a tinta vermelha, no alto da primeira pagina, cm
caracteres
bem visíveis, e sobre um traço horisontal,
a
seguinte designação:
C. 2.' R.~190j)
11

Devérá, portanto, lançar-tio esta dosignação :
1/) .' os documentos
relativos ao prets, gratificaçõo

,
abonos para rancho, raçõ s de pão 'requisições
de trans, porte das praças da 2.a reserva chamadas no serviço;
ú) Em todas as requisições
de transporte
c nos titulos
para abonos de ajudas de custo ou qlluesquer outro vencimentos extraordinarios
a que tenham dir. ito o officiae
e praças dt' pret do exercito activo, por eff ito unico do
chamamento da reserva, incluindo as gratificaçõ s aos officiaes que estej am na situação de disponibilidade
e no estado maior da arma, sem commis ão;
1') Nas rcqui rições de trnnsporto de mat rial p -lo caminhos de ferro ou pela via ordinaria ;
ti) Nos recibos de rendas de cdificios destinados ao alojamento de praças;
c) Nos recibos das indemnisacõcs
11 qu
tenham dir ito
os habitantes das locnlidades que fornec r m alojam ntos
:'IS praças
por mais d seis dias, nos termos do § unico do
artigo 18.0 do regulamento
de 11 d outubro de 1 9~;
Finalmente,
'111 todos o
docum ntos I d d >~pczas
«onsequentes
do chamamento
da reserva.
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Os prets e outros vencimentos
normaes das praças dos
quadros permanentes
dos districtos de recrutamento
e reserva, e dos officiaes e praças do exercito activo em serviço nos districtos, por effeito do chamamento das reservas, serão requisitados
e escripturados
separadamente
e
abonados pelas respectivas verbas orçanientaes.
2.a As praças de pret dá reserva chamadas ao serviço
terão direito ao vencimento diário, unico, de 100 róis durante a marcha das localidades onde residam até aos quarteis dos districtos.
3. a ;.:~ 08 termos do disposto pelo artigo !:lU. o do regulamento das reservas e pelo regulamento
para o abono de
vencimentos
ás praças de pret de 3 de março de 1904,
ás referidas prat;a§l será abonado desde o dia da sua apresentação nos quarteis dos distrietos até ao ultimo do periodo do chamamento,
o prct diario de 20 róis e a alimentação a que têem direito como pracas de 2." classe.
As que voluntariamente
não receberem alimentação em
genero, vencerão mais a quantia (lia ria de 4~) réis e o
equivalente
em dinheiro a uma raçâo de pão.
As que se apresentarem
devidamente uniformisadas por
conta própria ou adquirir m a prompto pagamento os artigos de uniforme que tenham de ser-lhes distribuidos,
vencerão mai diariamente
ôb réis.
4.:1 Aos reservistas
que tenham de concorrer
a carreiras de tiro fára do local do Il 11 aquartelamento,
serão
mais abonados os vencimentos de marcha a que teriam direito, nas mesma' condições, as praças do exercito activo.
5.(1 A cada pra<;a serão distribuldos
dois jalecos e duas
calças de brim ou de cotim de algodão, um barrete de
policia, dois lenços, tr s lençoes, duas fronhas, duas toalha: d mãos e o numeros
a competente letra H destinados ao barrete.
~ r-Ih -ha também distribuido um OH
doi panos de alp reatas ou muito excepcionalmente
d o
botas, . egundo for ab olutamcnte n eceesario, c bem fi sim
lima colher e um garfo, dos typos adoptados para o p
queno
quipamento,
áqu lias que arrancharem.
Todos est s artigo,
com p. cepçao das alperoutas, 8"1\ o restituidos
pela
praça
findo qu
I'ja o P' riodo do clunnnmento,
alvo c voluntariamente
os tiv 01' m pngo.
fi.a O .omuiandante de ("ada distrieto requisitar:'l ao d,·}lo ito e lltral de fardall1('ntus os Hrtigos de que precisar,
ai m do: que' tiv('r cm depo ito, para clistrihnir a dllZCllta pra',
. ('(tela. um dos (li trit!tos ('um "'{ldl' OJll LisuoiL
cal ulani. a. di tribuição a fazet· para mais trinta jlra~'as. (,
0-
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deposito geral do material de gucrra fornecerá ao deposito
central de fardamentos
os numoros para barretes
e a
competentes
letras R que o mesmo deposito lhe requisitar.
7.<1 A importancia total por pra)a, do abono para rancho, quando não seja fornecido pelos corpos activos, será
a que for julgada
indispensavcl,
não devendo exceder a
despendida nos regimentos activos mais próximos.
8.:' Ás praças de pret da reserva chamadas ao serviço,
que estejam nas condições especiaes do § 1.0 do artig
8t I.o do regulamento
das reservas,
e pr etendam aproveitar-se das vantagens concedidas pela mesma determinação,
não será abonado vencimento algum nem distribuido nenhum artigo de uniforme ou de roupa de cama. Se, porém,
declarar m querer rancho e pão. ou se for preciso di tribuir-lhes
fardamento
ou roupas, terão de entregar a importaucia de lüO réis por cada dia eID qu lhes seja fornecido pão e rancho, e a quantia diaría de :~5 réié para
fardamento,
desde o dia da apresentação
até o ultimo do
período do chamamento.
9.a Para se cumprir o disposto no § 3.° do artigo 12.'
do regulamento
das rescrvns, o auxilio para rancho a aboDar aos sargentos durante o tempo da instrucção do reservistas será de 120 réis diários, quando não arrauchados nos corpos activos a que
tejam addidos para ess

timo
10.' As importaucias

entregues
pelas praças para. pagamento immediato
dos artigos de fardamento <j11 pretendam adquirir, bem COlHOas quantias rec Lidas pelos
districtos nos casos previstos na ultima parte da dispo i<.'ão s. a, serão abatidas a favor dIlo fazenda nas relaçõe
de vencimentos.
Aos artig-os de fardamento, novos, adquiridos relas pra~as_ serão dados os preço fixados na ultima tabella g ra
da ela" ifieação, nomenclatura
e preços dos artigos, publi«ada p distribuida aos corpos pelo deposito central de fardamen tos.
11." Nos termos do artigo :?.J.11 do r gulam nto das r serva", compete aos districtos toda n admini traS'ão relativa :i" praças do" rCHp .ctivos quadros lH'rman nt '8, res .rvietas chamados ]l/Ira instrucção ti mais prn<;lls qu ' lhe
(' tcjam <llldidas, ainda me. UlO qunndo as com} nnhil1H (rganis<lda:,; se aquartelem
em loealidadl'
dtfl'''r nt . O
t'OmllHln<lantl's fllri1.o para e:->te fim eSCl'iptllrar os prt!ci fi
l'cgi"to::., organiHar rt'la~ões de "('ncim ntos todo, o mai
do 'mL r to n ce sado!!,
l'eqni 'ital'ão por mcio d· titul
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submettidos
a processo, na repartição competente,
as importancias precisas, incluindo as que tenham de entregar
aos corpús do exercito activo para pagamento dos ranchos
por elles fornecidos e as que tenham de despender com a
beneficiação dos artigo' de fardamento e de cama, a que
deverão proceder antes de convenientemente
os arrecadarem.
12. a Os di .trictos de recrutamento
e reserva escripturamo na 2. a parte de registo n. o f> os artigos que receberem do d posito central de fardam ntos, darão saída aos
que distribuírem
c, findo o período do chamamento, tendo
recebido das praças os mesmos artigos, dar-lhes-hão
entrada na 3.' parte do referido registo.
As entrada
e tinidas dos artigos das duas partes do registo 11.° 5 serão feitas somente com designação das suas
espécie
c numeres totaes. Quando
os artigos saidos da
2 ..1 parte forem vendidos ú praças a prompto pagamento,
a sim deverá declarar- e t'xprc .samen te no registo, designando se, o numero e o nome da praça a quem foram
entl'€'gll 8.
Na conta corr nte de fardamento
das cadernetas das
prn~'as serão (IS artigos, di tribuidos a cada uma, designados apenas pela sua espécie
e num 1'0; seguidamente,
quando a pl'll~'a o re tituir, escrever-se-lia:
«Ilestituidos» .
•.Se, porém, algum dos árticos tiver ido propositadamente
extraviado
ou inutilisad«,
a verba a escrever SCI'{t a seguinte: «Restituído
com exclusão de ...
(um jaleco, um
barrete,
etc.),
extraviado
(ou inutilisado)
propositada.
mente» .
No n'gi to n." ;) far- c-Ira men~. o do motivo por que o
artigo nr O fica arrecadado.
13, A manntenção
militar formulará conta. e pecial das
raç-õe de p. O que fornecer com destino aos reservistas,
e
enviul-a-ha para 1))'OC sso á repartição
competente,
a fim
de CI' pn rr:l. pelo fund
de remi: sõcs. Similhantcm
nte
procederâo o d-po ito ,O'cl'al do mr.terinl de guerra eom relaçao ao Ilumero:
L\. letra!! Ql1' fornecer ao deposito
contrai d filnlnlllcllto", c c te ultimo d('po~ito ('om relaç:~n a todos (\ (lcmai , ..tigo que forneceI' aos districtn
rc (>1'\'/1, a fim (I 'ln tod.t a d pcza 'eja abonada
p lo flllldo tlc remi ~ve" c(,mo se n('II,1 dl't~rminndo,
14.14 }·.lItl' o IIt(,1I ilios qu' o cOnllll:muant B dos corpo acth o ,level'a f01'1I C(,I' ao di trkto
ti re,el'VIl, 1I0S
t 'l'llln cIo n. !1.0 da cin'ulal' da 1.a n'pal'ti<;llo !l.O ~)
14 de maiu,~
U) I , mandada
(1)
I'val' pelo n.O 1! da

ue
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circular da mesma repartição 11.° 2 de 12 do corrente,
comprehendem-se as latas para rancho e o pucaros para
café; para este fim, os corpos requisitarão aquelles de
que necessitarem, escripturando-os opportunamento na 2.~
e na :La parte do registo n." 5 e restituindo-os depois de
terminado o periodo do chamamento.
José Honorato de
Jlendunça, general de brigada.
Identica aos commandantes da 2.\ 3.a, 4.a, ?l.a e (i.
divisões militares, commandos militares da Madeira e dos
Açores, governador do campo entrincheirado de Lisboa e
direcção geral do serviço do estado maior .
L

.iosé Jlcl1lutl cZ'Ell:as

GII·d, ir«.

Está conforme.

c!tA,uYV,d

íÚ- /~~

(70& .

SECRETARU D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
22 DE JUNHO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.' Serie)

Publica-se ao exercito o seguinte:

Sureluia d'ulldo dOIDelOcio!da gaerra- f.& Direcçio- La Repartição
Conformando-me com o parecer unanime do supremo
conselho d justiça militar: hei por bem determinar que
seja concedida a pensão annual e vitalícia de 90"000 réis,
desde 9 de setembro de 190 , ao segundo sargento n.?
15/2:302 da 3. companhia do 1.0 batalhão do regimento
de infanteria n.? 12, Manuel Cardoso, por se achar ao
abrigo do § 3.0 do artigo 1.0 da carta de lei de 9 de setembro de H)O .
O ministro e secretario d' estado doa negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 27 de
maio de 1909. REI.
José Manuel d' Elvas Oardeira.
la

S relaria d'e lado do Degociu da guem - 5. a Reparlição da dirrcção geral
da (oDlabilidade publica
om fundamento no artigo 1.o da carta de lei de 6 de
maio ultimo no n." 1.0 do artigo 34.0 da. lei de 9 de setembro d 190, guardadas todas a prescripçõea do § 3.0
do me mo artigo: hei por bem, tendo ouvido o conselho
de ministros, d terminar qu s ja aberto no minist rio da
fazenda, 11. favor do ministerio da. guerra e devidamente
regi tado na direcção g ral da. contabilidade publica, um
credito special da. quantia d 20:000000 róis, a insere-
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ver na tabella da despeza extraordinaria do referido ministerio da guerra, sob a designação «Capitulo 15.0-despezas com os soccorros reclamados pelos desastres produzidos no paiz pelo abalo ele terra de 23 de abril de 1909».
O tribunal de contas declarou achar-se este credito
nos termos legaes de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado elos negocios do reino, e os ministros
e secretarios d'estado dos negocios das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar. Paço,
em 2 de junho do 1909. = REI. = Wenceslau de Sousa
Pereira Lima.c-Frasicieco José de Medeiros = Francisco
de Paula de Aze7'edo=José :Manuel d'Elvas Ga7'deira=
lIIanuel da Te7'7'aPereira Vianna= Gados Roma du Bocage = Antonio Alfredo Barjona de Freitas.

MillislcrlO dos negneies da fazenda - Sccrelaria

geral

Sendo urgente regular, pela fôrma similhantemente
adoptada nos decretos de 8 de agosto de 1002 e 5 de setembro de 1904, o reembolso elas prestações em atraso
dos adeantamentos concedidos aos funceionario publicos,
pela caixa geral de deposites até :31 de dezembro de
1907, independentemente da concessão aos mesmos funccionarios de novos adeantamentos :
Hei por bem, nos termos elo artigo IiG.o da carta de lei
de 21 de maio de 1~%, decretar o seguinte:
Artigo 1.0 O reembolso das referidas prestações em
atraso, e resp ctivos juros de mora, será effectuado em
'quarenta e oito prestações mensaes, fazendo-se as correspondentes deducções nos vencimentos dos r -spectivo funccionarios cumulativamente com as deducções relativas a
outros adeantamentos obtidos, ou que de novo obtiv rem,
nos termos dos artigos 12:3.° c 121.0 do regulamento approvado por decreto de 23 d \ junho de 18\.)7.
Art. 2.° A todos os funccionarios serA permittido solver
de prompto as suas dividas totaes por adeantamento r cabidos, quando assim o requ zirnm, indicando a cnix gral de deposites qual a importancia do juros que d verá
ser abatida ás (lívidas p la antecipuçllo dos pagamento.
O ministro e secretario d' estado dos n zooios da fazenda assim o tenha nt ndido e fnçll executar. Paço, m
2 de junho de 1ú09._HEl.=Jt'r«nci.scv
de Paula de

Auredo.
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Secretaria d'ctado dos negocios da guerra- 5.'1 RepartiçãO da direcção geral
da contabilidade publica
Com fundamento
no disposto no n.? 9.° do artigo 34.°
da carta de lei de 9 de setembro de 1908, no artigo 1.0
da carta de lei de 30 de julho do mesmo anno, que fixou
a força effectiva do exercito em 30:000 praçllS de pret, e
guardadas
as prescripções do § 3.° do mencionado artigo
34.": hei por bem determinar, tendo ouvido o conselho de
ministros, que no ministerio da fazenda seja aberto a favor do mini terio da guerra um credito especial, devidamente registado na direcção geral da contabilidade
publica, pela quantia total de 225:000:$000 róis, sendo réis
19~:500 000 para o artigo 12.°, 6:000;$000 róis para o
artigo 13.0, 3:000: 000 róis para o artigo 20.0, 12:000t$OOO
róis para o artigo 32. 0, 10:000bOOO róis para o artigo
131).°, e 1:500 000 róis para o artigo 27.°, com applicação no anno
eonomíco de 1908-1\:)OU ás desposas respectivas.
O tribunal de contas d clnrou achar este credito nos
termos da ser decr tado.
O pre idente do conselho de ministros, ministro e secretario
d' e tado dos negocies do reino, e os ministros
secretaries
d' tado dos negócios das outras repartições as im o tenham
ntendido e façam executar, Paço,
em 12 d j unho de 1UOfl. . RI~I.
Wenctslau de Sousa

Pereira Lima = Frenei cu JOSlí de A-ledeil"o,q Francisco
de Paula de Azeredo - Jo é Munuel d'Elvas Cardeira =
~Manuel da Terra Pereira Vianna= Carlos Roma du Bocage-Antonio
Alfredo Barjona de Freitas,

reuria d' lado d

D

9 cio da pma - i.a Direcçlo- 2, a Rtpartiçu
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respectivos regulamentos: hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Aos officiaes que desempenhem as funcções
de directores das carreiras de tiro fóra da capital serão
abonadas as seguintes gratificações mensaes, durante o
tempo em que funccionam essas carreiras, sempre que
obriguem o official a um percurso superior a 4 kilometros
pela via ordinaria :
Quando o percurso estiver comprehendido entre 4 a 6 kilometros na ida e regresso ..... ,
Quando estiver comprehendido entre 6 a 8 kilometros
.
Quando estiver comprehendido entre 8 a 10 kilometros
.
Quando a distancia percorrida for superior a 10
kilometros
.

4,$000
56000
66000

81$000

Art. 2. Aos officiaes adjuntos será abonada, como gratificação mensal, a metade das referidas quantias nas mesmas condições.
Art. 3.0 Os mesmos offíciaes, directores e adj untos,
quando, pela situação e distancia da carreira, sejam obrigados a mudar a sua residencia para o local em que ellas
foram estabelecidas, durante o tempo em que ali so ministrar a instrucção de tiro a forças militares, terão direito
ao abono de ajuda de custo, não podendo o numero do
dias a abonar ser superior ao fixado no artigo 14.0 do }'egulamento de 29 de janeiro de 1907,
Art. 4.0 As despezas determinadas pela execução dos
artigos 1.0 e 2,0 do presente decreto serão feitas por conta
do fundo consignado para as carreiras de tiro, que, no corrente anno económico, vem descripto na secção 5.:1 do artigo 24.0 do capitulo 8.0 da respectiva tabella da distribuição da despeza, até onde aquelle fundo o permittir; e
as despesas provenientes da observancia do artigo 3.0 serão pagas pela verba consignada para ajudas de custo e
bagageiras, que, no corrente anno economico, vem descripta no artigo 35.0 do capitulo 11.0 da mesma tabella.
Art. 6,0 O período normal de funccionamento das carreiras de tiro, para a instrucção das tropas, deve considerar-se comprehendido entre 1 de fevereiro a 31 de agosto
de cada anno.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 17 de
junho de 1909. = REI. __;,José Manuel d'Elvas Cardeira.
0
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Secretaria d' estado dos negocios da guerra - 5. a Rrpartição da direcção geral
da contabilidade publica
Não havendo na tabella da despeza ordinária do ministerio da guerra, para o anno economico de 1908-1909,
verba para. pagamento das pensões estabelecidas pela carta
de lei de U de setembro de 1908; e usando da autorisação concedida
ao governo no artigo 34.° de uma outra
carta de lei da mesma data, guardadas
as prescrições do
3 3.° do referido artigo 34.°: hei por bem determinar,
tendo ouvido o conselho de ministros,
que no ministério
da fazenda seja aberto, a favor do ministerio da guerra,
um credito especial, devidamente
registado na direcção
geral da contabilidade
publica, pela quantia de 736000
réis, para pagamento, até fim do corrente anno económico
de 1908-1909, da pensão concedida por decreto de 27 de
maio ultimo a mais uma praça de pret que foi agraciada
com a antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada,
do valor, lealdade e merito, por serviços extraordinarios
prestados no ultramar;
devendo o respectivo documento
de despeza .ser classificado no capitulo 15.°, artigo 45.°,
na conta da despeza ordinária do sobredito ministerio da
guerra.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e seeretario
d'estado dos negocios do reino, e os ministros
~ secretarios
d'estado
dos negocios das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar. Paço,
em 17 de junho de 1909. - REI.
Wenceslatt de Sousa

Pereira Lima
Francisco José de Medeiros=Francisco
de Paula de Aztl'edo=José
Manuei d'Elvas Cardeira-»:
Manuel da Terra Pereira Vianna
Carlos Roma du Bocage- Antonio Alfredo Barjona de Freitas.

Setretaria d'ts!ado dos De~ocios da gterra- 5. a Repartição da direcção geral
da tontah'lidade publica
Com fundamento no disposto na alínea e) do n.? 10,° do
artigo 34.0 da carta de lei de 9 de setembro de 1908, e
guardada
lIS prescrições
do § 3.° do mencionado artigo:
hei por bem determinar,
tendo ouvido o conselho de ministros, que no ministério ela fazenda seja aberto, a favor
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do ministerio da guerra, um credito especial, devidamente
registado na direcção geral da contabilidade publica,
pela quantia de 14:0006000 réis, por conta dos fundos da
remissão do serviço militar, com applicação no anno economico de 1908-1909 ao pagamento da despesa que se liquidar com a acquisição e manufactura de artigos de material de gu-erra; devendo os respectivos documentos de
despesa ser classificados no capitulo 12.0 na conta de despeza extraordinaria do ministcrio da guerra relativa ao
indicado armo económico. O tribunal de contas declarou
achar este credito nos termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e se·
cretario d' estado dos negocios do reino, e os ministros
e secretarios d' estado dos negocios das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar. Paço,
em 17 de junho de 1909.=REI.=
Wenceslatt de Sousa
Pereira Lima = Francisco José de Medeiros = Francisco
de Paula de Azeredo '--"José .Jlalluel dIElvas Cardeica»:»:
Manuel da Terra Pereira Vianna= Carlos Roma du Bocage=Antonio Alfredo Barjona de Freitas.

Secretaria d'eslado dos negocio8 da guerra-Direcção

geral- 3.' Reparliçio

Convindo modificar algumas das disposições do plano de
uniformes do exercito: hei por bem approvar e mandar
pôr em execnção as alterações ao referido plano, as quaes
fazem parte d' este decreto e baixam assignadas pelo ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra.
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
entendido e faça executar. Paço, em 17 dejunho de Hl09.=
REI. = José Manuel d' Elvas Cardeira.
Alterações ao plano dos uniformes a que se refere
o decreto d'esta data
Estado ma.ior general

O dolman de cetim de algodão cinzento terá. os mesmos distinctivos da patente do primeiro dohnan, tendo,
porém, os galões nos passadores das platinas.
Serviço do estado maíor

Os officiaes das differentes armas habilitados com o curso
de estado maior, quando pertenc rem ao.q1ladro do ser-
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viço do estado maior, usarão nos barretes e capacetes,
em substituição do numero do regimento, cifra do estado
maior ela arma. ou emblema da arma de engenheria, um
óculo cruzado com uma espada, em metal prateado.
Cavallaria
Os officiaes, cm grande uniforme, farão uso do fiador de
liga de seda branca. Em passeio, a pé, de seda ou algodão branco; a cavalIo, é também permittido o uso do
fiador de couro.
Disposições geraes

Barretes
e capacetes.-A
capa de cotim de algodão cinzento só é usada pelos officiaes com o uniforme da mesma
( fazenda ou quando concorram em actos de formatura com
tropas que façam uso da mesma capa.
Calção. - Terá, para todos os officiaes montados, o feitio
indicado nas figuras 1 e 2.
Botas de montar e esporas. - Para todos os officiaes montados, terão a fórma indicada nas figuras 3 e 4.
Lucas. - Em grande uniforme, far-se-ha uso da luva branca; com os demais uniformes, em serviço, usar-se-há a
luva cinzenta.
Disposições transitorlas

l~ permittido o uso dos calções, botas de montar c esporas do modelo actual até ao fim do anno de 1910. I 'II t.
Quadros de reserva
1.o Os officiaes generaes que pertenceram aos quadros
do exercito activo, usarão, nas golas dos dolmans, a cifra
em metal doirado (fig. 161) da ordem do exercito n." 25
. de 10 de setembro de 189:2, e nos barretes, o emblema
(fig. 165) da mesma ordem.
2.° Os demais officiaes que pertenceram aos ditos quadros, usarão nas golas dos dolmans c casacos, sobre as
carcellas e em substituição dos emblemas da arma ou serviço, a mesma cifra quo os officiaes generaes, e nos barretes e capacetes identica cifra em metal prateado.
;3.o Os officiaes directamente alistados no quadro da reserva, u amo, nas golas dos dolmans e casacos, unicamente a mesma cifra cm metal prateado, em substituição
(las carcellas ou dos emblemas das differentcs armas e serviços. Nos capacetes e barretes, usamo tambem identica
cifra em metal prateado, qu' sorú substituída pelo numero
quando p rtenc rem a corpo activos ou da reserva.
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Reformados
Os officiaes reformados usarão o mesmo uniforme dos
officiaes do quadro da reserva que pertenceram ao exercito activo, substituindo, porém, a cifra (fig. 161) da ordem do exercito n." 25 de 10 de setembro de 1892 pela
cifra que vae indicada na (fig. 5) d'esta ordem.
Paço, em 17 de junho de 1909. = José Manuel d' Elvas
Cardeira •
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Portarias

Secretaria d'estado dos IIrgocios da guerra - 5.3 Directão -

t. a Repartição

Manda Sua l\1agestade EI-Rei, pela secretaria d'estado
dos negocies da guerra, que, para cumprimento das regras
eatabelecidas
pela direcção geral da contabilidade publica,
para o abono dos soldos e gratificações dos officiaes do
exercito, se observem as seguintes instrucções, que começarão a vigorar no dia 1 de julho proximo futuro:
Artigo 1.0 E extensivo o preceituado na portaria de 29
de maio de 1907 ás seguintes corporações:
Direcção geral do serviço de estado maior;
Inspecção das fortificações e obras militares;
Estabelecimentos
fabris do arsenal do exercito e deposito do material de guerra;
Commandos das divisões militares;
Governos do campo entrincheirado
de Lisboa e da praça
de Elvas;
Commando militar dos Açores;
Hospitaes militares permanentes
e reunidos;
Deposito geral de roupas e objectos de cirurgia ;
Carreira de tiro da' guarnição de Lisboa;
Quaesquer
outros corpos ou estabelecimentos
em que
haja ou venha a organiaar-se um conselho administrativo.
Art. 2.° Nas r lações organisadas pelos conselhos administrativos dos commandos das divisões militares serão incluidos os offieiaes em serviço no respectivo quartel general, incluindo os inspectores
e mais officiaes em serviço
nas inspecções ou sub-inspecções
de engenheria,
de artilheria, do serviço de saude e das secções de fiecalisação
da administração
militar.
Art. 3.° A' doutrina do artigo anterior, na parte applicave}, é extensiva aos governos do campo entrincheirado
de Lisboa e eommando militar dos Açores.
§ unico. Nus referidas relações serão incluidos os commandantes de ectoros do campo entrincheirado
de Lisboa.
e os commandantes
de material.
Art. 4.°
s vencimento
dos officiaes e mais pessoal em
s rviço na seer staria d'estado dos negocios da guerra será
processado em tantos titulos do modelo junto quantos forem os artigos do orçamento que na respectiva tabella da
distribuição das despezas correspondam
ás diversas armas
e serviços.
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§ 1.0 ~No verso de cada titulo relacionar-se-hão
todos os
individuos
cujos vencimentos
são abonados pelo correspondente artigo, mencionando-se
todos os descontos e deducções que nos vencimentos de cada um se devam fazer,
observando-se
para este fim e em relação ao destino das
respectivas
importaneias,
o qUE' se preceitua no artigo 4.°
e seus paragraphos
da portaria de 29 de maio de 1907.
§ 2.° As estampilhas elo imposto do sêllo serão inutilizadas pelo official que assignar as relações de vencimentos.
Art. 5.° Os vencimentos
das corporações
abaixo designadas serão processados
em titulos de igual modelo e
, pela fórma indicada no artigo anterior:
Supremo conselho de justiça militar;
Pessoal permanente
dos conselhos de guerra territoreaes;
Commandos das brigadas de infanteria e cavallaria.
§ unico, Os titulos de vencimentos do supremo conselho
de justiça militar serão elaborados e assignados pelo respectivo secretario.
Os dos conselhos ele guerra tcrritoreaes
pelos respectivos promotores.
Os do pes'~oal das brigadas pelos seus commandantes.
Paço, em 2 ele junho de 1909.
-José Manuel d'Eloa»

Oardeira.
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Ministerio dos negocios da fazenda- Direcção geral da contabilidade publica
Repartição central
Não havendo ainda lei que fixe as receitas e despezas
do estado para o anno economico de 1909-1910:
manda
Sua Magestade
EL-Rei, pela direcção geral da contabilidade publica, declarar a todas as repartições onde se arrecadam e escripturam
os fundos do estado, se ordenam
ou realisam
despesas ou fazem pagamentos de conta do
thesouro que, nos termos do artigo 7.0 da lei de 3 de
abril de 1896, continuam
provisoriamente
em vigor, até
resolução das côrtes e a datar de 1 de julho de 1909 inclusive, todas as disposições da lei de 9 de setembro de
1908, que auctorisou a cobrança dos rendimentos e recursos do estado no anuo economico de 1908-1909
e fixou
as despezas do mesmo anno economico.
Paço, aos 19 de junho de 1909.
Francisco de Paula

=

de Azeredo.
3.

o-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra- P

i)irecçáo -1. a Repartição

Para o effeito do determinado
nas alterações ao artigo 4. o do regulamento
para as corridas annuaes de cavallos na escola pratica de cavallaria,
insertas na ordem
do exercito n.? 14 de 1908: determina-se que sejam averbados na matricula dos cavallos os primeiros premios que
obtenham nas mesmas corridas.

4.o - Secretaria d'estado

401

negocias da guerra-

a. a Direeçio- ta Ilepartiçi.

Declara-se
que, para os cobertores de lã e de algodão
cuja adopção foi recentemente
estabelecida para o exercito, são fixados os seguintes pc rio dos de duração:
Cobertores de lã-8
annos.
Cobertores de algodão - 4 annos.
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Secretaria d'eslado dos negocios da guerra-S.a Direcçio - 2. a Repartição

Relação dos oftlciaes' e demais pessoal da 2.· repartlção da díreeção da administração militar que desempenharam a segunda
parte do serviço extraordinario de que trata o decreto de 21
de janeiro de 1909, com designaçí10 da respectiva remuneraçilo

POltOS.OU

categorlaa

Nomes

Vencimento

.
coronel .. Arthur Maria Botelho Lobo
Ezequiel Augusto de Sousa Penalva
Edu a r d o Augusto .de Carvalho
Major •..........
Proença .........•...........
,
Capitão ......••.
Ayres dos Santos e Silva
.
»
José Faria Lapa
"
.
»
Alfredo Ces ar de Araujo Vivaldo ..
João Evangelista
da Costa Roxo ...
»
Carlos Augusto da Silva Oliveira ..
"»
João de Azevedo Zuzarte Pinto
Prado .•........•..............
» •
Antonio José Ramalho de Lima ...•
Carlos Augusto Estrella de Seixas
»
João Carlos Brandeiro
de FigueiTenente .....•..
redo ..........•...............
João Augusto Martins
.
"
Antonio de Sousa Girão
.
"
José Bernardo Proença
" ..
Adelino Augusto da Fonseca Lage
»
Alberto da Silva Botelho
.
»
Francisco Homem de Figueiredo
.
»
Alfredo Allen Archer
.
»
Raul Monteiro Lopes de Macedo .
»
Jayme Augusto da Mota Portugal
»
»
Antonino Rosa
.
Manuel de Oliveira
"
.
Luiz Antonio de Carvalho
.
»
Amadeu Damasceno Vieira de Castro
.
»
Victoriuo l\laximo de Carvalho Gui·
marâes
.
Vicente Ferrer Maria Franeo
.
»
Domingos Pinto Rechena
.
»
Gnspar Ribeiro de Sousa Mascarenhas
.
Alferes
. Antonio Pinto de Oliveira
.
ASp.lC a official, .. Virgílio Pereira da Costa
.
Manuel da Costa Vias
.
»
Arm~ndo .Augusto Campos de ouveira Pinto "
.
Arthur Xavier da Mata Pereira
.
Tenente

»

..

..

I

I

A transportar

.

75~OOO

60~OOO
ó5,1000

40.eOOO
40~000
40~000
45~000
40~000

40~OOO
40~OOO
40~OOO
33~OOO
33~OOO
3:3~OOO
33~OOO
33~OOO
33~OOO
33~000

33~OOO
3315000
33,000

33~OOO
33~OCO
33~000
30~OOO

33~OOO
33~000
330'1000
:330'1000

28o'!OOO
25~OOO
2[,~OOO
2:,..1000
12~()(JO
1 :~l.!1~()OO
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Nomes

Vencimento

Transporte .......
Asp.te a official.. . Alcide de Oliveira ...............
»
José Antonio Cerveira .. , ........
Amanuense
Antonio do Nascimento Nunes ..
»
João Francisco ....
Jt
Eduardo Au~usto de Almeida da
Costa Pereira .
»
José Manuel da Costa .•
»
Joaquim Pires Silveira ............
Antonio Pratas ...
José da Costa...
"Jt
João Alberto Froes l..
arocha
»
João Januario Rocba .......
»
José de Sousa.
Continuo .....
Roberto Pereira da Silva.
»
Lniz Antonio ..
»
-Joaquim José Netto ... , .
»
João Pedro de Sousa.
»
Sergio Martins ............
Jannario Pinto ...•....
"
»
Martinho dos Santos .....
»
Antonio Alves.
Adrião
dos Santos ......
"
»
José Antonio ......
»
João Baptista.
........
o

"

o

••

o

o

•

o

o

••

o

o

••

o

••

••••

•••••••••••••••

o

..

o

o

••

o

•••••••••

o

•••••••

••••••••

o

o

o

••••

o

•••

o

o

o

•

o

·0 ••••

"0

o

••••••••••••

••

o

•

o

••••••

o

•

o

o

o

o

•••••••

o

0

o

••••••••

••••••

•

o

0.0

o

•••

o

o

o

•••

"

o

o

o

••••••

o

••••••

o

o

•••••••

"

o

•••••

o

•••••••

o

•••••

o

•

•

o

o

•••••••

••

o

o.

•

••

o

••••

•

1:221~OOO
25~OOO
25~OOO
20~OOO
20~OOO
20JOOO
20~OOO
20>llOOO
20~OOO
9~OOO
15~OOO
15~OOO
15~OOO
15~OOO
12~OOO
12~()OO
6~OOO
9~OOO
9~OOO
9~OOO
9,aOOO
!)~OOO
9i1000
12.iOOO
1:5G6~OOO

Secretaria da guerra, 5. a direcção, 2.11 repartição, em
16 de junho de 1909. = O chefe da repartição, A1°thur
Maria Botelho Lobo, tenente coronel.
6.

0_

Secrelaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção grral- f oa Rppartiçãe

Para os devidos effeitos se declara que a designação da
freguezia que faz parte do districto de recrutamento c
reserva n.? 3, no concelho de Paredes de Coura, é Porreiras e não Parreiras.
7 .o-Secretaria

d'estade dos negocios da guerra-Direcção ~eral-3.a Repartição

Para conhecimento das differentes auctoridades militares
se publica o seguinte:
Seorctaria da guerra - 6. a Direcção - Administração
militar- La Repartição, -Circular
n.? 10. -Lisboa, 14 de
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junho de 1909.-Ao
sr. general eommandante da L." divisão militar. - Lisboa. - Do director geral da secretaria
da guerra.
Para os devidos effeitos e por ordem de sua ex. a O ministro, communico a v. ex." que o mesmo ex. mo sr. determina que os commandantes dos corpos onde sejam collocados officiaes que tenham de ficar pertencendo a grupos, esquadrões ou batalhões destacados com quartéis permanentes, logo que esses officiaes se lhes apresentem, lhes
façam saber qual a unidade componente do corpo a que
têem de pertencer, e lhes passem guia para seguirem ao
seu destino, visto que, n'estes casos, a sua apresentação
nas sédes dos regimentos se deve considerar como effeito
dos seus itinerarios de marcha e lhes não dá direito a
mais de uma ajuda de custo pela mudança da sua residencia official anterior á eollocação no corpo para as localidades onde se achem de quartel permanente as baterias,
esquadrões ou companhias a que são destinados.
José
Honorato de Mendonça, general de brigada.
Identica aos commandantes da 2.&, 3.a, 4.a, f:>.a e G.a
divisões militares, commandos militares dos Açores e Madeira e governador do campo entrincheirado de Lisboa.
C-

José Manuel d' Elvas Cardeú·a.
Está conforme.

t 'rf;:';~~~

rd~d

~/)"rA,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
30 DE JUNHO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.>Serie)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.° - Deeretos
Presideneia do conselho de ministros
Senhor. -A
carta de lei de 9 de setembro de 1908 e
decreto da mesma data, que determina as despezas do ministerio da guerra,
auctorisa no seu capitulo 10.°, artigo 29.°, a quantia de 1.140:652t$882 réis para pagamento aos officiaes do quadro da reserva,
reformados,
praças de pret reformadas e ao restante
pessoal inactivo.
As recentes campanhas coloniaea, trazendo para o quadro dos officiaes e praças reformadas a grande maioria do
pessoal que n'ellas tomou parte, occasionaram um augmento
de despesa que não poderia ser previsto.
Com o fim de poder effectuar os pagamentos
ao referido pessoal inactivo, e com fundamento nos artigos 17.° e
19.° da carta de lei de 20 de março de 1907 e artigo 35.°
da lei de 9 de setembro de l!'.l08, o governo tem a honra
de submetter á superior approvação do Vossa Magestade
o adjunto projecto de decreto.
Paço, em 26 de junho de 1909.=José
Manuel d'El·

vas Cardei-a.

.

Com fundamento no disposto nos artigos 17.° e 19.° da
carta de lei de 20 de março de Hl07 c no artigo 35.° da
c~rta de lei de 9 de setembro de 190 , guardadas as devldas pre cripções : hei por bem, tendo ouvido o conselho
d'estado,
determinar
que no ministcrio da fazenda seja
aberto, a favor do ministerio
da guerra, um credito extraordinario
pela quantia de 45:000,$000 róis, a fim de se-
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rem pagos os vencimentos do pessoal que passou á classe
de reformados do exercito em consequencia das recontes
campanhas coloniaes; devendo esta despeza ser classificada no capitulo 10.°, artigo 29.°, da tabella das despesas
do anno economico de 1908-1909.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario
c1'estado dos negocios do reino, e os ministros
e secretarios
d'estado
dos negocios das outras repartições assim () tenham entendido
e façam executar. Paço,
em 2(:; de junho de 1909. = REI. = lVenceslalt de Sousa
Pereira Lima = Francisco José de Medeiros = Francisco
de Paula Aeeredo==José .Manuel d'Elvas Cal'deira=J.1Ianuel da Te1'1'a Pereira Vianna= Carlos Roma dtt lJoc:Jge=
Antonio Alfredo Barjona de Freitas.

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-5. a Reparti~ão da di etção geral
da contabi1idado publica
Com fundamento
no disposto no n.? 9.° do artigo 34.0
da carta de lei de 9 de setembro de 1908, no artigo 1.0
da carta de lei de 30 de julho do mesmo anno, que fixou
a força effectiva do exercito em 30:000 praças de pret,
e guardadas
as prescripções
do § 3,° do mencionado artigo H-l,o: hei por bem determinar,
tendo ouvido o couselho de ministros,
que no ministerio da fazenda seja aberto
a favor do ministerio da f!'uerl'a um credito especial devidam ..nte registado
na direcção
gcral da contabilidade
publica pela. quantia de 20:00015000 róis, com applicação
no corrente anno económico ao pagamento da despcza que
se liquidar com o transporte
de praças de pret, classificada no capitulo 12 o, artigo 35.0 da tabclla das despezaa
ord inarias do ministerio
da guerra para o indicado anno
economico.
() tribunal
dc contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
() prcaidento
do conselho de ministros, ministro e secretario
d'estarlo
dos negocies' do reino,
os ministros
e secretarios
d'cstado
dos negocies da outras repartições us- im o te Ilham entendido e façam executar, P/IÇO,
em 2G de .i unho de H109,
IU~I.
lr(jncl'shm 0'1, Sou a
Perei /'II Linui >: Francisco José de Mcdeircs
Francisco
de Paula AZP1'(,du
José Manuel rl'Eh'(ls Cardeiro = Jlanuel !1ft Terra Pal'l', a Vianua
('(II'lus Ruma du Bocage = Antonio J Ifl'edo Barjona de Freitas.

=

.~-_C

=
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RepartIção

Tendo a experiencin demonstrado a necessidade de modi{lear muitas das disposiçõea do regulamento
do arsenal
do exorcito : hei por bem approvar e mandar pôr em exs?ução o regulamento
do mesmo arsenal, qlle faz parte
mtegrante
d'cste decreto e baixa aesignado pelo ministro
e secretario d'estado dos negocies da guerra.
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
entendido
e fa<;;l executar.
PllÇ'O, em 28 de junho ele
lUOa.-=REl.=Juíié .J[arw.l d'Elvlts Cardeira.

Regulamento do arsenal do exercito, a que se refere o decreto d'esta data
TITULO I
Do arsenal

do exercito

e sua composição

CAPITULO I
Do arsenal em geral
Artigo l .? O arscnnl do exercito é destinado ao fabrico,
Rcquisição, distribuição
e concerto do material de guerra
necessal'io para o serviço do exercito,
conservação do
tnaterial de gneml em deposito e á colleccionação de artigo~ que, pelo seu valor histórico e militar, convenha conservar.
Art. 2. o É conatituido
o arsenal por uma secretaria
geral e pelos seguintes estabelecimentos:
I . .F'abl'ica de armas.
II. Fabrica de material de guerra em Braço de Prata.
III. Fabrica de polvora em Barcarena.
IV. ~'ahrica (lI' pnlvora em Chellas.
V. Deposito geral de material de guerra.
VI. MU"eu de artilhoria.
Art n.o Nos a sumptos relativos ao arsenal superitcnde
o con~(>lho de udministrnçüo das fabricas e depositos de
~nntenal de guerra 011
seu presidente, na q ualidude de
l,:_sPCctor (lo a rs uni, cm conformidade
com as nttribuiçot',; que lhes conf I' este rt'b'lllamento,
sendo as 811"S
ro O!U\:IIC tran miai lns por intcrmedio da secretaria O'('1'al,
que se (1"lVI( 1c em dilas sCl'~ões.
b
á

°
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Á La secção compete

1." Sede

tratar de todos os assumptos relaao pessoal que recebe feria ou pret pelo arsenal;
nomeação elos officiacs em serviço do arsenal para as commissões technicas dependentes
do mesmo arsenal; nomeação para as fabricas e deposito geral de material de
guerra dos capitães e subalternos que se apresentem
com
guia na secretaria geral para fazerem serviço no arsenal;
orçamentos
fabris; compra, manufactura
e concerto
do
material de guerra;
conservação do material em deposito;
venda de artigos incapazes
ou dispensaveis
do serviço
militar; venda de explosivos;
fornecimento e concerto de
artigos a prompto pagamento
aos officiaes e estabelecimentos militares ; secções do material de guerra; elaboração do orçamento
annual do arsenal;
a publicação da
ordem diária
e do boletim do arsenal, e todos os demais
assumptos
relativos
ao fuuccionnmento,
administração
e
contabilidade
dos diversos estabelecimentos.
Á 2,a secçao compete tratar da distribuição do material de guerra em deposito aos corpo!S, fortificações e mais
estabelecimentos
militares ; inspecções
do material
de
guerra;
cargas do material de guerra distribuido;
determinar a entrada
no deposito, do material de guerra que
convenha ali recolher.
Art. 4.0 O pessoal da secretaria geral será o seguinte:
Chefe, um coronel de artilberia.
Chefe da La secção, um official superior ou capitão de
artilheria.
Sub-chefe da L" secção, um capitão de artilheria.
Adjunto da 1.a secção, um capitão ou tenente de artilheria.
Chefe da 2. a sef't;ão, O coronel ou tenente coronel do
corpo de almoxarifos de engenheria e artilheria.
Sub-chefe da 2 .'' secção, um mojor do corpo de almoxarifes ele ongenheria e artilharia.
Adjuntos da 2.a secção, tres capitães ou subalternos do
corpo de uhnoxarifes de engenheria c artilheria.
S 1.0 O chefe da secretaria será snbstituido na suas
faltas ou impedimentos
pelo director mais gl'alluado das
fubricas ou deposito geral de material de guerra.
§ 2.u .Iunto da secretaria haverá um capitão de artilheria, vogal do conselho administrativo
do nrscnal, um capitão 110 corpo de ofllciaes de ndnrinistraçào militar, que
Sl'rA o thesoureiro do ('0118 lho udministrativo
do arsennl ;
o um subnltcrno do corpo de almoxarifes de ngenhcria
artilherin, que serA o secretario.
tivos

1.- Serie
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CAPITULO II
Dos estabelecimentos que constituem o arsenal

Art. 5.° As fabricas do arsenal do exercito são destinadas á manufactura
e concerto dos artigos de material
de guerra.
Art. 6.° Para regularidade
e conveniente
distribuição
de serviço, haverá cm cada uma das fabricas as secções
q uc se j ulgarem precisas,
as quaes comprehenderào
as
officinas necessárias
para o fabrico dos artigos de que
forem incumbidas.
Art. 1.0 A divisão das fabricas em secções é determinada pelo conselho ele administração,
ouvidos os respectivos directores
f}
precedendo
auctorisação
do ministro
da guerra; a divisão das secções em officinas é determinada pelo mesmo conselho, sob proposta dos directores
das fabricas.
Art. 8.0 Em cada fabrica e no deposito geral de material de guerra haverá uma secretaria,
onde deverá ser
fe~ta a escriptumção
que disser respeito aos serviços que
ali se executarem.
Art. 9.0 Haverá cm cada fabrica um laboratorio dcstinado ao exame dos materiaes
a empregar na manufactura dos diversos artigos, ao dos productos fabricados, e
be~ assim a quaesquer
outros trabalhos
que a fabrica
e:X:1Ja.
A rt. 10.0 Em cada estabelecimento
haverá uma bibliotheca com livros e publicações concernentes
aos trabalhos
que ali se executam.
Art, ] 1.o Em cada fabrica haverá o gado e viaturas
necessarios
para o seu serviço. O deposito terá, alem do
g.ado e viaturas de que carecer, as embarcações
necessarias ao transporte fluvial.
I-Fabrica
0

de armas

Art. 12. É destinada. ao fabrico e concerto
POl:tateis, viaturas,
correames,
equipamentos,
maIS erviços qúe lhe forem determinados.
II-Fabrica

de armas
arreios e

de material de guerra em Braço de Prata

Art. 13. É destinada
ao fabrico c beneficiamento
<11'
~lun.ições de artilheriu,
reparações
de bôcas de fogo,
~b~'IC~ de bôcas de fogo de bronze
e mais serviços compatt\'els COm os machinismos de que é ou for dotada.
0
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III - Fabrica de polvora em Earcarena
Art. 14.0 É espetialmcnte
destinada
ao fabrico das
polvcras ne gras, tanto das q IIC silo ti pplicndas aos serviços
rnilitares como das de venda, à manufactura
dos artificioa
pyrotechnicos
e ao carregam('nto
dos oartuchos em que
forem empregadas
as pclvoras negra~.
IV - Fabrioa de polvoru em Chello.s
Art. 15.0 É destinada ao fabrico de paI varas chimicaa,
cartuchamc
para armas portáteis
c carregamento
do cartuchame metallico para bôcas de fogo.
V-Deposito

geral de material de guerra

Art. 16.0 Este estabelecimento
tem a seu cargo a recepção, o fornecimento e acondicionamento
ele todo o material de guerra, a armazenagem
e conservação
de todo o
material que estiver em deposito.
Art. 17.° Quando as circnmstancias
o psrmittirem,
haverá nas divisões territorines
do raiz succursaes do deposito geral, que serão dirigidas por ofliciaes almoxarifes,
directamente
subordinados
ao director do deposito geral,
na parte relativa ao material a seu cargo.
Art. 18.0 Para a arrecadação dos artigos considerados
perigosos disporá este estabelecimento
de armazena espe-

ciaes.
VI-Museu

de artilheria

Art. 19.0 Este estabelecimento
é destinado á colleccionação dos artigos que, pelo seu valor, convenha conservar como documentos da historia militar do paiz.
Art. 20.0 O museu de artilheria
será franqueado
ao
publico, pelo menos, uma vez por semana.

TITULO II
Do conselho de administração das fabricas
de material de guerra

e depositos

CAPITULO I
COUll)O!\I~í\o do eonsclho

Art. 21.° A administração superior do ar enal p rtonce,
sob a auctoridado
immcdiuta do mini tro da guerra, ao
conselho

crendo

pela

base

VII

da lei de 24 de. dezembro

1.' Serie
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de 1901) I..com a denominaeão de « Conselho de administra- •
ção das fabricas e deposites de material de guerra", CUJIL
organisação e attribuições
vão especificadas u'estc regulaIU(·nto.
a que se refere
Art. 22.0 O conselho de administração
o arti:;o precedente
será composto pela seg-uinte fórma :
PrC'siuente - Um official general que tenha feito a sua
carl·eira na arma de artilheria
ou coronel de artilhe ria
habilita,lo com o tirocínio para general,
Vogaes - O coronel chefe da secretaria geral, os direC1.,re,; das fabricas e o director do deposito do material
de guerra.
tleerétario,
sem voto - O chefe da La secção da secretaria geral.
CAPITULO II
~Io lo de funccionar du conselho e respectivo expedlente
A,t. 23.0 O con .elho de administração,
em regra, terá
uma sessão ordinaria
por semana e as extraordinarias
para que for convocado pelo presidente.
§ 1.0 Na ausencia ou imp dimento do presidente, exercerá as suas funcçõe«
o vogal mais antigo, qUoJ será substitui<lo n9 con elho pelo vogal supplente.
§ ~.o E permittido aos membros do conselho assignar
venelr!Os qualquer decisão, devendo, porém, fazer declaraçao dos fundamentos da sua discrcpancia,
os quaes serão
tl'~n~('riptos na acta. As abstenções de voto não são perllllttldas.
A rt, 24.0 O secretario
fará lavrar em livro especial as
actas do conselho, por ollo redigidas, das quaes deverão
eOI1:;tar as delibera~õt's tomadas.
AI,t. 25.0 O conselho de administração
corresponder-seha COlO. quaesq uer auctoridades
civis ou militares para O
convellJente desempenho das suas funcções.
Art. 26.0 A corre pondencia dirigida ao conselho será
~b(,lta e registada 11.1 ecretaria e apresentada,
com os rosantl's ,as umptos (h~expediente,
a despacho do presidente
pelo chefe da secretaria c, na sua falta ou impedimento,
pelos rl'spectivos clrefos de secção.
Art. 27,0 O chefe da secretaria completará os documentOB a apresentar
a dcspacbo com os necessarios elementos
para a sua clueida\â'l .
. Al·t. 2 .0 O ('On olho l"t'gular á, cm preseTl\.'/\ das requiSIQo",
Ilos director'
(lo!:!estabeleeiméTltfOs e ouvindo-os,
se as im o julgar llcccssario,
a fúrma de acquisição de
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materias primas, de artigos a applicar ou outros de qualquer especie de que elles necessitarem,
e bem assim a
execução de quaesquer obras, manufacturas
ou serviços,
especificando os fornecimentos que devem ser contractados
em commum ou em separado e as quantidades
que devem
constituir
os fornecimentos,
conforme mais convier aos
interesses do estado.
§ unico. O conselho não poderá, na execução do preceituado n'este artigo, determinar a transferencia
de quaesquer verbas do orçamento
de um estabelecimento
fabril
ou do deposito do material de guerra para outro estabelecimento. Quaesquer artigos ou matcrias primas que sejam
transferidas serão pagas pelo orçamento do estabelecimento
para onde se fizer a transferencia.
Art. 29.0 Os projectos de orçamentos, por annos econouiicos, elaborados
pelos estabelecimentos,
serão enviados á secretaria geral até ao dia 15 de julho.
§ 1. o Recebidos os orçamentos, o conselho do administração nprecial-os-ha,
podendo introduzir-lhe
as modifica<;Õl'S que julgue necesearias
e consequentes
do n." tl.o do
artigo 30.0 d'este regulamento,
fará juntar o orçamento
para as despezas da secretaria e archivo e npresentará
o
orçamento
total ao ministro da guerra até ao dia 1;) de
1Lg'f!RtO.

§ 2.0 O orçamento será separado para cada estabeleci
mento, o em cada um serão especificadas as verbas destinadas ao pagamento do pessoal das destinadas á acquisi~ão do material.
Attribuições
Art. :30.0 Compete

no conselho de administração
:
1.0 Approvar os programmas
dos concursos para os 10g-ures de mestres, contramestres
e desenhadores,
e fazer
as nomeaçõ s em conformidade
com o resultado do concurso e as proscripções do regulamento.
2.Q Propor ao ministro dagucJ'ra
a admissão do pes·
soal extraordinário,
precedendo
proposta dos directores
dos estabelecimentos,
fixando o numero de indivíduos a
admittir em cada classe ou oflicio.
iLo Auctorisar
as despezas ató à quantia de 100~OOO
réis com a acquisiçâo de matcriaes, npparelhos c utCIL ilios pnra os serviços de constrncção e exploração fabril,
e :l]>provllr os contractos que tenham sido elaborados no
conselho administrativo
quando a sua importancia
nâo
exceder aquolla quantia.
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,4. o Submetter, com o seu parecer, á apprcvaçã» superim', os contractos elaborados no conselho administrativo
Ou quaesquer
outras despezas quando a sua importancia
exceda a da sua competeuciu.
5.0 Auctorisar os trabalhos de empreitada.
0.0 Propor ao ministro da guerra, em casos justificados,
a rescisão de quaesquer contractos vigentes.
7.° Propor as modificações
quc julgue necessarins
no
regulamento
do arsenal.
8.0 Determinar,
quando o não tenha sido feito superiormente, quaos os artigos que em cada anno devem de prefereneia ser adquiridos ou manufacturados,
quer para serem distribuidos ás unidades, quer para constituirem reserva
de material de guerra.
9.0 Propor ao ministro da guerra os augmentos de vencimento ao pessoal civil e as gratificações extraordinar-ins
a
conceder em harmonia com as prescripções do regulamento.
1 ü. o Approvar
os horarios dos estabelecimentos
do ar.
senal.
0
Snbmetter,
com o seu parecer, á approvação do
llllUlstro da guerra, as medidas que importem auginento
permanente de despeza, e bcm assim propor as quc julgue
c~nvenie(ltes para o interesse do estado ou para o aperfelyoamento dos serviços.
12.0 Examinar
os orçamentos
annuaes elaborados nos
estabelecimentos,
modificando-os no qlle julg-ar convoniente, orgaQi~~tndo o orçamento tio arsenal cm harmonia com
o determinado nos §§ LU tl 2.° do artigo 29.0
13.0 Tomar conhecim nto, pelo menos uma vez em cada
mez, do estado económico de cada estabelecimento,
de.
vendo determinar
todas as medidas que j ulgue ncccssarias
para quo os respectivos
orçamentos não sejam e xcedidos,
0
d 14. Nomear os encarregados
dos depositos da polvora
elvenda do estado, e bem as im os estanqueiros
da mesma
~od
vora, fixando o numero que deve haver em cada locall ade.

.1.1.

TITULO

nr

Do pessoal
CAPITULO I
Do pesscal teehníco
Oonatftutção
Art. 31.0
p)r officíaes

e nomeação

O pe soal technieo

do ar enal ti constituído
da arma de urtilheria, o compõe-se: do ias-
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pector, do ajudante
de campo, e dos ofliciaes nomeados
para a secretaria,
fabricas,
depositos
de material
de
guerra e museu.
Art. 32.0 As fabricas e deposito de material de guerra
de Lisboa terão por directores officiaes superiores e por
sub-directores
msjor es ou capitães; os depositos divisionarios, quando forem organisados,
serão dirigidos por um
major ou cai itiio.
Art. 30.0 O museu de artilheria será dirigido por um
official rcfurmado ou do quadro de reserva que tenha feito
a sua carneira na arma de artilheria.
Art. 34.0 Em cada fabrica haverá tantos adjuntos, capitães uu tenentes
de artilhcria,
quantas as secções em
que se dividir.
Art. 35 o O adjunto do museu será um official da re~rva ou reformado que tenha feito a sua carreira na arma
de artilhei-ia e, na sua falta, um capitâo de artilheria.
Art. 3G.o A nomeação dos directorea e sub-directores
dos estabelecimentos
será feita pelo ministro da guerra,
sob proposta do inspector.
Do inspecto!'

Art. 37. O presidente
do conselho de administração
das fabricas e deposites de material do guerra é O inspector permanente
dos eerabclccimentos
do arsenal, pertencendo lhe n'esta qualidade a compotencia disciplinar constante do regulamento
respectivo alem da que este regulamento lhe confere, competindo-lhe:
].0 Visitar
os estabelecimentos
para se assegurar da regularidade
com q1lc os serviços ~ão executados,
procedendo, sem gratiticaçito especial, ás inspecçõos ordinarins
dentro dos períodos estabelecidos no regulamento das inspecções aos corpos do exercito.
2.0 Propor ao ministro da gucr+a os officiaes de artilheria e do corpo de almoxarifes de engcnheria c de ar tilheria que devem fazer serviço no arsenal.
3.0 CoI locar nos differentes estabelecimentos
os officiaes
nomeados pam o arsenal, com excepção dos directores e
sub-directores.
4. o Nomear o pessoal graduado pflra os legares que n;to
são preenchidos
por concurso, em harmonia com as disposições d'este regulamento,
e P" cedendo proposta dos
directores dos eatabelecimentos.
5.0 Determinar
a admissão nos quadros do operariado
ou a passagem
do pessoal supranumerário
ou extraordi0
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nai-io aos mesmos quadros, dentro dos limites marcados
n'este regulamento.
G.o Determinar
a admissão do pessoal extraordinario
dentro das auctorisaçõcs
que lhe sejam concedidas pelo
ministro
da guerra e mandar-lhe
dar baixa no ponto,
quando não faça falta ao serviço.
7.° Dar as ordens necessarius para o cumprimento das
determiu1lr;ões do ministro da guerra e das deliberações
do conselho de administração.
8.° Propor ao ministro da guerra o pessoal fabril que
poderá sor auotorisado a frequentar as escolas indnstriues,
o inbtituto industrial e conunercial
e a escola de bellas
artes, nos termos d'este regulamento.
9. o Auctorisar
o fornecimento
de artigos ou materias
primas requisitados
pelos corpos ou corporações militares
em harmonia com as disposições cm vigor, e bem assim o
fornf'cimento de artiJos a prompto pagamento.
as despesas
até ti, quantia de 50~OOO
10.0 Auctorisar
réis.
~1.o A pprovar as tabellas de empreitada e o preço dos
artIgos manufacturados.
~~.o Submetter
á approvação
superior os padrões de
a.rtIgos de material de guerra que não tenham sido superIOrmente estabelecidos.
0
1.'3. F'azer elaborur quaesqllcr relatorios, memorias ou
est~tistil'as concernentes
aos serviços proprios dos estabelecltneotos, pelas respectivas direcções.
14. o Propor ao ministro da guerra, para serem mandados apresentai'
ii junta de saude a que Ide refere o artigo
0
109. os individuos da classe civil do arsenal.
0
15. Conceder licenças ou recompensas
em harmonia
com. as dispos:ções regulamentares
.
.1ü.o Imp)r ao pc soal civil multas até quinze dias em cada
tnnta dias de serviço, a p"na de suspensâo até trinta dias
e a redue\'üo do jornal nos termos do artigo i3i3_o
17. o. Resolver sobre todus os assumptos urgcntes, dando
conheCimento das resnluções que houver tomado ao conselho de adminietraç.to
quando for das attribuições d'este,
e bem assim despachar sobre os negocios cuja resolução
esteja especiticada nas leis vigente'.
Do>; di['CCIOl'cS

?

d Art.
.0 As attribllÍções
qne competem aos directores
as fabricas, deposito geral de material de guerra e museu

152

ORDEM DO EXERCITO

N.o

o

1.' ~erie

de artilberia., segundo a natureza do estabelecimento
que
dirigirem, são:
L." Cumprir e fazer cumprir pelos seus subordinados
todas as leis e disposiçõea regulamentares
em vigor, relativas ao serviço do estabelecimento
a seu cargo.
a distribuição,
pelas differentes secções,
2.a Determinar
dos offieiaes e de todo o mais pessoal do estabelecimento
que dirigir.
3. a Mandar proceder
pelos officiaes seus subordinados
a qnaesquer trabalhos ou estudos especiaes relativos ao
fabrico.
4. a Resolver por sua iniciativa os casos omissos nos regulamentos,
quando não haja tempo do consultar as estações superiores,
participando
ao inspector por intermedio
da secretaria geral, as resoluções que houver tomado.
5. a Adoptar as providencias necesearias no caso de incendio, inundação, explosão ou outro qualquer accidcnte,
dando conhecimento
ao inspector
das medidas adoptadas.
G. a Louvar cm ordem do estabelecimento,
ou propor
louvores para os seus subordinados,
observando,
quando
se tratar do officiaes, O que a este respeito se acha determinado no regulamento
disciplinar do exercito.
'l ," Conceder licença por dcz dias seguidos ou interpolados em cada anno civil, sem perda de vencimento,
nos
termos do mesmo regulamento disciplinar, aos officiaes seus
subordinados,
c aos sargentos
do quadro de sargentos do
arsenal cm serviço no respectivo
estabelecimento,
commnnicnndo-o para a secretaria geral.
8.:t Conceder ao restante pessoal licença som vencimento,
quando nílo haja prejuizo pnra o serviço.
0. ft Conr-eder licença, até seis dias, com vencimento,
em 0,/tI!a armo, aos mostrea, contramestres,
fieis c dese-

nhadores.
lO." Mandar fazer os abonos ao pessoal sob as suas ordens em harmonia com as talwllnR respectivas
] 1.'1 Admoestar, reprehcnd-r
e impor multas até oito dias
de jornal em cada trinta dias de serviço j suspender, quando
pelo anterior
comportamento
ou pela gravidade da falta
corresponder
pena superior à sua compctencia, pnrticipando
o facto parti. a secretaria do arsenal.
12.:t Dar baixa no ponto aos indivíduos do pessoal civil
que, sem motivo justificado,
faltarem trcs dias cons cutiYOS em cada mez ou que, em igual período, derem faltas
ao ponto que perfaçam seis dias,
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a

do arsenal a baixa no
13. Propor para fi. secretaria
ponto a qualquer individuo que venç. f....
ria e que não convenha ao serviço, declarando os motivos que justifiquem
este procedimento.
14.a Mandar prender e entregar 11. auctoridade policial
qualquer
seu subordinado
civil que tenha commettido algum crime ou delicto commum dentro <lo estabelecimento,
011 participar
o facto á mesma auctoridud«, para os devidos
etfeitos, quando o delinquente não estiver presente.
J 5. a Mandar levantar auto de corpo de delicto aos individuos seus subordinados presumid .s andores de crimes
militares ou crimes essencialmente
militares, ou como taes
con8iderados
pelo codigo de justiça militar, remettendo-o
á 8ccretaria geral pam ter o devido destiuo .
. ~6.a ReqUIsitar a força precisa ao quartel general da 1.a
dIVisão militar, para fazer acompanhar á casa de reclusão
os individuos mencionados no numero antecedente.
l7. a Informar as petições dos seus subordinados e darlhes, andamento,
sempre que sejam feitas em termos convenientes.
18.a Enviar para a secretaria geral, até 10 de janeiro
de cada anno, as informações annuaes dos primeiros sar~e~t~s, mestres, contramestre
, fieis. desenhadores
e dos
IndlVlduos da extincta classe de amanuensea
civis.
3
fi .19. Determinar pequenas reparações no edifício ou ediCIOS do estabelecimento
a seu cargo, quando a despesa
não exceda lOJUOO réis mensaes.
20.:1 Propor os operarios para fiei da fabrica, reverificadores e veriflcadorcs.
a
21. Propor a compra de machinas e as obras cuja im~ortanc.Ja exceder a sua alçada, juntando á proposta os
espechvo~ planos e orçamentos.
a
22. Propor a admis fio de pessoal extraordinario
quando
c
sb . torne necessario' dar maior desenvolvimento
ao farICO.
23.~ ~r~)por o nugrn nto ou reducçào de jornal a qualquer IndiViduo que vença feria, justificando a sua proposta
para a secretaria geral.
II24. a M diante uuctorisacão
do conselho de adminí tra~. 0, mandar manufacturar
•fóra do estabelecimento
os arque a fabrica não possa ou uno convenha produzir .
. I D.a Propor a adopção de qnaesqller d ..terminações que
~u guo neeessari!\s para o aperfeiçoaulf'nto
do fabrico, bem
tn
? para melhor garantia da execução dos difl'erentes
erVIÇos do estabelecimento
que dirige.

Ig;~
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2ü.a Auctorisar
que individuos estranhos visitem
tabelecimento,
quando não haja inconveniente.

o es-

Dos sub-dnector'es

Art. 30.° Os sub-directores
são os chefes das respectivas secretarias
e os fiscaes de todo o serviço dos tlbtubelecimentos,
fazendo scientes os respectivos directores de
tudo o q ue se passar de anormal ou lllel'f'<;a attcnçào especial, a fim de receberem d'estes as devidas instrucções,
e compete-lhes especialmente o seguinte:
1.0 Coadjuvar os directores e substituil-os quando auscntes ou impedidos.
2.° Fiscalisar os serviços da respectiva secretaria, bem
como tudo I) que disser respeito ao fabrico dos artigos manufacturados
no estabelecimento
respectivo.
3.° Superintender
a todos os paganH'ntos effectuados no
estabelecimento,
sendo responsavcl pelos fundos entregues
pelo conselho administrativo
do arsenal para despczus e
e. ainda por quaesquer importancias
de outras provcnieneras.
4. ° Nomear o pessoal pura o serviço de escala do interior do estabelecimento
e permittir trocas dos mesmos serviços ao pessoal de policia c fabril, quando da troca não
resulte inconveniente
ou prejuízo.
5. ° Redigir L\ ordem ela fabrica.
6.° Presidir a commissão de recepção e exame.
,
7.° Presidir aos exames de admiseão dos operarios.
Dos adjuntos

40.° As attribuições dos adjuntos são:
1.a V criticar quc nas secções II. SeU cargo

Art.

serviços
vigor.

se cumprem

na

conformidade

das

iodos os
ordens em

2.:1 Conhecer da assiduidade, comportamento
e aptidão
de todo o pessoal, para se habilitar a informar o director
da fabrica sobre a capacidade de cada individuo.
3. a Fazer memorias sobre aesumptos da sua secçào , que
lhe forem designadas pelo director.
4.a Propor ao director qualquer alteração DOS fabricos
que julgue conveniente, justiflcando, por escripto, a sua
opinião.
5. a Informar
annualmente
sobre os mestres e contramestres da sua secção.
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ao sub-director
da fabrica as pretensões
convenientemente
informadas, que devam snbir a despacho do director.
'l » Conhecer do estado de adiantamento
das diversas
ord~ns a cargo do sua secção.
8.:l Dirigir superiormente
os trabalhos da secção a seu
cargo, sendo responsaveis
directamente
para com os directores e sub directores
do que se fizer na sua secção,
dando as competentes
instrucções ao pessoal para exacta
Qbservancia das ordens superiores.
9.:l Examinar
cuidadosamente
todas as machinas da sua
s~cção, dando parte ao sub-director
de todas as occorrenelas relativas aos machinismos e seu funccionamento,
e fazer os orçamentos elas obras e concertos que forem necessarios, tanto nas machinas como nos edifícios.
10.:l Permanecer
no estabelecimento
desde as dez horas
d~ manhã até á distribuição da ordem de serviço para o
dia seguinte,
ou até ás tres e meia horas da tarde se a
ordem for distribuída mais cedo.
11.:l Providenciar
para que a distribuição do trabalho
pelos operarios seja a mais conveniente
e em harmonia
com as habilitações que possuir em.
l~.a Examinflr,
com cuidado, as mate ri as primas que
se .destinarem
á sua secção, e bem assim verificar se os
arhgos fubricados
ou concertados
estão conforme os padrões adoptados, a fim de poderem sahir,
13. a Aseistir ao pagamento
da feria do pessoal sob as
suas ordens.
14.:l Verificar a exactidão das folhas do trabalho, ence~ra~do-as semanalmente
com a declaração de conferido
pe a_ l~portancia
despendida,
e rubricando-as.
b. Conhecer elo preço por que sabem os artigos manUfacturauos, tempo empregado, etc.
j 116.a Propor as alterações nas tabellns existentes, quando
dU gar necessario, bem como formular as de mão de obra
e artig-os novos.
n 017 '," ~[andar formular
a parte das alterações
(modelo
Ida 43) d pois de ter confrontado as indicações dadas pelU stres e centram
trcs.
rt. ~l.0 O adjunto ou adjuntos que tiverem a seu cargo
as
d llnd:c;ões) terão á sua responsabilidade
a escripturação
o~ rC81stns respectivo,
quc assignarão.
"o rt. 42.0 Os adjuntos encarregados
das provas de polras terão a seu carsro ores!) ctivo registo que assig narão.
b
,

ou representações,

1
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Art. 43.0 O adjunto ou adjuntos que forem encarregados
do exame das bôcas de fogo, terão á sua responsabilidade a escripturação
dos respectivos
registos,
que assi-

gnarão.

.

Art. 44.0 O adjunto mais graduado ou, em igualdade
de graduação,
o mais antigo, fará parte da commiseão de
recepção e exame.
Art. 45.0 Se, por circumstancias
extraordinarias,
houver na mesma secção mais de um official, o mais graduado
e antigo será o chefe da secção, sendo o outro official seu
auxiliar.
Art. 46.0 O adjunto mais graduado e antigo substituirá
o sub-director na sua falta ou impedimento.
Art. 47.0 Ao adjunto do deposito, alem das attribuições
mencionadas
na parte que lhe for applioavel, compete
coadjuvar o sub-director.
Do oIficio.! do diu

Art. 48.0 Haverá
em cada estabelecimento
um official
de dia, ao qual compete:
1.o Assistir á abertura e encerramento das portas do estabelecimento,
não se fazendo substituir no serviço sem
previa auctorisação do director.
2.0 Vigiar, em quanto não estão presentes nas secções os
respectivos adjuntos, pela disciplina, policia e boa marcha
dos serviços em todo o estabelecimen to.
3. o Visitar minuciosamente
todo o estabelecimento
depois de terminada a limpeza da manhã, a fim de se certificar da sua execução.
4. o Conhecer
do estado de conservação
da mobilia e
utensilios das differcntes dependencias do estabelecimento
que não estejam a cargo das secções.
5.0 Providenciar
de prompto ácerca de qualquer occorrencia extraordinária
ou desastre, dando immediatamente
parte ao director, ou a quem suas vezes fizer, do facto e
das providencias
que houver tomado.
6.0 Fazer transportar
immediatamente
fi. enfermaria. do
estabelecimento
ou ao hospital mais proximo, o individuo
que soffrer qualquer desastre.
7. o Tomar as providencias
necessarias para, com o pessoal c material do estabelecimento,
combater qualquer incendio, c, na ausencia de official mais graduado, quando
reconh ça a insufficiencia d'aquelles meios, reclamar a intervenção do serviço de incendios da. cidade, devendo em
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todos os casos dar conhecimento da occorrencia ao director, ao chefe da secretaria geral e ao inspector.
8.0 Não permittir,
em caso de incendio, o ingresso no
estabelecimento
a qualquer individuo estranho ao pessoal
de incendios.
9. o Proceder
immediatamente
á investigação
precisa
para se conhecer' da responsabilidade
de qualquer desastre ou sinistro, reduzindo a auto os depoimentos dos individuos que mais conhecimento tenham do facto. Este auto,
que servirá de base para qualquer processo ulterior, deve
declarar
as cireutnstancias
que se deram no desastre ou
sinistro, se houve descuido ou culpabilidade
de alguém,
bem como mencionar,
no caso de damno pessoal, a sua
especie e importancia,
onde a victima recebeu os primeiros soccorros,
e se deu entrada no hospital ou se é tratado em casa. O auto será remettido á secretaria geral,
acompanhado com a informação do medico em serviço no
arsenal, que deverá, em todo o caso, examinar a victima.
10. o Proceder ao levantamento dos autos do corpo de
delicto nas circumstancias
determinadas
pelo codigo de
Justiça militar, servindo de escrivão um sargento do arsenal, da sua escolha.
11.0 Conceder a qualquer individuo do estabelecimento,
nas horas em que a secretaria
estiver fechada, a sahida,
com perda de vencimento,
antes do respectivo
toque,
quando para isso apresente motivo de força maior.
12.0 Visar todos os passes de sahida, quer do pessoal,
quer de materiaes ou artigos manufacturados .
. 13.0 Acompanhar,
quando lhe for determinado,
os officiaes e pessoas de consideração
que visitem o estabelecilUento.
14.0 Auctorisar, se não houver ordem em contrario, na
a?~encia do director ou de quem l!S suas vezes fizer, a
VISita ao estabelecimento.
15.0 Passar revista, depois do toque da sahida da tarde,
acompanhado
pelos mestres em cada secção e pelo sar1~:mto de dia e servente de serviço nocturno, a todas as
l ependencias
do estabelecimento,
certificando·se
de que
não ha lume nas forjas, fornalhas, fornos, etc., nem pessoa alguma escondida .
. 16.0 Entregar na secretaria, no dia seguinte ao do serVIÇO, uma parte (modelo n.? 72) onde mencione todas as
oCCorr.encias que se tiver m dado, inclusive as licenças
{\le tiver concedido durante o trabalho, indicando o moIVO que determinou a concessão.
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Do pessoal fabril
SECÇ'ÃO

I

Admissões e promoções

Art. 49.0 O pessoal fabril comprchende
os mestres,
contramestres,
desenhadores,
fieis, reverificadores,
vcrificadores, operarios
e serventes,
tanto dos quadros couro
supranumerarios.
§ unico. Poderá haver operários e serventes extra rrdinarios, cuja admissão será feita para occorrer ás exrgencias temperarias
do serviço.
Art. 60.0 A admissão dos mestres, contramestres
(' aesenhadorcs,
para preenchimento
de vagas no respectivo
quadro, será por concurso de provas publicas, em hanuonia com o disposto no artigo b3. o e seguintes d'este I egulamento.
Os fieis, reverificadores
e verificadores
serão Dom...ados
pelo inspector do arsenal, sob proposta do director da respectiva fabrica.
Art. 51.0 Os directores das fabricas, se assim o enten ..
derem, poderão deixar de propor o preenchimento
das vacaturas que occorrcrern nos quadros dos respcctí vos e tabelecimcntos,
quando o desenvolvimento
dos trabalhos 11:10
o exigir.
Art. 52.0 Os individues dos quadros do arsenal qn' forem servir corno artifices nos corpos do exercito,
n-s
provincias ultramarinas
e nas companhias
coloniaes com
poderes magestaticos,
011 no effcctivo
das fileiras do e-xvrcito 011 da armada, tcrâo baixa no ponto, podendo regressar
ao serviço) do arsenal quando assim o solicitem dentro de
seis mezes depois de terminarem
aquelles
erviços e te
nharn tido bom comportamento
durante a sua nusencia
do
arsenal.
Estes indivíduos,
quando rearlmittidos,
íir-arào
surprnnumoraios
até que tenham vaga no respectivo quadro, caso não exista alguma nu occasião de se apresentarem.
§ 1.0 As disposições d'est artigo são applicaveis :lOS
opera rios que completarem
a sua apr ndizagem no 81'::.enal e que ainda não entraram nos r spectivos quadros
§ 2.° O tempo que servir m nas eitunçõe indicadas
n'este artigo é contado para effcitos de reforma.
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Art. 53.0 Os concursos para mestres,
contramestres
dest-'nhauort-'s serão annunciados no Diario do goverHo,
Um uo" joruaes
mais lidos do Lisboa, e nas portas dos
tubo ecnuentos
do arsenal,
pOI' espaço de vinte dias,
CUllt, r da publicnçâo
no Diorio du qocerno:
A rt. 5 LO Podem
concorrer aos logares de mestres
Contl'Htllt:8tres dos estabelecimentos
fabris e individuos

e
em
esa
os
cs-

truuhos.

Art. f'J,n Para ser admittido ao concurso
é lH', e 80 satisfazer ás seguintes condições:
1.' Ter bom eornportzuuen to , com provado

para

mestre

pelo director
do esrubclccimento
<lo arsenal
onde tenha servido como
Contl'alllestre,
e, sendo estranho ao arsenal,
pela certidão
do regi8to criminal.
2 a Ter o curso industrial
das escolas industriaes
do
paiz ou () de constructor
e conductor
de niachinas dos
institutos
indu triaes de Lisboa
ou Porto ou habilitações
cOllsid"1':Hlas offieialmente
superiores
ou equivalentes
áquelles ('lIr~os, 011 ser contramestre
do arsenal,
B a 'l'''l' merito devidamente
ooniprovado
pelo din ctor
do estabelceimento
do arsenal em que hajam -orvido ou,
qu 1Hlo estranhos, por trahalhos que lhe forem distribuidus pelo jury e po!' elles executados
uas «fficinas do arsenal, que lhes ser.io facultadas para «ssc fim.
4. a TCI' menos de trinta e cinco ;UlIlOS ele idade, se fOI'
estran!to ao arsena].
. 1.0 Se o logar vago for o de mestre da fabrica de pul.
VOra
em Chellas,
os eanelidatos
estranhos
dcvl'r1l.o ter
tamhelll
eonheeimentos
chimieos
devidamente
comprova·
~os p'.lr uoenmentos
passados
em alguma el:!cob indul:itrial
o !JUIZ ou uo e tranO'eiro.
R "G. o 'Je
~
b
, ~
o Iogar vago
for o de mestre (1as con"trucçoes
~~VIS,. os ean~i(latos,
deven! ter,. ~tlcn:do curse: indt.,s~rial
IS (~eolas
mdnstl'laes,
ati h,lbllItllçoe& que s:w eXIgidas
por 11'1 pftra mestre::; de obr;1s,
t Al,t, ,f>li,o Podem concorrer
aos logares dc cont.ram sre8 os I11diviunos do al'~enal ou (·:;tranhos (11W satibfat;am
ás segnintes
conu ii.ties :
1 a . 'I' er U"lll comportamento,
Y
comprovado
como está
pre crlpto 110 artigo t\ut rior.
d,2.4 'reI' merito nrti~tico, deviJarnente
comprovado
pelo
~dect '1' do estabelecimento
do artienal em que hajam ser~~8 O. ou.' quando e tranho!l, por tmbalhos
que lhetl forem
d tnhllldos
pelo jury o por lles xecutauo!:l nU8 officinas
o arl:!enal, que lhes serão facultudns
pum este fim.
N
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3. a Ter alguns dos cursos industriaes
ou profissionaes
das escolas industriaes
do paiz ou o curso da escola do
arsenal ou habilitações consideradas
officialmento superiores ou equivalentes
áquelles e111"80S.
4. a Ter menos de trinta e cinco annos de idade, se for
estranho ao arsenal.
Art. 57 o Serão admittidos ao concurso dos logarcs de
desenhador quaesquer indivíduos do arsenal ou estranhos
que o requeiram,
satisfazendo ás seguintes condições:
1.a Ter bom comportamento.
comprovado como determina a condição Lado artigo 55. o
2.a Ter o curso de desenho professado nas escolas de
bellas artes, ou o curso de desenho industrial das escolas
industriaes,
ou o de desenho de qualquer outra escola
official.
3.a Ter menos de trinta e cinco annos de idade.
Art. 58.0 Alem dos documentos comprovativos das condições acima exigidas, poderão os candidatos aos differentes logares apresentar
quaesqller outros por onde mostrem
que têem mais habilitações de qualquer eapccie que,
em
prejuizo das primeiras, possam influir na qualificação final
do concurso.
Art. r)!). o Os inviduos em serviço no arsenal dirigirão
os seus requerimentos,
devidamente documentados, á bem'etaria geral por intermedio dos seus superiores hicrurchicos.
Art. 60." Os indivíduos estranhos
ao arsenal d('verllo
entregar
os seus requerimentos,
devidamente
documentados, na: secretaria geral.
Art. Gl ." O jury para o concurso de mestres, contramestres e desenhadores
sorá coastituido pelo chefe da secretaria
geral como presidente,
pelo director e por um
adjunto do stabelecimento
onde se der a vaga.
§ único. O jl1ry poderá ouvi" .um ou mais mestres,
como peritos, sobre a parte artistica, quando o julgar convenicnte.
Art. ü2.0 Terminado
o prnso da entrega dos requ 'rimcntos, reunir-se-ha
o jury, que examinará os documentos Apresentados e decidirá sobre a admissão dos candidatos ao concurso.
Art. 63 o F iito o apurnmento dos individuos adrnittido ,
será o resultado publicado em ordem da
cretaria geral,
podendo
hHV r reclamação
dos int res ados, d ntro do
praso de tres dias contados desde 1\ publicação da ordem,
devendo os documentos ser facultados ao xame dos interessados se assim o solicitarem.
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Art. 64:.0 Se o concurso ficar deserto, poder-se-lia abrir
novo concurso
com as mesmas formalidades
que O primeiro, passados noventa dias.
A rt. 1.iC>. o As provas pi-mcipiarão oito dias d-poie de
publicado,
em ordem (tt seeretaria geral, o apuramento
para a admissão.
Art. GG.o O programma dll concurso será elaborado pelo
jury e apresentado
ao c0l181,lho de adminiatração
e ,,6 depois de por este approvadu terá validade.
§ único. E te progralllma c tará patente na seeretaria
do estabelecimento
e na secretaria geral desde a abertura
do concurso até á vcspt:'m do dia em que se re ahsar em
as primeiras provas.
O jury formulará, em harmonia com o programma,
os
pontos sobre
que hi1.O de versar as provas, de modo que
haja um numero de pontos duplo do dos candidatos, não
podendo nunca ser inferior a tres.
Art. lil.O As provas do concursc serão as se~llllltes:
Para mestr-es e contramestres:
l.a Ex cução do desenho de uma machina ou apparelho, copia do natural.
~. a Elabora~âo
de um ol'<:alllento fabril.
:P UmH prova oral 1;.,\)1'1' conhecimentos
fabris.
Art. li'." Para desenhndores
exigir-se hão H;iJ1l'nte a
1.a e. ~.a prcvns, versando esta ultima sobre dt!_euhll geoIlletl'lco e arehitectonico.
Art. ü\).!) As provas de desenho c eseriptas serão as
1ll:~lllas para todos os candidato_, e tiranas á sorte pelo
pr1meil'0 deignado
para prestar prova oral.
A~t. 70.0 As provas ora-s durarão uma hora pnra cada
can,hdato, que será interrogado pelos dois vcguc- <lojury,
~ as e criptas o t-uupo ljllll o jury fixar como lwcessario
para a sua execução.
Art. 71.0 A ordem pela qual serão dadas as provas
ornes pelos candidato
fil'rá designada
pela sort-, tirada'
no PI'inlPiro dia das provas do concurso.
A~·t. 7'2.0 As provas praticas do concurso (o para a
~dmlSsilo ao concurso sento dcvidameote
fiscalis~H1lIs pelo
lury.
Art. 7:3.0 As provas s -rão sempre dadas pela s('guinte
or d cm:
b 1.Q ~ Execução do d senho e prova escl'ipta filohl't-Ia «laIllr;:~:~o de um orçamcnto fabril, que serão feito~ !lOS mesodlHS por todos os cnndidatoB.
, 2 . Prova oral.
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Art 74:.0 O candidato que não se apresentar no dia e
hora designados para as provas do concurso perderá o direito ao mesmo.
§ unico. Se a falta for motivada pOl' caso de força maior
devidamente
comprovada, o jury apreciará o motivo e, se
o julgar attendivel,
poderá adiar () exccuçâo das provas.
Art. 75.0 Cuncluidat: as prova:;, o jury votará sobre o
mérito absoluto dos candidatos, e depois procederá ú elassificação por mérito relativo, lavraudo termo d'estas decisões.
Art. 76.0 Concluídos os trabalhos, o Ill'(,CC8W será enviado ao conselho de administração,
que verificará da sua
regularidade,
nomeando ou promovendo o primeiro candidato cm classifícação.
§ 1.0 Quando o conselho não nomear o primeiro classificado por ter encontrado irregularidades
no prOCt's!:iO,será
sempre aberto novo concurso entre os mesmos candidatos.
§ 2.0 Da decisão do conselho n110 poderá haver recurso
quando nomeio o primeiro claseificndo, podeudo havei-o
nos outros casos, dentro de vinte c quatro horas depois da
publicnçào do despacho na ordem diaria.
Art. 77.0 A passagem aos quadros,
a mlllJil:i"ão e
readmissão
nos estabelecimentoe
do arsenal, ele «perarios
e serventes,
será ordenada
pelo inspector, sob proposta
dos directores
dos estabelecimentos
respecti vos, quando
satisfaçam ás condições exigidas n'este regulamento
§ 1.0 Todo o pessoal extraordinario
actualmente
existente e o que de' futuro for admittido nos teruios tl'este
regulamento
poderá pnssar a s respectivos quadros independentemente
d(· idade.
§ 2.0 O::; ineli viduos que tiverem tido baixa no ponto
por infidelidade
on insubordinação
não poderão em caso
algulh ser readmittidos,
Art. 78.0 Os operarios, para serem admittidoa, devem satisfazvr :iI! seguintee condições:
La Ter bom comportamento comprovado pelas certidões
dos registos criminaes ou pela caderneta militar till não
tiverem sahido do serviço militar ha mais de tr\.!s melocs.
2.:1 Ser approvado no p,xarue do respedivo
offieio feito
perante um jury composto do sub-director,
do adjuoto o
do mestre da secção.
3. a Ter menos ele trinta e' cinco annos de idade.
4. a Provar qur Babem ler, escrever e contar por certidão de exame de instrucção primaria (1.0 grau) ou por
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meio de exame perante o mesmo jury ou pela caderneta
militar .
. Õ. a Ter
robustez para o serviço, comprovada pelo medico do arsenal.
Art. 7\L"
s vagas que occorrerem nos quadros serão
preenchida .. p,los opararios supranumerarios
ou pelos extraordinurios
de reconhecido
merecimento existentes nos
estabelecimento,
mediante proposta do respectivo director,
~, na sua fidt, , pOl' individuos estranhos que satisfaç:nn às
condiçõss (1,' Admissão, não havendo operarios com os requisitos exi~i,l!)s no artigo 5~.0
terão preferen. § 1.0 Em i..!'ualdade de circumstancias,
ela os q \le ti verem feito a sua aprenclingem
no arsenal,
emquanto existir esta classe.
§ 2,0 () pre"lIchimento das vagas nos quadros dos operarios será feito de modo que se attenda, quanto possivel,
ás suas haliihtações,
ao merecimento art.istico, ao tempo
que tenha II servido no arsenal e ao comportamentoArt. ~O. o Quando occorrer alguma vacati ra no q uadro
dos operarios pol voristas, artifices de fogo ou eapsulciros,
os re peeti o" directores
proporã i os serventes que deVam er promovidos
a operarios,
attendendo principalm"nte :l aptidão profissi,mal e comportamento.
d' Al:t. .81.0 0" operários em cada estabelecimento
svrão
lstl'lbllldos cm tres elas cs, 1.\ 2.1\ e 3,a, em numero
Ultl) em ('ada classe.
. § Ul:i('o, A pa sagem do operarios ele uma cl,ls,;o á
lnlluedlalamente
superior será baseada cm proposta do di\lt~)r par:1 angruento de vencimrnto, fundamentada
na as:~ uldade no trabalho , merl!cimento
nrtistico,
tempo de
rVIÇ') c bom cornportamcnto
.
. Art, 8~.') Sendo de reconhecida vant:t'~em para o serVIÇO a ndmi8sào extraort1inaria
de algll,'u ou de alg-uns
0hert~l'io; p ,rtllgllezes ou estrangeiros,
que, pelos srus <:0~or.1I11entt)8 l'speciaes,
pos,;:lm imprimir pro!icuo desenVlJ~t~ntl) aos tmb'llhos do arsenal, o inspecto)' proporá
~? U1llllstro da gllerra a aaml~são d' stes in<livitluos, int le~nllo \'1 condições do C'ontraeto a fazer para a sua en~
It ('-;lr:IOr(lio:ll'lft,
e ntI'c ellas o praso fixo da sua pernenCI& no arsenal.
"'1 o
I' ara os serVIços
.
f nuns
1. •
~.
nh Art.' 0"
que na.o
eXIgem codo eCdlln_l'ntos especiaes, havertÍ serventes, que podcm ser
8
"H!; sexo .
ao § unic!). Ot:! sC'rventcs do s xo masculino serão destina<1os
II 8ervi~os g raes, e os do sexo fcmcnino aos servilios mais
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delicados e que exijam menor força physica, especialmente
para as officmas de cartuchame.
Art. 84.0 Os serventes do sexo masculino, para serem
admittidos, devem satisfazer ás ~eguintes condições :
1.a Ter feito servico effecti \'0 nas unidades do exercito
activo ou na armada,' preferindo-se os que pertenceram
aos
corpos de artilheria.
2.:l Ter bom comportamento,
comprovado
pela caderneta militar ou pela certidão do registo criminal se tiver
sahido do serviço militar ha mais de trcs mezes.
Ter robustez para o serviço, cam provada. pelo medico do arsenal.
-I:. a Ter menos de trinta annos de idade.
5.:l Saber ler.
§ unico, Em igualdade de circumstanciaa,
são preferidos
os serventes que souberem escrever e contar.
Art. 8õ.o Os serventes do sexo femenino, para erem
admittidos,
serão submettidos ao exame do medico do arsenal, que attestará
não aoffrerem doença contagiosa,
e
não deverão
ter menos de dezoito nem mais de trinta
annos de idade, sendo preferidos os que souberem ler, escrever c contar.
Art. 8G.o Quando o individuo admittido não se apre·
sente a tomar posse do seu logllr no praso de oito dias a
contar da data da communicação,
conaiderur-se-ha
como
tendo desistido
do legar para que havia sido nomeado,
salvo caso de doença certificada pelo medico em serviço
no arsenal.
§ unieo, O candidato adrnittido e que, por motivo elo
molestia,
nr.o possa apresentar-se
dentro do praso determinado, participal-o-ha,
a fim de ser inspeccionado
pelo
medico em serviço no arsenal.

s.a

SECÇÃO II

Deveres
J)OR

mestr-es

Art.
87.0 Os mestres
sfto encarregados
de dirigir
os trabalhos
das offícinas a seu cargo, e sao immediatamentc subordinados
aos officiues adjuntos das 1'C pectivas
secções.
Art. R8.0 Compete ao mestres o seguint :
1.0 Permanecer na fabrica de de o toque da entrada até
ao da snhida, não podendo aus ntar-se sem licença tio di-
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rector ou de quem o substitua, obtida por intermedio do
adjunto
de respectiva
secção,
devendo
dar conhecimento da licença ao offi.cial de dia á fabrica, antes de a
utilisar.
2.° Tomar nota das faltas do pessoal na occasião da
entrada.
3. o Vigiar a maneira como os operarias executam os
trabalhos e 08 contramestres
os dirigem, exigindo que a
execução seja a mais perfeita c económica, habilitando-se
ao mesmo tempo a formar juizo seguro do mérito artistico
de cada um.
4. o Distribuir pelas respectivas officinas os trabalhos a
executar.
•
;).0 Resolver
qualquer difficuldade quc, de momento, se
apresentt:l na execução de algum trabalho, dando sempre
conhecimento ao respectivo adjunto.
1:i.O Examinar e confrontar com os padrões, desenhos e
túbllll.S de couatrucção os artigos que se ultimem.
~.o A signar os pa~ses de sahida, ql1er ele matcriaes
ou
artigos, quer do pessoal (modelos n.:" 56 c f)G, .
0
. 8. ln, peccionar amiudadas vezes as machinas, apparelhos e utensilios, dando immediatatnente
parte ao adjunto
de ~l\ltlqller estrago que n'clles note, investigando se silo
devidos a incuria do pessoal que com elles trabalha.
U. o Visar os vale
para a recepção de materia prima
para as obras a manufacturar,
e bem assim as guias de
entrega
de materia prima proveniente
de sobras ou de
desmancho de artigos .
. 10. o Pal'tieipar ao adjunto P, na sua falta, ao official de
~~a, q~lalquer irr gularidade que note nas officinas ou que
e . tl.la COll1municada pelos contramestres.
. 11.° Vigiar que na manufactura
de qualquer artigo sejam . l'.xclusi\'amentc
empregados
os matcriaes
para ella
requlsltados,
e bem assim que às machinas, ferramentas
e lIten.ilios
ejam os mais convenientes para asna execUção.

12 o O

tr b'
bstar a que nas officinas a seu cargo se façam
tia. alhos som que haja
ordem passada. pela sccre
a1'1a.
.

11
o \~
if
.
'.
erllea:'
repetidas
vezes se os operanoH conseram
as
f
.
.
Ih
distrib
c f . tlrramelltas e uten ilios que
eatão Isi1'1 ULC. 1os,
,.

On Cl'lndo-o com os r ieibos que d 'elles devem existir a
"ar"l\
,., (1 os contraml'str
.
14
'.
.
Ii
ext ".o I' arllclplll'
iunuediatzunente
ao adjunto
qua 1qner
ravlo ou det riora~ão de ferramentas,
aicm,ilios ou

r.
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matéria prima, a fim de ser descontada a aua importancia na feria do responsavel,
independentemente
de qualquer outro procedimento
quc tenha de haver contra elIe.
15.0 Fazer parte da commissão de recepção e exame de
que trata o artigo 176.0
16.0 Ter a seu cargo os artigos ultimados euiquanto
estiverem
na fabrica e os que estão por ultimar quando,
por qualquer
circurnstancia,
tenha parado o seu fabrico,
salvo se for determinado
que dêem entrada nos armazéns
a cargo dos fieis.
17. o Conferir a nota das faltas com o ponto do pessoal
fabril (modelo n." 64), e formular a relação das pretensões do pessoal (modelo n." 66).
18.0 Manter a disciplina dos seus subordinados
e fazer
com que elles cumpram com os seus deveres.
10.0 Informar
o adjunto das pretensões
dos seus subordinados.
20.0 Informar sobre o mérito artistico, aptidão e zêlo
pelo serviço do pe~soal seu subordinado.
21.° Indicar o operário mais competente para substituir o contramestre
na falta d'este, quando esta substituição se torne necessaria,
bem como para qualquer serviço
extraordinário.
22.0 Assistir ao pagamento das ferias.
2:3.0 '1'e1' à sua responsabilidade
as machinas, ut msilios
e ferramentas.
2-1:,0 Assistir ao fechar das portas das oflicinas, ass gurando se de que não fique pcssoa alguma dentro das m smas offieinas, nem tão pouco lume.
Art. 8\).0 O mestre que for encarregnd»
das construoções civis tem a Sf'U cargo os trabalhos de construcçno e
reparação
dos edificios dependentes
do ai senal, sendolhe extensivas as attribuições
detorminadus
p:mt os outros
mestres, na parto que lhes possam ser applicuveis.
lks

Art.

00.0

Cada

eontr-cmostres

officina

ou grupo

a

contramcatre , que será immcdiatamcntc

ofti ..inns tcl'<Í.um

suburdmado

ao

respectivo mestre.
A1't. 01.0 Compete aos contramestres
o B gninttl:
1.0 Permanecer
na respectiva officina ou g-I'II(lO ele (tID·
cinas degele o toque da entrada até ao da suhidn, n o FC
ausentando
sem lic(·n~a elo adjunto, e sem dar P" vio conhecimento ao mestre,
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2.° :Manter a ordem e disciplina.
:Lo Fazer com que os operarios se empreguem cuidadosamente nos trabalhos de quc estão incumbidos, assegurnndo-se tIa sua boa execução.
4. U Vigir.r q ue a" rnachinas, ferramentas,
utcnsilios e
materias primas teuham o d evido em prego, dando parte ao
tnestro de qualqucr irl'egu!aritlade
ou abuso.
5.0 Responder pelas deteriorações nas machinns, ferramcntus e utensilios
distribuidos
aos opetarios, quando
provpnienLes da sua má applicaçào ou desleixo.
li.o Fornecer os elementos precisos para que o livro na
carga das ferramentas
e ut. nsilios da. secção estpja sempre em dia.
7.° Fazer os vales ele recepç:'to ele matéria prima e as
guias de entreza de sobras (modelos n.OS 1)2 e 53), apresentan doo-os ao mestre, que os veri 'fi cará.
8.0 Fornecer os elementos para se escripturarem
as folhas de trabalho dos operarios (modelo n." 50).
n.o Participar ao mestre todas as occorrencias que se
derem na oílicina ou otlieinas a seu cargo.
~O.o Ter ospecial cuidado na limpeza e hygiene da offrclna, exigindo que os operarios conservem 08 seus fatos,
gaVt~tas e nrmnrios em perfeito estado de asseio.
11. ° Proceder,
em seguida ás entradas da manhã e da
tal'd" <Í. verificaçâo do pessoal, dando a respectiva nota ao
mestre.
12.0 Não permittir que o pessoal se ausente da officina
sem sua auctorisaçâo.
t .§ nnico. O contramestre
mais antigo da seeção substiUlrá o mestre na sua falta ou impedimento.

t~t.

Do-s d '\ôenhuuol'es

})2.0 Compete aos dcsi!nhaelores o. se,guintc:
fo . E;cccntar os trabalhos <h sua -especIaltdade que lhe s
rem dlstri buidos
.) t)
('
•
de w. h :1\1ar(lar e conservar os instrumentos,
apparelho!!',
nh ~C~ os e .mais artigos quc recebcrcm para o dcsempc?3 o o RerVl<;o de que forem incumbidos.
re~'
(;onservnrelll'sc
no estabelecimento
cm que serviemqllanto a c('rctaria estiver aberta.
Dos f.ei",

. Art. nu" ao's
o T
d'nado
as fa )rica , os tiei::! s?l.o <liructamentc s1lbors
secretarios
das COlUlllissões dc reeep)'ão o
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exame, e no deposito geral de material de guerra aos
chefes de armazens,
e cumpre-lhes respectivamente:
1. ° Assistir ao abrir e ao fechar das portas dos armazens a seu cargo.
2.° Tomar o ponto aos individues em serviço nos armazens e formular a parte das alterações (modelo n." 43),
que entregará na secretaria.
3.° Vigiar o trabalho dos serventes e dirigil-os na execução de trabalhos de força.
4.° Ter a seu cargo e responsabilidade
os artigos existentes no armazem.
5. o Escripturar o livro de movimento de materiaes a
coadj uvar o secretario da commissão de recepção e exame
no serviço da esoripturação.
6.° Receber nos armazéns os artigos que venham acompanhados de guia, factura ou nota de remessa, e, quando,
por motivo justificado não se apresentem esses documen. tos, por ordem do director.
7, o Dar parte ao secretario da com missão de recepçao
e exame nas fab -icas, a aos chefes de armazem no deposito, de qualquer occorrencia que se der nos armazena a
seu cargo.
8.° Vigiar pela conservação do material de incendios, o
qual fará funccionar
uma vez por mez para a certificar
do seu estado e pedir o immediato concerto de qualquer
parte arruinada.
9.° Não permittir a entrada nos armazena a indivíduos
que sejam portadores
de objectos qUI;)possam produzir
accidentes perigosos.
10. ° Assistir a todas as entregas c recepções do material, vigiando por que as pesagens c medições se façam
com exactidão.
11." No deposito geral do material de guerra, ter a seu
cargo as casas de guarda, os quartos dos serventes, os
caes, pontos e mais dependencias
dos armazens.
12.0 Residir nos quarteia quo lhes são d stinados c, não
os havendo, nas proximidades
dos estabelecimentos.
1;;. ° Vigiar se as sentinellus cumprem com O~ seus deveres, c no caso de reconhecer qllaesq uer faltas ou desleixo no serviço, participal-as
ao commandante
do de tacament», e dar conh cimento por escripto ao chefe do armazens, que as communicarú ao director,
]4." 1'08 armazene isolndoa, distribuir pelos s rventce
o s rvi '() nocturno de rondas, para melhor vigilnnci. 1I0s

edifícios.
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15.0 Quando tenha quartel no recinto dos armazena,
fará pessoalmente
estas rondas, pelo menos duas vezes
em cada noite,
16.0 Não permittir
a entrada
ou ancoragem junto ao
caes a barcos que não forem em serviço dos armazens,
salvo caso de força maior, não podendo com tudo a demora
Junto ao caos ir alem do tempo necessario para evitar
qualquer perigo 011 sinistro,
17. o Fazer a distribuição
ela feria aos serventes nos
armazens isolados .
. 18° Nomear pessoal da sua confiança para ir ao deposlto do material de guerra receber a importaneia
das ferias.
19.0 Requisitar
o que julgar necessario para evitar a
deterioração
dos artigos a seu cargo.
20.0 Cumprir as instrucções especiaes que tenha para
o serviço, approvadas
pela secretaria geral.
Do s i-ever-nlcadcr-cs

Art. 94.0 (Js reverificadores
estão subordinados
aos
mestres e contramestres
das secções onde fizerem serviço,
e compete-lhes:
0
1 .. Examinar
todas as ferramentas
que vierem para a
Oflil'lIla, empregando
os respectivos
instrumentos,
verificadores e escantilhões, regeitando
as que não estiverem
nos devidos termos, dando conhecimento
ao respectivo
Contramestre.
f 2.° Verificar os produetos manufacturados
e em manunctura e as f rramcntas
das machinas, fazendo corrigir
qualquer defeito que apre entem .
. 3. o Consel'var as machiuas em perfeito estado de serViÇO! dando parte
de qualquer avaria que não possa remediar.
Operm

ios

v

0

'rifiGouol'C><

fis Ar~. 95. Cumpre-lhes
coadjuvar
I ~ahsar as machinas, ferramentas
c nUas que lhes estão distribuidas.
01> 'I'urh 8

~rt.

0G.o Comp tc
A COII ervacno

os reverificadores
c
c productos das ma-

lcct deístas

specialmcnte aos electricistas:
s bom funccionamento dos electro11otore ) geradorc ) baterins de 11 cumuladores
e apparelas electricos de eu rgia c luz, c tambem dos telcphones

m

.0
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e campainhas eléctricas, quando não tenham enc.uregado
especial.
2.° A conducção das baterias de accumnlarlores,
feita
segun lo as instrucções
patentes
na esttll;i'to central de
energia, verificando diarinrucnte
a volrazem
por elr-mcnto,
,i densidade dos acides p. a existem-ia ele curtos circuitos
ou de outros quaes(l'ler accidentes que possam prejudicar
o bom funccionamento
ela bateria.
3. ° Registar diariamente o numero de an.peres - horas
consumidas em energia e luz.
-l. ° Estabelecer
os circuitos de energia e luz , segundo
os pedidos das officinns ou ordens da secretaria,
5. ° Proceder
às Iimpczas e reparações
dos gera(lores,
olectro-motores,
circuitos, etc., sempre que isso se torne
nccessario, requisitando
ao mestre opernrios pnra o coadjuvarem, quando não seja sufllcicnto o ajudante.
6.° Não consentir
que peswa
estranha
manobro os
apparclhos
dos quadros de distribuição
da ostaçã» central.
7.° Verificar que ao fechar da fabrica fiquem eatabelecidos os circuitos determinados
pela secretaria.
Art.
97.° Hav rã um ajudante
de electricista
que
coadjuvará
o electricista
e que o substitnirá nos seus impedimentos,
e compete-lhe
em especial, a limpeza exterior, lubrificação
e vigilancia
dos electro-rnotorcs
e circuitos.
Dos oper-ar-los

Art. 98.° Compete aos operarios:
1.0 Comparecer
no estabelecimento
ao primeiro toque
da manhã e da tarde.
2.° Observar
todas as dispo i~ões regulamentarea,
as
instrucções em vigor e as ordens r slativas ao erv i o que
superiormente
lhes forem dadas.
3.° Executar
com perfeição
os trabalhos qne lhes forem dietribnidos,
mpregando
para este fim o II aximo
zêlo e assiduidade.
_'.1,.0 Submotter
ao exame do me. trc 011 contrnm
tre os
trabalhos que fizerem em harmonia com as inrlil'HS"0 'S que
receberem.
5.° Fazer liSO «xelus ivnmento da ferrmnnnta quo III S
for di tribuidn, pedindo ao contrnmo tr a uI> titni('ão
imnH'cliata c1 qllal(jllcr pCH'lI, rm PJ'(> (nr;n !la que
ItOllo
v r d"tt'ri()t':l(!o, SOlido ru.poll avel lwl d teriora)~ o devida a incuria.
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da ferramenta

que

llwil ful' distribuida .
. 7. n Enviar parte de doente ao mestre quando, por motiv., (le doença, não possa comparecer na fabrica.
8.0 ~ão sahir da officina sem licença do contramestre,
e da fabrica sem licença do official de dia.
Art. 9\).0 Os fogueiros têem a seu cargo o serviço das
fomalhas
das machinas
a vapor, bem como a regulação
dlls movimentos dai! muchinas e a limpeza e vigilancia das
cale! -iras, cumprindo-lhes
o seguinte:
1 n Passar, todos os dias, antes de accender as fornalhas,
uma revista minuciosa a todas as partes da caldeira, para
Vl'riticar se ha algum inconveniente que precise remover-se.
2. U Accender as fornalhas.
J. n Participar
ao mestre qualquer
alteração no bom
~UI cl'ionamento
da machina, devendo, antes d'isso, cessar
~llllUe(liatamente a alimentação e retirar o fogo se houver
Illlpo»sibilidaJe em remediar de prompto a causa que motiva o lIlau funccionamcnto.
4. o Parar a machina que estiver a seu cargo ao toque
:sahida, apagando as fornalhas de modo que não fique
unll doutro da offlcina :í sahida da tarde .
•l. o Proceder
á limpeza das caldeiras e acceesorios, sempre que for necessário.
ti. o t 'ào permittir junto das caldeiras pessoas estranhas
ao &P"vi~o.
1 ~ vnico. São exten ivas aos fogueiros as obrigações reatlvas aos outros op .rarios, na parte que lhes poderem
ser applicattas.
'
.• \rt, 100.° Aos ajudantes de fogueíro compete coadjuvar ')S fogueiros e subs tituil os nas suas faltas ou impedi~_lt>nt,,~, sendo-lhes turul cm extensivas as obrigações relaI\'l:l
ao:; operarivs, na parte que lhes poderem ser applical as.

te

1 os serventes

q A1t.,101.0 Os serventes, alem das instrucções
ll
tl .
l(!lgam re: peito ao serviço q:.;e desempeuh
rOI (<:\'el':

1.

nos estabelecimentos
a que l>crtenda manhã e da tard '.
"II-ti' . ('or. 'CITai' cm pcrfeito estado de Il:ssl·i" a parte do
"
I I' J(
.1
l'il.
" o fI"lel~la, ·tc., Ol1d serVlrelll,
para o que pl'o('euc'\ J, I ln
pglll(!a:í. ntl':I<1a da m:lllhft) á neccssaria limpeZ , ,J'é
1
p t'Illlo·a
dllrantl· o dia, se for llec 's ario.

C 111

')"

\pl' sentar-se

eloopeciaes
m, têem

a ) prim
' 11'0
- toqu
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3. o Executar os serviços que lhes forem. determinados
pelos officiaes, mestres e contramestres
sob cujas ordens
servirem.
4.° Não aahir elo estabelecimento,
antes do toque de sahida, sem licença do official de dia.
Art. 102.° Aos serventes incumbidos de auxiliar os sargentos que prestam
serviço nocturno e aos guardas de
noite elas fabricas compete especialmente:
1.o Apresentar-se
á hora de sahida do pessoal fabril ao
official de dia e ao sargento nomeado para o serviço nocturno.
2. o Permanecer
no estabelecimento
desde o fechar das
portas até a abertura no dia seguinte, e rondar durante a
noite o numero de vezes que lhe fOJ' determinado.
3.0 Coadjuvar cm qualquer serviço o sargento que ficar
no estabelecimento.
3. o Tratar da limpeza do quarto onde pernoitar o sargento de serviço e d'nquelle que lhe for destinado, bem
como da conservação da compctente mobília.
§ nnico. O servente qUI:l entrar de serviço nocturno
será dispensado
uma hora mais cedo do trabalho de que
estiver encarregado
durante o dia.
SECÇAO III

Venoimentos
0

e reoompensas

Art. 103. Os vencimentos
do pessoal do arsenal são :
jornncs, gratificaçãa»
ordinarias
d percentagen
por diuturnidade do serviço. As recompensas,
sào: gratificações
extraordinarias,
premios, louvor s, reformas
pensões.
§ unico, Os jornaos
gratificações ordinnrias, S:LO os
que constam das r spectivas tabellas.
'
Art. ] 04. o O augmento do jornal até o máximo flxado
na respectiva
tabella será concedido
pelo ministro da
gueITa, sob proposta do conselho de administraç! o do arsenal, conformo o preceituado no n. o 9.0 do artigo 30. o c
§ unico do artigo 81. o
Art. 105.0 A percentagem
pOJo
diuturnidade
de serviço consisto no direito ao augmonto do vencimento,
quando
os individnos, tendo bom compdrtnmento,
exerçam c0111
zêlo, intclligcncia
probidade
os SI'US mi teres. A percentagem por diuturnidade
do serviço '. d 10 por cento
do vencimento no fim de dez annos, 1f) por cento JH, fim
de quinze annos e 20 por cento no fim de vinte annos de
serviço eílectivo.

1.- Serie

173

ORDEM DO EXERCITO N.o 9

§ unico, Têem direito á percentagem
por diuturnidade
de serviço, os mestres,
contramestres,
desenhadores,
reverificadores e fieis das fabricas. A diuturnidade
refere se
ao tempo de serviço no cargo que desempenham.
Art. lOô.o Quando qualquer individuo do pessoal fabril
mereça recompensa muito excepcional por haver dirigido
011 executado
algum trabalho extraordinario
de reconhecido merito artistico,
poder-lhe-ha
ser abonada,
por proposta do conselho de administração
baseada em informação do director do estabelecimento,
uma gratificação
extraordinaria
não excedente
a trinta dias de vencimento.
~rt. 107.0 O premio estabelecido por Sua Mageetade a
~amha D. Maria Pia, para os operarios que mais se distmguirem nas difíerentee officinas do arsenal do exercito,
será conferido segundo o que estabelece a portaria de 16
de novembro de 189~, publicada na ordem do exercito
D:o 2 de 21 de janeiro de 1893, ou segundo quaesquer
dlsposiçõcs que de futuro sejam promulgadas.
Art. 10.°
Quando
qualquer
individuo do pessoal do
I\rse?al do exercito, pela direcção
ou execução de algum
sel'vIÇO ou trabalho,
ou pelo seu modo de proceder no
exercicio das suas funcções, mereça
distincção , poderá
er louvado pelo respectivo director, em ordem do esta.eleclmento em que servir; pelo inspector, na ordem diarl~ ?u no boletim ou ainda, em ordem do exercito pelo
ll11mstro da guerra, mediante proposta do inspector.
Art. 100.0 Aos individues
do quadro do arsenal que
Ve.Dcem feria, é concedida a reforma com o jornal por intelro, no fim de trinta e cinco annos de serviço, tendo pelo
~enos sessenta de idade, se forem julgados
incapazes de
odo o serviço pela junta de saude.
ã § 1.° Os indivíduos a que se refere este artigo, que
Dho tenham trinta e cinco annos de serviço, mas que te~oram a idade: ~xa~a: ter.Ao o ve~ciniento
calculado pela
mula V +.- XJ até as centesunas,
representando
n o
n~mel'o de annos de serviço, j o jornal ~1. data da inspecç o e Vo vencimento liquido.
t §h2.° O~ individuos mencionados
n'este artigo que não
den am trinta e cinco anuos de serviço nem a idade fixava, podcrã:o reformar-se
sómente com 80 por cento do
enClmflnto, calculado pela mesma formula.
rn Ar~. 11 O. ° Os individuos qu \ estiverem nas condições
d eD~loDadas no artigo antecedente,
mas que forem jnlgaÜos Incapazes de serviço activo, pod ndo fazel- o moderao, terllo direito á reforma com vencimento igual a 80

b

=

t
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por cento d'aquclle a que teriam direito se fossem julga.
dos incapazes de todo o serviço, devendo ser empregados
de preferencia no museu ou no deposito do material de guerra, onde lhes será abonada uma gratificação não excedente a 200 réis nos dias uteis, não podendo em caso algum
ter vencimento
superior
ao que percebiam na effectividade.
Art. 111.° Emquanto no arsenal houver individuos que
tenham ahi feito a sua aprendizagem,
a esses individuos
será applicada a doutrina do artigo 109.0 e seus paragra.
phos, sem exigencia da idade.
Art. 112.0 O tempo para a reforma é contado desde o
dia da entrada para o serviço do arsenal.
§ 1.0 () tempo para a reforma para os individuos que
fizeram a sua aprendizagem
no arsenal é contado desde o
dia da approvação no exame do 4.0 grau, e para os serventes
que foram admittidos
como serventes
menores,
quatro annos depois da admisaão,
§ 2.0 Aos indivíduos que deixarem o serviço do arsenal, quando novamente admittidos, contar-seha, para effeitos de reforma, o tempo a que tinham direito quando
tiveram baixa no ponto.
Art. 113.0 A feria dos reformados 6 pagt\ pelo deposito geral do material
de guerra, quer directamente
em
Lisboa, quer por intermed.o de qualquer
conselho administrativo
de corpo ou estabelecimento
militar que estiver mais proximo da localidade
onde o reformado
residir.
Art. 114.0 Os indivíduos do quadro, suprnnumerarios
ou cxtraordinarioa
que fore-m vietimas de algum desastre
em serviço do arsenal e q ue ficarem impossíbílitados
de
prestar
qualquer
serviço,
o que serü comprovado pela
junta de sande, terão direito tI. reforma com o seu vencimento por inteiro.
§ unieo, Os individues a quI' se refere este artigo, quando não fiquem de todo impossibilitados
de prestar serviço,
serão encarregados
de trabnlhos sedentarios
compatíveis
com as suas forças e estado physico,
AI·t. 115.0 Para offeitos d8 reforma, Ó contado o tempo
de efff'ctivo serviço que Oi:! in.lividuos pertencentes ao quadro do arsenal hajam ~)l'(,ktaclu nas fileiras do xercito C
da armada, contando-se-lhes
pelo dobro o de campnnhu.

Art: II G." Para a

1'01'01'111<1

somente se contará

o

t mpO

de ser\'iço depois de dedu:Gido u de lic nças e o de faltas
que excederem trinta dias cm cada anuo, quo pam todos

.
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os eO','itos é sempre considerado
de trezentos
sessenta e
cinco dias,
AI't.
117.° Para todos os effeitos se contará como tempo de serviço effectivo
de licença motivada por desash'c oecol"l"i(lo no mesmo serviço' ou por motivo d'este, pelo
que nito ~ed averbado no hvro de matricula .
.\I't. 118.° (~uando qualquer
individuo em serviço no
arsenrtl do exercito, quer pertencente
ao quadro do pessoal technico, fabril ou auxiliar, quer extruordinnrio,
falo
leça em coneequencia de desastre em serviço, o director
do rpsppdivo estabelecimento
enviará á secretaria gpral a
ele,vida p:tcticip:tção acompanhada
de todos os documentos
e mf()!'llla~t;eo; relativas ao desastre e lI. victim.i, It 11m de
ser ~bllna(h uma pensão para a familia elo fallecido, que
for .I11lg:~da idónea,
pensto q\le será igual a dois terços
~o venClluento que tiver A (lata do desastre, e abonada
esda () dia irnmediato 11<> 110 fallecimento,
§ 1.o ~,10 considerados
idoneos para os effeitos d'esta
pen8:10:
1.0 A mulher legitima,
0
2. O" I1lhos menores, emquanto durar a menoridade, e
sendo !ilhas, emquanto se conservarem
solteiras.
3,° Paü c mae l
.
4 o \ (
'\
a que servissem de amparo.
Vos
\
§ 2," P;lra a liquitln.çilo (restas pensões, seguir se hão as
l'fiel?l'at> el:>tabeleeidas para os pensionistas do monte pio ofela!.

°

•

d

L

§ ., o
d,

\

1

as nupcias.

•

viuva perderá

a pensão quan

d

o passe a segun-

P § ~,o O" serventes do sexo feminino só podem legar esta
p:~sao a cus filhos se já forem orphãos de pae, ou a seus
s _011 avó' a quem servis~em de amparo.
~,'l')' o As pcnsot's ser11:opagas pelo deposi to geral do mat crl,L
. 'IIlantemente ao que bC d etermma
.
a B .de guerra, Slml
para
s Crias dos reformado .
doAl't. 11!),O O funeral da victimu ser,\' feito a expensas
arsenal.
Art
. l'IVI'd 1I0S que es t eJam
•
.
do ' . 1')0
-. o T O(1os o m(
'fi serviço
1r

cti , scnal 110 exercito, vencendo f~riu, o qne sejam vitnf'~:s de :11"'1101 flcs~<1b' ~np: os impossibilite tcmp0l"aria1
do trab lho, tcem dll·I·!tO:
c ' Ao ahollo de tI" quarto' <lo jornal qne }lc!'cel)()l'em
1l1flllant I
') o
o ( llr:tr o tmtnnwllto.
ti~ A er ll\ tl'at:t<lo:'! no hospital militar permanente de
, Oa, sendo o snbsi(lio para este l'egulàd() lwlas dispoI)
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srçoes relativas aos fundos dos hospitaes militares e pago
por conta dos tres quartos
do jornal a que se o n.? 1.0
Quando o vencimento do individuo for insufficientepara
o
pagamento d'aqueUe subsidio, será o excedente
pago pelo
fundo da dotação do estabelecimento
a que pertence, pela
verba destinada a ferias.
3. o Ao abono de tres quartos do jornal estabelecido no
n. o 1.0, durante
o periodo de convalescença,
se esta lhe
for arbitrada
em seguida ao tratamento
no hospital.
fieis e reverifiArt. 121.0 Os mestres, contramestres,
cadores, quando doentes até seis dias, conservarão
os seus
vencimentos;
por mais de seis dias até sessenta, seguidos
ou interpolados
em cada anno civil, vencerão tres quartos
. do mesmo vencimento;
e pelo tempo que exceder este periodo não têem direito a vencimento algum.
§ unico. Aos actuaes amanueuses civis e aos desenhadores são applicaveis
as disposições da ordem n. ° l O do
commando geral de artilheria de 7 de setembro de 11)93.
SECÇÃO IV

Penalidades

Art, 122.° Alem das penas de admoestação, reprehensão, multa e baixa no ponto mencionadas
no artigo 7.° do
regulamento
disciplinar
do exercito, a que os individues
da classe civil estão sujeitos em virtude do artigo 35.° do
mesmo regulamento,
haverá a pena de suspensão do serviço, até trinta dias, sem vencimento e l' dueçâo do jornal
impostas pelo inspector,
sendo a ultima sob proposta do
director do 'estabelecimento.
Art. 123.° Para os eífcitos do n.? 5.° do artigo 294.°
do código de justiça militar
do regulamento
disciplinar
do exercito,
as differentes categorias
dos individuos da
classe civil empregados no arsenal terão as seguintes C01'respondencías :
Mestres, contramestres,
desenhadores
e líeis, a de sargentos.
Reverificadores
e operários electricista
, a de cabos.
Os restantea, a de soldados.
§ unico. Os amanuenscs
civis, s não tiverem outrO
p08tO no oxercito de reserva,
ão equiparados a sargentos.
Art. 124.° Qualquer individuo do pessoal que vença feria, que faltar ao ponto sem licença ou motivo ju tificac1o,
será multado em tantas horas de trabalho quantos os 111 ios
dias que tiver faltado.
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· § 1.0 Se á secção ou officina em que trabalhar tiver
sido declarada de urgencia ou a esse individuo que faltar
tiver sido intimada urgencia do trabalho,
a multa será
respectivamente
no valor de tantos dias ou meios dias
quantos faltou.
§ 2.0 Se as faltas a que se refere este artigo attingi ..
rem tres dias consecutivos ou doze meios dias interpolados no mesmo mez, terá baixa no ponto.
Art. 125.0 Todo o individuo que vença feria que sahir
do cstabelecimento
ein que fizer serviço, abandonando este
sem licença e illudindo a vigilancia do pessoal encarregado da policia do estabelecimento,
terá baixa no ponto.
CAPITUJ:..O III
Do ensino
Art. 12ô. o Haverá no arsenal uma escola destinada a
ministrar
ao pessoal operario os conhecimentos theoricos
n~cessarios para v serviço das officinas, a qual será dirigida por um capitão de artilheria em serviço no arsenal.
§ 1.0 A frequencia da escola é facultativa.
2.0 O inspector do arsenal estabelecerá o horario mais
Conveniente para o regular funccionamento
das aulas, que
~ev~rão ser nocturnas,
para se poder tirar maior proveito
a ~nstrucçào ali ministrada sem prejuizo do serviço das
officmas.

*

· ~rt. 127.0 O curso da CSCOIH.
constará das seguintes disCiplinas, distribuidas
por tres annos :
1.o anno - Arithmetica,
geometria
plana, grammatica
portugueza, desenho linear.
0
2. anno-Principios
geraes de physica e chimica com
problem~s de applicação aos trabalhos fabris do arsenal,
ge?metna no espaço, desenho linear e de ornato.
3. o a.nno __ Principios geraes e problemas praticos de
dechamca
e resistencia
de materiaes, motores de vapor,
:· a~u~, de gaz, eléctricos, etc., dcsenho de machinas e
P lnClp10S de modelação.
t Art. 12 .0 Este curso habilita para o concurso de con~a~cstre,
e será ministrado por quatro professores, inc ~ndo. o dir.ector da escola.
· s 1I11ICO.OS profes 01' s serão todos officiacs de artilhe~.I~ CID serviço no arsenal
aer-lhes-ha abonada uma grn1 ca~t~o de 10 UOO rói
menSRCS.
f .~l't. 129.° Os programmas
de nsino, que terão uma
Clçao esscncialmcnte
pratica, serão formulados pelo dire-
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dor da escola, de accordo com os professores e apresentados ao conselho de admiuiatração,
para serem devidamente
approvados.
Os livros para o ensino "fi0 escolhidos pelo director da
escola, podendo haver lições lythographadas
ou impressas, caso não haja livro que satisfaça ao programnw ..
Art. 130.° O anno lectivo começa em 1 de outubro de
termina em 131 de agosto, devendo os exames ser feitos
nos primeiros dias de setembro.
Art. 131.° Serão feriados na escola, alem dos dias de
gala nacional ou de feriados nas fabricas, os seguintes: de
24 de dezembro a 7 de janeiro, desde o sabbado anterior
á quinquagesima
até quarta feira de cinza, desde o domingo de Ramos até tí primeira oitava da Pasehoa.
Art. 132.° Com auctorisnção do ministro da guerra, o
inspector poderá conceder aos indivíduos que tiverem complctado, com distincção,
o curso da escola, o frequentar
nas escolas industriues
os cursos que habilitam ú matricula no instituto industrial e co~mercial
de Lisboa, bem
como frequentar
o curso de conductor e constructor
de
machinas no mesmo instituto ou o de bellas artes na respectiva escola, sendo-lhes pagas as matriculas o os livros
pela dotação do arsenal emquanto mostrarem aproveita.
mento.
§ unico. A concessão será feita. por tantos annos quantos os do respectivo curso e mais um de toleruncia.
Art. 133.° O jury dos exames será constituido pelos officiaes professores da escola; na sua falta ou impedimento,
serão nomeados outros officiaes em serviço no arsenal, servindo de presidente o mais graduado ou mais antigo dos

tres.

rv

CAPITULO

Do pessoal de eserlpturnçãn, contabilidade
e servlço« auxlllure
SEOÇÃO

1

Constituiçii.o e nomeação
Art. 13·Lo O pessoal destinado ao . erviço de cscripturação e contabilidade,
bem como o que se d stina ú glwrdll
e COll~oJ'vaçn.o do material de guerra (1u se fabrica. nas
oflicinas do arsenal e do que n'ello d{L entrada,
constante do mappa do pessoal do quadro do arscual do cxcrcito, que faz parte d'eetc r gulaiuento.
ó

()
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Art. 135.° Os officiaes empregndos nos serviços do arsell•HJ, corn excepção dos teclmieos, que serão da arma de
artilhel'ia,
deverão ser do corpo de almoxarifes de cngenhpnlt e de artilheria e da administração
militar.
§ unico. Estes officiaes serão nomeados pelo ministro
da gllerra, sob proposta do inspector do arsenal, para desell_lpenlH,rem os logares de chefes de armazens, tliesourelrl) e secretario do conselho administrativo,
secretarios
das ('Ollllnissões de recepção e exame, encarregado
dos
def\paehos do conselho administrativo,
do serviço de transportes e de quaesquer outros serviços ~imilares determinado~ pelo mesmo inspector.
Dos sargentos

Art, ]:36.° Para o desempenho
das funcções de amanuentles, fieis de armazéns do deposito, guarda-portas,
etc.,
hav\:'l'ú ~~lJ'gentos, constituindo
o quadro de sargentos do
ars.enal do exercito,
o qual se compõe de quarenta prilllclros sargentos e sessenta sCg'u Idos, que serão recruta~o~ nos quadros das differentes HI'maS e serviços, na classe
e segundos sargentos
ou dos s!'gundos sargentos d.. re~erva ou com baixa, que o requererem
dentro do praso
e y~atro annos, a contar da suhida do serviço activo,
p.refel'llIdo, para a admissão, em igualdade de eircumetanela"':1 o'~ que IIOI1Verem servi 'd o Hill ar tilheri
att
I
ena, sen: I o (I as
t II lUIÇ,0es do inspector a sua nomeação para OH difff'rene~s.Cl' 'I~<:I:!, em har~ollia
com as respectivas babilitsções.
c
rt, 13/,° A admissão n'cste quadro será feitapor
eoneurso, tllluuneiado no Dlario do qoverno e na ordem do
t:e~'L'ltl), com antccedencia
de trin'ta dias, devendo ORprenr t'l]tl'S elltl"'g-ar na secretaria
gC'ral, pelas vias comP
.
.
I (1(JCU'" et('lde ~,o
81311.
requeruncnt«s
acompan Ila d os ((\
",rnt" ('m
b
I
\?id
que provem ter om comportamento,
Hlver s('l'"'eo
110 etfccti vo do exel'cito
U()\'o
annos, sendo, pt;lo
...
1)11.
t~
A. ' • e COIllO sargentos.
eth rt. 10'1.°
concorrentes
f;]rr~o uma prova cSC'l'ipta,
qu e (]He n~ 'str III ter boa reda '!,':to e calligraphia,
prova
cla ~11:r\ tIda corno um dos dO('IlIllPlltos de maior nllia na
S~l I('açao final.
AI,t l'~q o O .
I'fi
d'd
á
farll
Jllry para. c ii ;'1 ('ar os can 1 atlls Her
reol.al
()
pelo
('lIcfe
da
.
ecretari
I
I~ernl,
qll.e
1:3
·r\'ir{1
fIe
P ,,] ellt cd'
ffi'
.
I
lllea,lo
' 'por 01S o Clue. {'lU sprvlço no arsena , nopelo Illspector.

.0"

i '.
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§ unico. Da classificação feita lavrará o jury um termo, que assignará, e no qual deverão ser mencionadas todas as circumstancias
que possam concorrer para a justa
apreciação do merito dos candidatos, termo que será acompanhado de todos os documentos para ser presente ao inspector, que proverá provisoriamente
por um anuo os candidatos pela ordem do classificação.
'
Art. 140.° Os sargentos dos corpos que forem admittidos para o quadro dos sargentos do arsenal, serão considerados auprânumerarios,
sem vencimento
Das unidades a.
que pertencem
e, só depois de um anno de bom serviço,
serão abatidos ao effectivo d'aquellas unidades, para o que
o arsenal fará as ,devidas communicações
á secretaria da
guerra.
§ unico. Os sargentos que desistirem do serviço do arsenal pagarão a importancia
dos transportes
e das ajudas
de custo que hajam recebido para vir ao concurso ou
apresentarem-se
no arsenal. No caso do pagamento ser feito
por desconto no pret, ser-lhe-ha applicado o disposto no
final do § 3.° do artigo 2.° do regulamento approvado por
decreto de 3 de março de 1904.
Art. 141.° Findo o anno de serviço provisorio, é feita a
admissão definitiva se o candidato tiver boas informações.
As readmissões
são feitas por periodos successivos de tree
annos, contando-se para a. primeira readmissão o anno de
serviço provisorio c tendo-se em attenção as condições geraes em que são concedidas
as readmissões
aos demais
sargentos
do exercito,
até serem julgados incapazes de
todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção da 1.3
divisão militar,
§ unico, As readmissoes serão concedidas pelo inspector,
quando o sargento) no triennio, tenha exemplar comportamento, ou se, por faltas leves, não houver soffrido muis
ele trcs punições, cuja totalidad
não exceda s is dias de
detenção ou sua equitativa equivalencia. Nos demais C<H;08,
só por intermédio da secretaria
da guerra pod rá. ser ordenada a readmissão.
Art. 142.° Quando não lhes s ja concedida a r admis·
são, terão baixa ou passagem á reserva, conform (I t mpo
que tiverem de serviço.
§ unieo. Os sargentos t rito a nas folha d matricula,
que s l'ão dispostas e scripturadas
na secretaria geral eOl
harmonia com o que está P" eituado no r guiamento geral para o serviço dos corpos do exercito,
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Art. 143.° O preenchimento
das vagas dos primeiros
sargentos será feito por antiguidade
no quadro.
Art. 144.u Aos sargentos
do arsenal
será fornocido
aqu~rtelamento
nas proximidades
do estabelecimento
onde
servIrem, havendo-o, e se assim o desejarem.
Do pesssonl dos transporte"

A rt, 145.° O pessoal encarregado
dOI! serviços
auxiliares consta dos conductores
de carros automoveis,
arraes,
remeiros, carreiros e carroceiroa.
Art. 146.° Os conductores
dos carros automóveis serão nomeados, por proposta do director do estabelecimento
a q~e o carro pertencer,
de entre os individuos do pessoal
f~b1'll do arsenal,
os quaes serão previamente
instruidos
n este serviço e receberão a gratificação que conota da tabella das gratificações.
§ nnico. Os conductores de carros automóveis, quando
nilo tiverem serviço, trabalharão
nas officinns.
Art. 147.° As tripulações
dos barcos serão nomeadas
pelo in pector, sob proposta do director do deposito geral
do material de guerra.
§ unico. A nomeação só poderá recahir em indivíduos
que tenham as competentes habilitações mencionadas
no
reg~lamento
dos serviços dos departamentos
rnaritimos,
capitanias dos portos e respectivas delegações, approvado
por decreto de 1 de dezembro de 18!><!, devendo satisfazer ás condições de idade e robustez que se exigem para
Os serventes.
SECÇÃO

Ir

Deveres

t

148.0 Os officiaes que não fazem parte do pessoul
t
nte?,
os sargentos que estiverem cm serviço nos eslhbelccllllentos
do arsenal, farâo toda a escripturuçâo
que
does fo~ determinada,
em harmonia C0m as ord ns gerues
eh ~ervlço' e com as que lhes forem dadas pelo pessoal temco respectivo.
~l'~.

ec

Encurrl'gado

do n-nnsportcs

Art. 149.° O offieial ou sargento encarregado dos transportes é responsavel
para com adir ctor do deposito ou
!~tabelecim nto fabril por tudo o que se passe n'esse serIÇO, para o que receberá d'elle as neceeaarias instrucções.
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dLl nr-mazen-s

Art, H)O, ° As funcções de chefes de armazene dI) oepOSlto ~el'Ul do material de guerra competem aos «fllciaes

almox.rriles.

.l\t-t 1;) lo ° Aos almoxarifes
nomeados chefes de anuazeus do deposito compete:
1.0 Fazer a escripturaçâo
dos protocollos, das glliml e
ordens de fornecimento (modelos n,08 64 e 65) e da l. rga
dos armazena
a seu cargo no livro (modelo n.? ():!), que
devera estar semprc em dia, sendo responsavei- na« só
pela I>U<l. -xactidão, como também pela existencia c o proprio ruatcr ial,
~,o
Conforir mensalmente
a carga
om os artig' s ( , istente', se não toda, pulo III nos uma parte, dando cunhecimento pa,'a a secretaria
do deposito, do re ulrado das
conterencraa que fizerem.
3," Inspeccionar
1'<'P<tidas vezes os armazena, ,I ara ('0nhcc« )'Pl1I do estado de conservação
do material t' ,(0 a
sua g'll'\l'Cla
feita conforme o que se acha determinado,
verificando também se os verbetes collocados junto dos
artigos cHtão exactos e cm dia, bem como se CUrI es~ ondem ú carga escriptnrada
nos respectivos livros,
4:," A~si~tir á rccepçüo e entrega de artigos, devendo
ser substuuidos pelos fieis quando estiver m desompeuhaudo
outro serviço.
D," Fornecer á. agencia militar ou á
taçüo qlle for incnmbulu de fazer a expedição de artigos, o pessoal e as
taras par t o serviço do aeondicionamento , dando ali mesmo
tempo 0>\ precisos esclarccim ntos para que o serviço se
faça l'onvenicntemente,
li. o Propor qnaesqnel' medidas q uc j ulgne11l devam fiel'
adoptada~ para nwlhol'ia do s('rviço dos armaz~ns,
7,° l,'azer executnf,
na parte que lhes for applil'Hvel,
tudo o qne s al'ha determinado
nos r guIamento
milttares para a conservação do material de guerra,
8," Participar immediatamentc
á secret:lria do (1 I o~ito
qualqllcr !;xtl'a,vio ou ruina de nrtigos, bem como qualqller
occorI't-neia !lOS armazen:l a seu cargo, d vendo a el.mIDlIlli"a<;:to ser acomp:tnharla da expo i~ào tl toda~ 3S drcnmstallcias qlle pOS8iUU ·luddar o a 'sumpto,
U" "l1l8pend r 0:1 serventes quando infl'injnm qllalquer
d ,tel'lllina~'ão sobr
a segurança
dos nrmaz ns, dando
parte d'esta occorrcl1cia para fi eer taria do dt'plJ 'ito,
lO," !{esponder pelo fornecimento ou rec p~âo do quat's·
é

1," Sl'l'ie
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~u\;'r artigos, quando não forem observadas as respectivas
!Dstruc<;ões,
11.0 Requisitar à secretaria do deposito as taras e mais
artigos de que necessitarem
para poderem, de prompto,
fazpr qualquer fornecimento,
1:d o liee sber, juntamente
com as bôcas
de fogo, os
eompE'tcntes livrvtes, alças e ruais artigo accessori s.
,1:3,0 Passar recioo dos artigos' remettidos
pelas fa-

b flt'a,',

14, n V cr ificar . e os artigos recebidos são os mencionados na guia (modelo n.? f) e classificados
dcvidun.ente
segundo a nomenclatura.
official. não devendo receber os
artl;;us que não forem acompanhados
da referida guia,
salvo ordem elo director.
1 11).0 Fazer mensalmente,
com o director ou sub-director
( o tlcpo.'ito, a cnnf rene ia de alguns artigos ao acaso, em
face dos respectivus
documentos de entrega e snhida.
~ü,o Entregar
mensalmente,
até ao dia 10, na secretal'!:;' do deposito, as ordens parciaos do fornecimento.
11.0 Não fornecer,
sem auctorisação
superior, qunesqUer etil'larecimentos
ou informações relativas ao material
em C',1rga,
1 o
" ,
. ao consentir que os armazene a seu cargo sejam
",ISltauus por pc iscas estrunhas,
sem auctorisação
l:iupe·
l.

,

1'101' .

. Art. 152.0 01; chefe' dos armazens
serão sempre ouVldo' na nomeação dos fieis e ruais pessoal dos urmasens
a Seu eal'go.
~

<'lctUl'i< S Ü I>; r-ornuu

",üe;; dv J cccpçuo

l' n. nruo

AI,t . 1~._)"A
.
rl'J.
os o ffi'reines que forem nom ados secretarlO~ (}'I
'
}
1 o", comuns ocs (e r .ccpçüo c «xnme, cumpre:
t
1 CI' a cu cargo a escripturnção
<los livros de eurar a do material oe artigu:; forne('i(los pelas outras fabriCa' e (I
.
.
s~
epoi:HtO!l, no qual se mencIOnará o estado cm que
,10 l't'cehidos.
::!." p....
~'l'
ti· d
"
1.'el
,,","
e (os
' r gUlIls aos eiS , ns materlas pnmas rc('eul as
I
br'
artigo para aproveitamento
ou para appliclIl' no faar~?O, bem como ao ch'pu ito das que dizt'm rcsp('ito aos
d Igos para vencia, a quac deverão 'el' sempr' assignaa~ relo ~Ib:dir 1l'tor e visadas p lo directo'.
ria'
SI tIl' á pe agem, 1Il dida ou contagem das mateo IS pnrnas qll cl r ln ntrada na fabrica, antes do fazer
aU"um
.
)
n t o no J'Ivro re.pcctl\'o,

I

J:

•
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4.° Receber diariamente,
dos fieis, os vales de materias
primas e as guias de sobras, organisando as relações diarias de materias primas recebidas pelas secções e das sobras entregues, vigiando o movimento nos livros dos fieis,
em vista d estes documentos de receita e de despesa,
5.° Dar balanço amiudadamente
aos diversos artigos a
cargo dos fieis de modo que, durante o anno, o movimento
de todas as especies de material seja verificado.
Art. 154.° Ao secretario
da commissão de recepção e
exame no deposito geral do material de guerra, compete:
1.° Receber todos os artigos adquiridos no mercado,
quer por contracto, quer por compra.
2.° Escripturar
os livros de entrada d'estes artigos.
3. ° Passar as guias para os chefes de armazena e outros responsaveis
dos artigos, as qua ~ devem ser assignadas pelo sub-director
e visadas pelo director.
4. o Ter a seu cargo e responsabilidade
os artigos desde
a sua recepção até á sua entrega.
Dos amunuenses

Art. 155.° Aos sargentos
exercendo
as funcções de
amanuenses,
compete:
1.° Estar presente no estabelecimento em que servirem
das dez horas da manhã até ao fechar da secretaria,
se
urgencias de serviço não determinarem
a sua peru anencia
por mais tempo.
2.° Cumprir o serviço que lhes for ordenado pelo seu
chefe hierarehico ou por sua ordem.
Art. lf>6. o Os amanuenses
encarregados
dos archivos
das repartições
o das fabricas, têem a eu cargo especialmente a conservação do arclrivo e o registo e expedição
da correspondeneia.
Dos cont.inuos,

Art. 157.° Os continues
scrão : um para a secretaria
geral c um para. cada fabrica c d po ito geral do material
de guerra, cumprindo-lhes:
1.0 A guarda e con ervação da mobilia
utensilios da
secretaria
e suas dcpendencias.
2.° A fi scalisação do c rviço dos serventes
mprcgadoe
na secr tarin, e bem nssim a direcção do serviço dlimpeza dos gabinetes, salas da ecretaria e dependen ·ias.
3. o Conservar·so
no estab 1 cim nto m que s rvir m
emquanto a secretaria
stiver aberta.
4. o A tiragem da ordem.

La Serie
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. o. A recepção e guarda dos artigos de expediente,
tlmbragem do papel, etc.
6..0 A execuçã,) de qualquer outro serviço que pelos
oflicJaes lhes for ordenado.
Do" conduclorcs de cm

lOS

uutornovets, .u-rues e r

111CÜ'0";

Art. 1f>8.o Compete aos conductores de automóveis o
seguinte:
1.0 Conservarem limpos e em estado de serviço os carros com que trabalharem e os respectivos accessorios.
2.° Darem parte ao sargento encarregado dos transpor~es de qualquer occorrencia no desempenho do serviço ou
e qualquer ruína ou perigo de ruína do carro.
3.° Não conduzirem carga superior á lotação do vehiculo.
4. o Velarem

tarem.

pela conservação

do material

que transpor-

5.0 Não empregarem velocidades excessivas que ponham
em perigo os transeuntes,
o vehiculo ou carga, observando
as dlsposiçõss estabelecidas pelas auctoridades competentes .
.6." Fazel'em immediatamente
todos os concertos
proprlOs do cargo que exercem.
7.~ 1: ão se ausentarem sem licença do recinto da abe~oana durante as horas regulamentares,
quando não esteJam nas oflicinas.
Art. 159.0 Aos arraes compete manter a discipllaa do
~~8~oal sob as suas ordens, dirigir todo o serviço de bordo,
/~Iar pela limpeza da embarcação em que estiverem, parqualquer damno, irregularidade
ou falta que se
dlclpando
er no
.
b
serviço a seu carco bem como conservar-se na emar"a<'lt
~ o,
.
S
... 'II o emquanto
nao receberem ordem ou licença para
e ausentarem.
Art. lüO. o Aos remeiros compete fazer limpeza das
~:ar~açoes
onde fizerem serviço e auxiliar os arraes,
ele .Pl'lr o que por estes lhes for ordenado, bem como a
eCllÇito dos serviços de reparação
de apparelhos
' vela me.
for§ unico. Um romeiro do quadro, e na sua falta um resirrnado, terá a seu cargo a guarda da palam nta c uten8e~o,s dos barcos
a fiscalieação dos concertos d'estes e
:s pertences.
1)00

COI

rocoírc

(' curr-eír-os

Art
.
.
1 o • ~161 • o ompe t e aos carreiros
e carroceiros :
. li azer o trato do gado que lhes está distribuido.
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2.0 Limpar, antes da sahida para o serviço, os carros
com que trabalham
e os respectivos accessorio , participando ao sargento qualquer estrago que se der, bem cumo
arrumal-os
convenientemente
11\1 regresso
à abegoaria ou
eavalluriça.
3.° Ni\o se ausentar da abegoaria ou cavallariça sem licença.
4. ° Participar ao sargento dos transportes
qualquer ocoorrencia que sc der no desempenho do servir-o.
5.° Não conduzir carga superior a GOO l-ilogr3111llll\s nos
carro i:! do um boi, nem superior a 1:000 1I0S de dois.
Quando a tracção se fizer com muares, a ('arga nao deverá exceder 400 kilograuimas
para uma, 800 para duas,
e 1:100 para tres.
G.o Truzer 110 carro cobertores
dc)ã ou coberturas
de
algodão oleadas, no tempo chuvo o, para cobrir o gado no
descanço.
SECÇÃO

111

Vencimentos e reformas

Art. lti2.0 Os ofllcines que fizerem parte do pessoal de
escripturaçâo
e contabilidade
cm serviço no arsenal terâo
os vencimentos
marcados
no orçamento
gel ai do e tudo
para as classses a que pertencerem.
Art. lG3.0 O vencimento
dos primeiros sargentos ó de
700 réis e o dos segundos GOO róis, c lima raçâo diaria
de pão, tudo pago pela dotação do arsenal, e podendo arranchar no arsenal ou em qualquer corpo do exercito.
§ unico. O ars nal pagará aos corpos a. importancia da
contribuição
e auxilio para rancho, fazendo o competente
d sconto no vencimento dos smgentos.
Art. Hi4. ° Os sargentos
terfLO direito ás "ratificações
de readmissüo concedidas P la lei q 1\ regula est \ serviço,
no exercito,
tambem pagas P la III sma dotação, contllndosc para 08 períodos da rcaduiissâo súmente o UllDOS de
serviço no arsenal.
Art. lG5.0 Os segundos
argentoa, quando promovido
ao posto immediato venc rão, desde a data da prOlllO~1I0,
a gratifica -ão de, r admissão corl' spond nte ao novo po to
segundo o período de readlllil!silo que stiverem cursando.
Art. 16ü.o O pc soai menor dos s rviços nu ·iliar ~ do
ara nul tenl o vencimento marcado na respectiv,
tabella.
Art. lG?o Os sargentos do quadro de sarg 'Dtos do ars nal terão dil' ito á reforma
'omo o outros sarg 11 tos do
exercito, em harmonia com o di 'po ·to DOregulam nto pAra
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a reforma das praças de pret do exercito, oontando-se-lhes
para a reforma não só o tempo de serviço no arsenal, mas
tambem o que serviram no exercito activo.
Art. 168.0 Os individuos da extincta. classe dos amanuenses civis reformar-se-hâo
quando satisfaçam ás condições expressas
no artigo 111.0 O restante
pessoal que
fi~e~ parte dos quadros referentes
a este capitulo tem
direito a reforma nas condições do artigo lO\:J. o e seus
.paragra phos.

TITULO
Serviços

IV

do arsenal

CAPlTULO I
xccretarta
Art. 169.0 O chefe da secretaria,
alem da presidencia
do conselho administrativo,
dirige superiormente
os serviços da secretaria, sendo o immediato r&sponsavel para com
o prel:lidtlnte do conselho de administração
pelo cumprilllento das ordens que por este forem dadas, e substituil-oha, na sun ausencia ou impedimento, na sua qualidade de
lnspector do arsenal.
Art. 170.0 Os chefes de secção têem a seu cargo a direcç~o dos serviços das r speotivas secções, e são responBavels para com o chefe da secretaria pela sua boa exeCução. Os sub-chefes elas secções e os adjuntos coadjuvarão ?s respectivos chefes no serviço das secções, tendo os
dffiel~es almoxarifes
adjuntos
que fazer a oscripturação
os livros de carga, que estarão á sua responsabilidade.
Art. 171.0 Os assumptos
relativos
á secretaria serão
aEresentados
a despacho
do inspector
pelo respectivo
c efe, ao qual cumpre assignar toda a cOl'responucncia
qdue f?r dirigida a officiaes de graduação inferior a general
e brigada.
tat"rt. ,172.° Pela secretaria serão communicadas
aos esde elecl:n~ntos as ordens qu forem dadas pelo conselho
adnllUlstração e pelo inspector.
rt. 173.0 Diariamente,
pela secretaria geral, publicar~:- a u~a ordem similhante á que se publica nos corpos
n t"erclto,
ond se inscreverão
todas as ordens de maoU actura e cone .rto ás fabricas, fornecimento
e quaesquer
t:~ra8 ao deposito geral elo material de guerra, bem como
8 10 o que disser respeito ao serviço do arsenal;
e mena Inente um boletim, onde conste o estabelecimento
de

t
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padrões de artigos de material de guerra, as alterações
de padrões existentes;
a nomenclatura
dos artigos e suas
alterações;
preços da manufactura
dos artigos; tabellas de
mãos de obra e irnportaneia de materia prima a empregar
nos pequenos concertos que podem ser realisados nos corpos; resultados das provas trimestraes,
tanto das polvoras
de' venda como das de guerra; nomeação dos encarregados dos depositos .de abastecimento
da pólvora de venda
e dos estanqueiros
da polvora do estado, e bem assim todos os assumptos da resolução do arsenal e a que convenha dar publicidade.
0
Art. 174. Um amanuense
terá a seu cargo e á sua responsabilidade
o archivo do arsenal.
Art. 175.0 Para desempenhar
as funcções de amanuenses, haverá na secretaria
os sargentos do arsenal que forem precisos, conforme as necessidades
do serviço.
CAPITULO II
Estabelecimentos
0

Art. 176. Em cada fabrica e no deposito geral do material de guerra haverá uma commissão
de recepção e
exame, composta do sub-director,
um adjunto e o secretario, podendo tambem, quando seja necessario, fazer parte
da mesma, como peritos, um ou mais mestres de fabrica,
com voto consultivo.
Art. 177. o Compete á commissão de recepção e exame:
1.o Receber, depois de examinar em relação á qualidade, preço, peso ou quantidade, os artigos entregues pelos fornecedores,
em conformidade
com o que se houver
estipulado na proposta, contracto ou arrematação,
devendo
assistir o fiel do respectivo armazem ao acto de pesagem
ou medição.
.
2. o Examinar outros quaesquer artigos entregues pelos
corpos, estabelecimentos
militares ou pelas secções fabris
para se julgar do seu estado.
0
Art. 178. O ofâcial de dia a que se refere o artigo
48. o é, nas fabricas,
um adjunto nomeado por escala, e
no deposito geral do material de guerra, o adjunto ou um
dos almoxarifes
ali em serviço,
nomeado pela mesma

forma.
§ 1.0 Quando

o numero de offioiaes for inferior a. tres,
nomear-se-hão
os mestres necessarioa para prefazer este
numero, e quando isto não poder realiaar-se providenciar-
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se-ha de modo que á abertura e ao encerramento
da fabrica esteja sempre presente um official ou mestre .
as funcções
.§ 2.6 O adjunto que exercer interinamente
de sub-director
ó dispensado do serviço de escala.
Art. 179.° Haverá em cada estabelecimento
um sargento de guarda, nomeado por escala.
Art. 180.° Nos estabelecimentos
onde se tornar necessaria a policia interna, poderá haver um sargento de dia,
tambem nomeado por escala, com instrucções
especiaes
para este serviço.
Art. 181.° Compete ao sargento de guarda o seguinte:
1.° A presentar-se
ao official de dia ao estabelecimento,
logo que este entre de serviço.
2. o Conservar-se
armado durante as vinte e quatro horas em que estiver de serviço.
3.° Pernoitar
no edificio em que estiver servindo, em
quarto apropriado.
4. ° Conservar se junto da porta do estabelecimento,
sempre que não tenha de ir cumprir, por ordem superior,
algum serviço n 'outro local.
5.° Mandar fazer os toques de entrada e sabida do pessoa] ás horas determinadas.
6.° Assistir ás entradas
e sahidas do pessoal, fazendo
q~e todos colloquem ou tirem as suas chapas das rE'speetlvas taboletas.
7.° Não consentir
a sahida de qualquer individuo que
vença féria sem que lhe entregue
um pas e de sabida
(modelo n." 57), rubricado pelo official de dia.
8:° Mandar revistar qualquer operário ou servente, ao
salur do estabelecimento,
de quem suspeite que leve algUm objecto pertencente
á fazenda.
. Se o individuo de quem desconfiar for de outra classe,
unmP<:dil-o-ha de sahir, dando parte d'esta occorrencia ao
o cial de dia .
Não permittir
a entrada no estabelecimento
a indiVI uos estranhos,
sem auctorisaçào
superior.
10. o Mandar acompanhar pelo guarda-portão
as pessoas
que desejem falar a qualquer official ou se dirijam á secretaria.
dILo
Rondar de noite o estabcl cimento, dando signal
e alarme no caso de incendio.
12.° Não consentir
que entre no estabelecimento
qualquer artigo sem que venha acompanhado
de uma guia,
nota
~
.
.
Ou Jactura que declare fi quantidade e a provemenCla, a não ser com ordem do director.

.:.0
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13.0 Conferir com os passes de sahida os volumes que
o estabelecimento
expedir, não permittindo a sahida sem
a apresentação
elos respectivo passe, bem como se houver
discordancia
entre este e os objectos.
14.0 Verificar, quando se apresente c quando retire a
guarda do estabelecimento,
o estado da casa da guarda e
dos artigos de mobília e utensílios, sendo responsnvel pelas faltas encontradas,
quando não as meneionar na respectiva parte.
15.0 Guardar, á sahida da tarde, n'um cofre apropriado
que deve estar no seu quarto e á sua responsabilidade,
as
chaves das officinas, dos armazens
e da secretaria,
que
lhes serão entregues
pelos respectivos
mestres,
contramestres, fieis, sargentos ou aruanucnses,
restituindo-as
no
dia seguinte aos mesmos individuos ou a quem os substituir, devidamente
auctorisados ; sendo as chaves da secretaria entregues sempre ao continuo.
16.0 Receber a co r-respondunciu que vier depois de fechada a secretaria o dar lhe o devido destino, conforme
as instrucções que tiver.
17. ° Formular uma parte do servis-o (modelo n. ° 73), e
entregal-a
na secretaria juntamente
com os pa ses de sahida.
Art. 182.0 Haverá no museu um sargento do quadro de
sargentos
do arsenal,
qUt:l será o chefe dos guardas, e
compete lhe:
1.0 Abrir as portas do museu As horas determinadas
para. a abertura das fabricas e fechal-as ás quatro horas
da tarde,
entregando
as chaves ao commnndantc
da
guarda elo editicio.
2.° Receber,
em face dos respectivos
documentos,
os
artigos destinados
ao museu e tel-os sob a sua directa e
immediata
responsabilidad
até á. sua collocação nas salas.
3.° Mandar limpar diariamente
as salas e amiudadas
vezes os artigos existentes
no museu, respondendo
pela
oonsorvaçâo e limpeza, tanto das salas C01111) do ubjectos
expostos.
4.° Vigiar o pessoal cm serviço no museu, participando
ao director qualqu r falta qu
ncontre no cumprimento
dos respectivos ti v rés.
ô.o Participar
ao director qualquer
falta, estrago ou
ruína que not nas salas 011 nos objectos expostos, ficando
reaponsavcl por todas as faltas ou irr gularidades se tiver
deixado de fazer a devida participação.
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6.° Pl!ssar revista, ao abrir e ao fechar, a iodas as salas, fazendo-se acompanhar por outro sargento em serviço
no museu.
7. o Tomar o ponto ao pessoal, entregando
a parte ao
director.
~rt. 183.° No museu, alem do sargento de que trata o
arbgo antecedente,
haverá um individuo da classe civil,
que exercerá as funcções de decorador e mais os sargentos reformados
que forem necessarios para o serviço de
guarda·salas.
§ 1.0 Em logar d'estes sargcntos, poderão ser admittidas praças de pret de graduação
inferior a sargento,
quando sejam condecoradas
com qualquer grau da ordem
nlll~tar da Torre e Espada, ou cstejam em condições especl1tes dignas de apreço e consideração.
§~2.0 As condições de admissão e deveres do decorador
serao preceituadas
em instrucçõee especiaes.
A~·t. 1 -:1:.° Os sargentos guardas do museu estarão immedIatamente
subordinados
ao respectivo director, e compete-lhes o seguinte:
1:o A presentar-se
ao sargento chefe dos guardas, ao
abrlr ela' portas, e ncompauhal-o na revista ás salas onde
Üzerem serviço.
2.° 1< azcr a policia das salas que lhes estão distribuidas, 1l~0 permi tindo em caso algum que se fume nem que
se toque nos objectos expostos.
3.0 Responder
pelos dainnos nas salas ou nos objectos
exp~~~o, e pelo extravio
d'estes,
quando deixarem de
partlclpm' qualquer occorreneia. extraordinuria
ao sargento
chefc dos guardas.
4.° Não se ausentar
das salas em que fazem serviço
sem previa licença do chefe dos guardas do museu, para
este providenciar
de modo que a sala não fique abundon;da, exe spto em caso de força maior, em que incumbir o () sargento da sala mais proxima de vigiar pcJa sua,
ell1Quanto durar a. auseneia.
~.o Aprcs atar-se
sempre em p rfeito estado d asseio
e l'lgorosmuentc uniformisudo.
Art. 1 5." A distribuição
do serviço por todos os empr. gados do mu eu é da comp -t ncia exclusiva do respoctIvo dir etor.
d Art. ) 86.0 Haverá. um sargento encarregado
do s rviço
e transport
do d posito geral do mat ria I de guerra,
qU~ e tará subordinado
directamente
ao ofíícial encarrega o dos mesmos transport s, e outro incumbido do ser-

ORDEM DO EXERCITO N.o 9

192

1.- Seria

viço de transportes
na fabrica de polvora em Bãrcarena,
directamente
subordinado
ao sub-director
da mesma fabrica.
Art. 187.° Compete a cada um dos sargentos de que
trata o artigo anterior, o seguinte :
1.o Fazer com que o serviço sob a sua vigilancia se execute sempre com regularidade
c conforme as ordens e instrucções que receber dos seus superiores.
2.° Assistir á medição ou pesagem e di tribuição das
rações do gado, em conformrdade
com a tabella re pe-

ctiva,
3.° Tomar as providencias
para que a abegoaria ou a
eavallariça
e dcpendencias
estejam em perfeito estado de
asseio e que se cumpram as prescripçõ s tendentes a evitar qualquer sinistro, cuja responsabilidade
lhe cabe se
provier de provada negligencia no cumprimento
dos seus
deveres.
4.° Nomear, por escala, os carreiros e carroceiros, tendo
sempl'e em vista que o que estiver de dia só em ultimo
caso seja nomeado para s rviço exterior.
5. ° Conservar fechadas as portas das arr cadações das
forragens, tendo as chaves em seu poder.
6. o Formular
todas as req uisiçõ s de forragens para o
gado e mais artigo
q ue forem precisos para o serviço dos
transportes,
as quaes entr"gará ao offieial a quem obtiver
directamente
subordinado,
pam terem o d vido destino.
7.° Participar
ao official sob cujas ord ns servir qualquer occorrencia , tanto no gado como no material.
8. o Acom panhar o veterinário, encarregado do serviço
clínico do gado, nas visitas que elle fizer á abegoaria e
dependencias,
já para ver os animaes. já para examinar
as forragens e condições de alojamento.
9.
Iandar chamar () veterinário
competente e, se c te
não fOI' encontrado,
chamar o qu houv r mais proximo,
quando durante
lt noite
se manifestar
qualquer
doença
grave no gado, dando parte d'esta occorreneia ao oflicial
a quem está subordinado.
10 o Não consentir que se fume próximo d s paI h íroe
ou n08 locaes
rn que haja perigo d
inistro pelo fogo.
11.° Ler aos seu eubordinadoa,
P lo m nos lima vez
por m z, as instrucçã s
mais disposições e ordens que
lhes digam respeito.
12. o Participar
ao posto policial mai pro imo quando,
durante a noit , se manif ste inc ndio, tomando ao m mo
tempo as providen ias urgentes que o caso r clame, dando
(I
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con~ecimento
de tudo ao seu immediato superior com a
possival brevidade.
Art. 188.° Nas fabricas e deposito geral do mat-r.el de
guerra haverá um servente que desempenhará
as funccões
de guarda-portão,
directamente
subordinado
ao suh-drrecItor e ao offieial de dia ao estabelecimento,
compe tmdohe:
1.0 Apresentar-se
{t hora da abertura
das portas do estabelecilllento
e conservar-se junto d'ellas, cm quarto que
lhe será destinado
até á sahida da tarde.
~o,
Coadjuvar '
o sargeuto guarda no desempenho das
fune~ões que lhe competem jnnto á porta do estabelecimento,
O,° Conservar-se
durante o tempo de serviço rigorosamente uniformisado.
h 4,° Fazer os toques de entrada E' sahída do pessoal ás
oras determinadas
5,° Revistar os i~dividuos que lhe forem indicados pelo
sargento de guarda.
§ unieo. Durante a sua ausencia é substituido por um
servente, nomeado pela secretaria para. esse timo
Art, 1~9.o O dia normal de trabalho é de nove horas e
~ abonos e de contos sâo sempre feitos n'r-sta conformide.
§ 1.0 10S dias santifivados que não forem domingos,
s~rá,abonado o jornal ao })(' soai que não tiver vencimento
d larlO.
h § 2.° Dia feriado é só considerado o do anniversario do
~ efe do estado, sendo abonados unicamente os jornaes a
O~os os individues que compareceram
na tarde do dia ant erlOr.
d Art, 190,° ada catabelecimento
subrnetterá,
até 15 de
heze~bro,
á approvaçao do conselho de administração,
o
orar~o a adoptar no anno seguinte, tendo em attenção a
especle .de s rviços
modo de ser do estabelecimento.
p § umeo. () horários seruo organisados de modo que o
d~~soal indernnise o estado do abono feito cm virtude do
lsPão to 110 ~ 1,0 do artizo antecedente.
A indemuisacãc
a er t·'
<,
'
em ,elta ,em trabalho c, nâo podendo est ser f'xccutado,
. 1 dInheIro,
xc pto ouando 3. falta ao trabalho para a
lnt Aemn' IsaçllO
~ seja. motivada
:1
por doença.
e
hora que o pessoal trabalha a mais ó destinada. a.
d~:p('nsllr
o abono a que 80 refere o
1. o e não será.
e'lUtacla ao pes oal quando a falta for motivaul\ por
doança.
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Art. 1fl1.° O dia 1 de maio será considerado parA. todos os effeitos como qualquer dia santificado.
Art. 192.0 A abertura das portas dos estabelecimentos
será feita pelo sargento de guarda que entrar de serviço,
na prpStmça do official de dia e do commandante
da respectiva guarda,
de. quem receberá as chaves. As portas
serâo fechadas pelo mesmo sargento, com iguaes formalidades, sendo as chaves entregues
ao commandante
da
guarda do estabelecimento.
Á bom marcada no horário far-se-ha em cada estabelecimento um toque de sineta ou silvo com a caldeira de vapor, para o aviso de entrada.
A este signal, o pessoal vae entrando e tirando as chapas das taboletas, que estarão junto ao portão do estabelecimento,
sf'guindo para as officinaa, devendo conservar
....
as mesmas chapas cm seu poder omquanto ali estiver.
Decorr-idos cinco minutos, depois de terminar o signal
de entrada, fechar-se ha a porta.
§ unieo. O~ foguei ros, os forneiros e mais pessoal que
se torne necessário entrar mais cedo, para quo as oflieinas
comecem a funccionar ú entrada do operariado,
deverão
comparecer
nas fabricas com a devida antecedencia.
Art. H13.o Até vinte minutos depois do signal de entrada, ]>6<1eo official de dia mandar para o trabalho o inviduo que se apresente
o justifique
a suu falta :'t hora
marcada,
indo em seguida nprcsentar-s
ao mestre e ao
contramestre.
Art. 1U4. o Os individues a qncm se refere o artigo anterior soffrcrão multa de uma hora de trabalho, devendo
os m-str-s
fazer menção d'esta occorr ncia nas respectivas partes, e revertendo as suas importaneias para o fundo
da associação a q ue se refere o artigo z~)4.o
Art. 1D5.0 Aos toques de sahida, os operario
e servontes rleverão formar nos locaes de trabalho,
onde Bt'r~io
'mandados
revistar pOI' individues nomeados. na oceasião,
pelos contramestres
e em s guidu conduzido
por (o'l;tes,
debaixo de fôrma, até á porta do estabelecimento,
a fim
do collocarem
as suas chapas nas respectivas
tabuletas.
§ unico. Indep ndentemente
d'c ta rvi ta, o ofliciul de
dia, na occasião da sahida do P esoal. pod rá malldar
revistar
qualquer
individuo,
se assim o julgar
couveniente.
Art. 196.0 Os trabalhos extraordinario
d noit se rão
pagos a todos os individuo
que não têem vencim nto diario, por horas e snbclivi8ões a'esta , 11a raão do dobro

1.' Seria

ORDEM DO EXERCITO N.o 9

195

d? aalario que corresponder
a igual tempo de trabalho de
dia .. Os trabalhos ordinarios, r~gulados por instrucções espeeIacs, ainda que executados de noite, serão p:1g0S por
hora na mesma rasão que corresponde
ao trabalho de dia.
Os trabalhos executados de dia, mas fóra das horas regulam.entllres de trabalho, sedio pagos á rasão da nona parte
do jornal, por cada hora de trabalho.
§ 1.0 Ao pessoal fabril que tem vencimento diario abonar-se-ha a nona parte do seu jornal (incluindo as percentagen>l) por cada hora que trabalhe alem das nove horas
de trabalho regulamentai',
inclusive as horas da noite.
§ :Z. o Consideram-se horas do noite as decorridas desde
o PÔI' rio sol até o nascer elo sol do dia seguinte,
§ :3.° O trabalho executado durante a hora de descanço
seriL compensado com igual tempo de folga.
Art. 1\)7.0 Todo o pessoal do arsenal que for eucarreg.ado de algum serviço fóra da localidade da sua residencia official, será abonado de transporte
em caminho de
ferro ou por via niarltlma ou fluvial, ou ainda em vehiCttlo ordinario, havendo-o de carreira
para a localidade
ondl' for mandado fazer serviço.
§ 1.0 O transporte será em 3.a classe para os operarias,
~e!'ventes c pessoal menor do serviços auxiliares, e em'
. das e para o restante pessoal.
d § ~.o Estes abonos far-se-hão aos individuos mencionaos n pste artigo por uma. só vez, na ida e no regresso ao
~stabt'lpc'imento,
e diariamente
quando o local plll'1l onde
torem mandados
estiver a mais de 3 kilometros do esnab~b'imento
em que servirem e não lhes possa ser foreCldo alt'jamento no mesmo local.
. AI't. HJ .0 Quando
for neccssario, poderão ser empregada no serviço de fa ·hinas nos estabelecimentos
do arsenal, praças do exercito.
§ 1.° Em analogas condições poderão ser empr('gadIl8
e~m(.) operarios
praças do exercito que tenham qualquer
O'UCIO.
R. ')0
~~.
•\' s praças a qn se ref re este artigo e seu § 1.0
l abonadas as gratificll)ões constantes da respectiva
sebao
ta ella,

c./r~
10\) n Os uniformes do pessoal do arsenal do exerI o bao os eguint s:
o O~ saro-entos do quadro de sargentos do arsenal têem
tit~:\lforme dos sargentos de artilharia de guarnição, subsndo os meta 8 do barrete e da. gola pelas letras A E
em monogramma e as platinas do plano igual ao do jaleco.
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o barrete para grande uniforme é o actual, com pennacho
de infante ria, tendo guarnições (palma, corôa e oliva).
O armamento será um sabre-bayoneta (completo).
Para os mestres, contramestres, fieis, reverificadores e
verificadores, é facultativo o uso de blusa de merino ou
algodão, só podendo usar como unica cobertura de cabeça
um, barrete preto de pala.
E obrigatorio para os operarios e serventes o uso de
blusa de ganga azul, e só permittido, como unica cobertura de cabeça, um barrete de pala.
Os serventes das secretarias do arsenal usarão calça,
collete e paletot de panno azul, botões de metal branco no
collete e paletot, sendo os d'este de maior diametro. Na
parte anterior da gola do paletot a letra A do lado direito
e E do lado esquerdo. Barrete de pala com as letras A E
de metal branco.
Os serventes guarda-portões usarão : de inverno, calça
e casaco comprido de mescla cinzenta com botões de unha,
e barrete do mesmo tecido com as letras A E de metal
amarello ; de verão, calça e jaqueta de cotim cinzento com
botões de unha e barrete do mesmo tecido com as letras
A E do mesmo metal.
Os carreiroa usarão blusas de ganga azul e barrete de
pala de panno aznl ou chapéu de oleado com as iniciaes
em latão, dos respectivos estabelecimentos.
CAPITULO III
Da eserlpturaçãe
SECÇÃO I

Do conselho administrativo
Art. 200.0 Para a gerencia dos fundos do arsenal haverá um conselho administrativo composto do chefe da secretaria geral, que será o presidente; de um capitão de
artilheria nomeado pelo inspector de entre os que fazem
serviço no arsenal, que desempenhará as funcções de vogal; de um capitão do corpo de offlciaes de administração
militar, que servirá de thesoureiro e de um subalterno do
corpo de almoxarifes de engenheria c artilheria como seeretario,
§ 1. o Os clavicularios do cofre são: o chefe da secretaria geral, o vogal e o thesoureiro.
§ 2.0 No caso de empate nus votações, o presidente terá
voto de qualidade.
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Art. 201.° Serão escripturadas
separadamente
as verbas
orçamentaes ou quaesquer
outras receitas, bem como todas as despesas de cada fabrica e do deposito geral do
material ele guerra .
.Art. 202.° Nas acquisições
de combustivel,
materias
primas ou quaesquer
artigos com destino a mais de um
estabelecimento
fabril, a parte neeessaria
para cada estabelecimento constituirá,
pelo menos, um lote, mencionando-se nos cadernos de encargos os maximos e mini mos
das quantidades que constituem cada lote.
Art. 203.° Cumpre ao conselho administrativo:
1.0 Receber e arrecadar, no cofre a seu .cargo, não só os
fundos destinados ao arsenal, mas tambem os provenientes da venda de pólvora e mais artigos, bem como os que
C?nstituem receita de qualquer outra proveniencia
officlal.
2.° Entregar, em presença das requisições devidamente
auctorJsadas, aos di versos estabelecimentos
elo arsenal as
quantias necessarias
para o pagamento
das ferias e mais
vencimentos ao pessoal n'elles empregado,
addido ou reformado, para as despezas de expediente
e para pagamcnto das compras auctorisadas.
3.° Entregar
ao sub-director
do respectivo
estabeleci1ento ou a um delegado da sua confiança as quantias a
e le destinado.
'
~.o Effectuar
o pagamento das facturas que digam resP.Clto a artigoa que, com a devida auctorisação,
tenham
sido adquiridos pelo conselho para os estabelecimentos
do
arsenal, e bem assim de quaesquer outros documentos legaes.
5.° Entregar
ao almoxarife encarregado
dos despachos
ats quantias precisas para as despezas na alfandega e ouras.
6.° Fixar a quantia que julgue conveniente estar em
do thesoureiro para pagamento de despezas auctorisa as.
7.° Proceder,
quando lhe for determinado
superior~ente, á arrematação,
cm hasta publica, de quaesquer
o ras, do fornecimento
de artigos manufacturados
e das
~aterias primas c mais objectos necessarios para consumo
(Os estabelecimentos
do arsenal, ficando os contractos de~endentes da approvação 00 conselho de administração ou
t a. aauctoridade
superior, em conformidade
com o preceiUa o no regulamento
da contabilidade
publica.
8.° Proceder á venda, em hasta publica, de sucatas o

e:
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de artigos incapazes
ou que não tenham applicação no
exercito ou 1'0 arsenal.
ii.o Reunir em sessão ordinaria uma vez por semana, e
extraordinariamente
quando for determinado
pelo presidente.
Art. 204.0 O pessoal da secretaria
do conselho administrativo
é composto do vogal do conselho, do thesoureiro, do secretario e dos amanuen es que forem necessarios para o serviço.
Art. 205.Q Ao vogal do conselho compete:
1.0 Receber e fiscalisar todos os documentos respeitantes á escripturação
e contabilidade
que devam ser presentes ao conselho.
2. o Conferir as notas de factura enviadas pela ser-retaria geral, com o pague-se do presidente,
com as facturas
apresentadas
a pagamento pelos fornecedores,
e bem assim qualquer ordem de pagamento
com os documentos
respecti vos.
Art. ~()G.o Compete ao thesoureiro :
1.0 Escripturar
o .registo geml de fundos.
2.0 Pagar dos fundos que tiver em seu poder, quacsquer documentos do despeza devidamente legali adas e visados pelo presidente
do conselho.
3.0 H ceber as importaneias de fornecimentos ou quaesquer out ras para que esteja auctorisado pelo conselho.
4. o DaI' conta ao conselho, todas as vezes que este reunir, do movimento dos fundos que houver reali ado.
5. o A pres ntar mensalmente
um balanço dos fundos {l
sua responsabilidade,
quc serão verificadcs
por meio de
contagem,
Art. :l07. o Compete ao secretnrio :
1.0 Assistir ás sessões do conselho, lavrando as actas
no r spcetivo livro.
2.0 Lavrar os contractos.
3.° Escripturar
oe livros de registo elos contractos e depositos c]l'flllitivos, bem como verificar a escripturaçãu
qu
for mandada fazer aos amanuens s.
Art. ~()8.o 1 m amanueu
será e pc .ialmente encarregado da osrripturuçâo
dos livros cai.ca e de rendimentos
computndo» 1/0 orçamento e outro do registo d ntrarln'
sahida de correspond ncia, servindo e t ultimo de archivista.
Art. 2(1\!." Ao sorvent \ qnc
stiv r no cona lho compete, :11('111 <ln limpeza (la secretaria,
o desempenhar
o 10gar de prego iro e auxiliar o s rviço das arreuiatacõc
•
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Art. 210.° No conselho administrativo
guintes livros:
N.o l-Livro
de actas.
~.o ~ _ Registo geral de fundos.

Ko 3-Caixa.
N.o 'l-Livro
dos rendimentos

199

!)

haverá
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gisto de contractos.

<.0 G-l<:ntrada

de correspondcncia.
Ko 7 - Sahida de correspondencia.
N.o 8 - Registo de deposites definitivos.
IIavct·ú tamberu os cadernos auxiliares que forem nocessarios para que a escripturaçâo
e contabilidade relativa
a c~da e ·tabelecimento
. eja, em separado, ba: tante clara.
e dtl:lcriminaua.
,\.rt. :<!11.°. ~TO 'livro (las actas ficará mencionado o dinheiro entrado ou sahido do cofre geral, :IS requisições de
rateria
prima para os estabelecimentos
do arsenal que
O~em devidamente
approvadas,
tudo o que constituir reCeIta ou despeza propria da caixa ou de rendimentos com~ltt(ulos, a emissão 0\1 resgate de cedulas, a transfercncia
e fll,nd?s do cofre gt·ral para o do thesoureiro, tudo o que
C03Stttult. receita ou despezn das contas especiaes auctoris~.as, venda. de sucatas ou artigos incapazes ou sem app ll!a~ao, as arrcmataçõe
de materrns
primas ou outros
~~a(. quer artigos; approvaçâo
ou rejeiçêo de contractos,
sa UO qUQ fiear (t re ponsabilidade
do thesoureiro e todas
aa demais deliberações do conselho,
o Art" :!12,v .r.:"oreqlsto !fi'.ral de/UI/dos será lançado todo
d mO~lmento de receita e despeza, quer se r .fira :i conta
qe Cfll..ct'J, quer ú do rend imentos computados, quer a quaesout~'as auctorisadas
pelo conselho, das quaes conste
arat;ao nas actas.
, sera , Iança d a em d eb'!to a rec 'tAt't ' '11')
.. ;), o ... o liIvro crll;J'a
be~ a ,anctori. ada, i to é, a' dotações elos <lifferentes estade eClm('llto do arsenal m('ncionados no orçmncnto geral
O
tr estado, ou qualquer verba «:'xtraordinal'ia nr:mdada n" h'no
'.1
r
a egar"I" 11el() lHlnl
u:l gllerra
para a mallluactllra
ou
s cqUl 1<;11.0 de Illat<,rial de guerra, e em credito sómcnte
\'1'110 lan
1
d
',1',
tias I' " <;a(a as o p za liUclOl':s3uas, Isto u, as quanlqUHlada' e pllll'a~,
At,t 21l"
,.o I'"
se.l,'
ó,.
IVt'O 1'ell~l'Imel1fos coml'uf{(( 7'os est'npturar'
ist I.L,em dchito tudo o qu' naO púclc 'er lan(:~'lcl()na cllixa,
e'L~ fe, a qu nlia
provenientl's
da vOIHla de polvo)'a, su, as, artigos f01'1leeidOI:!a pl'ompto pagamento,
ete.; o

d~:r

T
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em credito as quantias entregues
mensalmente
no banco
de Portugal, por meio de guia em duplicado assignada pelo
presidente do conselho administrativo.
Art. 215.0 No livro destinado ao registo dos contractos
lancar-se-hâo
os extractos dos contractos effeetuados com
o a;senal por intermédio do conselho administrativo.
Art. ::11ü. o X o livro dos depositos definitivos registam-se
os depositos feitos pelos arrematantes
na caixa geral de
depositas, em face da competente
guia, designando-se
a
natureza
do contracto,
o nome do depositante,
quantia
depositada,
datas dos depositos e dos levantamentos
respecti vos, etc.
Art. 217. o O conselho formulará uma conta mensal do
caixa e outra de rendimentos computados, que s rá enviada
5.a repartição da direcção geral da contabilidade publica,
alem das contas annuaes das .meamas verbas a enviar ao
tribunal de contas até 30 de setembro dEI cada anno, por
intermedio da mesma repartição.
•
§ 1.0 Igualmente será enviada á sede da direcção geral
da contabilidade publica uma copia da conta de rendimená

tos computados.
§ 2.0 As contas enviadas

serão separadas por estabelecimentos fabris e deposito geral do material de guerra.
Art. 218.0 Alem da dotação annual, o conselho terá um
fundo permanente
e um fundo especial.
§ 1.0 O fundo permanente
s rá con tituido pelo saldo
dos fundos permanentes
dos extinctos
conselhos administrativos das fabricas e do depo ito geral do material de
guerra, e destina-se
sati façfLOde desp 'MS, do cuja importancia o conselho tem de ser posteriormente
indcmnisudo§ 2.0 O fundo especial será constituido:
1.0 Pelos jUl'<IS de deposito dos fundos do ar enal,
2 o Pela irnportancia do' depositos de garantia de cootrar-tos que hajam de r v rter para o
tado.
3. o Pelo producto da venda d ucatas, d artigo incapazes, ele retalhos ou quaeiiquer l' stos de matarias primas
inaproveitaveis
no arsenal.
§ :3.0 O fundo
sp cial 6 destinado,
segundo as suaS
forças :,
1. o A acquisição de livros, publica -ões periodicns dllS
differ ntes (~spc('ialidad s c encadernaçõo para as biblio'
thccns dos estnbel cim ntos.
2.0 A dcspczas
'v ntuucs
qu, como ta s, não e tlto
previstas no orçam nto e que forem legnlm nte auctori aá

das.
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3.° A compra de machinas,
ferramentas
e utensilios,
reparação e modificação
das officinas, quando não haja
verba no orçamento para esse fim.
~.o Aos premios concedidos
em virtude do disposto no
artIgo 106.0
'. 5.° Ao premio aos fogueiros pela economia de combustivel.
a) Este premio será da importancia
de 20 por cento
sobre a economia realisada.
Art. 219.° Sempre que se der substituição de algum
ela viculario do cofre, proceder-se-ha a balanço.
Art. 220.° O thesoureiro receberá 15~000 réis mensaes
para falhas, e o almoxarife encarregado
da entrega e recepção de fundos, dos despachos e outros serviços do conselho administrativo,
10~000 róis para o mesmo fim.
§ unico. Estas quantias são incluidas no orçamento da
secretaria geral.
Art. 22t.° Em todos os actos differentes dos que, por
.sua natureza
especial, vão especificados n'este capitulo,
observar-se_hao
as lei geraes vigentes para os conselhos
adlllinistrativos
dos corpos do exercito.
Art. 222.° As compras auctorisadaa
dos artigos não arrematados
poderão ser feitas directamente
no mercado
pelo differentes
stabelecimentos
do arsenal, pelo modo
que aos respectivos directores
par cer mais conveniente e
s~gll.n~o as instrucções
que receberem
do conselho de
a mInIstração.
Art. 223.° A escripturação,
contabilidade
e gerencia do
conselho administrativo
será fiscalisada em harmonia com
o. que prescreve
o artigo 0. ° do regulamento
para o serVIÇOdas inspecções
aos corpos, repartições
e estabelecirn~ntos militares de 15 de dezembro de 1004, devendo os
1'e atorios elos fi .caes serem entregues ao pr sidente do
Consel~o da administração
das fabricas e deposito geral do
rnatertal de guerra, quo os remctterá para a secretaria da
guerra.
ECÇ\O II

Escripturaçâo da secretaria de cada uma das fabricas

g ~rt.

224.° ... a secretaria
de cada fabrica haverá os seUlntes. livros e registos:
a) LIVro de matricula do pessoal que vence feria (mod eon."l).
l
.
n.ob)2fivros

do ponto do pessoal

que vence diario (modelo
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c) Livro do. ponto do pessoal qne vence nos dias uteis
,(modelo n.? 2-A).
d) Livro de ordens (é um livro eonstituido por um exemplar de cada ordem tirada com tinta indelevel).
e) Livro das ordens de trabalho (modelo n." 3).
f) Livro de registo de artigos entrados na fabrica (modelo n.? 4).
g) Livro de guias, constituido pelo talão das proprias
guias (modelo n.? 5).
h) Livro de machinas.
i) Tombo de edifícios.
j) 'rombo de terrenos.
k) Livro ele movimento de materiaes (modelo n." 6).
l) Livro caixa (modelo n.? 7).
m) Livro diario (modelo n." 8).
n) Livro rasão (modelo n.? 9).
o) Livro para inventario e balanços (modelo n.? 8).
p) Livro de balancetcs (modelo n.? 9).
q) Livro de registo da correspondencia
recebida (mo-dela n.? 10).
r) Livro de registo da correspondencia
expedida (modelo n.? 11).
s) Livro de registo das ordens de execução permanente.
t) Livro de contas correntes com fornecedores (modelo
n.? 7).
u) Cadernos auxiliares do livro de matricula (modelo
n.? 12).
§ 1.0 Alem d'estes livros haverá os seguintes impressos
para a escripturação :
a) Ordem de trabalho (modelo n." 13).
b) Guias (modelo n.? 5).
c) Propostas para rectificações no livro de matricula (mo-dela n.? 14).
d) Notas de assentos (modelo n.? 15).
e) Interinos (modelo n.? 16).
f) Mappa do pessoal (modelo n.? 17).
g) Proposta para exame de artigos (modelo n.? 18).
h) Termo de exame de artigos (modelo n.? Hl).
i) Relação das multas (modelo n.? 20).
j) Relação ele effectividade dos offieiaes (modelo n.? 21).
k) Notas de facturas (modelo n. ° 22).
l) Avisos aos fornecedores (modelo n." 23).
m) Requisições
ao' conselho administrativo
(modelo n. o

24).
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do livro caixa (modelo n.?

o) Relação das despezas miudas (modelo n.? 26).
p) Registo
27).
q) Mappa
28).
1') Resumo
8) Registo
11.° 30).
t) Registo
n.O 3J).
~t) Mappa
11.° 3!).
ti) Resumo
x) Ht'sumo
y) Registo
delo n." 35).
z) Registo
delo n. ° 36).
aa) Registo
bb) Resumo

mensal

das folhas de trabalho

da despeza

feita com as ordens

da feria (modela
diario de vales
mensal
das

de vales

sobras

por

(modelo n.?
(modelo n. °

n." 29).
e guias

de sobras

(modelo

e guias de sobras

(modelo

ordens

de trabalho

(modelo

de vales (modelo n. ° 33).
das guias de sobras (modelo n." 34).
do material consumido em cada ordem (modo jornal

consumido

com cada ordem (mo-

de guias (modelo n." 37).
do livro de guias (modelo n.? 38).cc) Registo de facturas
(modelo n. ° 39).
dd) Resumo de guias e facturas (modelo n. ° 40).
ee) Relação semanal de artigos entrados na fabrica (modelo n.? 41).
ii) Resumo dos termos (modelo n. ° 42).
§ 2.° Os livros constantes
d'estas
alineas terão as
folhas numeradas
e rubricadas
pelo director,
que po.
derá usar de ehancella, excepto nos livros dos modelos
1l.OS I e 6.
Art. 22,).° Nos livros de matricula (modelo n.? 1) averbar-sp-hflO as alterações
nos vencimentos,
promoções,
tr~nsfe,' ncias, habilitações litterarias ou profissionaes, prelUIOS, louvores,
castigos, serviços extraordinarios
ou quaes9uer outras cireumstancias que influam na biographia do
lndivi{lllo.
§ 1 o Os livros serão dois, um para o pessoal do quadro
e supranuluerario,
e outro pnra o extraordinario .
. § 2." Os numeros de matricula do pessoal extraordina1'10 sprjo
seguidos da letra E.
§ 0° Os lançamentos
n'estes livros serão feitos sem
ellJ.cnrh~ nem rasuras, devendo a .rectificação de qualquer
lan~alll{'nto ser pedida
secretaria geral no impresso modelo 11." 14.
á
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§ 4.° As notas de assentos dos livros de matricula são
feitas no impresso modelo n.? 15.
Art. 226.° Nos cadernos auxiliares do livro de matricula (modelo n." 12) serão lançadas mensalmente as faltas
e licenças, para no fim do anno se sommarem e serem levadas ao livro de matricula.
Art. 227.° O livro de ponto em cada fabrica ó constituido por cadernos mensaes: um para todo o pessoal do
estabelecimento que vence diario (modelo n. ° 2), e um
pc'r cada secção fabril para o pessoal que vence nos dias
uteis de trabalho (modelo n." :t-A).
§ 1.° A escripturação do pessoal será feita por classes,
e 11'e11aseparados
pessoal do quadro; o supranumerario
e o extraordinario,
§ 2.° No fim de cada caderno far-se-ha um resumo em
impresso (modelo 2-B), e um resumo geral de todos os
resumos.
Art. 228.° A escriptnrsção do ponto far-se-ha pelas
partes de alterações (modelo n.? 43) e pelas ordens do estabelecimento.
§ 1.0 A importancia da empreitada na fabrica será
dada para o ponto, semanalmente, em relação formulada
pelos contramestres. Estas relações serão conservadas até
á entrega das folhas de trabalho e sua conferencia com o
ponto.
§ 2.° As verbas relativas a empreitadas serão escriptas
a tinta vermelha.
Art. 229.° Os dias ele licença por desastre no serviço
acontecido a qualquer individuo, marcam-se no ponto'com
um D 3/1" os de doença com um D, as faltas com um F,
as entradas aos vinte minutos com 20m, as licenças com
um L, os dias de jornal com um' J, os de empreitada com
um E, e as licenças de horas com o algarismo indicativo
do numero do horas.
Art. 230.° Do ponto extractar-se-ha o mappa do pessoal (modelo n.? 17), referido ao ultimo dia de cada mez,
o qual será remettido á secretaria geral até ao dia 10 do
mez immediato.
§ unico. Do ponto extractar-se-ha ainda, todos os mezes, uma relação das multas{modelo n." 20), a fim de se
saber qual a importancia que o conselho administrativo
tem que entregar á associação do Senhor Jesus do BomfimArt. 231.° Cada fabrica remetterá á secretaria geral,
até ao dia 5 de cada mez , a relação de effectividade dos
offícíaes em serviço na mesma (modelo n." 21).
,

°
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Art. 232.° Na ordem do estabelecimento publicar-sehão não só todas as ordens recebidas da secretaria geral,
e que devam ser do conhecimento do respectivo pessoal,
mas tambem todas as determinações que o director houve: a fazer com respeito "ás alterações nas cargas de machmas, ferramentas, mobília, etc., os premios que concede.r, as licenças por dias seguidos e os castigos que apphcar, e quaesquer outras que precisem ser conhecidas do
uiesmo pessoal.
Art. 233.° Os livros de ordens de trabalho (modelo
~.° 3), pedendo ser um para cada secção fabril, são destmados não só á determinação dos trabalhos a executar,
mas também ao averbamento da despeza feita com cada
ordem em material, artigos manufacturados e mão de
obra, e ao registo dos artigos que forem sendo entregues
e Sua importancia.
Art. 234. ° As ordens de trabalho terão sempre por base
un;a determinação da secretaria geral ou do director da fabrica, que póde ser valida para um anno economico ou apenas para a execução de determinados artigos ou concertos.
Art. 235.° As ordens de trabalho terão numeração seguida por annos economicos, e serão extrahielas elos respectivos livros das secções fabris.
§ unico. As ordens, depois de cumpridas, serão entregues na secretaria.
Art. 236.° O lançamento de despesa, nos livros das ordens de trabalho, far-seha pelo mappa (modelo n." 28) e
o lançamento dos artigos produzidos pelos talões das guias
respectivas.
'
Art. 237.° Os livros das ordens de trabalho serão o
desenvolvimento da conta «Productos em laboração», do
«Rasão» e por isso só ali serão mencionadas as ordens
para fabrico.
Art. 238.° O lançamento da despeza nos livros de oro
dens de trabalho far-se-ha, tomando por base os verbetes
Ou as contas mensaes (modelo n.? 74), apresentadas pelas
secções fabris.
Art. 239.° As fabricas requisitam entre si, e ao deposito
geral de material de guerra, os artigos que precisarem para
o seu serviço, ou para cumprimento de ordens, no impresso
(modelo n.? 44), assignado pelo secretario da commissão de
recepção, e exame e rubricado pelo director.
§ 1.0 O deposito geral do material de guerra poderá
req~isitar a qualquer das fabricas os artigos de que necessIte para seu proprio e exclusivo serviço.
3
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§ 2.° Os artigos requisitados pelos estabelecimentos do
arsenal entre si serão pagos pelos requisitantes sempre
que forem destinados exclusivamente ao serviço dos mesmos estabelecimentos e não haja no orçamento do estabelecimento a quem a requisição for feita, verba destinada
a tal fim.
§ 3.° As receitas provenientes da satisfação das requisições a que se refere o paragrapho antecedente, são destinadas a indemnisar a fabrica que fornecer os artigos,
devendo a verba ser distribuida pela feria e materias primas.
§ 4.° O preceituado n'este artigo e seus §§ 1.0, 2.° e
3. ° effectuar-se-ha sem prejuizo do disposto no § unico do
artigo 28.°
Art. 240.° A secretaria passará as guias (modelo n.? 5)
relativas aos artigos indicados nas participações (modelo
n." 45), archivando os talões, que constituirão o livro de
guias e nos quaes serão collados os recibos, depois de assiguados por quem receber os artigos.
§ LOAs guias terão uma numeração especial para cada
proveniencia e cada destino.
§ 2.° As guias de cada numeração constituirão um masso,
que terá como rosto o modelo n. 037, onde sedio registadas.
§ 3.° Cada masso será designado por uma letra alphabetica, letra que será addicionada ao numero de cada guia.
§ 4.° Um indice de duas entradas indicará a letra respectiva a 'cada masso.
§ 5.0 Pelos impressos (modelo n. ° 37) se fará mensalmente o resumo do livro de guias (modelo n.? 38).
Art. 241.0 As guias de artigos e materiaes recebidos
dos estabelecimentos do arsenal do exercito e n'elles manufacturados ou por elles adquiridos, serão registadas no
livro de registo (modelo n." 4), depois de se conferirem
os pesos e medições, sendo em seguida archivadas por
proveniencias,
Art. ~42.0 O movimento de materiaes far-so-ha em livros com encadernação mechanica, formados de folhas
(modelo n." 6), desfinando-se uma folha aberta para cada
material.
As entradas, excepto de sobras que se fazem em lançamentos mensaes, effectuam-se em lançamentos diários em
prese~ça do livro de registo (modelo n. ° 4) e das guias
r~ce.l)ldas; as sabidas de materiaes para fÓl'a da fabrica,
diariamente, e as dos materiaes entregues ás secções, mensalmente e por secções fabris.
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§ unico. Quando se preencha qualquer folha, serão os
bansportes levados a nova folha, sendo a primeira archivada.
Art. 243.0 As facturas recibos de artigos comprados a
prompto pagamento serão tambem registadas no registo
(modelo n. o 4) embora constituam documento do livro caixa.
;Art. 244.0 As guias de artigos recebidos das outras fabrIcas serão registadas no impresso (modelo n. o 37) e as
facturas de artigos recebidos dos fornecedores em impressos (modelo n. o 39).
§ único. D'esses impressos se extrahirá mensalmente
o resumo de guias e facturas (modelo n. o 40).
Art. 245.0 Semanalmente, será dada aos fieis uma relação (modelo n." 41) dos artigos entrados com guia ou factura, e bem assim dos adquiridos por compra.
§ 1.0 Esta relação será assignada pelo sub-director e
n'ella o director rubricará a ordem para se augmentarem
os artigos á carga.
§ 2.0 Os fieis, depois de fazerem o lançamento nos seus
c~dernos auxiliares, rubricarão as relações, que serão envIadas á secretaria, onde ficarão arehivadas,
Art. 24.6.0 O movimento de materiaes far-se-ha em liVros com encadernação mechanica, formados de folhas
(modelo n.? 6), destinando-se uma folha aberta para cada
especie de material.
As entradas, excepto de sobras que se fazem em lançamentos mensaes, effectuam-se em lançamentos diarios
e~ presença do livro de registo (modelo n.? 4) e das
~u~as recebidas; as sahidas de materiaes para fóra da lal'lca, diariamente, e as dos materiaes entregues á secçito, mensalmente, e por secções fabris.
§ unico. Quando se preencha qualquer folha, serão os
trh~tlsportes levados a nova folha, sendo a primeira arc Ivada.
Art. 247.° Para se effectuarem os lançamentos mensaes
das entradas e aahidas de materiaes, os secretarios da
~Ommissãode recepção e exame lançarão diariamente em
olhas volantes (modelo n. o 46) os vales e guias de sobras.
I .Art. 248.° Quando forem necessarios materiaes para a
aboração das fabricas, os secretarios das commissões de
recepção e exame requisitai-os-hão
em impresso (modelo
~.o 24), que depois do director lhe lançar a verba «eonormo-me» será enviado á secretaria geral para esta os
r?metter ao conselho administrativo, devidamente auctorIsado.

"
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. Art. 249.° Quando for approvada a acquisição de qualquer artigo arrematado, o estabelecimento respectivo avisará o fornecedor em impresso (modelo n.? 23) de que
tem que entrar com o artigo no praso marcado no contracto, do qual o conselho administrativo terá enviado
uma copia fLoestabelecimento.
Art. 250.° Todos os artigos a cargo dos fieis, para serem empregados em trabalhos, quer sejam matérias primas, quer transformações de materias primas, quer arti
gos fabricados, considerar-se-hão como materiaes.
Art. 251.0 Dos lucros annuaes será separada uma verba
de 10 por cento sobre os valores dos moveis e immoveis,
que constitue o fundo de amortisação, destinada a saldar
as contas dos concertos dos mesmos moveis e immoveis,
e a indemnisar a respectiva conta do valor dos artigos
que, por se terem inutilisado, houveram de ser abatidos
á carga.
Art. 252.0 O livro de machinas é destinado a servil'
para averbar a historia das machinas, ferramentas, motores, fornos, forjas,etc., c será dividido em tantas secções
quantos forem os grupos de artigos.
Art. 253.° O livro caixa (modelo n." 7) destina-se á
escripturação das entradas e sahidas de dinheiro no cofre
d.a fabrica, qualquer que seja a sua proveniencia ou destino,
§ 1.0 Á secretaria geral será mensalmente enviada copia do livro caixa, bem como os documentos justificativos
das quantias dispendidas pela fabrica por conta do conselho administrativo, os quaei! serão acompanhados de uma
relação em duplicado (modelo n." 25). O duplicado, com
o recibo do thesoureiro dó conselho administrativo, será
devolvido á fabrica e archivado para substituir os documentos enviados á secretaria geral.
§ 2.° As despezas miudas, quc não excederem 5i$OOO
réis, serão levadas em conta por meio de uma relação
(modelo n.? 26) em que o sub-director certificará tel-as
pago.
Art. 254.° O diário (modelo n.? 8) será escripturado
por lançamentos mensaes.
§ unico. Os elementos para os lançamentos no diario
são :
a) Diario borrão,

onde se mencionam as tran~cções
que não podem grupar-se ;
b) Resumo do livro caixa (modelo n." 47);
e) Resumo da feria (modelo n.? 29);
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d) Resumo dos vales (modelo n. o 133);
e) Resumo das guias ele sobras (modelo n. o 34);
f) Resumo elas guias e facturas (modelo n.? 40);
[]) Resumo elo livro de guias (modelo n. o 3b);
h) Resumo dos termos (modelo 11.° 4.2).
Art. 255.° Todos os mezes se fará o balancete das l:ODtas elo 'I'a.~ã() (modelo n.? 9), qu' se lançará no livro respectivo, e de que será rcmettida copia á secretaria geral.
Art. ~56.o No fim de cada anuo económico procede-se
aOtl inveutarios,
quo serão lançados no livro respectivo, c
Cm seguida ao balanço, que também será escripturado no :
lllesmo livro, enviando-se uma copia ;\. secretaria geraL
A:rt. 257." O livro de contas correntes com os fornecedores é o desen volvimeuto da conta foq'necedoq'es elo rasão, e é sscripturado
pelas facturas.
Ari. 258.° As folhas de trabalho de cada secçâo serão,
na secretaria,
registadas
em impressos (modelo n.' 27).
~~r estes impressos e pelo ponto do pessoal diario será.
leito o resumo da feria (modelo 11." ~~l).
~ unico. Peles mesmos impressos (modelo n." 'J7) será
prehenchirl.a a casa feria, riu mappa da despesa feita com
as ordens (modelo n." 2l::i).
Art. 259.° Dos vales r das guias de sobras !'lerão, pelo
8?cretario da conunissão de recepção e exame, na secretana, organisados
registos diarios (modelo n. o 00), e estes
lançados !lOS registos mensaes (modelo n." Bl).
§ unico. Por estes registos mensaes (modelo n. tl ;)1)
se preencherão
as columuas respectivas
do mappa da
despeza feita com as ordens (modelo n." 28) o do ma.ppa
das sobras das ordens (modelo H.I) B2), bem como os reSILmo dos vales (modelo n." ;3;~) e resumo das guias de soln'as (modelo n. U 3·1).
Art. 260." Das folhas do trabalho, vales e guias de su
bras serão tambem extraltidos
registos da quantidade dp
material e dias de trabalho consumidos em cada ordem
(modelos n. os 35 e ;~6).
Art. 261.0 O preço por que qualquer artigo deve sahir
da fabrica é igual á média do que, n'uma dada occasião,
se dispende!' com um grande numero d'elles em mão de
obra, materiaes, requisi~ões e mais a respectiva percentagem sobre a mão de obJ'U. Estabelecido
uma vez e approvaclo superiormente,
o preço ficará vigorando até que qualquer das verbas meneionad.ts
u altere de modo tal que
mostre t:>erconvelllente prupur a approvação de UI11 lWVO
preço.
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Art. 262.° Approvado que seja o preço de um artigo,
será elle lançado pela secção correspondente em folhas
(modelo n." 49).
Art. 263.° Os artigos que, pelos corpos, estabelecimentos militares e pelas secções fabris forem entregues para
exame, serão sempre acompanhados de }Ima guia assignada por quem fizer a entrega, sendo aquella do modelo
n." 5 para os artigos pertencentes ás secções fabris ou armazens.
.
§ 1.0 Pelas guias fará o secretario da commissão de reee.vção e exame a proposta competente (modelo n." 18), a
qual, depois do despacho do director da fabrica, será presente mesma commissão juntamente com os artigos,
§ 2.° De todos os exames se lavrará um termo (modelo n.? 19), em que se fará expressa menção de todas as
circumstancias, designando-se a quantidade, qualidade dos
artigos e a sua classificação, que será a seguinte: de serviço, para concerto ou incapazes.
§ 3.0 O valor das armas e armamento de serviço será
o de novo, e o dos outros artigos dois terços d'este valor,
excepto se se julgar que devam ter outro, e, n'este caso,
~e fará menção no respectivo termo, das rasões que para
ISSO houver.
§ 4.0 O termo será assignado por todos os membros da
á

commissão.

§ 5.° Os artigos, depois de examinados, serão entregues na arrecadação ou armazém da fabrica por meio de
l~ma g..uia (modelo n.? 5), cm que será indicada a sua elassificação,

Art. 264.° Pelos termos de exame se esoripturará o
1'eswmo elos termos (modelo n. o 42).
§ unico. Pelos termos farão também os fieis os augmentos e abates ás cargas, devendo depois rubricai-os e entregaI-os na secretaria, onde serão archivados.
Art. 265.° Haverá livros de carga especiaes para ferramentas, utensilios, mobília, padrões, etc. Estes livros
serão escripturados pelos fieis.
Art. 266.° Os contramestres e quaesquer outros individuos qu~ tenham á sua responsabilidade permanente ou
ternporariamento alguns artigos, passarão recibo d'elles
em relações distinctas para cada classe de artigos.
§ 1.~ Estas relações serão feitas em meias folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo :fiel e por quem passar
o recibo, sendo a ultima assignada por ambos.
§ 2. o Quando for distribuido algum artigo que não es-
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teja na relação, accrescentar-se ha na ultima meia folha e'
assignarão ambos novamente.
§ 3.° Quando for alterado para mais ou para menos a
ql~antidade de algum artigo ou este deixar de estar distnbuido, mencionar-se-hão estas alterações na casa das
observaçõss, que ambos rubricarão.
§ 4.° Sempre que for conveniente, será substituída qualq~er meia folha; a nova, depois de conferida pela anterior: será rubricada e numerada como ella, e inutilisando-se a substituida.
Art. 267.° Os artigos que se tornarem incapazes para
o serviço serão trocados por outros na arrecadação, onde
darão entrada acompanhados de uma relação (modelo
n.O 48). Por estas relações se formula a proposta de
exame, que lhe serve de rosto.
SECÇÃO III

Esoripturação das secções fabris

Art. 268.° A escripturação das secções fabris far-se-ha
nos seguintes impressos:
a) Folha de trabalho (modelo n." 50).
b) Folha de empreitada fóra da fabrica (modelo n." 51).
c) Vales (modelo n.? 52).
d) Guias de sobras (modelo n." 53).
e) Participação de ultituação de artigos (modelo n." 45).
f) Ponto do pessoal fabril (modelo n , o õ4).
9) Parte das alterações (modelo n." 43).
h) Relação dos indivíduos que apresentam pretensões
(m?delo n." 55).
'1.) Passe de sabida de artigos (modelo n." 56).
j) Requisições ás outras fabricas ou secções fabris (modelo n ," 44).
k) Relação dos artigos inutilisados (modelo n.? 48).
l) Passe de sahida de pessoal (modelo n. o 57).
Art. 2GD." 'rodos os indivíduos do pessoal operario que
não têem vencimento diario, terão uma folha de trabalho
(modelo n.? 50) onde os contramestres averbarão diariamente o serviço executado.
§ 1.0 As folhas ele trabalho são mensaes.
§ 2.° Levam-se as importancias dos trabalhos feitos ás
úasas respectivas, sendo as importancias oscriptas a tinta
preta ou vermelha conforme o trabalho for feito de jornal
Ou empreitada.
•
§ 3.0 Dura.nte o período de indemnisação
para dias
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santos, o valor do trabalho executado n'um dia será igual
ao jornal e gratiticação augmentado do valor de uma hora.
Na casa de descontoa por dias santos, no trabalho será mencionado também o valor da hora.
§ 4.0 As folhas de trabalho no fim do mez serão encerradas, conferidas e rubricadas pelos adjuntos e entregues
na secretaria até 5 do mez immediato.
Art. 270.0 O trabalho de empreitada
fóra da fabrica
será escripturado
em folhas semanaes (modelo n.? 58), organisadas pelos contramestres.
§ unico. Estas folhas serão entregues semanalmente na
secretaria acompanhadas
de uma relação (modelo n." 59),
que lhes servirá ele rosto.
Art. 271.0 Os materiaes
necessários
para a laboração
das officinas serão requisitados
pelos contramestres
em
vales (modelo n.? õ2) por elles preenchidos (com excepção
das columnas p"eços e importancias)
e assignados e rubricados pelos mestres.
§ unico. Os artigos destinados a dependencias
das fabricas não subordinadas .ás secções, serão requisitados
pelos encarregados
d'essas dependencias
e rubricados por
quem superintender
no respectivo serviço.
Art. 27~.0 O:; vales serão entregues
nas arrecadações
em troca elos artigos a receber.
Art. 273.0 Os fieis preencherão
as casas p"eços e im
portanci(.ls~ e, depois de fazerem as descargas nos seus cadernos auxiliares, entregarão
na secretaria, ao secretario
da commissão de recepção e exame, os vales relativos ao dia
anterior, tendo rubricado a verba forneci,
Art. 274.0 As entregas de sobras de materiaes
serão
requisitadas pelos contramestres
por meio de guias (modelo n." 53), preenchidas,
assignadas e rubricadas
como
os vales.
, Art. 275.0 Os fieis lançarão os ]J1'eços e importancias, e,
depois de fazerem os augmentos nos cadernos auxiliares,
rubricarão a verba recebi e restituirão em troca dos artigos aos contramestres
que, no dia immediato, as entregarão
na secretaria,
ao secretario da commisaão de recepção.
Art. 276.° Os vales e guias de sobras só conterão artigos de um dos grupos em que a carga estiver dividida.
Art. 277.0 Quando estiverem promptos quaesquer
artigos, quer sejam destinados para a fabrica, quer para
fóra, a secção fabril participal-o-ha
á secretaria
em impresso (modelo n." 45).
Art. 278.0 A comparencia
ao ponto é verificada nas
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officinas pelos contramestres
em impressos (modelo n. °
54), com os quaes e pelas notas que os mestres tomarem
no quadro das chapas collocado á entrada da fabrica, os
mesmos mestres formularão as partes de alterações (modelo n.? 4i3), que entregam, na secretaria, no dia immediato
até ás dez horas da manhã .
. A~t. 27!:l.° As pretensões
dos individuos das secções
f~bl'ls serão feitas no impresso (modelo n." 55), e remeto
tidas a despacho do director, devidamente informadas pelo
adjunto.
Art. 280.° Os artigos que sahirem para fóra da fabrica
i:!erão acompanhados
de passes (modelo n." 56), que se
entregarão ao sargento de guarda.
§ unico, Quando os artigos provenham
das secções,
esses passes serão assignados pelos mestres e rubricados
pelo adjunto;
quando provenham de qualquer outra dependencia da fabrica, serão assignados pelo encarregado
d'essa dependencia e rubricados
por quem superintender
no serviço d'ella.
Art. 281.° Quando qualquer secção fabril necessitar de
trabalho a executar n'outra secção ou n'outra fabrica, os
mestres requisital-o-hão
no impresso (modelo n.? 44), que
será. entregue na secretaria, para ter o devido destino.
Art. 282.° Não se concertarão artigos quando a importancia do concerto for superior a dois terços do seu valor
em novo.
Art. 283.0 Todos os artigos fabricados serão verificados
e confrontados com os padrões, e marcados,
sempre que
for possível, com as iniciaes A. E.
§ unico. Quando, pela verificação, se reconhecer qne
qualquer artigo não está conforme o padrão approvado,
o adj unto communical-o-ha
á secretaria, e o director mandará averiguar a qu.em cabe a responsabilidade
do facto,
para lhe ser tomada conta pccnniariamente,
alem de qualquer outro procedimento.
SECÇÃO

IV

EscripturaQão do deposito geral do material de guerra
Art. 284.° Para a escripturação
do deposito geral do
material de guerra, alem dos livros e impressos das fabricas que lhe são aprovcitaveis,
haverá os seguintes:
. a) Livros de matricula do pessoal reformado e pensionista (modelo n.? 60).
b) Livro .da desposa com obras (modelo n.? 61).
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c) Livros da carga dos chefes dos armazens (modelo
n." 62).
d) Livros de registo das ordens parciaes de fornecimento e mandados de despesa (modelo n. ° (3).
e) Livros de registo de mandados de receita.
i) Livros de rcceita do material para cada chefe de
armazens, conatituidos pelas guias dos artigos recebidos e
mandados de receita.
g) Livros de despeza do material para cada chefe de
armazéns, constituidos pelas ordens parciaes de fornecimento e mandados do despesa.
h) Protocolos dos documentos de receita e despesa do
material dos armazena (modelos n.OS 64 e (5).
§ unico. Alem d'estes livros, haverá os seguintes impressda:
i) Guias (modelo n.? (6).
j) Ordens parciaes de fornecimento (modelo u." 67).
70,) Requisições (modelo n." (8).
l) Mandados de receita ou despesa (modelo n." (9).
m) Relação de abonos de transportes (modelo n," 70).
n) Verbetes dos fieis dos armazena (modelo n.? 71).
Art. 285.0 No deposito haverá dois livros de matricula,
_
sendo um destinado para reformados e pensionistas.
Art. 286.° O livro carga dos chefes de armazene (modelo n. ° (2) serve para n'elle se escriptnrar,
por ordem
alphabetica,
o movimento dos artigos que os armazena
têem a seu cargo.
Art. 287.° Os verbetes' dos fieis de armazena (modelo
n. ° 71) serão escripturados
pelos fieis, devendo a quantidade que cada verbete accnsar de um artigo ser igual á
que o chefe de armazém tcm na respectiva carga.
Art. 288.° Todos os artigos sahidos do deposito deverão
ser acompanhados de uma guia (modelo n.? (6).
Art. 289.0 As ordens parciacs
d~ fornecimento
(modelo n.? 67) servem para ri'ellas se determinar
aos chefc.s
de armazens os artigos que têom a fornecer para cumpl'lmento. de uma ordem qualquer que lhe for dada pela secretaria geral.
Art. 290.° As requisições (modelo n.? 68) servem para
o deposito requisitar á secretaria geral todos os artigos e
concertos de que carece para cumprimento de uma ordem.
Art. 291.° O livro das obras (modelo n.? 61) serve para
n'elle se escripturarem
as diversas verbas, em mão de
obra e material despendidas em cada obra, na conformidade do orçamento approvado ou da auctorisação superior.
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Art. 292.° Os mandados de despeza ou de receita (modelo n.? 69) serão passados pelo director quando seja necessario transportar um artigo da carga á responsabilidade
de um chefe de armazem para a de outro, ou quando,
mandando-se fornecer uma parte de um artigo, que está
na carga como completo, se tem de desdobrar nas partes
que o compõem.
CAPl'TULO IV
Serviços diversos
SECÇÃO I

Venda de polvora do estado
Art. 293.° O conselho de administração e o inspector
do arsenal, no exercício das attribuições que lhes confere
este regulamento, terão sempre em attenção o que se acha
estabelecido no regulamento sobre substancias explosivas
de 24 de dezembro de 1902 e no reg\llamento para a venda
da polvorn do estado de 12 de janeiro de 1908.
SECÇÃO II

Instituição de previdencia
Art. 294.° Haverá uma associação de soccorros mutuos
denominada, «Associação de soccorros mutuos Senhor Jesus do Bom Fim» destinada a prestar socoorros ao pessoal
do arsenal.
·Art. 295.° Esta associação rege1'-se-ha por estatutos deVidamente approvados pela auctoridade civil.
Art. 296.0 A associação será composta pelos individuos
que façam parte do pessoal do arsenal do exercito, com
excepção dos officiaes e sargeutos.
· § 1.0 Os sargentos que actualmente são soeios da assocIação continuarão a fazer parte da mesma.
·§ 2.0 São excluidos da entrada n'esta associação os invlcluos que nâo estejam nas condições dos respectivos estatutos.
Art. 297.° O pessoal dos quadros do nrsenal e supranumerarios 6 obrigado a fazer parte da associação, devendo aquelles que ainda não estiverem filiados pedir a
s~a admissão como socios da mesma, se estiverem nas condlções exigidas pelos estatutos.
Art. 298.° Todos os individues que de novo entrarem
para os quadros do arsenal e vençam feria, serão obriga-
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dos a pedir a sua admissão como socios d'esta associação,
se ainda o não forem.
Art. 299.° O pessoal extraordinario
pedirá a admissão
como socio na associação decorrido que seja um anno de
serviço continuo no arsenal.
Art. 300.° Todo o individuo que esteja a distancia da
séde da associação, que não possa receber os seus beneficios poderá deixar de fazer parte d'clla.
Art. 301.0 Os individues admittidos como socios d' esta
associação não: podem deixar de fazer parte da mesma
emquanto pertencerem
ao pessoal do arsenal, como effectivos, supranumerarios
ou reformados, excepto se forem
oliminadoa por se acharem incursos em penalidades previstas nos estatutos, devendo, n'este CUrW, ser participado
ao inspector do arsenal as causas da eliminação.
Art. 302.0 Os individuos a quem sejam concedidas licenças nos estabelecimentos
do arsenal onde trabalham,
devem mandar OH encarregar
qualquer pessoa do pagamento das suas quotas.
Art. 303.° Os fins da associação são: administrar aos
seus aeaooiudos subsídios pecuniarios
durante a doença,
medicamentos,
nssiatencia medica, auxilio para funeral,
alem dos fins g·eraes concernentes ás associações d'esta naturesa.
Art. :304." As importancias
das quotas, estatutos e regulamentos dos soei os que fazem parte do pessoal do arsenal, seja ern quP situação for, serão descontadas nas fe·
rias que os mesmos percebam.
§ unico. As n-spectivas importancias serão mensnlmente
cntr~gues á dire('çfio, acompanhadas
de uma relação: numerica por onde 8(1 conheça o ostado de pagamento di'
cada socio, fornecendo a assoeiacão os impressos para esse
fim.
Art. 30fí.o O arsenal concederá 11. esta associação, como
auxilio, a importancia
elas multas ao pessoal que vence
feria, por faltas commettidas ou por outros motivos.
Art. 30G.o Estatutos elaborados em harmonia com o disposto nas leis civis determinarã.o a organisação da associação e seus corpos gerentes, direitos e deveres dos socios.
Art. 307.0 O inspector (lo arsenal poderá exigir da direcção ou conselho fiscal da associação os esclarecimentos
neoessarios para verificar se as importancias dE' que trata
o artigo 304.° d'este regulamento, têem a applicação a quI'
Hão destinadas,
reclamando
á auctoridade
competente
q lIaesqnel' providencias qUfl julgue neceasarias.
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§ 1.° As direcções da associação são obrigadas a entregar mensalmente ao inspector do arsenal um mappa com
um resumo da receita e despeza, e movimento social do
mez anterior.
§ 2.0 As direcções são igualmente obrigadas a entregar
ao inspector do arsenal um exemplar do relato rio e COIltas da gerencia annual, e outro na secretaria do arsenal.
Art. 308.° O arsenal porá á disposição d'esta associação as casas que forem precisas para as suas reuniões,
secretaria, archivo, gabinete de consulta, etc.
SEC~Ã()

JlJ

Serviço de saude

Art. 309.° Haverá no arsenal uma junta de saude para
julgar do physico dos individuos da classe civil que lhe
sejam manda::l.os apresentar pelo inspector.
Art. 310.° A junta. a que se refere o artigo antecedente
é composta do chefe da secretaria geral, como presidente,
do medico em serviço no arsenal e um medico em serviço
na guarnição de Li.sboa que, para este fim, será requisitado
ao commandante da 1." divisão militar, como vogaes.
Art. 311.° Haverá um medico no arsenal, o qual está
directamente subordinado ao inspector, competindo-lhe:
1.0 Passar trimestralmente e quando lhe for determinado, uma revista sanitaria aos estabelecimentos do arsenal e propor a adopção das medidas que julgar necessarias á boa hygiene dos mesmos estabelecimentos. Em epoc~as de epidemia ou anormaes de saude publica, estas revistas repetir-se-hão amiudadas vezes.
2.0 Inspeccionar todos os individuos que, propondo-se
a serem admittidos no arsenal, têem, por este regulamento,
de satisfazer ás necessarias condições de robustez, e informar sobre o resultado d'essa inspecção.
3.0 Tratar todos os individuos em serviço no arsenal,
quando doentes nos seus domicilios e não prefiram outro
medico, informando o respectivo estabelecimento do seu
estado.
4.° Dirigir os postos medicos que se estabeleçam junto
as fabricas, nos quaes haverá um enfermeiro.
5.0 Inspeccionar os iudividuos que devem ser presentes
á junta hospitalar de inspecção para effeitos de reforma,
p~'eenchendo a l't>lação (modelo n. ° 58) nas casas que lhe
dizem respeito.
o
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6.° Propor quaesquel' providencias que julgar necessarias para a boa hygiene dos estabelecimentos do arsenal
e do pessoal respectivo.
7.0 Fazer parte da junta de que trata o artigo 309.°
Art. 312.° O serviço medico na fabrica de polvora em
Barcarena estará a cargo de um medico militar ou ele um
medico civil contractado para este fim.
§ unico. As obrigações do facultativo de que trata este
artigo são, para a fabrica de pólvora em Barcarena e seu
pessoal, iguaes ás do medico do arsenal com respeito aos
outros estabelecimentos.
SECÇÃO IV

Bibliothecas
Art. 313.0 Junto á secretaria do arsenal haverá uma
bibliotheca.
Art. 314.° A bibliotheca de que trata o artigo antecedente é destinada ao serviço dos officiaes da arma de artilheria e mais especialmente aos do arsenal e aos da commissão de aperfeiçoamento da arma, servindo ele bibliotheoario o secretario da mesma commissão.
Art. 315.° A bibliotheca a.que se refere o artigo 10.0
estará junta ao gabinete do director e a cargo do sub-director.
§ unico. A acquisição de livros e quaesquel' publicações
periodicas será feita pelo director do estabelecimento, devidamente auctorisado.
Art. 316.° As obras poderão estar, mediante recibo,
em poder dos individuos que precisem consultai-as, ficando
responsaveis pela sua conservação e restituição.
§ unico. O director regulará o tempo que as obras poderão estar em poder dos differentes individuos, de modo
q~e a demora excessiva não prejudique outros que as preCisem consultar.
Art. 317.0 Em cada bibliotheca haverá um catalogo das
obras existentes, do qual estará uma copia na secretaria
geral.
SECÇÃO V

Typographia e estereotopia
, Art. 318.0 Junto da fabrica de armas haverá uma officina de typographia e estereotopia especialmente destinada a fazer todos 08 impressos para o serviço do arsenal.
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:Art. 319.° O pessoal d'esta officina será constituido por
dOIScompositores, o mais antigo dos quaes será o chefe,
e por um impressor; e pelos serventes que forem precisos.
SECÇÃO VI

Laboratorios
. Art. 320.° O laboratório chimico de que trata o artIgo 9.°, e que comprehenderá um gabinete de ensaios,
será dotado dos apparelhos e instrumentos necessarios
para analysar e experimentar os materiaes que servil-em
no fabrico dos artigos que a mesma fabrica produzir, bem
como os productos fabricados.
Art. 321.° Um dos capitães ou tenentes adjuntos da
fabrica, nomeado pelo director, será o encarregado do laboratorio e o incumbido dos ensaios, sempre que não seja
nomeado especialmente outro official para os executar.
§ unico. Quando seja nomeado outro official para proceder a qualquer ensaio, o encarregado do laboratorio
fornecer-Ihe-ha todos os meios de que dispozer para a execução dos trabalhos de que for incumbido.
Art. 322.0 O director nomeará o pessoal necessario para
auxiliar o official encarregado, e para a limpeza e conserv~ção do laboratório, ficando sob as ordens immediatas do
dlto official.
CAPITULO V
SECÇÃO I

Disposições garaes
Art. 323.0 A escripturação dos' estabelecimentos do arsenal será feita segundo as bases estabelecidas n'este regulamento, podendo cada estabelecimento seguir nos pormenores o processo mais em harmonia com a indole do fabrico
e modo de ser do respectivo estabelecimento .
. Art. 324.° Quando não hajam individues estranhos de~ldamente habilitados, que concorram ao preenchimento
os.logares dos quadros de coronheiros e espingardeiros,
o dlrector da fabrica nomeará os carpinteiros e serralheiros que julgue idoneos, e o desejem, para se habilitarem
r'aquelles officios, para cujos quadros serão transferidos
ogo que tenham a necessaria instrucção.
~Art. 325.0 Os officiaes em serviço no arsenal que não
teem que comparecer nos estabelecimentos a horas espe-
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ciaes em virtude das disposições d'este regulamento, estarão presentes nos mesmos estabelecimentos ás horas que
o regulamento geral do serviço dos corpos do exercito
estabelece para a comparencia dos officiaes nos quartéis.
Art. 326.° As pretensões do pessoal do arsenal serão
presentes ás estações superiores sempre pelas vias hierarchieas e devidamente informadas, não sendo permittidas
ao mesmo pessoal quaesquer manifestações collectivas.
SECÇÃO II

Díapoaíções

transitorias

Art. 327.0 Emquanto o actual encarregado da offlcina
typographica c estereotypia estiver em serviço activo do
arsenal, continuará no desempenho do mesmo cargo, conservando a actual gratificação, não sendo preenchida uma
Jas vagas de compositor.
Art. 328.0 E extincto o corpo de sargentos do arsenal,
constituindo os seus membros o quadro de sargentos do
arsenal estabelecido no presente regulamento.
§ 1.0 Os amanuenses civis ainda em serviço no arsenal
continuam sendo contados no numero dos segundos sargentos d' aquelle quadro.
§ 2.° E extincto o posto de sargento ajudante, e emquanto o actual sargento ajudante estiver em serviço activo
desempenhará as funcções de amanuense da secretaria geral, sendo especialmente encarregado da escripturação das
folhas de matricula.
Art. 329.° O actual montador de machinas, cujo legar
é extincto de futuro, continuará pertencendo á fabrica de
armas.
Art. 330.° Ao official reformado que actualmente desem
p.enha o logar de fiscal, emquanto convier ao serviço, continuará a ser-lhe abonada a gratificação que actualmente
percebe, desempenhando os serviços lhes forem ordenados
pelo ohefe da secretaria geral.
Art. 331.° Os fundos provenientes da metade das multas e que eram destinados á «caixa de eoccorros mutues
na inhabilidade e pensões a viuvas do pessoal do arsenal
do exereito s , que não chegou a ser organisada, serão entregues á «associação de aoccorros mutuos Senhor Jesus
do Bomfím», constituindo receita eventual do mesmo
monte pio.
Al't. 332.° É extincta a aprendizagem no arsenal,
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Art. 333.° Ficam garantidos a todos os individuas existentes no arsenal do exercito, á data d'este regulamento,
todos os direitos que tinham pela legislação anterior.
Art. 334. Pelo presente regulamento ficam substituidas todas as disposições anteriores, geraes ou especiaes,
relativas ao arsenal do exercito, sem prejuizo do disposto
no artigo anterior.'
Paço, em 28 de junho de 1909. = José lIIanuel d'Elvas
Cardeim.
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DOS Nt:GOCIOS DA GUERRA

Arsenal do Exercito
(a) ...
Exercicio

de 19

-19 ...

Despesa

Besumu da despesa no mês de ••.

de 19 ••

.

Capitulo

Verificado o ponto !)c1,(tl d _.. referid .•• no me::: l/e ...

..•

Artigo

..•

Secção

.•.

P

I I
•
esso.a (e secretaria . . . .. ..,

findo, na im portaneia

de

1Amanuenses

. .
/
Desenhadores
,
_•............
, .....................•.......
Con tinuos
,
Mestres
.
Pessoal
operario Contramestres
" , ..
não productor .. Reverificadbres.............
.
, .....•............
Montador de machinas
.
Pessoal de arre-I Fieis
1
cadação..
.
[Serventes de arrecadação
. ·1'
Pessoal de mo to-I Fogueiros
1
res
/ Ajudantes de foguciros
1'
"
Pessoal de policial Guarda-portão
,."
,.,
patrão de rebocador . . .. ..'
Machinista
, "
Pessoal de trans- ~Fogueiro..
.
.
portes
/AjUdan te de fogueiro.. . . . .. . .................................•........
Arraes, remeiros e SI'I'VCntcs
Carrei ;os e carrocriros .....
1
1
IJornal
.
-$10 qual ru
'/Empreitada
. -$II)
.
IJornul
.
-$. \._perarros .. supras········1
Emprri tarla .............•
-$t
r:
. l.Jorllal
. -.$ex raOrLIIi<LnOS(Emprri tada
. -$-$P
1
1
A
r
IJornal .. "
..
essoa prol uctor
prenurzcs , . . . . . . . . .
/ Empreitada
"
.
-$-$1
I
-Iornal
.
•
10 qual 1'0 ••••
Empreitada
-$~IaIorcs, ' 1l11'llO.
Jo
I
..
rna .....
-$S erven tes .. '\I rcs e forrum- supras
Empreitada
-$nos.. . . . . . . .
"
Jornal...
. -$cxtraordiuar lOSEmprei tada
-$-

-$-

I

.'

,

.

-$-

,

.

-$-

.

-$-$-

,

.

-1>-$-

I

Lance-se em conta.
Sala do conselho .•. de .•.
de 190 ..

F ...

D

Lacnç.ado a
alma.

Em

".

fi. '"

de ...

'Gratificaç[w
ao socrr tar io
Dita a officiaes iufer iorcs
esrrz~s I co~s- Fat'hillas
tantes '~R (0- Emp reitada fóra tio estubclcvimcn
cumcntosjuntos
....•..............................•....

"

-{.-

-$-

-$-

-$-

' ..•.•.......
, •..................

:
to . . . ...................•............
\

-$.
.

do livro

de 190 .•

Reformados
Pensionistas

: : . : : : : : : : : : : : : : .• ' : .:

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : ; : : : :
,
.
Total,.

o encarregado,

-$-$-1/i-

-1>-

-$-$-$-

-{J-

-$-

........ .......... ..................

-$-

F ...
""r I
mU

'
tas ..•.......
Secreuiria

Irara o monteJlio
r ara a caIxa
.. e
geral do (o'8elw!

(10 Senhor Jesus (10 Bomfirr _..•....•....•..•..•.•.•..•.....•...
.ro s 11111tuos
U()~ •••••.•••
' ••••••••••••••
" ••••••••••••

SO('COl

do CXCI'('ito,

.,.

de ...

j
"

•••••

dc 19 ..
O fiscal,
li' ...

(a) Designa\'ão

<10 c,tab61cclm~nto.

"
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•
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, 1," Serie

237

ORDEM DO EXERCITO N." 9

MODELO N," 3

ARSENAL DO EXERCITO
Ordem. n.O ••.

de ...

de .•.

19...

Base da ordem

,
Designação dos artigos, do trabalhe e do destino
Averbamentos
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' folha de papel almasso.
mela
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Livr d mo' imt'o( d materi e
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Entrado

J

~
Datas
c

~o

N."

I

Me,

-- - -
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"..

<>

I'roveuiencia

".g

..

';:;

A

:.>

---

-- ---- --

Preço

"'"..
"

CJ

-

- t
I

I
I

I
I

.
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(d) De.igna~ão

I·

1

do artigo a que se refere •• ta folha.

Em roda tulha ~p.lpd

alniasso cada Iauda,
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Modelo para os livros Caixa e Razão
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MODELO N." 7
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Modelo para o Diario
e para o livro de Inventario e Balanços
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MODJ~LO N." (J

Balancete tio Razão referido a ...

de ...

de 19 ..

-

I
I

•

-

I
I

\.

I

)
I

Com o

Ve1'60

r iecado como a. frente mas sem cabeçalho.
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Livro da correspondencia

recebida

2G3
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'g
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;;

..
e

o
...

Mez

"S

o

-<""

z'"
-

<II

A
----. 1-

'"s

Proceüencta

Soluç ão

Extracto

"

A

--

--

.

I

Em meia folha de

)I:lpP)

ulmasso cada laudu.
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Livro da correspondencia

expedída
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a

_-" _-""
:ti

Destino

l\lez
o

--=

---

Extracto

N," 11

Soluçâo

A"
-

.

.
I

Em meia. folha de papel almassu cada laudu.
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MODELO N.O 12
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F.
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F.
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F.

L.

F.
L.
F.
L.
F.
L.

F.
L.
F,
L.

F.
L.

F.
L.

F.
L.

F.

L.

F.
L.
F.
L.

F.
L.
F.
L.
F.
L.

F.
Nota - Tem retlra~ilo.

l~m lnf'ia folha !lI' papel almasso.
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MODELO N." 13

ARSENAL DO EXERCITO
Fabrica

de •.•

,

Ordem de trabalho
Ordem n.O •••

Proceda-se a .•• dos artigos abaixo designados, para cumprimento
da ordem n.? '" de '" de •.. de 19 .. com destino para ...

Designação dos artigos

••• de ••.

de 19 ..
O sub-director,
F ...

Averbamentos

:Em mr-ia folha dI' papel almasso,
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N,· 9

1.1 Berie

(Verso do modelo n.· 13)

Artigos entrogues
pela fabrica

Artigos recebidos
pela fabrica

Data da recepção

'""

(j

'""'"
'"

~
~
o

"
'""

-e

Data da entrega

Data do termo

~.-

(j

--

-

---

-----..

~

~
~"
'"~

Artigos inutUisados

#

..
~

J

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO N." 9

'h

O

"..

a'"
-e

<'"

261

262

ORDEM DO EXERCITO N.

U

u

1.- Seris

(((,) '"

Nola dos asseutus que a íl . , , do livro de matrirula
Numero dI' matricula
Nome

d'esl .,'

, ,.

•. ,

Filiação

•••

Naturalidade
Admissão

em ,.,

<ln • ',' do ."

Ordem n.? .. , dI' '"
-

de ".

r-orn .•.

uuuos

do idade.

de, ..

,

Classificação

_

....

., ,
J

~rorllal e uata em que foi arbitrado

--Dal

Jornal
IU~is

])i ..

a,

MI''-

----- -- -----

Pl'omiol4

f1

louvores

t'a!-llgol1

Anno

---

---

--- ---

../
(a) Dcaiguaçâo

do estabolectrueuto.

Em uma folha ,Ie papel almasso.

4
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MODELO

N." 15

leIO o individuo abaixo mencionado

-

Numero

do

Numero de

....
".o

«

e.'"
.,"

~"

--- - --

'"es

~

"'-

Numero

"'"

""
'"""

".
o

ê

~

«

de

---------

~

--.____

'"

,

c
'"

.5
-;

""l
""

"'
-- --

Tran,porl6

'"..""

'"
~"

..

.<;
-;

-- -""--

Irmsperte

•

.

~

b.·

-,-

So=a

--

I

-I

Somma

--

--

Notas biographicns
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(Lt) .,.
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N.o j 6

Interino

(b) ...

JJIez de ...

de ...

Rcrchi fio cousclh« a,llnilli~traLivo
tia do ...
para pagamento de (b) '"
... de ... de lU ..

19..

<lnarsenal

.lo exercite

o director,
1"...

(a) Dcslgna~ão do ostabelocímento,
( b) Ferias, despesas miudas, facturns,

etc.

Em moia folha (1(' p;!pcl ahnasso,

a quan-

1.· Beríe

2G!i
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MODELO N.· 17

(a)
Mappa do pessoal referido ao dia .•.

de ...

...,... ·c~

de 19 ..

m

o
'1:

,.

o
'" '"
.," 'a"' "" 'S~ -eo'"
'"
e 8 a ~ .8 '"c
';j
:! ... .2., ., ~
""
Õ
E-< " p.,
'" p.,'" ~ p., A'"
- - - - -- - - - ai

Designaç!lo

<10ij

a ;a"
""" os""... o...
"o H'"...
A rn'"
" f.l
o

...

empregos

C'

Mtlstres
Contra.mestres
I?os.enljadores
Jile18

'·0

••••••••••••

•.•...•.

••

' ., •.

o

••

•••

o

..

ai

Çj

••••••
o

••••••

..

•••••••••••••••••••••

•••••

••••

••

l{cvcrift.rn.dore8
Abridores e lavrantes •...............•
ArU8eo8 do fogo
Brochnnto8
Carpint(1lir08 ......••...•...........••
~arpi~teiT08
tia mO,lde ou marceueiroe
Cal'rcllros e carrOCClrOB •••••••••••••••
Ca.rtu('bpiros .............•.•........

.
.
.

'

g~~~}~~i~'~:
::::::::::::::::::::::::
Cuteleiro8

..•........................

!j~~~~ir~~~i~~~::::::::::::::::::::::
:
Forjadores ......................•....
J"unuidol'I'R

•••••••.••••.••••••••.••••

llllprt'R,.:or •...•••..•••.••.•.
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••••••

0
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•••••••••

o

••••••••••••

o

•••
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.
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_l)"41rpir'JR ••• , •••
o

••

0

•••••••••••••••••

Pi{'a lbuns ...•.......•....•.•••.••...

Pulvorietl\8 •..•....•••.•..•...••••.•.
:-;el'ralheirus de lima
,
,
St·tralht!iros meelruní eos •...........•.
8url'a(1,,1'~\s .•..•••.••..••.•.••••
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.
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.
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~~M:i;';L'
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~
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MODELO N." 18
(a) ...
Proceda-se a exame (\ Iavre-se
o resper tivo termo.
() dil"l'l'tlll',

Jf'...

Proposta para exame de artigos provenientes de ...

DeRignaç[to

dos artigo"

(b)

Valor primitivo

Quantidade

,

(a)

I

..

I)A,dgllaçüo
rlo r-atabelechueutc.
Qualquel' corpo OH í'Atabf'lnclm(lnto.
(b) F('rl'ameutas.
:Mobilia O utenstltos,
A ('asa,do valor pl'lIni1lvo
tes tres cnso s,
~ Mal edne. (ln fabrica.

Em meiu

1'1\111:1dI' pupr-l nlmnsso.

dt'Vf\ f;AI' prm'Df'hhln n'c·"·

LI Seria
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MODELO N." 19

(a) " ,
O fiel augmente

267

á. carga.

(. tlireC'tlil',
/1' •..

Termo de exame de artigos prcvenientes de , " (b)
Aos , " dias do mez de , " do anno de mil novecentos e ,
n'esta , , " e em virtude de ordem do director d'esta fabrica,
reuniram 08 indivíduos abaixo assignados a fim de examinarem
artigos constantes
da relação junta, concluindo do dito exame
que se segue:

Resultado do exame

De.iA'uaçllo

dos al'til""

Para concerto
beneficiamento

-------- -------De serviço

Quantl.
dades

Preço

--- -

..
(u) Deolgnação
da despeea,
Qualquer corpo ou eBtabelecimento,
(b) Ferramenta
s.
Mobllln e utoualJios,
~ Materlllc. da fabrloa,

OH

Quantl.
dados

Prc~'o

-

- -

Incapa70S

Obaer
vaçõe,

._-- -

,.
se
os
o

ORDEM DO EXERCITO No· 9
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(Verso do modelo n.v 19)

Partes aproveita veis dos artigos incapazes

Dcstgnação

Quantidade

Valor

,

'"

do ...

do 1(l ..

Em meia folha de papel almasso.

Observaçõee
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No· 9

MODELO
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N." 20

o o o

VÍt;Lo.

O director,

1" ..

Belaçãe das multas no mez de ...

o

de 19 ..

.,

..a
e

Protlssêes

1!rotiHsõoH

Iurportaueln

Jurportancia

:.."

--1-

Somma

• o.

do

o'

o

----

1-

de 19 ...

o

sub-director,
F ...

(a) DosIgnação

do ostabeloclmeuro,

Em meia folha de papel ahuussu.
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MODELO
(a) ...

Uelação de clfeetividade dos oIDciaes ao seniço dOest
relativa ao mez de o • o de 'I!) o ••

Postos

Nomes

I

~o eatabeleetmenre.

Em meia folha de papel almusso.

o

•

Altcra~õ().

-

(a) De.ignaçllo

o
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Gratificaçõe.

De IgDaçiio do serviço
Diario

---------------Aos mestres fazendo serviço fóra da locali(la de da. suu residuncin official (al
.
Ao contramestre
em serviço fóra lia localidado (Ia sua residunein offícial «t) ...• , ..
Ao cunt rnnu-st re qlH' , 'C'J'ça fuucçõr-s
,1(·
mestre .................•............
Ao verificador que substi tu ir o contramestre
Ao operario que substituir o contramestre ou
verificador, ao que for encarregado
da direcção ou vig ilancia do t rnba lho no estabelecimento
, .....•
.
.
•\.0 opor.rr io que estiver cm serv iço fóra da
localidade da residunciu official «(I) ...•..
Ao . urgente, exercendo as func~'õe~ de archivistn geral .•.......................
Ao sargento em diligencia fóru da localidade
da sua rcsidcncia oflicial c em erviço rle
acompunham-nto
de tr an portes
" .
Ao sargeu to cm serviço ele nuite nas fabricas
Ao sargento quando acompanhar o inspector
do material ,Ie guerra em . erviço de inspecção fóra da residencla oíllcial.
.
Ao archivistas
das . ecretar ias gorul e do
conselho admini strativo, aos amnnucnses
na' fabricas e deposito" geral de material
de guerra, encarregado
do ponto geral e
do expediente o ao encarrcrrndo da escripturação
do registo geral :ln fundos ' do
livro do vencimento
computados no orçamento, do con: 'lho administ rativo, quando
om exorcicio , . .•.....................
Ao operario conductor (lo carros automovcis
Ao servente quo .ervir de ajudante (II' fogueiro .......•.......................
Ao ajudante
de foguoiro servindo do fogueiro .............•......•.•.........
Ao ervcnte
'r\ indo ti' mulhndor ....•..
"
Ao ervent
erviudo dt' brochau'to c ao cncarregado da • ter otypia ...•..........
Ao oper' rio crnllrcgado na fabri('a d.' polvora sem fumo, da nitro-glvrcrina
ou de
al~odão nitrado e ao qu cOll!·prtar e fabricar o apparcllto
p;lra. a nitração da
gl '('crina .•...•......•.•..•.......•...
Ao op 'rario l'mpreg do 110 f hrico do fnlmi11 to (le rnercurio c II
compo i~':()de mi tur.l do mi io fultllill.lllt
•.....••...•.••

---

Em

Nos dias
de
trabalho

oolle.
de
serviço

---

---

$400

S320
~2oo
1150

1120
~3oo
1200
1200
1200
1200

~2oo
(b)

~120
~150
1150
,noo

,6200

1100
1
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.

Dtar!o

Ao operário encarregado
das vorlficaçõcs finaes e de maior ruspnnsnhilidude
na fabrica de material de gUPITa ('111 Bra~~u d(~
Prata.................................
Ao servente qun coadjuvar as opcruções da
nitro-glycerina
•.. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .
Ao servente que coadjuvar as operações chirnicas do fabrico elo algodão-polvora
.....
Ao servente
empregado
lias operações (la
mistura dos cornponeutos da polvora e la-.
minagem d'csta . . . . . . . . . . • . . . . . .. .....
Ao servente
que trabalhar,
elle só, com a
machiua de granular
a polvoru sem fumo
Aos serventes guardas de armuzcns, arrr-cudações ou Iaborator io
. . .. '.,
Ao servente encarregado
dos fornos de rrcosimento (lu cartuchnme
.
Aos serventes (lue desempenharem
:IS func~'õrs de guarda-portão
() ao I'l)('arrngado
das compras da compott.nciu do almoxnrife
,
'
.
Aos malhadores
actuacs, quando 1'. orçam o
o:fficio de malhador o cmquauto e. i t ir esta
classe
.
Ao servente em serviço fóru da loculidnde
da residencia ofllcial ~a). . .. . . . . . . . . . . .. l!)100
Ao servente que flcar de noite ao serviço do
, deposito geral I' das Iubrirua
.
As praças do cxerr-ito trulialhando como operurios
.
As praças rio exercito excr-I Cabos
.
, (:(')1(10
serviço de fachinas
Soldados.
. ..
As praças de pret reformadas ern serviço no
museu
.
Aos reformados civis ('TIl serviço no doposi to
o

1.-

(l

INOS

dias
tio
trabalho

n~~.
de
ervíço

5200
~200
~l()O
~l()O
p}200

080

i>OOO

~200

aoo
p5090
080
Ji200
~12()

(a) J"8("0 1I'1·"tfn~RÇÕO. 81; .nQ abonadas
dlal'llll11rflto quando o Indlvlduos que a
elltu tenham díreíto 11;;0po •• am peruol tur uns uus re.idcl1c!as otlidal I "ela dl.tan·
cia lio lCH'n.l onde trahalhmu.
(b) Tem jornal dfu,rio O 1111H\gratifical'fio tllnrJu. varfu~ uI ~D1 buruloula cotn a aptl·
dã.o, z(qo n compllrlnlUf'uto
e 110 modo flllo fi 80Jlnl1A elo jornnl o grntiflcu\'á,) não eja
IlIfurior a 700 rói. 1111111 ('Xceua lbOOO ré!".
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Pessoal medico
de escripturação, contabilidade
e serviços auxiliares

Pessoal fabril

Officiacs de artilhcria
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"abr' na geral.
. 1
Br ica de material de guerra em
"abr~Ço de Prata
.
biCa
'abrO de a rmas . . .. . .....
ilabr~ca de pólvora em Burcarcna
.
~pol~a de pólvora em Chellas
.
Atuzpsltdo geral de material
guerra
.U
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Secretaria d' estado dos negocios da guerra - 4. a Direcção- L a Reparlição
Tornando-se necessario para a obra de construcção de
uma carreira de tiro para a escola pratica de cavallaria
proceder á expropriação de uma parcela de terreno de
cultura, medindo 33:880 metros quadrados de superficie,
situado na freguezia do Salvador, concelho de Torres
Novas, districto de Santarém, confrontando pelo norte com
a estrada de Bueno Amor, pelo nascente com a ribeira do
Alvorão, pelo sul com o rio Almonda e quinta do Carrascal e pelo poente com terreno do ministerio da guerra e
a mesma quinta, pertencente a Luiz Maria do Valle Sousa
e Menezes, e constante da planta parcelar que fica junta
ao presente decreto; e usando da faculdade concedida ao
meu governo pela carta de lei de 21 de junho de 1880:
hei por bem declarar de utilidade publica e urgente a expropriação da indicada parcela de terreno, para construoção da alludida carreira de tiro.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da
guerra assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em
28 de j unho de 1909. = REI. = José Manuel d' Elvas
Cardeira.
Secrelaria d'eslado dos negocio8 da guerra - 5. a Direcção -

t. a Reparlição

Tendo a experiencia demonstrado que a administração
e funccionamento do deposito central de fardamentos póde
Bel'mais simples e economica; conformando-me com o parecer unanime do conselho de administração da manutenção
Illilitar e do deposito central de fardamentos: hei por bem
approvar as alterações ao regulamento do alludido deposito,
que baixam assignadas pelo ministro e secretario de estado
dos negocios da guerra.
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
entendido e faça executar. Paço, em 28 dejunho de 1909.=
REI. =José Marwel d' Elvas Cardeira,

Alterações ao regulamento do deposito central de fardamentos
Artigo 1.0 O quadro do pessoal superior do deposito
Central de fardamentos compõe-se dos seguintes offíciaes :
1 Director.
1 Secretario.
1 Caixa.
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3 Chefes de divisão.
1 Adjunto ao chefe da La divisão.
1 Reverificador.
Art.,.2.0 Os officiaes que exercerem
os cargos acima
indicados pertencerão
ao quadro do corpo de officiaes da
administração
militar e terão as seguintes graduações e
aatíguidades :
O director - official superior.
O secretario - capitão.
O caixa - official subalterno.
Os chefes de divisão - capitães ou tenentes.
O adj unto -. official subalterno.
.
O reverificador - official de graduação inferior á do director e mais graduado ou antigo do que os chefes das 1.&
e 2.:\ divisões.
Art. 3.0 Adjuntos ao quadro do pessoal superior haver.á
um chimico, official de qualquer arma, devidamente
habIlitado, e um capitão ou tenente medico.
.
Art. 4.0 O quadro do pessoal subalterno
de secretarIa
comprehende:
1 Fiel de caixa.
1 Archivista.
4 Amanuenses de 1.a classe.
12 Amanuenses de 2.a classe.
1 Fiel por cada armazem.
Art. 5.° O pessoal subalterno
de secretaria será composto de sargentos.
As condições de admissão para este
pessoal são, alem das que se acham determinadas
no artigo 6.0 e seu § unico do regulamento
do deposito central
de fardamentos,
approvado por decreto de 11 de abril de
1907, as seguintes:
La Ter quinze ou mais valores no comportamento, avaliado nos termos do artigo 11. o do regulamento para a promoção aos postos inferiores do exercito, approvado por decreto de 20 de setembro de 1906, e não ter soffrido pnnições que os inhibam de ser readmittidos;
2.a Ter, pelo menos, tres annos de serviço militar;
3. a Satisfazer a uma prova que consistirá:
a) Escrever um trecho dictado a fim de poder ser apreciada a caIligraphia e a orthographia
do candidato;
d
b) Redigir uma nota sobre um assumpto de serviço e
deposito.
Art. 6.0 O pessoal fabril interno será composto por praças de pret ou por indivíduos da classe civil ou por uns e
outros cumulativamente.
As condições de admissão, para
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este pessoal, são, alem das que se acham determinadas
no
artigo 1). o e seu § unico do regulamento
de 1907, as seguintes:
La Possuir aptidão, devidamente comprovada pela fórma
que for estabelecida em instrucções especiaes, para o desempenho do serviço que lhe competir executar;
2.a Ter bom comportamento.
S unico. Em igualdade de circumstancias, sob o ponto
de vista da aptidão, terão preferencia os individuos que tiVerem completado o tempo de serviço effectivo no exercito
COm exemplar comportamento.
Art. 7.0 As' condições de admissão dos serventes são,
alem das que se acham estabelecidas
pam todo o pessoal
subalterno no artigo 6.0 e seu § unico do regulamento
de
1907, as seguintes:
1.a Saber ler;
2.a Ter bom comportamento.
§ unico. São preferidos para serventes
os individuos
que tiverem completado o tempo de serviço effectivo no
exercito com exemplar comportamento
e que saibam escrever.
Art. 8.0 A gerencia dos fundos compete a um conselho
administrAtivo,
responsavel
para com a fazenda publica
nos termos da legislação geral, com a seguinte. composição:
Presidente - o díreotor ;
V ogal- o reverificador;
Thesoureiro - o caixa;
Secretario - o secretario do deposito.
S 1.0 Os clavicularios do cofre são: o vogal, o thesouteiro e o secretario.
S 2.0 Todos os membros do conselho têem voto deliber.ativo. No caso de empate o presidente tem voto de quahdade.
Art. '9. o Os serviços do deposito constituirão uma seCretaria e tres divisões .
. § unico. Sob as ordens directas do director, e á sua
dl~posição immediata,
estarão o reverificador
e o chilluco.
Art. 10.0 A secretaria
competem as attribuições
fixadas no regulamento de 11 de abril de 1907.
, Art. 11.0 A 1." divisão incumbe a recepção e verificação das ma~ias
primas e artefactos, por qualquer fórma
adquiridos pelo deposito, e a guarda e conservação das
referidas matérias primas.
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Art. 12.0 Á 2.a divisão incumbe a manufactura
e respectiva verificação de todos os artigos fabricados pelo peso
soal fabril interno ou externo do estabelecimento.
§ unico. A divisão não receberá materias primas que
não tenham apposta a indicação de terem sido verificadas.
Art. liV A 3.a divisão incumbe a guarda, conserva'
ção, fornecimento
e expedição de todos os artefactos ado
quiridos .pelo deposito e de todos os artigos manufactura'
dos na 2.a divisão.
§ unico. Nenhum artigo deverá ser recebido n'esta ~i.
visão sem ter appostas as competentes marcas de venfi·

~~~.

..

Art. 14.0 Instrucções
especiaes, approvadas pelo mIUlS'
tro da guerra, fixarão o numero de secções que deveIll
constituir cada divisão e regularão o seu funccionamento.
Art. 15.0 O reverificador,
sob as ordens e superiute~'
dencia do director, fará a reverificação das matérias prI'
mas e artefactos adquiridos pelo deposito, bem com? dos
artigos manufacturados
na 2.~ divisão, a fim de certIficar
da sua boa execução.
§ unico, Alem da reverificação das matérias primas e artefactos sobre que haja contestação e d'aquclles que espe;
cialmente lhe forem indicados pelo director, reverificara
sempre uma percentagem
de matérias primas, artefact.o~ e
artigos manufacturados,
fixada pelo conselho de admIUIS'
tração da manutenção
militar e do deposito central de
fardamentos, para se assegurar da forma como são execu.
tados os serviços de verificação nas 1.a e 2. a divisões, e se
são cumpridos os preceitos do plano de uniformes.
o
0
Art. 16. O official de dia, de que trata
artigo 41.
do regulamento
de 11 de abril de 1907, será nomead~,
por escala, entra todos os capitães e subalternos de adIllInistração militar em serviço no deposito.
Art. 17.0 Para cada um dos trabalhos
de instrucção,
determinado~ nos differentes regulamentos,
não ~o~erá s:~
nomeado mais de um terço dos officiaes de admID1straç
militar em servico no deposito.
c
o
Art. 18.0 Quando algum dos officiaes a que se rele1'e
artigo 1.0, ou praça de pret, for nomeado para fazer part.~
dos quadros do deposito, deverá a unidade, estabeleCI.
mento ou repartição que tiver os respectivos assentaUlen
tos remetter
ao director
do referido estabelecimento
~
competente
nota de assentos,
sendo as praças de pre.
consideradas
supranumerarias
nas unidades a que perten
cerem.

°

>
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Art. 19.0 As unidades e formações requisitarão ao deposito, durante o primeiro mez de cada trimestre, por meio
de vale unico assignado pelos membros do conselho administrativo, as materias primas já cortadas e os artigos de
fardamento que julgarem necessarios para occorrer, durante o trimestre immediato, ás cxigencias do serviço.
§ unico. Quando circumstancias muito especiaes justifiquem a requisição de materias primas não cortadas ou
de quaesquer artigos fóra do praso acima determinado,
será essa requisição dirigida ao conselho de administração,
«tue communicará ao director do deposito as ordens convenientes.
•
Art. 20.0 A percentagem, de que trata o n.? 2.0 do artigo 37. o do regulamento de 11 de abril de 1907, será fixada pelo conselho de administração, mediante auctorisação do ministro da guerra, no começo de cada triennio,
em vista dos preços obtidos nas arrematações que tenham
de vigorar durante esse triennio.
Art. 21.0 Continua em vigor o preceituado no regulamente de 11 de abril de 1907 em tudo que não foi alterado pelo decreto de 30 de dezembro de 1908, publicado
na ordem do exercito n.? 20 (1. a série) de 31 do mesmo
rnez e armo, e pelas disposições do presente decreto.
Paço, em 28 de junho de 1909. = José Manuel cl'Elvas
c

Cardeim.

2. o _ Secretaria d'estado dos negocios da guerra - 3.a Direcção - P Repartição
Declara-se que por portaria de 3 de maio ultimo, foram
mandadas pôr em execução as instrucções relativas ao uso
·da pistola 7mm,5m/1908.
3.o-Secretaria

d' estado dos negocios da ~uerra - Direcção geral- 3.a Repartição

Para cumprimento do determinado nos artigos 39.0 e 26~0
do regulamento sobre substancias explosivas de 24 de dezembro de 1902, publica-se o seguinte:
linisterio dos Negocíos do Reino - Direcção Gml de Sande e BeneficenciaPublica
P Repartição
.1 Aviso. -Para
os devidos effeitos se declara a caducitlade, nos termos do disposto no artigo 39.0 do regula-
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mento de 24 de dezembro de 1902, das licenças conced!das aos indivíduos abaixo designados para o estabelecImento de offícinas pyrotechnicas, por estarem incursos nas
disposições do n," 1.0 do artigo 38.° do mesmo regulamento:
Manuel Vieira Pinto, do logar do Calvario, freguezia
de Boelhe, concelho de Penafiel, districto do Porto.
.
Joaquim Guedes Melro, do logar de Bouça, freguezJ!L
de Serôa, concelho de Paços de Ferreira, districto do
Porto.
Secretaria d'estado dos negocios do reino, em 16 de junho de 1909. =Pelo inspector geral, o adjunto, lIe1wique
Schindler.
Reotífícaçãn
Na ordem do exercito n.O 8 de 22 de junho ultimo, pagina 128,
linha 34, onde se lê: «distinctivos da patente do primeiro dolms[I,
tendo.v ; deve ler-se: distinctivos da patente do primeiro dolmaD,
sem estrellas nos canhões, tendo,».

José JJfanuel d'Elvas Cardeira.
Está conforme.
O direotor gera.l,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA Gl ERÜ
26 DE JULHO DE 1909

ORDEM DO EXEROITO
(1.>Serle)

Publica-se ao exercito o seguinte:

1.o - Decretos
Secrelaria d'estado dos negeeies da guerra -

ta Ulrecção - P RepartIÇão

Tendo o comité organisador da exposição internacional
aeronautica de Francfort sobre o Meno convidado o governo portuguez, por intermedio da respectiva legação em
Berlim, a fazer-se representar na referida exposição e na
serie de conferencias e experiencias que devem seguir-sel~e; e sendo de reconhecida utilidade publica que um offíeia] do exercito vii visitar a alludida exposição e assistir
aos subsequentes trabalhos, em que será dado conhecih~nto dos mais recentes aperfeiçoamentos da. aeronáutica,
oJe tão importante na guerra: hei por bem determinar
~ue o tenente da companhia de telegraphistas de praça,
edro Fava Ribeiro de Almeida, seja nomeado para
aquelle fim, com direito á ajuda de custo de 200~OOOréis,
ao subsidio diario de uma libra em oiro e aos respectivos
transportes de ida e regresso; devendo estas despezas ser
gUS pela verba que for consignada no capitulo 12.°, arI,go42,°, secção b.a da tabella das despesas do ministe1'10 d~ guerra para o anno economieo de H)09-191O, com
a designação de Despezas imprevistas ou eventuaes.
O presidente do conselho de ministros e os ministros
~l~eCretarios d'estado de todas as repartições assim o ted l-l1n entendido e façam executar. Paço, em 12 de julho
; 1!J09. = REI. = lVencestlltt de Sousa Pereira Lima =

r,a

rancisco

José de Medeiros = Francisco

de Paula

Aze-
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redo = José Manuel d' Elvas Cardeira = :Manuel da Terra
Pereira Vúmna = Corlos Roma du Bocage = Antonio Alfredo Borjona de Freitas.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-.{.

a

Direrção- I, a Repartiçao

'I'ornando- se necessario completar o material de parque
da companhia de telgraphistas
de campanha do regimento
de engenharia com o correspondente
a mais duas secções
d'aquella especialidade;
e sendo de reconhecida utilidade
publica contractalo
e adquiril-o no estrangeiro, nas localidades onde o foi o existente: hei por bem determinar
que sejam nomeados o capitão de engenheria Visconde de
Asseca, e o tenente da mesma arma, Raul Augusto Esteves, para desempenharem
aquelle serviço, com direito á
ajuda de custo de 200i$000 réis, ao subsidio diario de unia
libra em oiro e aos respectivos transportes ; devendo estaS
despezas ser pagas pela verba que for consignada no capitulo 12.°, artigo 42.°, secção ô.", dr. tabella das despezas do ministerio da guerra para o aDIlO economico de
1909-1910, com a designação de Despezas imprevistas oU
eventuaes.
O presidente do conselho de ministros e os ministroS e
secretarios
d'estado de todas as repartições assim o tenham entendido e façam executar.
Paço, em 12 de julhO
de 1909. = REI. = TVe11ceslatt de Sousa Pereira Lima=
Francisco José de :Medeiros = Francisco de Paula Aze'fedo = José .Manuel d' Elvas Cardeira = Manuel da Te1'l'a
Pereira Vianna = Carlos Roma dtt Bocage = Antonio Alfredo Barjona de Freitas.
Secretaria d'estadc dos negocios da guerra- Rfpartição do gabinete
Sendo necessario harmonisar as provas sspeciaes exigidas para a promoção aos postos de general de brigada e
de major, e organisar essas provas de modo a obter uIll~
melhor selecção dos officiaes a promover áquelles postos:
. Hei por bem, em conformidade
com o disposto no ~~_
tígo 107.° da carta de lei de 12 de junho de 1901, apPl
var e mandar pôr em execução os rezulamentce
para as
,
d
. ~
o
08tO&
provas espeClaes.
e aptidão para a promoção aos P, ste
de general de brigada e de major, que fazem parte. d ~ .
decreto e baixam assignados pelo ministro e secretaJ'lO d os
tado dos negocias da guerra.
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mesmo ministro e secretario d' estado assim o tenha
entendido e faça executar. Paço, em 22 de julho de 1909.=
REI. = José Manue! d' Elvas Cardeira.

.

Regulamento para as provas especiaes de aptidão para a promoção
ao posto de general de brigada
Artigo 1.0 As provas especiaes exigidas para a promoção dos coroneis ao posto de general de brigada serão tres :
esc/';pta) pratica e oral) e realisar-se-hão em tres dias, pela
ordem por que vão mencionadas.
Art. 2.° As provas dar-se-hão na epocba do anno que
for designada pela secretaria da guerra, e serão effectuadas
na área da divisão militar que por aquella secretaria for
determinada.
Art, 3.° Para avaliar as referidas provas será nomeado,
para cada epocha, um jury especial, composto de um general de divisão, presidente, e quatro generaes de brigada,
Yogaes, e por fórnia gue n'elle fiquem sempre representadas
to~as as armas e o serviço do estado maior, O general de
bl'lgada mais moderno servirá de secretario.
Art. 4.° Para prestarem as pro\'as especiaes para o generalato, em cada epocha, serão nomeados pela secretaria
da guerra os coroneis que satisfaçam
ás condições de
prO,moção exigirlas na lei de promoções e que sejam os
ltJ.a:s antigos nas suas armas ou !lO serviço do estado
maior.
Art , 5.° Os themas necessarios para as provas eseripta
d l)J'atica serão elaborados pelo director geral do serviço
dO estado maior e submettidos á approvação do ministro
a guerra.
§ unico. Os themas devem ser bem definidos e claramente redigidos, e todos deverão dar logar a uma situaÇà') de marcha ou de estacionamento
seguida de um comllate.
Art. 6,° A lJ1'ova escripta consi te na resolução, sobre
a carta do estado maior (escala 1 20:000), de um proble~a de, acção dupla, para um destacamento mixto composto
e dOIS regimentos
de infanteria
a tres batalhões,
um
rupo de dois esquadrões de cavallaria e um grupo de
fir~s baterias de artilheria,
com os effectivos de guerra
xa~os no regulamento de mobilisação do exercito de camJ )Ql1nl.t . A na t ureza e composiçao
icão dos
servi
.
os serviços
nccessurros
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que devem fazer parte do destacamento
e a composição
da força inimiga devem ser indicadas no thema.
§ 1.° Cada candidato deve tirar
sorte um thema de
entre tres 'q ne lhe serão apresentados
pelo presidente do
jury, que previamente
os terá recebido da secretaria
da
guerra.
§ 2.° O problema deve ser resolvido conforme os principios tácticos e regulamentares,
devendo o candidato justificar a solução que adoptar, em face das condições do
terreno representadas
na carta e das condições tacticas
definidas no thema. Na solução devem comprehender-se
todas as ordens e instrucções que o com mandante do destacamento daria aos seus subordinados, c serão descriptos,
por periodos ou phases, os diversos movimentos necessarios para o desenvolvimento
do combate.
§ '0.0 Para a resolução do problema serão concedidas
oito horas, podendo os candidatos consultar os regulamentos tacticos, o da mobilisação, o do serviço de campanha
e ati instrucções para as diversos armas e serviços que fazem parte d'este ultimo.
Art. 7.° Logo que o candidato entregue a sua 'prova escripta, todos os membros do jury deverão rubricai-a em
cada uma das folhas, e no dia immediato reunirão para
deliberar
sobre essa prova, começando pelo vogal mais
moderno, a votação em escrutinio secreto. Reunidos os votos, la-vrar-se·ha termo do resultado do cscrutinio, o qual
será assignado por todos os membros do jury.
. § unieo. O candidato que na prova, escripta não obtenha maioria favoravel de votos, fica inhibido de prestar
as outras provas, sendo-lhe applicado O disposto no artigo
80.° da carta de lei de 12 de junho de 1901.
Art. 8.° A pj'ova pratica consiste n'um exerci cio de
táctica applicada, de acção dupla com inimigo representado, em que o candidato commandará
um destacamento
mixto constituido por dois regimentos de infanteria a dois
batalhões de quatro companhias, um grupo de dois esquad.rões de cavallaria, um grupo de duas baterias de artilheria e os serviços accessorios que forem indicados no thcma§ 1.0 O jury apresentará
tres pontos fechados ao candidato para que tire um d'elies á sorte. Cada ponto será constituido por dois exemplares da parte da carta topographica
(sen~o possivel na escala 1/20:000) que comprehenda a ~~n~
restricta do terreno onde deverá realisar-se o exerClCJO,
no verso de cada exemplar estarão indicados os locaes de
concentração
do destacamento,
que o candidato deve comá
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mandar,
e da força representativa
do inimigo. Um dos
exemplares
ficará em poder do candidato;
o outro será
immediatamente
remettido pelo presidente do jury ao offícial que tiver sido. nomeado para commandar
a força representativa
do inimigo.
§ ;2. o Aos candidatos são concedidos tres dias para reconhecer o terreno, podendo fazer-se acompanhar
n'esse
reconhecimento
pelos ofliciaes do serviço do estado maior
que tenham sido nomeados para os coadj uval' na execução
do exercício.
§ 3.0 A cada um dos pontos corresponderá
um thema
que, em triplicado, estará fechado separadamente
em 80bresCI'ipto lacrado e que o presidente do jury conservará
em seu poder para só ser aberto no dia do exercício.
§ 4.° Uma hora antes da fixada para a concentração do
destacamento
mixto, comparecerão
o jury e o candidato
no local da concentração c ahi, verificado que está intacto
o sêllo do involucro do thema, será este presente ao cano
didato, e enviado o duplicado ao commandante
da força
representativa
do inimigo, que deve achar-se no seu local
de concentração,
ficando o triplicado em poder do jury.
Para estudar o thema sobre a carta, disporá o candidato
de uma hora, finda a qual assumirá o commando do destacamento mixto e dará, em presença do jury, a ordem de
marcha ou de estacionamento,
que derivar do thema proposto.
§ 5.° O jury acompanhará
o candidato durante todo o
exercício, tomando conhecimento de todas as ordens verbaes ou escriptas por elle dadas ou mandadas transm.ttir
aos commandantes
das unidades.
O exercicio terminará
ao toque de alto ordenado pelo presidente do jury,
§ 6.0 A composição da força representativa
do inimigo
Será previamente
fixada pela secretaria
da guerra, tendo
em vista os effectivos de que na occasião se poderá dispor
e procurando approximal-a
o mais possivel da indicada no
thema. Em caso algum deverá ser inferior a um bataI~ão de infantería,
dois pelotões de cavallaria e uma div~são de artilheria.
Será commandada por um outro candidato, para isso nomeado com a necessaria antecedencia,
0': !l~falta d'este, por um dos coroneis mais antigos da
diVisão em cuja área se realise o exercício,
e que ainda
nito tenha prestado as suas provas .
.§ 7.0 Tanto o candidato commandante do destacamento
~~xt? como o commandante
da força representativa
do
Inimigo, .entregarão
ao presidente
do jury, no pr~so de
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dois dias depois de realisado o exercicio, um relatório circumstanciado
sobre a execução .d'este, no qual deverão
ser transcriptas
todas as ordem; dadas e descripto o d esenvolvimento do combate.
§ 8.° Para fazei' parte do quartel general do destacamento mixto comrnandado pelo candidato, serão postos á
disposição deste dois capitães ou tenentes do serviço do
estado maior, servindo o mais antigo de chefe de estado
maior elo destacamento
e o mais moderno de adjunto; e
será nomeado um capitão ou tenente de qualquer arma, á
escolha do candidato, para servir de seu ajudante de campo.
Para coadj uvnr o commandante da força representativa
do
inimigo será tambem nomeado um capitão ou tenente elo
serviço do estado maior e um ajudante de campo, capitão
ou tenente de qualquer
arn a, sendo este escolhido pelo
referido commandante.
§ 9.° Todos os offieiaes a qUê se refere o paragrapho
anterior devem ser nomeados com a necessaria anteceden·
cia para poderem acompanhar os candidatos ao reconhecimento do terreno, se estes assim o desejarem.
Art. 0.0 Os themas que sobrarem das provas escripta e
pratica, depois de tirados á sorte pelos cand-datos os que
hão de ser resolvidos, deverão ser devolvidos pelo presidente do j ury á secretaria da guerra.
Art. 10.0 A prova oral consiste no interrogatorio
fi que,
perante o jury, será submettido
o candidato,
ácerca da
resolução elo problema sobre a carta, que constituiu a sua
prova escripta , c do relatório apresentado
sobre fi p1'ora
pratica.
O interrogatorio
será feito por dois dos vogaes
do j ury, sobre cada uma das referidas provas, devcndo
cada vogal interrogar
durante quinze minutos.
§ unico. A pt'ova oral deverá realisar-se quatro dias,
pelo menos, depois da prova pratica.
Art. 11.1. No dia immediato ao da prova oral cada um
dos membros do jury apresentará
por escripto o seu voto
justificado sobre cada uma das provas pratica e orrl, e o
resultado será decidido por maioria.
§ único. Relativamente
a cada candidato, será lavrado
um termo e enviado á secretaria
da guerra, com todo o
processo, incluindo os votos justificados
de cada um dos
membros do jury, qu~ assignarão o referido termo.
Art. 12.0 O candidato que, por doença ou por outro motivo justificado, não poder concluir qualquer das provas,
poderá repetil-a em outro dia e com novo thema, de~de
que cesse fi causa da interrupção.
Se a prova interrompida
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for a oral, poderá tambem ser repetida, versando o interrogatorio na nova prova sobre as provas escripta e pratiea, anteriormente prestadas.
Art. 13.0 Se por doença de qualquer dos membros do
jury ou por qualquer outro motivo justificado, a sequencis
das provas não poder realisar-se precisamente como fica
determinado no presente regulamento, o presidente do jury
assim o communicará á secretaria da guerra, providen?iando esta para que da interrupção resulte o minimo prejuiso, e o jury não funccione com menos de cinco membros.
Art. 14.0 Ao candidato a quem for desfavoravel o resultado da prova pratica, será applicado o disposto no artigo 86.0 da carta de lei de 12 de junho de 1801, e da
mesma fôrma se procederá para com aquelle que, devendo
ser submettido ás provas, desista de prestai-as na epocha
que lhe for designada.
Art. 15.0 O ca.ndidato a quem for favorável o resultado
de todas as provas, ou pelo menos das duas primeiras,
poderá ser promovido quando por antiguidade lhe pertencer, se então satisfizer a todas as mais condições legaes de promoção.
Art. 16.0 O presente regulamento começará em vigor
Um armo depois da sua publicação, nos termos do artigo
114.0 da carta de lei de 1:2 de junho de 1901.
Paço, em 22 de julho ele 1908. = José Manuel d'Elvas
Cal'dljim.

Regulamento para as provas especiaes de aptidão para a promoção
ao posto de major
~Artigo LOAs provas especiaes exigidas para a promoÇao dos capitães das diversas armas e do serviço do est~do maior ao posto de major, serão tres: eseripta, p1·ahca e orai, fi realisar-se-hâo em tres dias pela ordem por
que vão mencionadas, e na epocha e no local que forem
designados pela secretaria da guerra.
Art. 2.0 Para avaliar as referidas provas será nomeá~o, para cada epocha e por cada arma ou serviço, um
Jury especial, composto de: o general director da arma
ou. serviço, presidente; dois coroneis e dois tenentes coro.
nels, vogaes, sendo estes nomeados pOI' escala entre os da
lllesI?a arma ou serviço do candidato, e seja qual for o
serv~Çoou commissão que exerçam. O vogal mais moderno
SerVirá de secretario.
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Art. 3.° Para prestarem as provas especiaes para a promoção a major, em cada epocha, serão nomeados pela secretaria da guerra os capitães que satisfaçam ás condições de promoção exigidas na lei de promoções e que sejam os mais antigos nas suas armas ou no serviço do estado maior.
Art. 4.° Os themas necessarios para as provas eecripto
e pratica serão elaborados
pelos jurys e submettidos á
approvação do ministro da guerra.
§ unico. Os themas devem ser definidos e claramente
redigidos
e todos deverão dar logar a uma situação de
marcha ou ele estacionamento
seguido de um combate.
Art. 5.° A p1'ova escripta consiste na resolução, sobre
a carta do estado maior (escala 1/20:000),
de um problema de acção dupla, para as seguintes unidades:
Um batalhão, para os capitães de infanteria;
Um grupo de esquadrões, para os capitães de cavallaria;
Um grupo de baterias de artilheria de campanha, para
os capitães de artilheria;
Um batalhão de infanteria ou de sapadores de engenhoria, para os capitães de engenheria ;
Um destacamento
constituido
por um batalhão de infanteria, uma bateria de artilhei-ia de campanha e um esquadrão de cavallaría,
para os capitães do antigo corpo
do estado maior e para os das armas habilitados com o
curso do estado maior, que serão examinados todos pelo
jury d'este serviço.
Todas estas unidades deverão suppor-se com a composição e effectivos fixados no requlamento de mobilieação
elo exercito de campanha. A natureza e composição das
fracções de outras armas ou serviços que devam acompanhar as referidas
unidades,
bem como a composição da
força inimiga, devem ser indicadas no thema.
§ 1.° O thema ela prova escripta será o mesmo para
tod?s os candidatos de cada arma ou do serviço do estado
ll;J.alOr que prestem aquella prova no mesmo dia, e será
tirado á sorte pelo mais antigo d'elles, de entre tres que
lhe serão apresentados
pelo presidente do jury.
§ 2.° O problema deve ser resolvido conforme os princ!~ios tacticos e regulamentares,
devendo o candidato justificar a solução que adoptar, em face das condições dv
terreno representado
na carta e das condições tacticas definidas no thema. N"a solução devem comprehenc1er-se todas as ordens c instrucções que o commanelante da for~a
daria aos sens subordinados
e serão descriptos, por pe-
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riodos ou phases, os diversos movimentos necessarios para
o desenvolvimento
do combate.
§ 3.° Para a resolução do problema serão concedidas
seis horas, podendo os candidatos consultar os regulamentos tácticos, o da mobilisação, o do serviço de campanha
e as instrucções
para as diversas armas e serviços que
fazem parte d'este ultimo.
Art. 6.° Logo que o candidato entregue a sua prova escripta, todos 0S membros do jury deverão rubrical-a em
cada uma das folhas, e no dia immediato reunirão para deliberar sobre essa prova, começando pelo vogal mais moderno a votação em escrutinio secreto. Reunidos os votos,
lavrar-se-ha
termo do resultado do escrutínio, o qual será
assígnado por todos os membros do jury.
§ unico. O candidato que na prova escripta não obtenha maioria favoravel de votos, fica inhibido de prestar as
outras provas e só poderá concorrer a nova prova escrípta
depois de decorrido
um anno. Se n'csta nova prova não
obtiver ainda maioria favoravpl de votos, não poderá tornar a prestal-a,
sendo-lhe applicavel o disposto nos artigos 80.0 e 85.° da carta de lei 12 de junho de 1901.
Art. 7,0 A p1'ova pratica consiste n'um exercicio de
tactica applicada,
de acção dupla, em que o candidato
com mandará
uma unidade das indicadas- no artigo 5.°,
c.onforme a arma ou serviço a que pertença, tendo ident1ca composição a força do partido opposto, que será commandada por outro candidato da mesma arma ou serviço,
§ 1.0 A cada grupo de dois candidatos,
assim constituido, serão apresentados
pelo presidente
do jury tres
pontos fechados para que tirem um d'elles á sorte. Cada
ponto será constituido
por dois exemplares
da parte da
carta topographica
(sendo possivel na escala 1/20:000), que
~omprehenda a zona restricta do terreno onde deverá rea~Isar-se o exercicio;
no verso de cada exemplar estarão
Indicados os locaes de concentração
das unidades de cada
partido. Cada um dos candidatos receberá um exemplar,
§ 2.0 O ponto deve ser tirado li. sorte tres dias antes
do fixado para a execução do exercício, a fim de permittu' aos candidatos
reconhecerem
o terreno,
§ 3.0 A cada um dos pontos corresponderá um thema
que, em triplicado, estará fechado separadamente
em sobrescripto lacrado, e que o presidente do jury conservará
em seu poder para só ser aberto no dia do exercício.
d § 4.0 Uma hora antes da fixada para a concentração
as forças para o exercício, comparecerão
o jury e os dois
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candidatos no local que tiver sido .previamente designado,
e ahi, verificado que está intacto o sêllo do iovolucro do
thema, será este presente aos candidatos, ficando o triplicado em poder do jury. Para estudar o thema sobre a
carta e dar as instrucções convenientes aos offieiaes seus
subordinados, disporão os candidatos de meia hora, finda
a qual assumirão o commando das respectivas unidades e
darão começo ao exercício.
§ õ.o O presidente do jury dará aos candidatos as indicações necessarias para definir o problema e ligar a acção dos partidos oppostos.
§ 6.° O exercicio terminará ao toque de alto ordenado
pelo presidente do jury.
§ 7.° Na falta de um candidato de qualquer das armas
ou do serviço do estado maior para commandar um dos
partidos, será nomeado um capitão dos mais antigos da
mesma arma ou serviço que ainda não tenha dado provas
para promoção.
§ 8.° No fim do exercicio cada um dos candidatos, com
excepção dos do antigo corpo do estado maior, deverá
commandar com uma unidade da sua arma de origem algumas evoluções em ordem unida, terminando-as quando
for ordenado pelo presidente do jury.
§ 9.° Cada um dos candidatos entregará ao presidente
do jury, no praso de dois dias depois de realisado o exercicio, um relato rio circumstanciado sobr a execução d'este,
no qual deverão ser transcriptas todas as ordens dadas e
descripto o desenvolvimento do combate.
§ 10.° Para servir de ajudante do batalhão ou grupO
commandado pelo candidato, será nomeado um subalterno
da mesma arma, por elle escolhido de entre os que estejam
servindo na área da divisão onde se realisar o exercicio.
Para coadjuvar o candidato do antigo corpo de estado
maior no commando do destacamento mixto, será nomeado
um" capitão ou tenente do serviço do estado maior e um
suba:lterno de qualquer arma, que servirá de ajudante, escolhido pelo candidato entre os que estejam servindo na
área da divisão militar onde se effectuar o exercicio.
Art. 8.° Os themas que sobrarem das provas escripta e
pratica, depois de tirados á sorte pelos candidatos os qU,e
hão de ser resolvidos, deverão ser devolvidos pelo presldente do j ury á secretaria da guerra.
Art. 9.° A prova oral consiste no interrogatorio a que,
perante o jury, será submettido o candidato, acerca da
resolução do problema sobre a carta, que constitue a sua
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escripta

e do relatório apresentado
sobre a prova
será feito por dois dos vogaes do
jury, sobre cada uma das referidas provas, devendo cada
vogal interrogar durante quinze minutos.
§ unico. A prova oral deverá realisar-se tres dias, pelo
menos, depois da prova pratica.
Art. ] O. o No dia immediato ao da prova oral, cada um
dos membros do jury apresentará
por escripto o seu voto
justificado sobre cada uma das provas pratica e oral. e o
resultado será decidido por maioria.
§ unico. Relativamente
a cada candidato, será lavrado
um termo e enviado á secretaria
da guerra com todo o
processo, incluindo os votos justificados
de cada um dos
membros do jury, que assigriarão o referido termo.
Art. 11.0 O candidato que, por doença ou por outro
motivo justificado, não poder concluir qualquer das provas
escripta ou praiica, poderá repetil-a em outro dia e com
110\'0 thema,
desde que cesse a causa da interrupção.
Se
a. prova interrompida
for a oral, poderá tambem ser repetida, versando
o interrogatorio
na nova prova sobre as
provas eseripta e pratica anteriormente
prestadas .
. Art. 12.0 Se por doença de qualquer dos membros do
.Jury ou por qualquer outro motivo justificado, a sequeucia
das provas não poder reulisar-se precisamente
como fica
determinado no presente regulamento, o presidente do jury
a~í;im o communicará
:i secretaria
da guerra, providen~l~ndo esta para que da interrupção resulte o mínimo pre;
JUIZO,
e o jury não funccione com menos de cinco membros_
Art. ]3.0 Ao candidato a quem for desfavorável o resultado da prova pratica é applicavel o disposto DO artigo 6.()
para os candidatos que não satisfizerem á prova escripta.
mesmo acontecerá áquelle que, devendo ser submettido
a~ provas, desista de prestal-as na epocha que lhe for deSlgnada.
d Art. 14.0 O ca~didato [t quem for favoravel o resultado
e todas as provas, ou pelo menos das duas primeiras,
Poderá ser promovido quando por antiguidade lhe perten('er, se então satisfizer a todas as mais condições de proU1oçitO.
•
Art. 15.0 O presente regulamento
começará a vigorar
1'1111 .anno depois da sua publicação,
e até então só serão
admlttidos ás provas exigidas pelo regulamento
anterior
Os capitães
que tiverem vaga para ser promovidos ao
posto immediato e os que se achem actualmente
em tiro-

pratica. O interrogatorio

?
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cinio na escola pratica da respectiva arma ou já o .tenham
concluido.

Paço, em 22 de julho de H)09.=José
Cardeira.
I

Secretaria d'estado dos negocio8 da goerra-4.

a

Manuel d'Elvas

Direcção - 2.a Repartição

Tornando-se necessario proceder á expropriação de
39:300 metros quadrados de terreno com algumas oliveiras, pertencente a Antonio Joaquim Peres, situado no 10gar do Marco, freguezia de Santa Maria, concelho de
Tavira, districto de Faro, e que confronta pelo norte c
poente com terrenos do dito proprietario, pelo sul com
terrenos d'elle e com a estrada municipal da Asseca, e
pelo nascente com terrenos elo mesmo proprietário
e com
o caminho que vae para a serra, terreno em que já se
acha estabelecida, uma carreira de tiro com diversas edificações pertencentes lIO ministerio da guerra, e que convem applicar definitivamente ao mesmo fim; e usando d~
auctorisação concedida ao meu governo pela carta de 101
de 11 de setembro de 1890: hei por bem declarar do
utilidade publica a expropriação do referido terreno, parlt
o indicado fim.
O ministro e secretario d'estado d~s negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 22 de
julho de 1909.=REI.=José
Manuel d'Etoos Oardeira-

2.°_ Sr.cretari, d'estado dos negocios da guerra-Direcção

grral-

a.a Rrpartlçát

Para conhecimento das differentes auctoridades militares se publiea o seguinte:
.~ecretaria da guerra - 5. a Direcção - Administração
militar=-c L.s Repartição.--Circular
n.o·11.-Lisboa,
17
de junho de 1909.-Ao
sr. commandante da L." divisão
militar.-Lisboa.-Do
director geral da secretaria da
guerra,
Para exacto cumprimento do disposto no § D.° do artigo 13.° do regulamento de 3 março de 1904, determina s. ex. a O ministro que nas guias de marcha conferidas ás praças que: tenham passagem ás companhias d.e
reformados, sejam mencionadas as quantias que, por l~quidação das suas contas correntes, passem a constitull'
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dividas á fazenda que elll\8 tenham de pagar por descontos nos seus futuros prets.
As cadernetas
das praças a quem seja concedida reforma, devem sempre ser enviadas aos commandantes das
companhias onde as praças sejam encorporadas. - José
Hono,'ato de Mendonça, general de brigada.
ldcntica
aos commandantes
da 2.·, 3.·, 4.·, 5,· e 6.a
divisões militares, commaudos militares dos Açores e Madeira e campo entrincheirado
de Lisboa.

Secretaria
da guerra. - 6.· Direcção - Administração
~nilitarLa Repartiçno. - Circular n.? 13. - Lisboa, 1 de
Julho de 1909.--Ao
sr. eommandantc
da La divisão militar. _ Lisboa. - Do director geral da secretaria da guerra.
Sua ex." o ministro, conformando-se
com os pareceres
~mittidos pelo tribunal de contas e inspecção geral dos
Impostos cm relação a duvidas suscitadas sobre a verdadeira interpretação
da lei do sêllo: encarrega-me
de dizer
a v. ex. a, para conhecimento das auctoridades militares sob
as suas ordens que, de futuro, nos contractos de arrernataç1to de fornecimentos,
serviços ou vendas, devem ser apP~stas tantas estampilhas do imposto do sêllo da taxa de
l~OOO réis, quantos forem os adjudicatariôs.
= José Hon01'ato de Mendonça,
general de brigada .
. I,dentica aos commandantes
da ~.a, 3.a, 4.a, 5." e 6."
divisões militares,
commandos militares
da Madeira e
Açores, director geral do serviço do estado maior, governadot' do campo entrincheirado
de Lisboa, commaudante
lia .escola do exercito, directores de infanteria, de cavalarIa, de artilheria, de engenheria e do serviço de saude :
~ veterinal'io, director do real collegio militar, presidente
dO conselho de administração da manutenção militar e do
eposito central de fardamentos,
commandante
do hospitl~l de invalides militares, e commandante
do presidio mi-

Ita1'.

368

ORDEM DO EXERCITO N.o 10

1." Sede

Rec1:i fiCR4)ão
Na ordem do exercito n.O 9 de 30 de junho ultimo, pag. 35~ ,
lin. 17, onde se lê: «official de qualquer arma,» deve ler se: «official do exercito •.

José Manuel d/Elvas

Cardeira,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
23 DE AGOSTO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.1 Serie)

Publica-se ao exercito o seguinte:
1.o Secretaria

Decretos

d'estado dos uegocios da guerra - Repartição do gabiuete

Tendo o governo da republica franceza, -por intermedío da respectiva legação em Portugal, communicado ao
governo portuguez que convidava officiaes estra.ngeiros
para assistirem ás manobras militares que devem real isar-se n'aquelIe paiz no proximo outono; e sendo de reconhecida utilidade publica que um official do exercito
portuguez vá assistir ás referidas manobras, onde são sempre postos em pratica os últimos progressos da sciencia
militar e os mais recentes aperfeiçoamentos do material
de guerra: hei por bem determinar que seja nomeado
para aquelle fim o capitão de infanteria com o curso de
~tado maior, e lente adjunto da escola do exercito, João
Ortigão Peres, que deverá opportunamente apresentar o
respectivo relatorio, e com direito á ajuda de custo de
200~OOOréis, ao subsidio diário de 1 i/2 libra em oiro durante trinta dias e aos transportes de ida e regresso a
Paris, devendo estas despezas ser pagas pela verba que
for consignada no capitulo 12_0 do artigo 42.9, secção 5.11,
da tabella das despezas do ministerio da guerra para o
anno econornioo de 1909-1910, com a designação de
«Despezas imprevistas ou eventuaes».
O presidente do conselho de ministros e os ministros e
S~Cl'etarios d'estado de todas as outras repartições asSim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 12
de agosto de 1909. =REI.=
TVenceslau de Sousa Pereira
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Lima = Francisco José de Medei1'os=Franeisco de Paula
• de Azeredo eu José Manuel d'Elvas Cardeú'a=Manuel
da Terra Pereira Vianna = Carlos Roma du Bocage =
Antonio Alfredo Barjona de Freitas.

Secretaria d'estado dos oegocios da guerra -' P Direcção - P Bepartiçio
Conformando-me
com o parecer do supremo conselho de
defeza nacional, secção do exercito, ácerca- da alteração a
introduzir na servidão militar a que ficou sujeita, pelo decreto de 18 de novembro
de 1897, a actual quinta de
S. Gonçalo, pertencente
a Lucio Junio Vecchi, situada n~
freguezia e concelho de Oeiras, districto de Lisboa : hei
por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 São permittidas,
nos termos e condições do
artigo 3\:l,o c seus paragraphos
da carta de lei de 24 de
maio de 1902, as, ampliações,
reconstrucções
e trabalhos
de conservação que forem necessarios nos muros de vedação da referida quinta, que existem ou já existiam anteriormente
data do citado decreto de 18 de novembro de
á

1897.
Art. 2.° Na parte ainda não murada da referida quinta
é permittido, em harmonia com a doutrina do artigo 33,0
da citada carta de lei das servidões militares, a construcção dos muros que faltam para a conclusão da vedação da
mesma quinta, com tanto que esses muros sejam feitos de
pedra secca e não tenham altura ou espessura maior de que
os muros confinantes, podondo aquelles muros ser ou n~o
rebocados nas suas faces e ficando sujeitos em tudo o mtUS
ás disposições da mesma carta de lei.
O ministro e secretario d'estado dos nego cios da guer,a
assim o tenha entendido e faça executar, Paço, em 12. de
agosto de 1909, = REI. = José Manuel d'Elvas Carde~ra.

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-5. a Repartição da di:ecção geral
da contabilidade publica
Não havendo na tabella das despesas ordinariae do ministerio da guerra para o anno economico de 1908-1909,
que vigora provisoriamente
no anno economico ele 190~
1910 nos termos da portaria de 19 de .i unho ,de 190 l~
verba para pagamento
das pensões estabelecIdas
pe
carta de 'lei de 9 de setembro de 1908, e usando da au-
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concedida ao governo no artigo 34,° de uma
outra carta de lei da mesma data, guardadas as prescripções do § 3, Q do ré ferido artigo 34. ° : hei por hem determinar, tendo ouvido o conselho de ministros, que no ministerio da fazenda seja aberto a favor do ministerio da
guerra um credito especial, devidamente registado na
diréoção geral da contabilidade publica, pela quantia
de 990~000 réis, para pagamento, no anno economico de
1909-1910, das pensões concedidas a onze praças de pret
agraciadas com a antiga e muito nobre ordem da Torre e
Espada, do valo!', lealdade e merito, por serviços extraordinarios prestados no ultramar; devendo os respectivos doCumentos de despeza ser classificados na conta da despesa
ordinaria do sobredito ministerio da guerra pela seguinte
f?rma: «Capitulo 15,°, artigo 45,o-Pensões
a pra<;as agraciadas com a ordem da Torre e Espada, nos termos da lei
de 9 de setembro de 1908 &, Este credito ficará sem effeito
e a respectiva esoripturaçâo rectificada, se a sua importancia
for incluída na proposta orçamental pendente da approva<;ãodo parlamento,
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado,
- Q presidente do conselho de ministros. ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, e os ministros
e secretarios d'estado dos nego cios das outras repartiÇõesassim o tenham entendido e façam executar, Paço, em
12, de agosto de 1D09,=REL = Wenceslau de Sousa Pe~etra Lima = Franciseo J08~ de Medeiros = Francisco de
Pattla de AZe?'edo= José Manuel d:Elvas Cardeira =
Manuel da Terra Pereira Vianna = Carlos Roma du Bocage = Antonio Alf1'edo Barjona de Freitas,
ctorisação

:? ° - Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Repartição do gabinete
Por ter saido com algumas
seguinte regulamento:

inexactidões,

novamente

se publica

o

Regulamento'para as provas sspeeíaes de aptidão para a promoção
ao posto de major
.',

Artigo 1.o As provas apeciaes exigidas para a promo-'
dos capitães das diversas armas e -do serviço do 68o maior ao posto de major, sel'ito tres : eeeripia, pratca e oral, e realisar-se-hâo em tres dias pela ordem por

;1
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que vão mencionadas,
e na epocha e no local que forem.
designados pela secretaria da guerra.
Art. 2.° Para avaliar as referidas provas será nomeado, para cada epocha e por cada arma ou serviço, um
jury especial, composto de: o general director da arma
ou serviço, presidente;
dois coroneis e dois tenentes coroneis, vogaes, sendo estes nomeados por escala entre os da
mesma arma ou serviço do candidato, e seja qual for o
serviço ou commissão que exerçam. O vogal mais moderno
servirá de secretario.
Art. 3.0 Para prestarem as provas especiaes para a promoção a major, em cada epocha, serão nomeados pela secretaria da guerra os capitães que satisfaçam ás condições de promoção exigidas na lei de promoções e que sejam os mais antigos nas suas armas ou no serviço do estado maior.
Art. 4.0 Os themas necessarios para as provas escripta
e. pratica serão elaborados
pelos jurys e submettidos á
approvação do ministro da guerra.
§ unico, Os themas devem ser definidos e claramente
redigidos
e todos deverão dar logar a uma situaçào de
marcha ou de estacionamento
seguido de um combate.
Art. 5. o A prova escripta consiste na resolução, sobre:
a carta do estado maior (escala 1/,20:000), de um problema de acção dupla, para as seguintes unidades:
Um batalhão, para os capitães de infanteria;
'Cm grupo de esquadrões, para os capitães de cavallaria ;
Um grupo de baterias de artilheria de campanha, para
os capitães de artilheria ;
. Um batalhão de infanteria ou de sapadores de engenhena, para os capitães de engenheria;
Um destacamento
constituido
por um batalhão de infanteria, urna bateria de artilheria de campanha e um esquadrão de cavallaria,
para os capitães. do antigo corpodo estado maior e para os das armas habilitados com o
~urso ,do estado maior, que serão examinados todos peloJury d este serviço .
. Todas estas unidades deverão suppor-se com a composíção e effectivos fixados no requlamenio de mobilisação
do exercito de campanha. A natureza e composição das
fracções de outras armas ou serviços que devam acompanhar as referidas
unidades,
bem corno-a composição da
força inimiga, devem ser indicadas no thema,
§ 1.0 O thema da prova escripta será o, mesmo para
todos os candidatos de cada arma ou do serviço do estado
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maior que prestem aqueila prova no mesmo dia, e será
tirado á sorte pelo mais antigo d'elles, de entre tres que
lhe serão apresentados
pelo presidente do jury ..
§ 2.° O problema deve sei' resolvido conforme os principios tacticos e regulamentares,
devendo o candidato justificar a solução que adoptar, em face das condições do
terreno representado
na carta e das condições tacbcas definidas no thema. Na solução devem-comprehender-se
todas as ordens e instrucções que o com mandante da força
daria aos seus subordinados
e serão descriptos, por periodos ou phases, os diversos movimentes necessarios para
o desenvolvimento
do combate.
§ 3.° Para a resolução do problema serão concedidas
seis horas, podendo os candidatos consultar os regulamentos tácticos, o da mobilisação, o do serviço de campanha
e as instrucções
para as diversas armas e serviços que
fazem parte d'este ultimo .
.Art. 6.<>Logo que o candidato entregue a sua prova esCrIpta, todos 0S membros do jury deverão rubrical-a em
~ada uma das folhas, e no dia immediato reunirão para dellberar sobre essa prova, começando pelo vogal mais moderno a votação em escrutínio secreto. Reunidos os votos,
lavrar-se-ha termo do resultado do escrutínio, o qual será
assignado por todos os membros do jury.
§ unico. O candidato que na pr"va escripta não obtenha maioria fworavel de votos, fica inhibido de prestar as
Olltr~s pro vus e só poderá COIlCOITera nova prova eseripta
de~OI~ de decorrido
um anno. Se n'csta nova prova não
obtiver ainda maioria favorável de votos, não poderá toro
na- a prestai-a, sendo-lhe applicavel o disposto nos artigos 80.0 e 85.° da carta de lei 12 de junho de 1901.
~rt. 7.0 A pj"ova pratica consiste n'um exercicio de
tachca applicada,
de acção dupla, em que o candidato
commandará
uma unidade das indicadas no artigo 5.°,
c~>nforme a arma ou serviço a que pertença, tendo identíca composição a força do partido opposto, que será commandada por outro candidato da mesma arma ou serviço.
t .§ 1.0 A cada grupo de dois candidatos,
assim constiuldo, serão apresentados
pelo presidente
do jury tres
pontos fechados para que tirem um d'elles á sorte. Cada
ponto será constitnido por dois exemplares
da parte da
Carta topographica (sendo possivel na escala 1/20:000), que
f.omprehenda a zona restricta do terreno onde deverá 1'611.iIs;r-se o exercício; no verso de cada exemplar estarão
nIcados os locaes de concentração das unidades de cada
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partido.
Cada um dos candidatos
receberá
um exemplar.
~ 2.° O ponto deve ser tirado á sorte tres dias antesdo fixado para a execução do exercicio, a fim de permittir aos candidatos reconhecerem
o terreno.
§ 3.0 A cada um dos pontos corresponderá
um thcma
que, em triplicado, estará fechado separadumente
em 1:'0brescripto lacrado, e qlle o presidente du jury coaservará
em seu poder para só ser aberto no dia do excrcicie.
§ 4.° Uma hora antes da fixada para a conceruração
das forças para o exercício, comparecerão
o jury e os dois
candidatos no local que tiver sido previamorue designado,
e ahi, verificado que está intacto o sêllo do involucro do
thcma, será este presente aos candidatoa,
ficando o triplicado em poder do jury. Para estudar o thema sobre a
carta e dar as instrucçôes
convenientes
aos oiliciats seussubordinados,
disporão os candidatos
de meia hora, finda
a qual assumirão o commando das respectivas unidades e
darão começo ao exercício.
§ 5.° O presidente
do jury dará aos candidatos as in·
dicações necessarias para definir o problema e ligar a acção dos partidos oppostos.
§ 6.° O exerci cio terminará ao toque de alto ordenado>
pelo presidente do jury.
§ 7.° Na falta de um candidato de qualquer nas armas
ou do serviço do estudo maior ]I<lra commandar
um do&
partidos,
será nomeado um capitã» dos mais antigfls da
mesma arma ou serviço que ainda JÜ'to tenha dado provas·
para promoção.
§ 8.0 No fim do exerci cio cada um dos candidatos, com
excepção dos do antigo corpo do estado maior, deverá
commandar com uma unidade da sua arma de origem algnmas evoluções em ordem unida, terminando-as
quando>
for ordenado pelo presidente do jury.
§ O, .Cada um dos candidatos entrpgnrá
ao presidente
do jury, no praso de dois dias depois de rcalisado o exercicio, um relato rio circumstanciado
sabre a execução d'estc,
no q';lal deverão ser transcriptas
todas as ordens dadas e
descripto o desenvolvimento
do combate.
§ 10.° Para servir de ajudante do batalhão ou grupo
eommsndado pelo candidato, será nomeado um subalterno
da mesma arma, por elle escolhido de entre os que estejam
servindo na área da divisão onde se realisar o exercicioPara coadjuvar
o candidato do antigo corpo de estado
maior no com mando do destacamento mix to, será nomeado
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um capitão ou tenente do serviço do estado maior e um
subalterno de qualquer arma, que servirá de ajudante, escolhido pelo candidato entre os que estejam servindo na
área da divisão militar onde se effectuar o exercicio.
Art. 8.0 Os themas que sobrarem das provas escripta e
pratica) depois de. tirados á sorte pelos candidatos os que
hão de ser resolvidos, deverão ser devolvidos pelo presidellte do j ury á secretaria da guerra.
Art. \).0 A prova oral consiste no interrogatorio
a que,
perante o jury, será submettido
o candidato, acerca da
resolução do problema sobre a carta, que constitue a sua
jJ1'OVrJ
escripta e do relatório apresentado
sobre a prova
pratica. O inte~rogatorio sera feito por dois dos vogaes do
jury, sobre cada lima das referidas provas, devendo cada
vogal interrogar durante quinze minutos.
§ unico. A prova oral deverá realisar-se tres dias, pelo
menos, depois da prova pratica.
Art. 10.0 N (} dia immediato ao da prova oral, cada um
dos membros do jury apresentará
por escripto o seu voto
Justificado sobre cada uma das provas pratica e oral) e o
resultado será decidido por maioria,
.
§ unico. Relativamente
a cada candidato, será lavrado
Um termo
e enviado
secretaria
da guerra com todo o
processo, incluindo os votos justificados
de cada um dos
membros do jury, que assignarão o referido termo.
Art. 11.0 O candidato que, por doença ou por outro
luotivo justificado, não poder concluir qualquer das provas
e,'cl'ipta ou pratica) poderá repetil-a em outro dia e com
novo therna, desde que cesse a causa da interrupção.
Se
a. prova interrompida
for a oral) poderá tambem ser repetida, versando
o interrogatorio
na nova prova sobre as
Provas eseripta e pratica anteriormente
prestadas.
. Art. 12.0 Se por doença de qualquer dos membros do
~llry ou por qualquer outro motivo justificado, a sequencia
as provas não poder rcalisar-se precisamente como fica
det?rminado no presente regulamento, o presidente do jury
a~slm I) cornmunicará
á secretaria
da guerra, providen~l~ndo esta para que da interrupção resulte o minimo preJbllIZO,e o jury não funccione com menos de cinco memros.
t Art. ]3.0 Ao candidato a quem for desfavora vel o resulado da prova pratica é applicavel o disposto no artigo 6.0
quando não satisfizer á prova escripta.
d Art. 14.0 O candidato a quem for favoravel o resultado
e todas as provas, ou pelo menos das duas primeiras,
á
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poderá ser promovido quando por antiguidade lhe pertencer, se então satisfizer a todas as mais condições de promoção.
.
Art. 15.0 O presente regulamento
começará a vigorar
um anno depois da sua publicação, e até então só serão
admittidos
ás provas exigidas pelo regulamento anterior
os capitães
que tiverem vi1.ga para ser promovidos ao
posto immediato e os que se achem actualmente em tirocinio na escola pratica da respectiva arma ou já o tenham
concluído.
Paço, em 22 de julho de 1!)09.=Jusé Manuel d'Elvas

Cordei-a.
3. O-Secretaria

•
d'e~tado dos negocios da guerra - Direcção geral-3.

Para conhecimento das differentes
se publica o seguinte:

autoridades

a

Rrl,arlição

militares

Secretaria da guena6. a Direcção - Serviço de saude
e veterinario - L." Seccão. - Circular n." }:848.Lis8
boa, 28 de julho de 19'09.- Ao sr. commandante da 1.
divisão militar. - Lisboa. -Do
director geral da secretaria da guerra.
Succedendo por vezes que o unico medico militar de
uma guarnição é mandado em serviço, embora de curta
duração, fóra da localidade onde está servindo, havendo
por isso necessidade
de contractar medico civil para o
substituir, s. ex. a O ministro determina que, a não ser em
casos de urgente e beta manifesta necessidade,
de que
esta secretaria
d'estado será opportuuamente
informada,
não se nomeie para serviço fóra da localidade onde tenha
a sua residencia official o medico militar que seja o uniec
n'ella residente, sem que esta secretaria d'estado conceda
a respectiva auctorisação. = José Honorato de Mendonça.
general de brigada.
3
Identica aos commandantes
da 2.a, 3.a, 4.a, õ." e 6.
divisõ.es militares, commandantes
militares doe Açores e
Madeira,
directores
da La, 2.a, 3.", 4.3 e h.a direcções
d'esta secretaria
d'estado
zovernador
do campo entrin'
cheirado de Lisboa e comrnandantes
das escolas praticas
de engenheria, artilheria, cavalIaria e infanteria.
Secretaria da guerra - 6.a Direcção - Serviço de saude
e veterinario - l.a Secção. - Circular n." 1:947. - Lis3
boa, 6 de agosto de 1909. - Ao sr. commandante
da 1.
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d.iviRãomilitar. - Lisboa.- Do director geral da secretaria da guerra.
Havendo chegado ao conhecimento de s. ex. a O ministro que praças alistadas, como voluntarios, em differentes
cl~sses do exercito, poucas mezes e até alguns dias dePOIS do seu alistamento
têem tido baixa por incapacidade
p~ysica, em consequencia de soffrerem de lesões ou deformidades incompativeis com o serviço militar e anteriores
ao acto do seu alistamento no exercito, o mesmo ex."?
sr. determina que v. ex." se digne recommendar aos commandantes das unidades da divisão do digno commando
~e v. ex," e aos respectivos officiaes medicos, aos quaes
lIlcumbe, nos termos do artigo 73.0 do regulamento do
serviço de recrutamento, apreciar a aptidão physica dos
mancebos voluutarios, que prestem toda a sua attenção e
todo o seu mais consciencioso critério a esse serviço que
constitue um dos mais importantes que têem a desempenhar, pois que é tão censuravel isentar mancebos validos
Como apurar os incapazes. = José Honorato de Mendonça,
general de brigada •
. ~dentica aos commandantes da 2.a, 3.&, -l.", 5.a e 6.a
~vIsõ.es militares, commandantes militares dos Açores e
a~elra, governador do campo entrincheirado de Lisboa
e dIrectores da La, 2.~, 3.a, 4.a e 5.a direccões d'esta secretaria d' estado.
•
Rectifica..,ão

Oa ordem do exercito n.? 10 "de ~26 de julho ultimo,
~ag. 3GG, lin. 8.a e 9.&, onde se~lê: «Iogar do Marco,»
eve ler-se: « logar de S. Marcos,"
José Manuel d'Elvas Cardeira.
Está conforme.

't

·

.'

SE~RETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
4 DE SETJl;MBRO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.· Serle)

Publica-se ao exercito o seguinte:
1.0_ Decl'ctos
§Iinislerio das ehras publicas, cemmercie e industria - Direcção geral dos correios
e telegral,hos - 4_3 Rfparti~áo- ta Di,isão
f Sendo necessario proceder á emissão de sellos e outras

dorlllUI~sde franquia postal de novo typo: hei por bem
/terllllnar que a nova emissão comece a circular no con~.ente do reino no dia 1 de joneiro de 1910 e nas ilhas
fu J.acentes
da 1Iadeira e Açores no dia 1 de abril do redo acno, para o que, nos termos dos artigos 371.° e
~ g_.o do regulamento para o serviço dos correios, approsa o por decreto de 14 de junho de 1902, deverão, pela
~cre.taria d'estado dos negocios das obras publicas, come~elo.". industria, ser tomadas as convenientes medidas.
Pubr Illlnlstro e secretario d'estado dos negocios das obras
'I f lea~, commereio e industria assim o tenha entendido
~11l~ça
~x:ecu.tar. Paço, em 19 de agosto de 1909. = REI. =
01lW A1jreclo Barjollct de Freitas,

'>7:

u' .

IOlslerio tias oIIras pu bl'icas, cnmmorno" e III d ustria-.
. D'Ireqao- gera I d os cerreres.
c lclcgra]lbos - ta IlCpal'li~ão - ta Divisão

de!f;i ~or hem determinar que as formulas de franquia
Para na as:. cartões postaes no artigo 7. o do regulamento
de jU~hsel'dlÇOdos correios, approvado por decreto de 1-lo e 1902, passem a ter a denominação: bilhetee-

380

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

1." Serie

cartas; devendo fazer-se no citado artigo e respectivos
paragraphos
a devida rectificação,
O ministro e secretario destado dos negocios das obras
publicas, eommercio e industria, assim o tenha entendido
e faça executar. Paço, em 19 de agosto de Hl09.=REI.=

Antonio AI/vedo Barjona de Freitas.
Ilinislerio das obras puhlicas, fOJIIllmrio r industria - Direc~ão gml dos correios
e telrgrapho' - P Rrparllção - I.a Di, isão
Em observancia
do disposto no decreto d'csta data,
manda sua magestade el-rei, pela secretaria d'estado das
obras publicas, commercio e industria:
1.0 Que a nova emissão de sellos seja composta das
quatorze taxas differentes,
abaixo indicadas, cujas eôres
serão as seguintes :
2 l./~ réis -- violeta (sobre papel branco).
5 réis-preto
(idem),
10 réis - verde (idem).
15 róis-cinzento
avermelhado
(idem).
20 réis - encarnado (idem).
25 réis - castanho escuro (idem).
50 réis-azul
(idem).
7;) réis - bistre (idem).
80 réis -yiolcta
escura (idem).
100 réis- bistre (sobre papel verde).
200 réist-verdc
(sobre papel rosa).
300 róis-preto
(soure papel azul).
f)OO róis - moldura sépia e cffigie castanho escuro.
I l.~OOO róis - moldura azul e efligie preto.
2.° Que a nova emissão de outras furmulas de franquia
seja composta de bilhetes postaes simples e de resposta
paga, de bilhetes-cartas
simples e de resposta paga e de
sobr.escriptos estampilhados,
cujas taxas e côres serão:
Bilhetes postacs (serviço nacional):
Simples - 10 réis (verde sobre cartão amarellorDe resposta paga - 10
10 réis (idem).
Idem (serviço iuternucional) :
Simples - 20 réis (encarnado sobre cartão branco).
. De resposta paga20 t 20 réis (idem).
Bilhetes cartas (serviço nacional}:
Simples - ~5 ré is (castanho
escuro sobre cartãO
aruarello ).
De resposta paga - 25 I- 25 réis,

+
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Idem (serviço internacional}:
Simples - bO réis (azul sobre cartão branco).
De respcsta paga-õU~-60
ré is (idem).
Sobrescriptos
estampilhados :
;;!õ réis - castanho escuro sobre papel amarello.
õU réis - azul sobre papel amarello.
3. o QUl~, nos termos do § 7.0 do artigo 383.0 do regulamento para o serviço dos correios, approvado por decreto de 14 de junho de l!)()::?, continuem simultaneamente com os novos scllos e formulas a ter validade os
sellos e mais formulas de franquia do typo actual,
4, o <..luo a referida validade Cesse no contmeute do reino
em i\O de junho de lUlU, e nas ilhas adjacentes em 31
de outubro do mesmo anno.
G.o ~LlO a troca dos sellos e mais formulas de franquia
do typo actual por outros da nova emissão se effectue, segundo o estatuido na 2. a parte do § 3.0 do artigo 3t;3. o e
no artigo H84.0 do supracitado rel!;ulamento, até 30 de setcmbrlJ e 3l de dezembro de la 10, respectivamente , con'~ol·m,. sejam do continente ou das ilhas, devendo no dia
111lmediato os fieis-chefes das 1.as secçõea das estações
cen traes de Lisboa c Porto, as agencias do banco de Portugal nas outras capitaes do distrioio, c as recebedorias
de concelho, remetter para a casa da moeda e papel sellado os 'Iue ainda tenham em seu poder, dar-do-se assim
eXt'ou(;ào ao artigo 38õ.o do dito regulamento.
li. o (~Ile, findo o pruso anteriormente
marcado, (I em
O?servancia do disposto no § 4.0 do artigo 383. o do 1'('f61'1<lul'l'gulamen Lo, só poderão ser trocados os sellos e mais
fOI'mulas de franquia da emissão em vigor na casa da
moe~la e papel sellado , excepcionalmente,
com previa auctOrtsac;ão da direcção g-ral dos correios e tclegraphos,
ces~ando esta faculdade para. os do continente em 31 de
~ezPlllbro ele 1\:) 10 e para os das ilhas em 30 de abril de
conforme o preceituado
no § 5.0 do citado artigo

:3~~\'

10 de agosto de 1009. = Antonio
de PJ'eitlls.

13 p~Ç(), cm
Q'TJona

.A1fJ'edo

.--

Secretaria d'estado dos ncgocios da guerra-I.a

Direcção -1. a Reparli\ã~

Conformando_me
com o parecer unanime do supremo
s~~selho elc justiça militar: hei por bem dcterminar
que
cllneedlc1a a pent:ião annuai e vitalicia de 90~uOO.réis
s e 0 de setembro de 1008, ao primeiro cabo n. o 1[)1

C

Qt~

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
18 DE SETEMBRO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.>Serie)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1. o -

Decretos

Secretaria d'cstado dos negocios da guma-Directão

grral-

3.a RepartIção

Tendo·se reconhecido a necessidad~ de rever o regulamento de informações de 7 de dezembro de HlOl, modificando algumas das disposições existeates, c estabelecendo
Outr~s que a oxperienciu aponta como mais adequadas;
e
C?nvlUdo ao mesmo tempo aproveitar o ensejo para incluir,
~ um .só texto, determinações
que áquelle diploma dizem
16Spelto e actualmente
se acham dispersas:
hei por bem
approvar e mandar pôr em execução o novo regulamento
ger~l de informações, que faz parte d'este decreto e baixa
adilslgnado pelo ministro e secretario d'estado dos negocios
a guerra.

O Inesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
~~~endido e faça executar. P:1ÇO, cm 16 de setembro de
9. = REI. = José .Manuel d'Elvas Üardeira,
Regulamento geral de informações
C.\.PITULO I
Das informações
e ~rtigo 1.0 As informações
sâo obrigatórias,
completas
sUbntâ~ras para todos os chefes, com respeito aos seus
or luados, cujos serviços estejam sob a. sua alçada e
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superintendencia
immediatas ; e, na elaboração d'ellas, não
são permittidas
rasuras, nem emendas.
Art. 2.0 Adjunto a este regulamento
encontra-se
o
modelo vigorante das informações annnaes, em cuja escripturação se devem observar as seguintes regras:
1." Nas notas biographicas escrevcr-se-ha unicamente o
que se refira ao periodo decorrido desde 1 de janeiro do
anno a que se reporta a informação, e que tenha sido escrrpturarlo
no correspondente
registo de matricula, e bem
assim no registo disciplinar.
Com esse objecto, devem
ser averbadas, com toda a nitidez e precisão, as infracções
commettidas,
especificando-se os factos delictuosoe,
e tendo
invariavelmente
em attenção a observancia do § unico do
artigo 14:L o do regulamento
disciplinar de 12 de dezembro de 1896.
2.a As informações
relativas a período inferior a um
anno podem fornecer apreciaveis elementos auxiliares de
elucidação; mas, em geral, só I1S informações
annuaes, na
sua integridade,
produzem
os effeitos consignados n'cste
regulamento
e mais legishu;fio cm vigor.
B. a A resposta aos quatro primeiros quesitos de informação annual, os qnaes constituem preceitos
essenciaes
para a promoção,
será dada com li palavra sim ou nua.
A resposta aos outros quatro quesitos, sem que fique obrigada a uma formula tão positiva, deverá, todavia, ser concisa e terminante.
Aos informantes
arregimentados
é licito, E'ID caso de duvida, ácerca do estado physieo dos informados, ouvir a opinião dos facultativo"! do corpo.
4." Muito excepcionalmente
se poderú empregar a p2.Íavra ignoro) em resposta a qualquer quesito, devendo deSIgnadamente usar-se d'ellu, nas condições que seguem indicadas :
a) Por parte dos presidentes de commissões eventuaes,
os quaes só têem por obrigação o preenchimento,
com as
palavras sim ou não) dos quesitos concomitantes
com o
serviço especial a que superintendem,
e é desempenhado
pelos seus su borclinados.
b) Com relação aos officiaes no goso da licença illimitadacl~ ou .em inactividade,
e cujo desconhecimento
informa!orJo seja patente por parte dos informantes.
o." Em todos os casos, de as respostas a um ou a mais
de um dos quatro quesitos primordiaes
para a promoção
serem dadas com a palavra iqnoro, devem as informações
ser presentes ao ministro da guerra, quando aos informados
pertencer
accesso, a .fim de que o conselho superior de

1.1 8erie

37

~romo\,õ 'S possa ser ouvido, no!'! termos do n. o G." do ::'1'tt:;o :n. o d\'ste
roirulamcnto
se a consulta for uu rior•
""
L
mente ,)ltlgada de ut ilidndc .
.li. l a casa informativa,
C"'clwtsfancias
a observar, escnp.t~ll'al' ::<(1-111,)seguu lo a ordem clnonologica.
• t'1I11
P '('lh ",~ao de C0111\:'<;O e t 'I'1UO, as seguinte"
indicações :
(~) Di h da nnm 'açfio para o legar que o informado
ceuv r exercendo,
b) D.atrt (h np !'sentil(;7l0.
c) LH'\>I1r;:1S illimi ad ,registad' s e da junta, cone elidas
durnntp o anno.
di. ~prviço" evcntrn os ri empenhados
durante o armo,
precl. [\1 <lu-se , • foram on
ão nccumulados com todo o
Slrvil'O r gim t I O 1 com outro qualquer.
e) ~él'VÇ s r 'gim nt.« 01' li ario , constautes ex lusivan: 'nte de dost c li ntos e de diligencias.
d J) Out a qu: Iq'IO' alter çJ" (~11' ll~te o anuo, na situacão
o lnf.lI'nHdo,
c que IIIP possa influir no accesso,
7:' • T as infornl'l\,u -s dos ofricia 'S cm serviço no ultrnn~~r, a", 'U ~s indicações retro-menci nadas, na parte apI' lcavel
deverão
cr escripturadus
mais as quc seJlIE'lU :
fJ) 1) ta da apr scntnção no mlllis(clio d" rnarinlm e ult ral1}"r
ú) :U'11t: elo I-m1:11"1110 elos informadus
para a provincia
ou c11~tri('t) a q'le foram dt stiu:tdos.
c) Data do desembar'lltl',
.
ri) P 'n'entug0l1l
no HlIg'Ill('Uto do tempo de serviço.
~f.'J'vi,:1) p'lI'a (PH' foi cl ~ti[1nrl(l cada inforllln(lo,
a)) .Coffimi slles (le~ellllwnha las pelos infn'lll"llos, se 01'ln: nas 011 cxtl'aol'llinarias,
PI' 'cisando·se se foram ou nrio
UCelltnl~ladas com o s 'rviç , para que foram nomeados.
Dia em que terminou a commissfio.
I) Data do embarque
paril 11 mctl'opolb.
a
d tl. 1 TO jllizo ampliati,·o, (plP n lO, tem caracter
secreto,
1esenvoh (I' u-h~(o,
quando seja neees~ario,
as ruspostas
~ adas a,~ qncsitoiS. CDIllpetinuo,
alem d'isso, ao chefo in-

c:

J)

01'1111]01':

a) g 'plicar os motivo,
nctl'l'minantes
do C111preO'oque
tenlt! a f'l·lt.O da palavl'1l iglloro.
'"
i) 1\laUlfe tal' o appdlo aos facultativos regin\l'ntacs,
quan,<lo os tenha
ouvido IMl'U dar resposta
ao primeiro
qUesltfl,

e c) D SCl'evcr sncC'intam"nte
o informado, com a mais
.scrnpn~o :t 0.·:tr,tir1:Y) e cbl'ez:1, quer como militar, quer
(;Omo Clldad'ao, scm 1<) pel'll1Itttt
' '1o, no mtCl'eese
'
d'a rectl-
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dão e da j ustiça, alludir ás suas qualidades moracs e capacidade intellectual,
d) Cit <1' quaesquer factos, de que tiver conhecimento,
ou elIes exaltem ou deprimam o individuo que os tenha
comprovadamente
praticado,
e) Mencionar as especialidades para que os informados
patenteiem maior aptidão.
f) Declarar,
sempre, harmonicamente
com as respostas
aos quesitos e com o estatuido nos artigos 21.°, 24.° e
33.0 da lei de 12 de junho de 1\-101, se julga ou não o informado em condições de ser promovido ao posto immediato.
Art. 3.° As informações annuaes serão; como regra, referidas 'L :a de dezembro, e elaborar-se-hão
respeitantemente a todos os officiaes, aspirantes a official, sargentos
ajudantes c primeiros sargentos, incluindo os das guardas
fiscal e municipal,
e os de qualquer estabelecimento
militar, havendo, na sua feitura, a considerar o seguinte :
a) Os transferidos na ultima quinzena de dezembro são
informados pelo chefe da unidade de que foi feita a transferencia.
b) Dos que, regressando
ao reino, se encontrarem
em
viagem no dia 31 de dezembro, caberá informar ao ministerio da marinha e ultramar,
tomando para base a informação de transferencia.
.
c) Em circumstancias
similares,
e na deslocação que
possa haver de uma para outra provincia ultramarina,
compete informar ao chefe em exercicio no ponto de partida.
§ 1.0 Qualquer
que seja. a situação em que se encontrem, estão sempre isentos de ser informados os generaes
de divisão.
§ 2.° Não estão sujeitos a informação, dentro das respectivas corporações,
o presidente
e mais officiaes generaes do supremo conselho de justiça militar, e bem assim o presidente
e mais officiaes generaes do conselho
superior de promoções.
Art. 4·." J\8 informacões annuaes serão archivadas nas
direcções o repartições ~ompetel1tes da direcção
~l'ral da
secretaria
da guerra. A tab-lla junta a este regulamento
ospecialisa as estações officiaes, que devem remettel-as.
Art, õ. o Embora a sua nomeá 10 não conste de ordem
do exercito, cada official ou aspir mte a offieial, é informado pelo chefe, sob cujas orncns effectivamente
serve,
dos designados na tabella a q\HJ e reporta o artigo anterior.

',.
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? chefe

onelc está installado o registo de matricula, enviará
a outra auctoridadea
informação ln/A, devidamente
oseripturada, nos seus differentes registos, para qne seja adequadamente
prehenchida,
por essa auctoridade,
e, apoz,
por ella devolvida.
Art. 6.° A respeito de cada sargento ajudante e primeu'o sargento prestará informação o chefe sob cujas ordens cada um etfeetivamente
sirva, devendo, na sua elaboração, proceder-se identicamente
ao que fica estipulado
no artigo anterior.
.
Art. 7.° Na secretaria do corpo ou estabelecimento
onde
se eseriptnrarem
os registos ele matricula dos individuas
d~ que tenha de haver informação, preeucher-sehào
nos
dIzeres ela frente e na casa F'ircumstaucias a observar tantos exemplares,
em duplicado,
da folha ln/A, relativa a
c~lc1aofficial ou aspirante a official, quantos os chefes que
d~elle devam informar, em conformidade com as prcscripÇOes transactas;
c dois exemplares
da folha relativa a
cada um do .. sargentos
ajudantes e primeiros sargcntos.
Este trabalho deve estar concluído até 5 dc janeiro .
. § unico. Nas ilhas adjacentes,
e pam 08 individuas cuJOs registos de matricula ahi não sejam escripturados,
í1S
notas biogrnphicas
das informações serão sxtrnhid as elas
~otl1sde assentos, que devem existir nos. commandos mil !tares.
lh Art. 8." Immediatamcnte
depois de escripturadas
as foas. dc informação,
nos termos do artigo anterior, serão
enVIados dois exemplares de cada uma d'ellas ao" chefes
que tenham de preenchel-as no verso.
Art. U.o Os chefes que recebam as folhas informativas,
pree~chel-as-hão
consoante o preceituado
no artigo 2.°, e
prOVIdenciarão por fórma que até 10 de janeiro esteja em
Poder dos informados uma das respectivas folhas.
§ unico. Os chefes designados na tabella junta a este
~egu~amento, e quc não tenham os registos de matricula
dOS .Informados, logo que recebam as folhas informatorias
r:?'s mdividuos sob suas ordens, lançarão n'ellas e na casa
,trCltllu.:tancirls
a obsercar, as alterações
correspondentes
e que o informado tivesse no serviço ou commissão que
est·E'Ja (1esempenhando.
Art. 10.° O official, aspirante a official ou sargento, logo
ye 1'e:eba a sua f~lha de informação nnnual, assignará a dec araçao de ter tornado conhecimento d'ella, e devolvcl-a-ha,
sen: demora, á auctoridade que lh'a tiver remettido.
§ 1.0 O chefe 11 quem, até 20 de janeiro, não tenha sido

I
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devolvida a folha enviada a algum dos informados, instará
pela remessa; c, se esta se não effectuar até á data em
que as mformações têem de ser expedidas, mandará pre·
encher nova folha, que scg-uirá para o ministerio
da
guerra, e onde se furá menção de haver sido cumprido o
que cltspõe o presente artigo.
§ :!." A falta de devolução, em tempo competente,
da
folha de informação' recebida, alem do procedimeuto II que
imu.ediatamente
possa dar logar, invalida o direito de reclamação c o poder allegar se, cm qualquer
epocha, desconhecimento da respectiva informaçâo,
Art. 11.0 O official, aspirante a otíicial ou sargento que
até ]6 d janeiro não tenha recebido a sua folha de iníormação, deverá, accusando o succcdido, solicitai-a do chefe
inforrnan te, pelas vias competcn teso
§ unico. A falta de cumprimento
do disposto no presente artigo, invalida o direito ele reclainação e o poder
allegnr-sc, em qualquer epocha, desconhecimento
da respectiva informação.
Art. 12 ° Devolvidas pelos informados as folhas respectivas, scrâo d'ellas seguidamente
remettidos os originacs
ás estat,'0es competentes,
acompanhadas
de tantas relações nominaes por graduações c antiguidades,
quantos 5Cjam os serviços .e as armas a que pertençam os informados, designando-se,
demais, em observação, quando Dão
possam ser enviadas alguma ou algumas folhas, os motivos por que assim se procedeu.
§ 1.0 08 originaes e correlativas relações serão enc1ere-'
çaclos, depois dc cumprido o determinado no artigo 1G.0,
ás direcções e repartições
apropriadas
ela secretaria
da
guerra.
§ 2.° Os chefes informadores organisarão os duplicados,
que serão reprcducção
das informações prestadas, e oon-,
serval-os-hão,
durante tres annos, nas secretarias
das estações informantes.
Art. 13.° As informações
annuacs devem elar entrada
no ministério
da guerra até ás seguintes datas:
1 ele fevereiro-as

que sejam prestadas no continente;
das ilhas adjacentes;
1 de julho - as procedentes
do ultramar;
1 de outubro - as dos alferes de engenheria e artilho'
ria, e aspirantes de cavallaria, infantaria e de administração militar, que, no anno anterior, tivessem concluido os
correspondentes
cursos na escola do exercito.

20 de fevereiro - as originarias

1.' 8 riu
=-

3'H

Art. 1<J,0 Nas unidades a -t.vus de tropas, os capit~(; f.)[",
por escripto informações,
conforme o morle!o B,
Jl1l.lt? a este l'1:'gulamcnto, d08 subalternos,
aspu-i-iu-s a
ofh~JaI, sargento ajudante 13 primeiros sargr nto d: s suas
COlllpallh!uf\,
esquudrõcs ÔU hatcrias ; o' couunandantes
de
gnlpo ou batalhão infonn..rã» dos capitães (h l'(';;pretiva
Ulll<lade, o nas informações
prt'stadas
pelos c"lpit:il" declararão voufurmnr-so com dias, 011 escreverào o ('U ,;tnw ;
o tellPnte curouel informará
do" officiaes do esta lo m-iior
do rl'ginu'nto, o conformar-se hu ou e, crevcrá o seu ju zo
nas pre:;ta(bs pr-los conunan IUlItC's de grupO) ou bat. Ihão
e,I'elos cnpitães ; e o ajudante
informará dos sargentos
ll.llldan tvs.
~
,
-,
l'
~ 111111'1),
Estas informações serão present-s ao crunmmdante até f) de jaueiro , e P'II' este conserva las durante
~l1dal'ã,)

Um armo

~\rt, 1::),0 Como regm,
todo o dl('fc dl~Ye ouvir a respe~tr! de ('ada snbordinndo
o juizo que d'elle forru. m os
~)flll'I:les q1le, no mcsm» servrço,
desempenham
funcções
Interlllediarias
ás rio informan tu e informado.
AI:t. Hi_u 'l'oc!o o chefe, a quem sejam (·nvia,l;IR. para
se"llll'u
' t'orlllaçpcs
~ pras t :l(1:,S }lnr
fI""
-ln pam ('"tl1<;,IO' ~lIpl'1' 01', ln
o H:laf'R seus 8ubordinados,
(levará apreciai-as;
a, qnando
COln cll'h,,; ~e nan
- con f'orme, tlll'mu
,
I'ara tam• b ('Ill o seu jUlZO
' ,
a re~p(,1 to (lo informado,
.
AI't, 17," Hcmpl'e que I1I1l ofiieial, aspirnllte
a olTIcial,
sal'''clit
"
.... ,., () ;\J'IlH ante ou pl'lmell'o
sat'gento IllU( 1(' (1e co II(Jca,
ç~o, P()!' fúrlll<l que em novo corpo ou estabelecimento
p,ts~e· "ser
"
't unH 1o o ~eu r(,~IS't o d(' matncu
'I :1, {'11m
e~erlp
1
o~
l'
'
'
da a respcc:tl\':t
'
'C ( oel\ lIll'n t OR ( 1e tt'ansleren(,Ia
8era• enVIa
~n ~rr~la';il_o (modelo A), relativa ao periodo decorrido de
( c Janeiro até á data em que o informado receber guia
para o ::leu novo destino.
P()~l't: 18,0 Sempre que um' otIlcial mude de t'ommissão,
d ,forma
que outro pa~se a ser o chefe que d'elJ(, tem
te, IUfonnul', mas sem que Il11H1e a estação onde se e~t'ri pV~I e o sem registo
de matricula, ao novo chefe será cnl
pelo a~tigo 11 respectiva
informa~ã() (modelo A) e
ti. '~hva ao periodo deeo1'rido desde 1 ne janeiro
até
(t~ta
em
que
o
ofllcial
receber
guia
para
o
seu
novo
d es luO

r~f,(~

a Al't, '19,0 Todo o chefe, dos designados na tabella junta
as e,ste regulamento,
sob cujas ordens qualquer oflicial,
ge~~~'tnt,e a oflieial,. sargento ajudante ou primeiro 8arSirva eventualmente,
deverá, quando esse ofikial

392

ORDEM DO EXERCITO N.o 13

1" ::-lerie

ou praça de pret termine o serviço, enviar d'elle informação (modelo B) ao commandante
ou chefe de quem o
informado dependa.
Art. 20.0 Sempre que um official, aspirante a ofticial,
sargento
ajudante
ou primeiro sargento,
seja nomeado
para prestar serviço sob as ordens de outro chefe, 1~II1S
sem mudança da estação em que se cscripture o seu regIsto
do matricula,
ao novo chefe será enviado pelo antigo a
respectiva informação
(modclo B),' concernente ao periodo
decorrido desde 1 de janeiro até á data em que o nOll,eado
recebeu guia para o seu novo destino.
Art. 21.0 O militar que tiver por menos justo ou exacto
qualquer dos dizeres da sua informação annual, poderá r~clamar dentro do praso de tres dras, contados a p:ntu·
d'aquelle cru que a tiver recebido.
.
§ unico. O militar que queira usar d'este direito, assim o
tornará expresso na folha dc informação,
quando declare
ter tomado d'ella conhecimento,
indicando qual o dizer OU
dizeres de que reclama.
Art. 22.0 A reclamação será dirigida por escripto, e pelas vias competentes, junto com a folha de informação, ao
chefe informador, que resolverá. corno for do justiça, dentro
do praso de tres dias, contados a partir cl'aquelle em qne

a

recebido .
Art. ~;). Se ;) chefe não j ulg'al' proecdcnto

11011\'01'

I)

a I'Cel:11l1:lÇ:i~,

o o informado
se não conformar, poderá este nltnno fOlmula!', dentro do praso de trcs dias, nova reclamação , Ú gnal
juntará quacsquer
documentos
que sirvam parn fundamental-a.
'
§ unico. Esta reclamação será pelo chefe infol'l11:1ntc enviada, seguindo as "ias compc'telltes, ao presidente do eo~solha superior ele promoções, ucompnnhuda de um l'nlatoJ'lo
em que o chefe exponha as rasões (Jll~ ü levaram a nr,,) [lt- ,
.. . rec 1amaçao,- e de quaesquel' (1(leUllll 'ntoS
tene] er ii prnmtiva
que o chefe entenda poderem servil' para, jnstificar o ~eU
modo de proceder.
Art. 21. o As reclamaeões
sobre iuformacõcs anJ1u:tcsf'
,
>!
()'
cm flUO () reelamante ou reclamado tenham a patente (e I
·1 genera, I' se1'l\0 reso 1VI'd [IS, em UnIca
... lllstancW" })O o.
tiela
el
, . t 1'0 dO·.{
mlJ11S
a gucrra.
utrotanto ~e pratIC'al'U, cm qu, _tlqU 1
t1lts eircnmstancias
do artigo ~5.o, quando o informante (lI
o informado for igualmente general.
d,?
Art. 26.0 Nas direcções a repartições
compctr:Jltrs "
1 guerra procc( 1I'r-8e-ha ,1 revlStio
. ~ (C
1 t,0.dllS ,toS
.1::;
secretal'la. (it
folhas de informação, sendo separadas em grupos dlst!J1(.

] .• Série
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aqllellas em que se dêem algumas das seguintes circumstaucias:
l.a Diseordancia
entre as respostas
aos quesitos e as
eonsidera~ões
feitas no juizo ampliativo,
ou entre as informações ou juizo ampliativo e as notas biographicas:
. 2. a Discordancia
entre as informaçücs
prestadas
por
dlfferentes chefes a respeito do mesmo offieial ;
;~," Resposta
desfavoravel
acerca de qualquer
dos
quesitos;
4.a Declaração de que o informado é merecedor de alguma especial recompensa,
por trabalhos de reconhecido
merito, de caracter exclusivamente
militar, e de que o seu
auetor não Lenha recebido dos poderes publicos gnlardãc
de especie alguma.
.
f, S 1." :\'ão sâo subruettidas
ú apreciação do conselho, as inorma~'ões dos ofliciacs em inactividade,
e nas quaes se responda negativamente
ao quesito relativo iÍ aptidão physica.
§ 2, o Quando qualquer folha do inforruaçâo
esteja comprehendida em mais do um grupo, será arrolada n'aquelle
dUo as direcções e repar-tições
adequadas
da secretaria
,a gll('rra julgarem preferente,
devendo em tal caso cons~gnar-se este acto annexa ou marginnlmcntc,
em sueCInta llota, ou em observação.
•
Al't, 2ü.O As folhas de informação, separadns nos ter- •
do artigo anterior, serao remettidas Ú, ;;," n'parti~ao ~
c a secretaria
da guel'ra, acompauhndus
de urna relaçã:J,
onforme o modelo C.
.
§loA
inf orrnuçoes
~
'.'
S in
com resposta negnti "va ao pnlllelro quesito, em virtude de os informados se encon trarelI}, n',t situação
.
~ d'e inactivi
ividad
1
•
ane ]lO!' (oon(;a,
o que nalj
~stc.J,:lJUeomprehendida
cm nenhum', da,> outras cirelllllsáanclas llleneionadaH no artigo 26.°, n;1O serão rcmettidas
lUcsma repartição.
A rcmrssa das informações verifit'ar se,ha em ires
poc la:; di tinctas:

:08

\'~to

~t(: 1 de 'março, as do contio<,ntc c ilha" ;
A. ti: ~O de j tlllto, as rCt'ebldas (lo ultrama r;
lh ,tt·;) de ontubl'o, as d0S alfcrL'>\ de cngen!Jcria, :t1'tiçrt'la c aspirantes de clwallnria, infanteri:t c lulmini:llr[L·
a' (I militar que tenham conduido o respectivo l'U1'80 no
llno anterior.
97" \ o t'onse 1110. upenor
• I1c promo<;!les
~ serao t :Uh'-.'.1
lU enVIadas, pelo milli. terio ela g\H'na :
a) Hela)'õet! dos oíliciacs quc, ctitando incurso::! na f\l'-

be Art

N

l'

HCI'Je

gunda altcmativa
dos artigos 24.0 ti ni3.0 e no" artigos
2,).° e iH." da 10i de 12 do junho do 1\101, pOi'\S,Il11 ser
Oll (';;ttjalll
preteridos
ou uihibidos
de prouioção,
por más
informaçôcs,
r-elativas
a comportmucnto
civil ou militar,
e a ('O TIl Iwtl>nc ia prof ssioual.
11) 1:,·1:1<;;10 dos oflicines (ll1f', por estarem eompn lH'ndidos nn RL'gllllda alt -rnativu
do artigo 21.0 da supracitada
lei rI pr moç )('s, ~Ó p()~~alll ur promovidos
ao po,;to nmnediuto, depois de consulta favoruvel
de uma junta IltJ"pitalal'.
~ unieo. A remessa
das infununções
constantes
das ali-

ú), serú acompnuhuda
das
de cada um dos relacionados.

IH /I" o) e

annual

CAPITULO

folhas

de informa<;lLÜ

n

Ilo conselho supe rlur de promoções

(A-}

Art, 28.0 O conselho
superior
de promoções,
('ollbtitnido
no, ermos (lo artigo \11).0 da cartn de lei de 12 d« junho
de 1\\ 11, funcciouará
em uma das salas da secrcturia
do
est 1, d(ls negocies da guerra.
.
~ 1." () ~()lleral mais graduado
ou antigo será o pres1dellh'; e de secretario,
sem voto, servirá
o chefe da 3. a
rC}J.d'l1\,'ão <la direcção geral (la secretario da gUE'rra, a
cujo ellrg-o estarú o archivo
110 conaelho.
.
S 2.° Os membros do «onsclho terâo r sidcncia ('111 LISboa e no ('ampo entrincheirado,
e !:lerão nomeados de 0ntro

IS

oflleiaes

generaes

que

não façam

parte

do quadro

da RPel'lltaria da gnerra.
§ 3. ITO caso de impedimento legal e prol(logado
do
.'lIgam (10" membros do conselho, o millistro
da guerra JlO'
mear:\. o official que o deve substituir.
Art. :W.o ÁTão póde intervir
nas dcliberaçõcb que o conselho tenha
de tomar
a l'('speito de qualquer indivi.dll.O:
. ~." O que for seu parente
até o quarto
grau por (hrclto
CIVJl,
por (,ollsangninidade
ou IlffinicladE'.
2.". O que d'elle tiver }Jl'ebtado infonnaçao,
on a seu
re8pmto
tivpl' fllrmulaclo qualquer
documento
(1',e o con~
selho, para a sua decisfl.O, tcnha de apreciar .
. Art. no.o Dado o caso dl' impedimentll
eventual ou :tCCldE'lJ~al de algam
dos lll<'mbros do conselho,
p<Í(lc e~te
funel'lOllar
com os qnatro
restantes.
Nas deliberações
que,
em ta(>" cOIl<li<;ões, haja de tomar,
o presidente
tem \'oto

de
/J
..

~

qualidadc.

A ~t. ;H.
rnoc.'o<;s:
/,

f.

(fi.'

II. '

•

~ào attribuiçõcs

o

elo conselho

su perior

J

~

""

. !ti ,t Ifll.

t

..

.~Nlr,.

"jr

-,t~;{,-- f-11/

)

els.

f /1#1
I

I

PfrO-t p~

1.-

'erlU
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1.0 Uesohycr em ultima instancia as reclamações apresentarias ácercu das informuções annuaes, e eu! (lue u reclamado ou reclamante
não .eja official genel'al ;
~." Proeeder
ao exume dus informações
annuacs que
lhes sejam enviadas pelo miuisterío da guerra;
. 3.° Consultar sobre as propostas de promoção P'!" distJIlC~'ão;
. 4.° !{esolver II. sittwt;fio a dai' aos officiaes (IUC <tenham
slll.? preteridos por estarem prixionc: ros de gllen'(;
D. U Hesolver os recursos apresentados
SOOl'e materia de
promoçao;
G.u Consultar sobre qualquer assumpto que diga respeito
a prolUoção, e que pelo ministerio da guerra seja mandado
SUOUlPtter ao seu exame.
Art. :32." 1~1)::; casos a que se referem os n.OS 1.0, H.o,
4.°, ;).0 e (i.0 do artigo anterior,
O presidente
dcsignurü,
d~ entre os vogae~, qunl deve ser o r slator ; a, sobro a
dIH('U~sào do trabalho
qne este apresentar,
formulará o
cOIll;(,lho um parecer, que por todos será nssizuado,
e a.
qne tcrão de juntar
declan'~lo
de voto aquelles (lue assigUeOl vencidos.
•
ti AI't. :1:>.° O trabalho
a qne se refere o n." 2,0 <lo ar0
Igf: 31. sed equitativamente
reg'ulaclo pelo presi(ll'ntej
e, a '('rca d'elle, formulará dcdnraçào
de voto quem disCordar <l;~~delibernções
ad( ptadus pela maioria (h, condelito. l<;sse trabalho :<ení. inicindo, log,' que l>l:'jalll recebia~ u~ ilJt(JI'lnnções, c pro t'guid, ató á sua, ultillJação .
. Art. i3-!. o Para o fim elo que trata o n. ° I.o do ar~ 1 °. o conse II10 rpunll',t., no (Ia
I" I .)
r, J'
. ou no
.tigo v,
c Jlme1l'o
llUlllediato,
se e 'te for feriado, c até J 1) de' fevereiro de;erao, (!'Ianto possi\Tel, e tal' resolvidos
os pI'oce~~os de
ecIUIlla(:ào.
d AI,t. 35.0 Para estudo ou resolu\,;io de outros aSimmptos,
entro das l:iuas attl'iol1i('ucs,
() conf\elho rennirá, )lO" conVocaç'lO I
.1 •
. I
.'
(O seu pl'el:ll( ento,empre
que este'
JU glW conVenIente.

°

d § nnico. Os procf's 'os, que ao conselho forem submctti.
fOs, iSerao, inalteravelmente
acolllpanhallos
('orrelal~odPart'ccl"
formulado
pela'
direc)'ão
Oll l'('partif;ãu
:11'1'0P ria H.

nu

Art

tiv

,

3!l.o O

'elho, na re:;oJu<;ll:odos a~sl1mptos que
pô(le rl'correr a qll:tl3. quer meios dl' inf'ol'1
1.···
I
.
SCu prtl( ente arultrlO, JU gllJ III'C\"8:11'108.
§ I'o '1 \" em
. e
'
aUct "1 ~ 8 1II1Ol'maC;oeH que hajalll de spI' pr 'Citada por
0l'l( ades
dcpendent
do ministerio da guerl'a, SI:J'aO
ln' e,r de estudar,
<If;ao oU"

CCJI1

8D6
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directamente
solicitadas pelo presidente
do conselho, ou
por qualquer dos vogaes relatores.
§ 2.0 As informações que hajam de ser prestadas por
entidades dependentes de ministerio estranho ao da guerra,
serão a este solicitadas pelo presidente do conselho buperior de promoções.
Art
37.0 O conselho superior de promoções proferirá
sobre as reclamações
urna decisão , sem recurso,
c em
que, alem de resolver por fôrma categorica o assumpto controvertido,
declarará se do respectivo processo deve derivar qualq uer procedimento
contra o informado ou contra
o informante.
Art. 38.0 O conselho superior de promoções, tendo recebido as folhas de iaformação,
em que se dêem algumas das
circurnstaneias
previstas no artigo 26.0, procederá
da maneira seguir.te :
a) Quanto ás do 1.0 gl':;po, decidirá se existe motivo
para alter~r a resposta a algum ~os quesitos que importam csscncia lmen to par·a a promoçao, o que no caso affir..., mativo se notificará
ao informante
e ao informado.
O
conselho verificará,
demais, se ao chefe informante deve
podil'-se :t responsabilidado
pelos desnccordos que se notem
na informilçfio.
b) Quant..
às do ~.Q gTllpO, {jxar:t qual D inform:t<.:lI.o
que do otnl"ial devo ficar subsistindo
para !lo; devidos pitcItos, e ig-ualtnentc verilil":Il'n
se a [tlgllm dos infurmuutce
devc exigir-sc a responsabilidade
pela inexactidão das suas
(leclaraei!eH.
c) Ql;anto :is elo 13.° grnpo, srpal'llni aquellns «m que
~e npontulIl fad()s (!lI C HC·OIl,l'1I11'1ll a pro ce der ('oIltr1l os
Informado."
independentemente
das conseq ucncins f\lr~adas da má in tormnção.
cl) ~,l1;tlltO ÚS elo '4.0 grnpo, sepurará
aqucllas qllc llig<lm
respeIto a inclivj(lnos, qlll!, no entender do cunsolho, Illl'reçam alg·uma r,,001)]I)I'n8:1 especial.
Art. :1\) " ~;('lllrll'l:l qtln, para elar C'1tI11prillH'nto a qual.
quer ,1'(',;oll1f:ào do comwlho, spja devolvida ao infnru1il1lte
uma i.olh:l (l(~ jnf(,)l'ma~.rt(), elle Jll·ocm·arú upro\'eital-a
para
?sse hlll ~ (~l1anllo, porúm, o não cOllsiga, org:lnis;lJ"Ú llOV1~
mforllJH(;ll(), "lU Ilarmonin
com a deL'il:!ão do c()II~('lho, c
que IH'olo!>nnhar;\ a primitiva, na sna devoluC;i'l.o.
. § Ill!ic~. Em qn:dqller· (los rloi" C'a~os, () 'duplica(.lo .d~
mfonnaçao
(lt'vc fi(·al· !Jarmonieo com a (lorradeira mlolmaçllo pn" t'lda.
0
Art. 40. 'rodas :IS resohH'õl\s ácon~a elo individuos f:j11-

I

I

•
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jeitos á acção d'este
ministro da guerra,
nar, para poderem
tar alcance de serem
feitos.

39i

regulamento,
serão transmittidas
ao
em seguida á sessão que as determiter prompta execução,
com o saluproveitosamente
rapidos os seus ef'

§ 1.° Obedecendo a estes principios, serão cornmunicadas as resoluções do conselho, relativamente
aos officiaes
constan tes das alineas seguintes:
a) Officiaes que, por terem má informação a respeito
~a sua aptidão physica, têem, em conformidade com o artI~o 21. o da lei de 1~ de j unho de 1901, de ser presentes
á Junta antes de promovidos.
b) Officiaes que, pOI' mal informados acerca do seu com~ortamento
militar ou civil, ou da sua competencia profissional, não podem, em virtude dos artigos 24.0 e 33.0
da lei de 12 de junho de HJO I, ser promovidos sem consulta favoravel do conselho superior de promoções, tendo
alem d'isso de ser transferidos, uns e outros, segundo o
~stabelecido no § unico de cada um dos dois ultíuios retroInvocarlos artigos.
. c) ~)flieiaes 'Iuc, em fa('(\ dds documentos a qlle se refere
o arligo 27.0 d'este regulamento,
continuarão inlnbidos de
prollloção, ou adquiriram direito a clla, ou devem ser predentel:l <tu conselho sup .rior de disciplina, ou, finalmente,
valll ser reformudos, tudo nos termos dos artigos i;2. o e
.0 e
seus paragraphos
da carta de lei de 1~ de junho
d

81

e 1901.

'

in s~oC
o
.
oncernentemente
aos o ffici
ciaes que por estarem
d Cur .os na segunda alternativa. dos artigos 2·i. o e 33. o
n; Sllpl'/lcitada carta de lei de 12 de junho de 1901,
c o portem ser promovidos sem consulta fa voruvol do
d?~selho snperior de promoções,
o mesmo conselho inq~eará, logo que o nssuuipto lhe for submettido, quaes os
de e:,pO(~elUser promovidos durante o anno, ou quues poee rao Vir a sel-n, s até á data em que lhes competir o acd 8S0 nao ll1el'(>ccretn mau conceito ao chefe sob cujas 01',~~l~ tsi:vum.
Hl"lativamentc
a estes ultimos om(~iacs, a
.
tar! re ' Il.n<l
~' dI'a guel'l'a, com antcce( en~la nec ,sana,'I' 80 IC1al:~ln
onua<;ão
d'elles,
a
qual
será
presente
ao
conselho,
P a SU<t r" 01 ~ d fi ..
A. . ' ~ U~ao e llltt Vil.
.:1:1. o l'~das ati decisões (lo conselho devem ser transconce as, na llltegra,
aos informados,
excepto na parte
tes pncllte ao l'roeedimento
11 haver
com os informantod~s 01' seu turno, aos informantes
serão commlluil'adas
as resoluções do con 'olho, sem rcstricção alguma, e

lllittIJ'

3!l8

•
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em que elles estejam, por qualquer maneira, comprehendidos.
Art. 42.° As conscqueucias
resultantes
do exame das
informações annuaes tornam-se effectivas, a contar desde a
data cm que o conselho superior
de promoções tenha
apresentado
as resoluções constantes do artigo Ll0.0, mantendo-se todos os seus effeitos até á apresentação
das
correspondentes
communicações
do anuo seguinte, salvo o
previsto no § 2.° do artigo 40.° supraoitado.
realisadas por virtude do
Art. 43.0 Nas transferencias
disposto no § unico elos artigos 24. o e 33.° da carta de lei
de 12 do junho de 1901, declarar-se-lia
por motivo de iuformação,
§ 1.0 Quando os indivíduos sobre quem incidem as transferencias
obrígatorias,
não se encontrem já sob a alçada
dos chefes que os puniram ou d'elles mal informaram, ou
ainda quando, pela sua situação, não possam ser transferidos, deverão declarar-se na ordem do exercito essas circumstancias,
a fim de que, nas notas biographieas das respectivas matriculas,
se lhes façam as iuscripções apropositadas.
§ 2.° As communicações effectuadas por nota, dos aspirantes a official, sargentos ajudantes
c primeiros sargentos, no sentido precedentemete
referido, serão igualmente
escripturadas
nas rcapectivas matriculas.
Ar-t, 44.° O conselho superior de promoções aprcsentará, até 30 de novembro,
o seu relatorio annual, onde,
alem de mencionar as occorrencias
que se tenham dado
n' esse período, dignas da attenção dos poderes superiores,
c de alvitrar as medidas attinentes ao aperfeiçoamento
do
trabalho que lhe está commettido, lhe é licito fun<1amentadamente designar:
1.0 Quaesquer chefes a quem deva pedir-se responsabilidade pela inexactidão
com que hajam informado dos
seus subordinados.
2.° Quae::;quer indivíduos
contra os quaes deva have~
procedimento,
alem das consequencias
forçadas da lua
informação.
3. ° Quaesquer individues a qucm eleva ser conferida alguma especial recompensa .
. ~rt. 45.° ~Na expedição da correspondencia,
respeit~nt~
as informações,
observar-se-lia o disposto no artigo 267.
do regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito, substituÍI~do, porém, a palavra confidencial, consignada
no mesmo artigo, pela palavra reseruado.
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Art. 46.0 O conselho superior de promoções será, em
tempo util, inteirado sobre se o" seus alvitres c resoluções
for,lID ou não acceitos e homologadas pelo ministro da
guerra.
Art, 47.0 Ficam revogadas todas as disposições, que
ácerea de informações e sua apreciação estiverem contidas em diplomas regnlamentarés anteriores.
Paço, cm 16 de setembro de 1909. = José "llanuel d'Elvas Cardcira.
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N.o 13

Anno de 19 ...

o\.

Regimento de ...

Folha de Í11jcJ7')nação relativa ao periodo
de janeiro a .. , de ....

Nome ...

Posto ...
I

Doto.
do nasctmeuto

'

-

-

...

.. de
de 19 ...

Data
do as cnt nment o
(10 Jlraça

I
I

Campanhas

... de

Dat"
üo pnato actual

...

~
.~
r
.~

.8r.

.~
~

-

-

dl ...cii)}ina.

COD(ll col'açõl's
'

Pena
imposta

---

de 19 ...

de 19 ...

e fcrhucntca

Infl':l.l'f"HO

dI'

EKtado

-- ------- . .. de . ..
. ..

c:

decorrido de 1

Data

--

P

lOl1VOrl'S

---

Por fl_11('1I\
(nom« (' posto)

---

Unidade
em que
foi appf tcada

-

OIWE:\I DO EXERCITO N,o 13
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1.8 Serie

:;\fODELO ~\. (cerso)

Circurnstancias a observar (a)

Respostas

QncFito8

Juizo ampliativo

1,0 'rem nptidão physicn ?
'I'cve hum cumportamento
militar durante o anuo '?
3° T. VI' bum comportumcn to
civil durante o uuuo '?
,1,0 'I'em compe tuucin profissionnl '?
5.° Como dcst-mponhn a. fuucç'õc, de eurnmanrlo '?
6,0 Procurn augm -ntur a sua
instrucção
'(
7.° I;: dedicado pr-lo sorviço ?
l:>.o ]o; zr-Ioso nu íiscul isnçào .10.';
~.o

int"n"ti~,1~~z"Ij::
'};:. f:::....
:_"'.u:
,r' ...'?

Declaro que tomei conliecimenro em , '. de , , , de 19 .. '
de tu/lo que consta da pl'esente folha de informaçõo que me
diz respeito , " (ú)
.

cc)
. , . em .. , de , . . de 19 ...

o informante,
Cc)

(a) Do dispo .to nas regras 7.' e 8." do artigu ::l,", esrripturar
o
que for ner-ussa rio.
(ó) (~inf:JrII1<ldo :l('res~"Jltará ,n so. cunfurrna
ou rc,,!ama.
(c) Nom e posto, c~rlJlto bem If'g'lvt'lmf'IJ(f"
C
",;tI,4

"/ ."._ti ";;""'f
11,'I

Jf

I

',1..

',ti.- ",tJ-~L~ til} ; ..,.--,a, ,I'.

/IM}
I
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N,0 1:;

~============================================
)!ODELO

B

(a)
...

(c)

(b)

Informação

CÚ'culllslancias

..

•.• (I<)

(d)

do
a

observar (f)
Re spos tas

(~llCSitOS

Juizo amulint ivo

1.°
2."

;:\!'m aptidão physica '?
I ove bom comportamento
militar?
3.° Teve bomcompor tamcuto
civil '?
1.° Tem compctencia proflssional ?
5.° Como
desempenha
as
fUIl("~~U('~ <lo commuudo?
6,0 Procura aumnuntur a sua
. instrucção?
7.° l:~dcdlea.lo pelo serviço?
~.o
E zclozo na tlscn lisac ão
dos interesses da fu-

-

ZClH[a

em '"

~

de '"

(7e

j,')

•. ,

o

ínform ante,

(g)
C(t) 001'11<)
1. 1
.
..
(I) G.
ou ustnbe ccunento, cscripto n tin tu preta.
(c) Ii~np,~ ou batalhão.
ou companhia.
(d) p,ttt·na, esquadrão
osto.
(e) XolJle.
(.f) Do ,1'1'1)
') :'.0, cs-rquurur
,
~ os t I) nns }'pgras 7.J e 8 (O[ nrtig»
qun fur lIece"ari" .
(9) '"•~Olneel)o·t
.
t.
s o, C'SCl'lpt.O
u -m l'pgl\'e Imente.
,ti

o
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MODELO C

ln ...

(a)

Relação dos officiaes no verso indicados, e que deve
ser pr esente ao conselho auperior de promoções

Sessão em ... de ... de ...

(fi)

})il."l' .

. ~
\ ao ou l'!'llartlça'J.

406

S!tua~ão

ORDEM DO EXERCITO

Po~tos

Nomes

I

----

N.o 13

Autccr-dentos
(a)

1.' Serie

Resoluçâo
do conselho

I

,

I

(a) Extracta-,
por ordem chronologica, n'csta casa , as dl'libl'raçõos anteriores do conselho relativas a cada informado, quando as
haja, ou qualqnor il\(licaS~ão qUI' possa servir de c6c!arecilllCnto,
ao l:r:<,smoconselho; trancando, com um traço diagonal. a casa supracitada,
quando não haja a rl'cristar circumstancia
alguma"
.
Em cada folha d",~te mod ..lo ~ào incluir mais do que trvs !U(l!viduos. O modelo deve SOl' impresso n'urna fulh« de papel allnuSso,
aberta.

1.- Sede
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~~======~==================="===========-~~=====
. Tabella das estações officiaes que tê em de remetter
as mformaçoes annuaes, chefes que têem de prestar informações
e a respeito de quaes dos seus subordinados

Estaç-õ(

s
ttom
as iJlforllla~'õ s
(11\0

r

Chefe s

ln

fJ1l0

" ftJ'ln~

Tud lví duo

pro tum
~'Õ( 8

0:-. l111

f

dr quom
ii

101'JII.

ui

Oífíciacs

g"llrraeS,
OU
<1lH'1Il suas funcçõvs desr-mptmhe, dirvctnrucntc
•

Mi"i,'"
do
ra

'I

Rep",,,,,,

<l, .,. \
Linctp do lllirfbtro <1a gUl'rra

J
\

Chefe da rr-parti-]
ção do gaLinf'te
Bihliothccario

subordinados
ao miaist"rio da guerra; r-xcopto
os general', de divisão.
Chefe da repartição
do
gubiue t«.
Ajudante ele campo.

"""_\
'"

,;

I

I Pessoal

.1
I

Sr.cretaria

I

I
da ea-)
d'

s~ militar
l~l-Rci ....

1

Arljunto.
Ofllciacs

da casa militar
.'l:ig' st.ulus e
Altczus ( íl'cet ivos), excopto geIH'r·'l!S dt divide

eh,·f· ,b

"'''''iti·l. (

tur ,Ie EI-Hei.

da rcp.i rtição.

Suas

são .

.\jmLlIlte (II' campo (sendo
oílicial do r-xerci to).
1
Secretari:l. do SU_jl
Pre sidcn te do ,u-~ Proruntor de justiça.
premo conselho
Di-feusor
oJ1icioso.
premo couselhu
de
t J'ustl'ço rrn·1'lPessoal da secretaria.
de justiça militar
ar
.
u

I

I

Presidente
da sec-I Secretario.
ção do exercito 1 Ajurlaut. de campo.
Vognes

.' ....

1

Ajurlun tr- de campo.

no

Secretaria
premo

do sucon,elho

Ue. rlc f eza
cional

...

na-

Presidente
('on-I
Secretario.
sclho .general rlo) Ajudante de c:lmpo.
exercito.
. . .
Prl'si,.lentes <1assec-1
~·Õl!S de estudos

I

Presidpnte
da 2."
ô"l"~·ão de (J,tudos do COIl dho
gl'lleral da armada
.

(lo s"l'viçn rI!] esta(lo maior vogal da referid:J se<'\'fw.

Offici:ll
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Choros que prostnm
illful'll1a~'Ü()i:!

N," 13

1.' Scrie

Ind lviduns de quüm
0'-' r-hufe s informam

--1---

Chefes (la 1,', 2." e 3,nrepartiçõcs da direcção geral.
Comma udantcs
das circumscripçõcs tia guarda

118":11.
Directores
de estabelecimento, iui litares, presiDirector geral da sedentes de cummissões e
cretaria da guerra
counnan.ln n tes milita1'('S,
dircctumento
subordiuados
ao ministcrio da gnerra e que não
sejam uJlicia('sgL'Hl'raes.
Aju.laut c do campu,
Clu'ú'''; de rcpurtição.
P('stioal (:\a dirvcçã» qUI'
,
sr-ju divi.Iirlu so em SL'CDirectores
..
~·ÜL's)
.
Membros do jury dr exames para o pu-to de JIIajor.
Mernb ros da commissão do
apcrtciço.unoutc
da arma OH ~"rvi\'u,
Cnmmandnutcs
das unidados uetivns (la 1'0'1>('ctiva urma e (las escolas pruti-us.
Dircetorcs
. • . . Ofliciacs 1;111)('rior(,8 elos
estudos
maiores
sem
conunissão.
Dirce tores d,~ estabelecimcn tos OU dcpositos ql1lJ
lhe estojnrn direc tamento suhorrlinudos.
Ajudante
dI' r-ampo.
Todos
• • • .1 PI'~,o~ll da rcpnrtiç ão.
Cnpit:ws li tum-u tcs do,;
o l\Iai" gr~dt1a(lu
estudos
maiores
sem
~
ou antlgu.
cOll1ll1isstw.
...
;;L Cltd'p <ln 2,"
Comman,lantl's
das ''1,,'parli,'ão
da
çuos ti,('~ws dnH ilha~
...
Hcprctaria da
adja('en tos.
<.l
gnprra ...
'1:j
Cl,et"('R <la 2," ('
Omciacs
(las (lill'l'l'enü:s
:3.• ),I'pnrtiarmas .. ,II sl'rvi,'() na <11ÇÕ!'R da di ['('cree~'ã() para. ('treitos de
\~:lo geral do
tirocillio
do
e,;tadu
SI'l'Yiç~odo
maior,
t~\(l() ma ior ./

l

"1

Dircc\'uc~ c l'rparti~'üps da svcrotarin da g-U('lT:I
" dir"'(','ão ,lo
servi~·o do p, tado maio!' , , ,

I

-t

1'1'-1

<l)

1'8-

L" Scrie
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E. ta~õ(ls
quo remettcm

Chefes que prestam
íuformaçôes

:t_ informl\ç{;c~

I

I n5J~(',cçãu das 1',)1'- (
t 1ft C a (: t) (' s r Inspc« tor.
obrns

nulit.u-e«

I
Inspo('(':lu

legl',;phos
tare . ; .....

du,

J
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udiv lduos de quem
chefes íuforruam

OtJ

Pessoal cm serviço na inspc('ção,
III~P('dol'CS elo serviço do
pllgcllllpria 1)[1;-; divisões
e corumnndos militares.
. , . ./
Inspector elas fo~tiJi('a\'ões
de Lisboa.
Pe~suill da «onunissão consult iva .
•\jntlallte
do campo.

\

I

W-('

.

m ili-

I

I

(la iuspor-ção.
('Olllll~lalll<lallttel' da C(llI!IPtaII lia , ()I'
('gl':I)llb as
ele pra~'a,

Pess,)al

Uircctores
11I"lItO

ele «stuhclcci...,

ehl'!'1' da ,;p('l'r;tal'Ía g('I':ll.
Ajudante
dr' ('ampu.
~lth-<1irel'tol"',
,k l' tibcI, c inu-utns.
llir,'<'fol' " ,1p I·...ta- ~ Adjuuto -.
() ..dl'lllui, olll('iae ...('III ,['1'hel cc imen tos .
\ j,,'o 1I0~ c"I:!1,c]uciJllPlJta-.
('I,ofl'$ d,' (,(,~,1(I),
( 'It~f' (la ('crl'ta-! Outro, olllc iaes em 'C'l'yic;o
na ...I!~rl't:lrja o 110('01'!'l,1 gl ral . , . ,
.;P1l1U de adiuini.
tr:\('10,

'i

\"(Ig'l('~.

Pr'·...id -ntr- . . • •

I)ir",'I~r

<la 1ll,IJlnJ

tl'lI<;UiJ,

,

])lr,'l'tul'

•••

.I

I

.]" cl '\10-1

~itu ('pllt,,1
<1alll")I(U,

I rircctor ,b manut ",,'1(,1,
Director .]0 dl']lo,i o ,:,'utr.t l ,11' rlrcl:IIH '1ltOd,
" jll!hn t,· elO' '''I npo,
p,·s oal (11 III' nu I'1l<;:í.I,
nJ1j"i'l S " , pil":!1tt'ti a
ol1idal ('J,I iu~tl'll".'ií.o.

p,

ssoa J <lo el,'po ~t

•\~l'il'

.],. (:'1'-

.\

IIt, S

"

I•

ot1i('ial

('m

til'UI'iuio.

! S"~lIl1(11) ,'oIDlll'ln,lantp,
"1']'" ,10("'u tC',
I \jllcl lIt,· ti" c:lIll]lo.
()
d, l11'1 is ofli,'i.l<'s
"III
~I"'\ i('o na {\~w()l:l.
:-;..gllllclo ('OInm, n,lante· , , ..
'/ ()!lici:u's ('llr~:II1(lo () Illr~u
dr' I',tado lll~lÍor.

C,nl1man<lant,·

I

ORDE~1

B·taçü,
que reuiet tcm
a, Iutorm. çucs
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Chefes qu pro Iam
Informaçôc s

I
Real coller-io 1.lli-l
Iitar . ~ •

Director

..

Sub-director
Escolas
pratiC:IS!
Comman.lautcs
da s anuas.
. .\

L' Scrie

Ju dlvtdu os dr' quem
os chcfus 'UrOI iu.un

\ SUlH1 iro c tor.
Corpo <10(·('lIt,·.
Ajudun t( <1•. C;dOpO.
llll
'1\ Os dcrua is ofllcia.s
serviço no ('( llegio.
'I'odos os oJlici:ws c m S('rviço na ('seola ou em
ns trucção.
Offie luo.
g"lll'racs
sob
suas ortlr-ns, ex«: p to gcnerap:" <1(1 divisão.
Conuu.uul a n tr s (lo brigada.
Chd·.·~ <lo (', tarlo maior.
Ajuilun tcs (l( talllpo.
Inspec tuns
ou chcf« > <lo
sr n iço juu to dos c, JIl-

.i

I

'1

í

mandos.
P"bsoal
da
junto
dos

Cu m 111 a ndun te

Cornmhndu n tcs <1:18 u n i<1:1d(', activ as lião cousti tuid.i s • JIl brigada.
L'csson l pcrm.uicutc
dos
CDn". lhos de gn('rra.
Ui ['(ctures
ou cr.mmnudnntes d" e,; tnbnlcc imeu tos dqlC lidou tes du
cummundo.
Ofliciacs suporiores rcsidcn tes lia área do commando (1IH' n't'lIe :;0
achcui

Comruando das divisões militares

flsc.ilisaç
ão
«onnnundcs.

pur

l ir-cuçu

(,,,tal'l'JU

illimi tada,

di"]l()uibili<la(l('
illactivjdad('

Oll

dl'

<Tn
('UI

tempor;l-

ria.
P('ssonl

rins l'f'partiçÕl'5

qnartel
Oilici:ws
rplart('is

•

Chefo
(lo estado
maior (1a divisão

g'('ll('ral.
(1Il
Rcrviço

do
!lOS

g(·u('ra()~.
OmCial'~
rf'Si,fell t(·;; Illl
ál'(,:t do COlllIDa lulo que
n'elle so aC}H'lll a]ll'l'B"I~-

tados por p,tarull tll' 11cpnça
iIlimitada,
CJll
dispouibilida(le,
ou ('ln
in:wtividad('
t('Jlll'0r:~ria c fIlH' não S(ojlllll 01iici:lcs :;llpcrior()~.

l,o
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Estll~ÕOR

que remetr ern
ng nformaçõcs
í

Chefes que presta-u

I

'_'''"'·''=-1

Jnd ividuo ele quern
os chefe» informam

Pe ssoa I <lo r I' ,'p e c t iv o
qunrt.-I g('nl'ral.
Cotmnnudru tos lias unidades ac tivas c de rc.scrva.
Posso 11 dos gov 1'110".
Commundau I ti das unid:vll', uctivns uqunrtoGov -ruadorr s do
ladus nu pruça,
praça ...
Dire-ctores do «stnbclccimeu tos subordinados
á
prnp,
1'" soai das rcspnr-tivas
Comm.ui.Iant
'S 11.1s\
unidades.
uni I, IIL's rtiv'lsl
(lll"rl
.rva . ,{ Oflleiacs da,,; outras annas
r-m t iroviuio.
eh fl!:; d,' ,; rViç'lI'l
11 ir (' o t o r e , ou
c o mrn a u d a ntcs
Todo
pcssoul rrn serde
est ab 'l~civiço nus respectivos csm -utos cxelusituhclecím .n tos ou scrviço«
vum -n te ,ubor-\
rliuudos ao quartel gt'lll rul ...
Communduntos
dos s( ctores di! dl'i't'7,a.
Inspectores
dos se rviços
de !'ugt' nheria e artiIhpria.
Omcial do serviço do ost'1I1o mnior .
•\jllll.1nt<-s de campo,
-'ll'(lieo,;.
Capcllão.
C0ll11l\andant,I'5 dr, sl'rviço,
Commallll:\Il t",; elos grupos dI' nt·tilllt'ri:l.
COllllll'lIld:lntI'S d(' (,[)]Ilpa('omma ndan t '8 III'
nhins dI' PIIg'l'llheria
ectun"
. .
a'lll<l rtt'!allas 110 rpspcrti\"o occtor .
•\llllo." ari!'I''; ~ob tinas 01'den,;.
J n, pec tOl"C~ou comPt'
soai 11.1, rt'sIJl'ctivas
Jllan,lalltc~
de
i1hpl'cções ou sorvi\'os.
'l'l"viçn
....
COmlll:lllllan tes 11:15I Pessoal
lIas rl'sprctivas
ullid:\I]()s.
llni,l.lll,,:> activas I
P,~s,oal .!'pstr. sr.rviS'o o
Comm'lllllantl'
1',Olltlllallll:tntc
da coml"\ iyl ,lo torpe-I'
<Ius II 'u~
••.
p.lllhia de toqwlleiroo.
Commandu-itos
brig Ida ..

Commanllus
.Ias
divisõ 'S IJJiJi tarc>s tcrritorínes

'

'1~1

°

Oove·~11l0 10
I I'amPO en trincheirado IIe Lisboa

411
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Esta çêcs

Cbrfr-s que prestnm
Intormuçõos

Ql1" remvttr m

as infol'll1a~'õl'~

1.' Serre

In dlvlduo s ,k quem
os c lu-fos

infor.m aut

Pessoal
elo cornmando,
Comm.uulan
tos dus uuidadCH

Conunandantrlitar

nctivas (' de rcservn.

Ofliciuos
resid.-n tos
na
úr(,:1 do commando,
que
lI'P U(' SI' achem
aprps('ntados por estn rem nu

mi-

....

disponibilidade,
ceuç.i

Comman.los militaros ,bs ilhas

iuact ividade

ele

c o Jll mi"

s,

SUl'

couselhos,
serv iços, repartiostuln-l""imcntos
,lirec t.nnen tt- S\l1>orrlina dos ao ministcrío da guer-

çõos ou

1':1

••••••

C o rn rn a n elo d a s
circtuusc r ipçõos

Prc

s i.d c n t e s (las

oul

counn issõos
cousr-lhos,
dc serviço
par-tições,

chefo«
ou ru('om-,

mandantes

ou di-

rrc tores dos
tubclcchnentos

.,

das
í Commandantos
cirt-u m s cripçõos
I liseaes
...

Pessoal da guarda ílsenl
<ln rl"l'l'ctiva
circumserip~'ão.

gPl'a11
d~s.gllal'l1asmu·-1 Commandant(,

Pr,;soal
,la
gn:tl'da.

...

.

Chef"s dI' srrvlç'os,
Dirl'ctores
g'C'1'a('s dos ministl'rios ('stranhos'
ao da gncrra

Pessoal das rr-spoc tivus
comuussõos, consc lhos,
serviços, r('jlartiçu('~
OH
cstabclechn. IItoS.

('8-

Comlllan(lo

nU.·lpaes

di' liou na
tcmporu-

ria.
Pessoal
das respectivas
unidades.
Ofllciucs
das outrns
armas em t irue iuiu do (',tudo maior.

Commanda ntes das
uni.lados :ICtÍ\ as
c ,II' rcs(' rva . .
Se c r o t ar ia

iII imitada

I

rppartiçue;;,
(lirl'<,tore,; dc I'~tahr-

ll'eimonto,;,

11['('-

sidentes
missõc~,

d,· eOIilc(Jll~e-

lho;;, de

....

l'PSIH'eti\'a

Omcines qllr lhc cstrio di~
l'l·f'tanll'lIt,·
ht!lJor,linlt<los.
Os 11l1'1IC'iunados D:I Jl[(',lfl:L

] )irc,'<:[o gcral (lo
ultralllar

...

Os nll'DCion[HloSllas
:llillt'a;; ft, li, (' (' fi
(lo 11.° a.O da r1isposiç.ão 7." do 1>0lptim

militar

(lo

ultramar n." 1 di'
1902
.....

di,po~i\,:lo

do

r .. ff'r~do

h"ldilll d('v()l\,lo !t" ]11fOl'lIl:~~,ri(" d'('stp,; "flicia(''; .. ,criptur:tl'-sP
pc~
lafúrm:ll)l'(',;cripta

t('l'('gnlalll('nto

ll'e,.;-

,plldo :1'
llot:1S biog'\'nphit':v,;
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Repartição

Tendo-se elevado nos ultimos seis annos, de duzentos
e trinta (', dois a trezentos
e trinta e cinco, o numero de
alumnos do real collegio militar, Bem que correspondentemente se augmentasse
o quadro dos dos professores,
o
que necessariamente
deve tornar o ensino menos proficuo :
hei por bem decretar que o artigo 11.0 do respectivo regulamento litterario, approvado por decreto de 17 de outubro de HlOó, passe a ter a redacção que abaixo segue,
de.vendo abrir-se immediatamente
concurso de provas pu~heas para o preenchimento
das vagas que ficarem e5cistIndo.
«Artigo 11.° As disciplinas que constituem o curso do
eol.legio serão regidas por vinte e um professores,
distribUldos pelos diversos grupos da fórma seguinte:
Para o 1.° grupo, tres professores;
Para o 2.0 grupo, dois professores;
Para o 3.° grupo, tres professores;
Para o 4.° grupo, tres professores;
Para o 5.° grupo, quatro professores;
:Para o G.O grupo, tres professores;
Para o 7.0 grupo, tres professores».
Os presidente do conselho de ministros, ministros e seere~arios de estado dos negücios do reino e dos da guerra
~Sslm tenham entendido e façam executar. Paço, em 16
e setembro de 1909. = REI. = Wi'nceslau de Sousa Pe-

°

~'eil'a Limet

= José

~l[anuel d' Elvas Cardeira,

2.° - Portaria
Ministerio dos negocios da fazenda-Inspec~áo
geral de jmpostos-Ser~ão
dos impostos inderectes
s l'~ndo de ser substituídas por outras de typo diverso as
degU1?-tes estampilhas:
imposto do sêllo, contribuição inI ~strlal, contribuiçiLo de juros, justiça, leis sanitarias, pro~nas de matriculas
e· especialidades
pharmacouticas
:
in:llda ~ua Magestade EI-Rei declar~r e fazer publico pela
pecç,to geral dos impostos o sezuinte :
100
t>
•
c"
easará em 31 de dezembro
do corrente anno a
dlr~ulaçrlO e validade do typo de estampilhas com aquellas
eSlO'naç~
t I
,( d
e111
(J~S a? ua mente
cm uso, e começara a a optar-se
de janen-o de 1910 o padrão destinado a este anno

1'
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2.° A troca pelas da nova emissão effectuar-se-ha
nos
termos da alinea a) do artigo 7.° do regulamento
de 24
de dezembro de H)OI, na recebedoria
da receita eventual; nas dos bairros c concelhos do continente e ilhas,
durante
o mcz seguinte áquelle em que terminar o periodo da validade;
3.° Nos termos da alínea b) do citado artigo, deverão os
respectivos
recebedores
enviar á casa da moeda HS (>stampilhas em seu poder, mandadas retirar da circulação
pela presente
portaria, até o dia 31 de lWll'\'O segllilltc;
4.° Conforme o § unico do mesmo artigo 7.°, decorridos que sejam aquelles pra~os, não serão acceitcq para
nenhum cfleito, nem 8er1\0 trocadas na casa da moeda, as
estampilhas
declaradas
caducas devendo os cscrivães de
fazencla e da receita eventual,' quanto aos .rocebedores
que deixarem
de cumprir o preceito estabelecido no numero anterior, incluir na tabella de cobrança relativa ao
mcz immcdiato as importanciae das estampilhas
que deixarem de ser entregues.
Outrosim manda o mesmo Augusto Senhor declarar que
sobre as estampilhas
destinadas
á cobrança do impôsto
devido por eapectaculoa
pnblicos se observem, quanto iÍ,
sobrecarga e collocaçâo, as disposições das portarias de 10
de janeiro de 100ô.
Paço, em 13 de setembro
de 1000. = Francisco de

Paula de Azevedo,
• 3.

0_

Scmlari~d'cstade dos negneies da guma - Direcção geral- 3.a n~l'arlitá~

Declara-se
que está publicada a lista g-cral de antiguidados dos officiaes combatentes e não com batentes elo exercito, e empregados civis, referida a 30 de junho de H100.

4.°_

Secrrlaria d'eslado dos negeeies da guerra - Dirrrçãll grral- 3.a Hf'1'3rliçíO

Para conhecimento das differcntes
se publica o seguinte:

auctoridadcs

militares

Secretaria da guerra - G. a Direcção
Serviço de sande
e veterinario - 1.a Secção. - Circular H.O 2:2\);). - Lisboa, G de setembro de 1909. -- Ao sr. commnndantc
da
1. a divisão militar. - Lisboa. - Du director geral da secretaria da guerra.
de comlllll. S. ex .'~ o ministro da b"'ucrra encarrerra-mc
~
nicar a v. ex. a, para seu conhecimento
c devida obscr-
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vancia das unidades e estabelecimentos
miJi tares da divisão elo digno commando ele v. ex." que, no intento ele se
regubri~ar
a fôrma do pogamellto elos medicamentos
que
pelos medicos das referidas unidades c estabelecimentos
sejam requisitados
com destino a praças que os mesmos
medieos pretendam medicar, sem estarem cm tratamento
nas suas respectivas
enfermarins
regimentaes,
o mesmo
mo
sr. determina
que os ruodicamcntos
requisitados
ex.
par.r tratamento de praças que não se achem com baixa a
algum hospital militai' ou enfermaria
regimental, sejam
pagos pelo fundo de diversas despczus da unidado ou est~belecimento
que tenha feito a requisição, fôra elas conchç?es apontadas,
conforme es:i disposto no n. o 3~. o elo
artlgo 2.0 elo decreto ele ~nde j unho ele 1 \.>UO, publicado
na ordem elo exercito 11.° 8 (1:' serie) elo mesmo mez e
anno, para cujo effeito, no fim ele cada mez, o presidente
do .conselho ndministrativo
do estabelecimento
que tenha
'atJ~.fe!to a requisição,
enviará ao presidente do conselho
adlhllll:;trativo
que a haja subscrpto;
a conta doeumentada da despesa assim effectuada, qllc será promptamcnte
paga.
•
.l.uentiea aos comrnand.mtcs
das 2.\ :3.\ 4.', 5.:1 e G.a
militares,
La, 2.,\ 3.\ 4.a c õ." direcções, com~a~dos militares dos Açores c :Uacleir:t, escolas praticas
e lllfanteria, artilheria,
ngcnheria e cavallaria.
UIVlSõc'S

JostJ },[wwel d' Elvas Cardeira.
Está conforme.
Q direotor geral,

rrfUwYdr7cú_
~J.. rú

c!l

L~~-~

!h.tA'

'

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
23 DE SETEMBRO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.' Serie)

Publica-se ao exercito o seguinte:
1.o -

Decretos

Semlaria d'estade dos negocios da guerra-3.a

Direc~ão- 2.a Reparlição

Devidamente rectificado se publica o seguinte decreto e regulamento:

. !endo a experiencia demonstrado a necessidade de mo~lticar muitas das disposições do regulamento do arsenal
o eJeercito: hei por bem approvar e mandar pôr em exe?llç'ào o regulamento do mesmo arsenal, que faz parte
Integrante d' este decreto e baixa aesignado pelo ministro
e secretario d'estado dos nego cios da guerra.
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
~~tendido e faça executar. Paço, em 28 de junho de
09. =Jusé JIanuel d' Elvas Carde ira.

RegUlamento do arsenal do exercito, a que se refere o decreto d'esta data
TITULO I
Do arsenal do exercito e sua composição
CAPITULO I
Do arsenal

acA~ti.go 1.0 O arsenal do exercito é destinado ao fabrico,
rialu~sl~ào, distribuição, concerto e conservação do matee guerra necessario para o serviço do exercito.
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Art. 2.° É constituido o arsenal por uma secretaria
geral e pelos seguintes estabelecimentos:
L Fabrica de armas.
II. Fabrica de material de artilhe ria.
III. Fabrica de polvora em Barcarena.
IV. Fabrica de polvora em Chellas.
V. Deposito geral de material de guerra.
Art. 3.0 Nos assumptos relativos ao arsenal superintende
o conselho de administração das fabricas e depositos de
material de guerra ou o seu presidente, como inspector do
arsenal, em conformidade com as attribuições que lhes
confere este regulamento, sendo as ,suas resoluções transmittidas por intermedio da secretaria geral.
A secretaria geral divide-se em dilas secções.
Á 1.a secção compete: tratar de todos os assum ptos relativos ao pessoal que recebe feria ou pret pelo arsenal;
a nomeação dos officiaes em serviço do arsenal para as
commissões technicas d'elle dependentes; a collocação na
secretaria geral e nos di versos estabelecimentos, dos capitães e subalternos que se apresentem com guia na secretaria geral para fazerem serviço 110 arsenal; os orçamentos fabris; a compra, manufactura e concerto do material de guerra; a conservação do material em deposito;
a venda de artigos incapazes ou dispensaveis do serviço
militar; a venda de explosivos; o fornecimento e concerto
de artigos a prompto pagamento aos officiaes e estabelecimentos militares; a elaboração do orçamento annual do
arsenal; a publicação da ordem diaria e do boletim do arsenal, e todos os demais assumptos relativos ao funccionamente, administração El contabilidade dos diversos estabelecimentos.
Á 2,a secção compete tratar da distribuição do material de guerra em deposito aos corpos, fortificações e mais
estabelecimentos militares; das cargas do material de
guerra distribnido e da entrada no deposito geral do material de guerra que ali deva recolher.
AI,t. 4.0 O pessoal da secretaria geral será o seguinte:
Chefe, um coronel de ar tilheria .
. Chefe da 1.11 secção, um maj 01' ou capitão de artilherIa.
'
Su~-chefe da L." secção, um capitão de artilheria.
Adjuntos da l.a secção, dois capitães ou tenentes de
artilheria.
Chefe da 2.a secção, o coronel ou tenente coronel do
corp0 de almoxarifes de engenheria e artillieria.

1.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.O H

419

Sub-chefe da 2. a secção, um major do corpo de almoxarifes de engenheria
e artilheria.
Adjuntos da 2.a secção, tres capitães ou subalternos do
corpo de almoxarifes de engenheria e artilheria.
§ 1.0 Junto da secretaria haverá um capitão do corpo
de officiaes de administração
militar, thesoureiro do conselho administrativo
do arsenal; e um subalterno do corpo
de almoxarifes de engenheria e artilheria,
secretario.
§ 2. o Consti tue dependencia da secretaria o archivo geral de todos os estabelecimentos
do arsenal.

CAPITULO II
Dos estabeledu:entos

que constituem o arsenal

Art. 5.0 As fabricas do arsenal do exercito são destinadas ú manufactura
e concerto dos artigos de material
de guerra.
0

d Art. 6. Para regularidade'
e conveniente
distribuição
e serviço, haverá em cada uma das fabricas as secções
qlle. se julgarem
precisas,
as quaes comprehenderão
as
~fficInas necessarias
para o fabrico dos artigos de que
.orem incumbidas.
Art. 7. o A di visão das fabricas em secções é determin.ada pelo conselho de administração,
precedendo
aucto~ffla~ão do ministro da guerra; a divisão das secções cm
d CII~as é determinada
pelo mesmo conselho, sob proposta
Os dIrectores das fabricas .
0
. Art. 8. Em cada fabrica e no deposito geral de mate~:I~l de guerra haverá uma secretaria,
onde deverá ser
a1~ta a escripturação
que disser respeito aos serviços que
1 se executarem.
rt
fi
. 9.° Haverá em cada fabrica um laboratório destic: o ao exame dos materiacs
a empregar na manufabe~a. do~ diversos artigos, ao dos productos fabricados, e
e"'" aSSim a quaesquer
outros trabalhos
que a fabrica

t

""Ua.

theA.rt.
haverá uma biblioca 10.°. Em cada estabelecimento
que l?om livros e publicações concernentes
aos trabalhos
A a 1 se executam.
rt
nece . ~ 1.° Em cada fabrica haverá o gado e viaturas
gados:al'l?S para o seu serviço. O deposito terá, alem do
rias
VIaturas de que carecer, as embarcações
necessaao transporte fluvial.
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de armas

Art. 12.0 É destinada ao fabrico e concerto de armas
portateis, viaturas, correames, equipamentos, arreios e
mais serviços que lhe forem determinados.
II-Fabrica

de material de artilberia

Art. 13.0 É destinada ao' fabrico
munições de artilheria, reparações
fabrico de bôcas de fogo de bronze
pativeis com os machinismos de que

e beneficiamento de
de bôcas de fogo,
e mais serviços comfor dotada.

III - Fabrica de pcl vora em Barcarena

Art. 14.0 É destinada ao fabrico das polvoras negras,
tanto das que são applicadas aos serviços militares como
das de venda; á manufactura dos artificios pyrotechnicos e
ao carregamento dos cartuchos em que forem empregadas aquellas polvcras.
IV- Fabrioa de pclvora em Cbellas

Art. 15.0 É destinada ao fabrico de polvoras ohimicas,
cartuchame para armas portáteis e carregamento do cal'tuchame metallico para bôcas de fogo.
Y-Deposito

geral de material de guerra

Art. 16.0 Este estabelecimento tem a seu cargo a recepção, o fornecimento e acondicionamento de todo o material de guerra, e a armazenagem e conservação de todo o
material que estiver em deposito.
Art. 17.0 Quando as circumstancias o permittirem, haverá nas divisões territoriaes do paiz succursaes do deposito geral, que serão dirigidas por officiaes almoxarifes,
directamente subordinados ao director do deposito geral,
na parte relativa ao material a seu cargo.
Art. 18.0 Para a arrecadação dos artigos considerados
perigosos disporá este estabelecimento de armazene especiaes.

1.- Serie
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TITULO II
Do conselho de administração das fabricas
de material de guerra

e deposi' os

CAPITULO I
ComposiçãO

do conselho

Art. 19.0 A administração das fabricas e deposites de
material de guerra creada pela base VII da carta de lei
de 24 de dezembro de 1900 pertence a um conselho de
administra~ão cuja organisação e attribuições vão especificadas n'este regulamento.
Art. 20.0 O conselho de administração a que se refere
o artigo precedente será composto pela seguinte fórma:
Presidente - Um official general que tenha feito a sua
carreira na arma de artilhe rria ou coronel de artilheria
habilitado com o tirocínio para general.
Vogaes- O coronel chefe da secretaria geral, os directores das fabricas e o director do deposito geral de material de guerra.
~ecretario, sem voto - O chefe da La secção da secretana geral.
CAPITULO II
Modo de funccionar

do conselho

e respc ctlvo expediente

Art. 21.0 O conselho de administração, em regra, terá
tllna sessão ordinaria por semana e as extraordinarias
para que for convocado pelo presidente.
§, LONa ausencia ou impedimento do presidente, exercera as suas funcções o vogal mais antigo.
§ ~.o E permittido aos membros do conselho assignar
v~ncldos qualquer decisão, devendo, porém, fazer declara~~ea d~s fundamentos da sua discrepancia, as quaes serão
l~nscrlptas na acta. As abstenções de voto não são perll:llttidas.
Art. 22.0 O secretario fará lavrar em livro especial as
actas do conselho, por elle redigidas, das quaes deverão
constar as deliberações tomadas.
Art. 23.0 O conselho de administração corresponder-se-
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ha com quaesquer
auctoridades
civis ou militares para o
conveniente desempenho das suas funcções.
Art. 24.0 A correspondencia
dirigida ao conselho será
aberta e registada na secretaria geral e apresen tada, com os
restantes assumptos de expediente,
a despacho do presidente pelo chefe da secretaria e, na suá falta ou impedimento, pelos respectivos chefes de secção.
Art. 25.0 O chefe da secretaria completará os documentos a apresentar
a despacho com os necessarios elementos
para a sua elucidação.
Art. 26.0 O conselho regulará,
em presença das requisições dos directores
dos estabelecimentos,
a fórma de
acquisição de materias primas, de artigos a applicar ou
outros de qualquer especie de que elles necessitarem,
e bem assim a execução de quaesquer obras, manufacturas ou serviços, especificando os fornecimentos que devem
ser contractados
em commum ou em separado e as quantidades que devem constituir
os fornecimentos,
conforme
mais convier aos interesses do estado.
§ unico. O conselho não poderá, na execução do preceituado n'este artigo, determinar a transfereucia
de quaes·
quer verbas do orçamento de um estabelecimento
fabril ou
do deposito geral ele material de guerra para outro estabelecimento. Quaesquer artigos ou materias primas que sejam
transferidas serão pagas pelo orçamento do estabelecimento
para onde se fizer a transferencia.
Art, 27.0 Os projectos de orçamentos, por annos economicos, elaborados
pelos estabelecimentos,
serão enviados á secretaria geral até ao dia 15 de julho.
§ 1.0 Recebidos os orçamentos, o conselho de administração aprecial-os-ha,
podendo introduzir-lhe
as modificações que julgue necessarias e consequentes do n. o 8. o do artigo 28.0 d'este regulamento,
fará juntar o orçamento para
as despezas da secretaria
geral e archivo e enviará o
orçamento
total á secretaria
da guerra até ao dia 1;) de
agosto.
§ 2.0 O orçamento será separado para cada estabelecímento, e em cada um serão especificadas as verbas destinadas ao pagamento do pessoal das destinadas á acquisição do material.
Attribuições
0

Art. 28. Compete ao conselho de administração:
1. o Approvar os programmas
dos concursos para os 10gares de mestres, contramestres
e desenhadores,
e fazer

La Serie
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as nomeações em conformidade
com o resultado do concurso e as prescripções d'este regulamento.
2.° Propor ao ministro da guerra a admissão de pessoal extraordinário,
precedendo
proposta dos directores
dos estabelecimentos,
fixando o numero de individuos a
admittir em cada classe ou officio .
.,3.0 Auctorisar
as despezas até á quantia de l00bOOO
reiS, e approvar os contractos que tenham sido elaborados
no conselho administrativo
quando a sua importancia não
exceuer aquella quantia.
,4.° Submetter, com o seu parecer, á approvação superior, os contractos elaborados no conselho administrativo
ou quaesquer
outras despezas quando a sua importancia
exceda a da sua competencia,
5.° Auctorisar os trabalhos de empreitada,
as respectivas, tabellas e o preço dos artigos manufacturados.
G.O Propor ao ministro da guerra, em casos justificados,
a r:_escisão de quaesquer contractos vigentes.
.'ifJ
/,0 Propor
as modificações que julgue necessarias
no
regulamento do arsenal.
•
tl,o Determinar,
quando o não tenha sido feito superiorlllente, quaes os artigos que em cada anno devem de pr e~eren~ia ser adquiridos ou manufacturados,
quer para se\elll dlstl'ibuidos ás unidades, quer para constituirem reserva
(e material de guerra,
9,0 Propor ao ministro da guerra as passagens de classe
~ que se refere o § unico do artigo 75,°, os augmentos de
\ ,enCltDento ao pessoal civil e as gratificações extraordinaí'as a conceder em harmonia com as prescripções do reguamento.
10,0 Approvar
os horarios dos estabelecimentos
do arS enal.

11'/

~,o
ubmetter,
com o seu pltrecer, á approvação do
p 1?18tro da guerra, as medidas que importem augmento
c~~n:u~ente de despeza, e bem assim propor as que julgue
fei "enlentes
para o interesse do estado ou para o aperi~)aillento dos serviços,
est
E,xaminar os orçamentos
annuaes elaborados nos
te a elE1c',mentos, modificando-os no que julgar convenieno d~rgan~sando o orçamento do arsenal em harmonia com
13t~rmlDado nos §§ 1." e 2.° do artigo 27, °
llle . Tomar conhecimento: pelo menos uma vez em cada
\'end do estado economico de cada estabelecimento,
de])ur o determinar
todas as medidas que julgue necessarias
a que os respectivos
orçamentos não sejam excedidos.

b'o
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14.0 Nomear os encarregados dos depositos de pólvora
de venda do estado, e bem assim os estanqueiros da mesma
polvora, fixando o numero que deve haver em cada localidade.

TITULO III
Do pessoal
CAPITULO I
Do pessoal teclmico
Constituição e nomeação

Art. 29. O pessoal technico do arsenal é constituido
por officiaes da arma de artilheria.
Art. 30.0 As fabricas e deposito geral de material de
guerra terão por directores offíciaes superiores e por subdirectores msj ores 011 capitães; os depositos divisionarios,
quando forem organisados, serão dirigidos por capitães
almoxarifes.
Art. 31.° Em cada fabrica haverá tantos adjunto, capitães ou tenentes de artilharia, quantas as secções em
que se dividir.
Art. 32.0 A nomeação do chefe da secretaria geral e
dos directores dos estabelecimentos será feita pelo ministro da guerra.
0

Do inspector

Art. 33.0 O presidente do conselho de administração
das fabricas e depositos de material de guerra é o inspector do arsenal, pertencendo-lhe a competencia disciplinar
dos commandantes de brigada alem da que este regulamento lhe confere, competindo-lhe:
1.o Visitar os estabelecimentos para se assegurar da regularidade com que os serviços são executados.
2.0 Propor ao ministro da guerra os officiaes de artilh~ria e do corpo de almoxarifes de engenheria o de artilheria que devem fazer serviço no arsenal, com exclusiltl
dos indicados no artigo 32. o
3.0 Collocar na secretaria geral e nos differentes estabtl·
lecimentos os officiaes nomeados para o arsenal, com ex'
cepção dos directores e sub-directores.
~
4. o Nomear o pessoal graduado para os logares que naO

l.- Serie
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são preenchidos
por concurso, em harmonia com as disposições d'este regulamento,
e precedendo
proposta dos
directores dos estabelecimentos.
a admissão nos quadros do operariado
5.0 Determinar
. ou a passagem
do pessoal supranumerario
ou extraordinario aos mesmos quadros, dentro dos limites marcados
nteste regulamento.
G.o Determinar
a admissão do pessoal extraordinario
dentro das auctorisações
que lhe sejam concedidas pelo
ministro da guerra e mandar-lhe
dar baixa no ponto,
quando não faça falta ao serviço.
7. o Dar as ordens necessarias para o cumprimento das
determinações
do ministro da guerra e das deliberações
do conselho de administração.
8.0 Propor ao ministro da guerra o pessoal fabril que
po.derá ser anctorisado a frequentar as escolas industriaea,
o ll1stituto industrial e commercial
e a escola de bellas
artes, nos termos citeste regulamento.
~.o Auctorisar
o fornecimento
de artigos ou materias
Pl'lmas requisitados
pelos corpos ou corporações militares
~m harmonia com as disposições em vigor, e bem assim o
ornecimento de artigos fi prompto pagamento.
~O.o Snbmetter
á approvação superior os padrões de
a.rttgos de material de guerra que não tenham sido superiormente estabelecidos.
11.0 Fazer elaborar quaesquer relatorios, memorias ou
~st~tisticas concernentes
aos serviços proprios dos eatabeeeimentos, pelas respectivas direcções.
d 12.0 Propor ao ministro da guerra, para serem mandaapresentar
á junta hospitalar de inspecção os indivi(1\os da classe civil do arsenal.
13.0 Conceder licenças ou recompensas
em harmonia.
eOlU a di
. ~ regu Iamentares.
s ispoe.çees
c 14.0 !mpol' ao pessoal civil multas até quinze dias em
~da trmta dias de serviço a a pena de suspensão até trinta
d las.

t;

r

eonh~o. Resolver sobre todos os assumptos urgentes, dando
selh Cimento das resoluções que houver tomado ao conA bOde
administração
quando for das attribuições d'este,
~st ~m assim despachar sobre os negocios cuja resolução
eJa especificada nas leis vigentes.
Dos directores
j o A
. .. que competem aos diIre c t ores
dasArtf'h 3.'i:.
S at t 1'1ib uiçoes
a rICas, e do deposito geral de material de guerra.
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segundo a natureza
do estabelecimento
que dirigirem,
são:
La Cumprir e fazer cumprir pelos seus subordinados
todas as leis e disposições regulamentares
em vigor, relativas ao serviço do estabelecimento
a seu cargo.
2.a Determinar
a distribuição,
pelas differentes secções,
dos officiaes e de todo o mais pessoal do estabelecimento
que dirigir.
3. a Mandar proceder pelos offlciaes seus subordinados
a quaesquer
trabalhos
ou estudos especiaes relativos ao
fabrico.
4. a Resolver por sua iniciativa os casos omissos nos regulamentos,
quando não haja tempo de consultar as estações superiores, participando ao inspector, por intermédio
da secretaria geral, as resoluções que houver tomado.
D. a Adoptar as providencias
necessarias
no caso de incendio, inundação, explosão ou outro qualquer accidente,
dando conhecimento
ao inspector
das medidas adoptadas.
6. a Louvar em ordem do estabélecímento,
ou propor
louvores para os seus subordinados,
observando,
quando
se tratar de officiaes, o que a este respeito se acha determinado no regulamento
disciplinar do exercito.
7.a Conceder licença por dez dias seguidos ou interpolados em cada anno civil, sem perda de vencimento, nos
termos do mesmo regulamento disciplinar, aos offioiaes seus
subordinados,
e aos sargentos do quadro de sargentos do
arsenal em serviço no respectivo
estabelecimento,
communicando-o para a secretaria geral.
8. a Conceder ao restante pessoal licença sem vencimento,
quando não haja prejuizo para o serviço.
9. a Conceder
licença, até seis dias, com vencimento,
em cada anno, aos mestres, contramestres,
desenhadores,
reverificadores
e fieis.
lo.a Mandar fazer os abonos ao pessoal sob as suas ordens em harmonia com as tabellas respectivas
11. a Admoestar, reprehender e impor multas até oito dias
de jornal em cada trinta dias de serviço; suspender, quando
pelo anterior comportamento
ou pela gravidade da falta
corresponder pena superior á sua competencia, participando
o facto para a secretaria geral.
.
12. a Dar baixa no ponto aos individuos do pessoal civ:l
que, sem motivo justificado,
faltarem tres dias consecutlYOS em cada mez ou que, em igual periodo, derem faltaS
ao ponto que perfaçam fieis dias.
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13. a Propor para a secretaria geral a baixa no ponto a
qualquer individuo que vença feria e que não convenha ao
serviço, declarando
os motivos que justifiquem este procedimento.
· 14.a Mandar prender
e entregar
á auctoridade
polic.lal qualquer
seu subordinado
civil que tenha commettI.do algum crime ou delicto commum dentro do estabeleCimento, ou participar o facto
mesma auctoridade,
para
os devidos effeitos, quando o delinquente não estiver presente.
· l.5. a Mandar levantar auto de corpo de delicto aos indly~duos seus subordinados presumidos auctores de crimes
Iruhtares ou crimes essencialmente
militares, ou como taes
Considerados pelo codigo de justiça militar, remettendo-o
á secretaria geral para ter o devido destino.
· ~6. a Requisitar a força precisa ao quartel general da La
dIV~sào militar, para fazer acompanhar á casa de reclusão
os Individuos mencionados no numero antecedente.
lh 17. a Informar as petições dos seus subordinados e dares. andamento,
sempre que sejam feitas em termos conVenlentes.
d 18.' Enviar para a secretaria
geral, até 10 de janeiro
e cada anno, as informações annuaes dos primeiros sarfe:t~s,
mestres, contramestres,
fieis, desenhadores
e dos
n IVlduos da extincta classe de amanuenses civis. •
fi. .19.a Determinar pequenas reparações no edifício ou edill~IOS do estabelecimento
a seu cargo, quando a despeza
o exceda 105000 róis mensaes.
c
Propor os operarios para fieis da fabrica, reverifia Ores e verificadores.
a
o;1. ~ropor a compra de machinas e as obras cuja im~es tunc.la exceder a sua alçada, juntando á proposta os
j.e~tlvoR planos e orçamentos.
Se ~. Propor a admissão de pessoal extraordinario
quando
bri orne necessario
dar maior desenvolvimento
ao faá

:o.a

coo
a P
23.
que . ;~por o augmento

pos~ lDdlVldllO que vença

a.

.

ou reducção de Jornal a qualferia, justificando
a sua pro-

a

çit;4.
Mediante auctorisação
do conselho de administraartig mandar manufacturar
fóra do estabelecimento
os
duzi Os que a fabrica não possa ou não convenha pro-

r.

jUI!~·a Propor a adopção de qnaesquer
e necesslI.rias para o aperfeiçoamento

determinações
que
do fabrico, bem
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como para melhor garantia da execução dos differentes
serviços do estabelecimento
que dirige.
2(P Auctorisar
que individues estranhos visitem o eStabelecimento,
quando não haja inconveniente.
27. a Compete mais ao director do deposito geral de material de guerra passar amiudadas visitas aos armazens
para verificar como o serviço é desempenhado,
e proceder aos balanços que julgar conveniente, formulando ~nnualmente
uma relação do material em deposito, refenda
a 30 de junho, para ser enviada á secretaria da guerr~ té
ao fim de agosto por intermedio de conselho de adJUlllIStração,

a:

Sub-lirectores

Art. 35.0 Os sub-directores
são os chefes das respecti.
vas secretarias e os fiscaes de todo o serviço dos estabelecimentos,
fazendo scientes os respectivos directores de
tudo o que se passar de anormal ou mereça attenção especial, a fim de receberem d'estes as devidas instrucçoes,
e compete-lhes especialmente
o seguinte:
1.0 Coadjuvar
os directores e substituil-oa quando ansentes ou impedidos.
2.0 Fiscalisar os serviços da respectiva secretaria, bem
como tudo o que disser respeito ao fabrico dos artigos manufacturados
no estabelecimento
respectivo.
3.0 Superintender
a todos os pagamentos effectuados no
N

estabelecimento,
sendo responsavel pelos fundos entregues
pel~ conselho administrativo
do arsenal para dcsP~Z~~
e. ainda por quaesquer importancias de outras provenIe
eras.
8ta4.0 Nomear por escala o pessoal para o serviço .0 e
belecimento
e permittir
trocas dos mesmos servIÇOS l~o
pessoal de policia e fabril, quando da troca não resu e
inconveniente
ou prejuízo.
5. o Redigir a ordem da fabrica.
G, o Presidir á commissão de recepção e exame ..
7. o Presidir aos exames de admissão dos operarloS.

a

Dos adjuntos

Art. 36.0 As attribuições dos adjuntos são:
os
1.li Verificar se nas secções a seu cargo todos m
serviços se cumprem
na conformidade
das ordens e
vigor.
(dãO
2. a Conhecer da assiduidade,
comportamento
e ap 1
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de todo o pessoal, para se habilitar a informar o director
da fabrica sobre a capacidade de cjtda individuo.
3.a Fazer memorias sobre assumptos da sua secção, que
lhe forem designadas pelo director.
4.a Propor ao director qualquer alteração nos fabricos que
julgue conveniente, justificando por escripto a sua opinião.
b, a Informar
annualmente
sobre os mestres e contramestres da sua secção.
G. n Apresentar ao sub-director da fabrica as pretensões
ou representações,
convenientemente
informadas,
que devam subir a despacho do director.
i. a Conhecer do estado de adiantamento
das diversas
ordens a cargo do sua secção.
S. a Dirigir superiormente
o trabalhos da secção a seu
cargo, sendo responsaveie directamente
para com os directores e sub-directores do que se fizer na sua secção,
dando as competentes
in trucções ao pessoal para exacta
observancia da orden superiores.
8.:1 Examinar cuidadosaru nte todas as machinas da sua
'~cçào, dando parte ao sub-director
de todas as occorrcn('las relativas aos machinismos eeu funccionamento,
e fazer os orçamentos
la obra' e 'concertos que forem necessarios, tanto nUI! macbinns como nos dificíos.
10. a Permanecer
no stubelecimento desde as dez horas
d~ iuanha até à distribuição
da ordem de serviço para o
dIa seguinte,
ou at '. {L' tr s e meia. horas da tarde se a
ordem for di tribuida mais cedo.
11. a Providenciar
para que a distribuição do trabalho
pelos op rnrios s ja a mais conveniente
e em harmonia
Com AS habilitações que pO' suir em.
l2.n Examinr r, com cuidado, as mat rias primas que
se ,d\l!>tinar m :í sua secçao, e bem assim verificar se os
dr~lgOS fu.bl'icadus ou concertados
stão conformo os paroe adoptados.
s 13.' As -istir ao pagam nto da feria elo pessoal 80b as
uas ordens.
.
ce 14.'1 Verificar a xactidão das folha d trabalho,
nrl'ando_at; emannlmcnt
com a dcclaracão
d conferido ,
pela'
,
)

1~llUportancia d 'P ndidn.
rubricr ndo-a .
nuf o.a onh c r do pr ~o por que s, h m os artigos mal~c~urados, tempo
mpr gado, etc.
julrr " Propor as alt ra o na' tab 11, xi .tent s, quando
de anIl' n 'cc ,;ado, bem como formular as d' mão de obra
Úr;gos novo .
. :\Ianuar

formuhr

pal't

das nlt rl\Pues

(mod lo
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n. o 43) depois de t r confrontado as indicações dadas pelos mestres e contramestros.
Art. 37.0 O adjunto ou adjuntos que tiv r m a seu cargo
as fundições ou outros s rviços esp cia s terão á sua re .
ponsabilidade a escripturação
dos r gistos respectivo , qu
assignarão.
Art. 3 .0 O adjunto mais graduado ou, em igualdade
de graduação, o mais antigo, fará parlo da comuiiasão d
rcrepçao e xame.
Art. 39.0 • e por circumst ncia
rtraordinaria
houver na me ma ecção mais de um offi ial, o mui graduado
e antigo s r:t o .hef da s cção, sendo o outro official u
auxiliar.
Art. 40.0 O adjunto mais craduado
ntigo sub tituirá
o sub-director na sua falta ou imp dim nto.
Art. 41.0 Ao adjunto do dcpo ito, ai m da ttribuiçõ
mencionadas
1)1\
parto qu 111 for applicr v 1, comp t
coadj uval' o sub-director.
Do

0111<

tnl tI

di

I

imento um

flki I

,derti-
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que tiver concedido durante o trabalho, indicando o motivo que determinou a concessão.
CAPITULO

II

Do pessoal fabril
SECÇÃO I

Admissões e promoções

Art. 43.0 O pessoal fabril comprehende os mestres,
contramestres, desenhadores, fieis, reverificadores, operarios e serventes, tanto do quadro como supranumerarios§ unico. Poderá haver operários e serventes extraordinarios, cuja admissão será feita para occorrer ás exigencias temperarias do serviço.
Art. 44.0 A admissão dos mestres, contramestres e desenhadores, para preenchimento de vagas no respectivo
quadro, será por concurso de provas publicas, em harmonia com o disposto no artigo 47.0 e seguintes d'este regulamento.
Os fieis, reverificadores e verificadores serão nomeados
pelo inspector do arsenal, sob proposta do director da respectiva fabrica.
Art. 45.0 Os directores das fabricas, se assim o entenderem, poderão deixar de propor o preenchimento das vacaturas que occorrerem nos quadros dos respectivos esta~
belecimentos, quando o desenvolvimento dos trabalhos não
o exigir.
Art. 46.0 Os individuos do quadro do arsenal que forem servir como artifices nos corpos do exercito, naS
provincias ultramarinas e nas companhias coloniaes coUl
poderes magestaticos, ou no effectivo das fileiras do exercito ou da armada, terão baixa no ponto, podendo regressar
ao serviço do arsenal quando assim o solicitem dentro de
seis mezes depois de terminarem aquelles serviços. e tenham tido bom comportamento durante a sua ausencia ~o
arsenal. Estes individuos, quando readmittidos, ficarltO
supranumeraios até que tenham vaga no respectivo quadro, caso não exista alguma na occasião de se apresentarem.
§ LOAs disposições d'este artigo são applicaveis aOS
operarios que completaram a sua aprendizagem no arsenal e que ainda não entraram nos respectivos quadros.
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§ 2.0 O tempo que ser-virem nas situações indicadas
n'este artigo é contado para effeitos de reforma.
Art. 47.0 Os concursos para mestres, contramestres
e
desenhadores serão annunciados no Diario do gove1'no, em
u~ dos jornaes mais lidos de Lisboa, e, por espaço de
YlOte dias, nas portas dos estabelecimentos
do arsenal,
a contar da publicação no Diario do gOVe1'11O.
Art, 48.0 Podem concorrer aos logares de mestres os
Contramestres dos estabelecimentos
fabris e individuos estranhos.
Art. 49.0 Para ser admittido ao concurso para mestre
é preciso satisfazer ás seguintes condições:
1.' Ter bom comportamento, comprovado pelo director
do estabelecimento
do arsenal onde tenha servido como
contramestre,
e, sendo estranho, ao arsenal, pela certidão
do registo criminal.
2." Ter o curso industrial
das escolas industriaes do
paiz ou o de constructor
e conductor de machinas dos
institutos industriaes
e commerciaes
de Lisboa ou Porto,
ou habilitações
consideradas
officialmente superiores
ou
eqllivalentes
áquelles cursos, ou. ser contramestre
elo arse-

nal.
. 3. a Ter merito artistico devidamente
comprovado pelo
d:rector do estabelecimento
do arsenal em que haja ser"~do ou, quando estranho,
por trabalhos que lhe forem
distribuídos
pelo jury e por elIe executados nas officinas
do arsenal, que lhe serão facultadas para essefim,
4. a Ter menos de trinta e cinco annos de idade, se for
estranho ao arsenal.
§ 1.0 Se o logar vago for o de mestre da fabrica de polVOra em Chellas, os candidatos
estranhos
deverão ter
talllbem conhecimentos
chimicos devidamente comprova~os por documentos passados em alguma escola industrial
o paiz ou do estrangeiro .
. ~ 2.0 Se o logar vago for o de mestre elas construcções
CIVIS, OS candidatos
devem ter, alem do curso industrial
das escolas industriaes,
as habilitações que são exigidas
por lei para mestres de obras.
t Art. 50.0 Podem concorrer aos logares de coutrames,.tes os individuos do arsenal ou estranhos que satisfaçam
.IS seguintes
condições:
La Ter bom comportamento,
comprovado
como está
prescripto no artigo anterior.
d.2.a Ter merito artistico, devidamente comprovado pelo
Irector do estabelecimento
do arsenal em que hajam ser-
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vi do ou, quando estranhos, por trabalhos que lhes forem
distribuídos
pelo jury e por elles executados nas oflicinas
do arsenal, que lhes serão facultadas para este fim.
3. a Ter alguns dos cursos industriaes
ou profissionaes
das escolas industriaes
do paiz ou o curso da escola do
arsenal, ou habilitações consideradas officialmente superiores ou equivalentes
áquelles cursos.
4. a Ter menos de trinta e cinco annos de idade, se for
estranho ao arsenal.
Art. 51.0 Serão admittidos ao concurso dos legares de
desenhador
quaesquer individuos do arsenal ou estranhos
que o requeiram,
satisfazendo ás seguintes condições:
1.a Ter bom comportamento,
comprovado como determina a condição La do artigo 49.0
2. a Ter o curso de desenho professado nas escolas de
bellas artes, ou o curso de desenho industrial das escolas
industriaes,
ou o de desenho de qualquer outra escola
official.
.
3. a Ter menos de trinta e cinco annos de idade ee for
estranho ao arsenal.
Art. 52.0 Alem dos documentos comprovativos das condições acima exigidas, poderão Os candidatos aos differentes logares apresentar quaesquer outros por onde mostrem
que têem mais habilitações de qualquer espécie que, sem
prejuizo das primeiras, possam influir na qualificação final
do concurso.
Art. 53.0 Os inviduos em serviço no arsenal dirigirão
os seus requerimentos,
devidamente
documentados,
á secretaria geral por intermedio dos seus superiores hierarchicos.
Art. 54.0 Os individuos estranhos
ao arsenal deverão
entregar
os seus requerimentos,
devidamente
documenta. dos, na secretaria geral.
Art. 55.0 O jury para o concurso de mestres, contramestres e desenhadores
será constituido pelo chefe da secretaria geral, pelo director e por um adjunto do estabelecimento onde se der a vaga.
.
O jury poderá ouvir um ou mais mestres, como perI'
tos, sobre a parte artística, quando o julgar conveniente.
§ unico. O chefe da secretaria geral será substituido,
na sua falta ou impedimento, pelo chefe da La secção ..
Art. 56.0 Terminado
o praso da entrega dos requerImentos, reunir-se-ha
o jury, que examinará os docun::-entos apresentados
e decidirá sobre a admissão dos candIdatos ao concurso.
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Art. 57.0 Feito o apuramento dos individuos admittidos,
será o resultado publicado em ordem da secretaria geral,
podendo haver reclamação dos interessados, dentro do
praso de tres dias contados desde a publicação da ordem,
devendo os documentos ser facultados ao exame dos interessados se assim o solicitarem.
Art. 58.0 Se o concurso ficar deserto, poder-se-ha abrir
no:o concurso com as mesmas formalidades que o primelro, passados noventa dias.
Art. 59.0 As provas principiarão oito dias depois de
publicado, em ordem da secretaria geral, o apuramento
para a admissâo .
. Art. 60.0 O programma do concurso será elaborado pelo
JU1:y e apresentado ao conselho de administração, e só dePOISde por este approvado terá validade.
§ unico, Este programma estará patente na secretaria
~o estabelecimento e na secretaria geral desde a abertura
o concurso até á vespera do dia em que se realisarem
as primeiras provas.
O jury formulará, em harmonia com o programma, os
ho~tos sobre que hão de versar as provas, de modo que
a.Ja um numero de pontos duplo do dos candidatos, não
POdendo nunca ser inferior a tres.
~rt. 61.0 As provas do concurso serão as seguintes:
ara mestres e contramestres:
lh l.a Execução do desenho de uma machina ou appare0, copia do natural.
2.a Elaboração de um orçamento fabril.
3.a Uma. prova.oral sobre conhecimentos fabris.
I aArt. 62.0 Para desenhadores exigir-se-hão sómente a
~ e. 3.a provas, versando esta ultima sobre desenho geoetnco e architectonico.
tn Art. 63.0 As provas de desenho e escriptas serão as
pr~sm~s para todos os candidatos, e tiradas á sorte pelo
lmelro designado para prestar prova oral.
ea ~~t. 64.0 As provas oraes durarão uma hora para cada
e n Idato, que será interrogado por dois membros do jury,
pa as escriptas o tempo que o jury fixar como necessario
~ a sua execução.
ora rt. 65.0 A ordem pela qual serão dadas as provas
no e~. pe~os candidatos será designada pela sorte, tirada
llmelro dia das provas do concurso.
adm~t.~66.0 As provas praticas do concurso e para a
jury ~ssao ao concurso serão devidamente fiscalisadas pelo
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Art. 67.0 As provas serão sempre dadas pela seguinte
ordem:
1. o Execução do desenho e prova escripta sobre a elaboração de um orçamento fabril, que serão feitos nos mesmos dias por todos os candidatos.
2.0 Prova oral.
Art. 68.0 O candidato que não se apresentar no dia e
hora designados para as provas do concurso perderá o direito ao mesmo.
§ unico. Se a falta for motivada por caso de força maior
devidamente
comprovada, o jury apreciará o motivo e, se
o julgar attendivel, poderá adiar a execução das provas.
Art. 69.0 Concluidas as provas, o jury votará sobre o
merito absoluto dos candidatos, e depois procederá á classificação por merito relativo, lavrando termo d'estas decisões.
Art. 70.0 Concluídos os trabalhos, o processo será enviado ao conselho de administração,
que verificará da sua
regularidade,
nomeando ou promovendo o primeiro candidato em classificação.
§ 1.0 Quando o conselho tiver encontrado irregularidades no processo, será sempre aberto novo concurso entre
os mesmos candidatos.
§ 2.0 Da decisão do conselho poderá haver recurso den. tro do praso de vinte e quatro horas depois da publicação
do despacho na ordem diaria.
Art. 71. o A passagem
aos quadros e a admissão e
readmissão, nos estabelecimentos
do arsenal, de operários
e serventes
será ordenada pelo inspector,
sob proposta
dos directores
dos estabelecimentos
respectivos,
quando
satisfaçam ás condições exigidas n'este regulamento.
§ 1.0 Todo o pessoal extraordinario
actualmen te existente e o que de futuro for admittido nos termos d'este
regulamento
poderá passar aos respectivos quadros independentemente
de idade.
§ 2.0 Os indivíduos que tiverem tido baixa no ponto
por infidelidade
ou insubordinação
não poderão em caso
algum ser readmittidos.
Art. 72.0 Os operarios, para serem admittidos, devem satisfazer ás seguintes condições :
1.a Ter bom comportamento comprovado pelas certidões
dos registos criminaes ou pela caderneta militar se nlto
tiverem sahido do serviço activo ha mais de trcs mez.es.
2. a Ser approvado no exame do respectivo officio feito
perante um jury composto do sub-director,
do adj unto e
do mestre da secção.
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3. a Ter menos de trinta e cinco annos de idade.
~4. a Provar que sabem ler, escrever e contar por certida~ de exame de instrucção primaria (1. o grau), ou por
ID~~Ode exame perante o mesmo jury, ou pela caderneta
IDlhtar.
. 5.a Ter robustez para o serviço, comprovada pelo medICOdo arsenal.
Art. 73.0 As vagas que occorrerem nos quadros serão
preenchidas pelos operários supranumerarios ou pelos extra.ordinarios de reconhecido merecimento existentes nos
estabelecimentos, mediante proposta do respectivo director,
e, na: Sua falta, por individuos estranhos que satisfaçam ás
CO~~lçõesde admissão, não havendo operarias com os reqUISItosexigidos no artigo 46.0
§ 1.0 Em igualdade de circumstancias, terão preferencia os que tiverem feito a sna aprendizagem no arsenal.
~ 2.0 O preenchimento das vagas nos quadros dos ope~anos será feito de modo que se attenda, quanto possivel,
,lS suas habilitações, ao merecimento artistico, ao tempo
que tenham servido no arsenal e ao comportamento.
Art. 74.0 Quando occorrer aiguma, vacatura no quadro
dos operarias polvoristas, artifices de fogo, capsuleiros ou
ellJ. qualquer outro officio para o qual se encontrem serVentes devidamente habilitados, os respectivos directores
p.roporão os serventes que devam ser promovidos a operariOS,attendendo principalmente á sua aptidão profissional e
COllJ.portamento.
d' Al:t. 75.0 Os operarios em cada estabelecimento serão
filstrIbuidos em tres classes, 1.a, s.- e a-, sem numero
xo8 em cada classe .
i B unico. A passagem dos operarias de uma classe á
~lmediatamente superior será baseada em proposta do di~ctor. fundamentada na assiduidade e zêlo no trabalho,
.,.,...
ereclmento artistico, tempo de serviço e bom comporta......
ento.
v' Art. 7ü.o Sendo de reconhecida vantagem para o seroIÇeor
a. admissão extraordinaria de algum ou de alguns
~rlOSportuguezes ou estrangeiros, que, pelos seus co,.~iC!Ulentos especiaes, possam imprimir proficno desenao VlI~~nto aos trabalhos do arsenal, o inspector proporá
<li IDàOlstro da guerra a admissão cl'estes individues, intr~ân o as condições do contracto a fazer para a sua enper a ex.tr~ordinaria, e entre ellas o praso provavel da sua
manencIa no arsenal.
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Art. 77 ..0 Para os serviços fabris que não exigem conhecimentos
especiaes, haverá serventes, que podem ser
dos dois sexos.
§ unico. Os serventes do sexo masculino serão destinad~s
aos serviços geraes, e os do sexo femenino aos serviços maIS
delicados e que exijam menor força physica, especialmente
para as offlcinas de cartuchame.
Art. 78.0 Os serventes do sexo masculino, para serem
admittidos, devem satisfazer ás seguintes condições:
1.a Te.r feito serviço effectivo nas unidades do exercito
acti vo ou na armada, preferindo-se os que pertenceram
nos
corpos de artilheria.
2.& Ter bom comportamento,
comprovado
pela caderneta militar ou pela certidão do registo criminal se tiver
sahido do serviço activo ha mais de tres mezes.
3.a Ter robustez para o serviço, comprovada pelo medico do arsenal.
4. a Ter menos de trinta annos de idade.
5.a Saber ler, escrever e contar.
Art. 79.0 Os serventes do sexo femenino, para serem
admittidos, serão submettidos ao exame do medico do arsenal, que attestará
não soffrerem doença contagios~, e
não deverão
ter menos de dezoito nem mais de t1'lOta
annos de idade, sendo preferidos os que souberem ler, escrever e contar.
Art. 80.0 Quando o individuo admittido não se apre·
sente a tomar posse do seu logar no praso de oito dias a
contar da data da communicação,
considerar-se-ha
como
tendo desistido
do logar para que havia sido nomea~o,
salvo caso de doença certificada pelo medico em serv1ÇO
no arsenal.
§ unico, O candidato admittido e que, por motivo de
molestia, não possa apresentar-se
dentro do praso determinado, participal-o-ha,
a fim de ser inspeccionado pelo
medico em serviço no arsenal.
SECÇÃO II

Deveres
Dos mestr-ee

Àrt. 81. o Os mestres
são encarregados
de di~igir
os trabalhos
das officinas a seu cargo, e são immedl.atamente subordinados aos officiaes adjuntos das respectIvas
secções.
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Art. 82.0 Compete aos mestres o seguinte:
1. o Assistir á abertura e permanecer na fabrica desde o
toque da entrada até ao da sahida, não podendo ausentarse s~m licença do director ou de quem o substitua, obtida
~or intermedio do adjunto de respectiva secção, devendo
ar conhecimento
da licença ao o:ffi.cial de dia á fabrica,
antes de a ntilisar.
2.0 Tomar nota das faltas do pessoal na occasião da
~ntrada.
3.0 Vigiar a maneira
como os operarios executam os
trabalhos e os contramestres
os dirigem, exigindo que a
execução seja a mais perfeita e economíca, habilitando-se
~o mesmo tempo a formar juizo seguro do merito artístico
e cada um .
.1.0 Distribuir pelas respectivas «ffieinas os trabalhos a
executar.
5.0 Resolver qualquer difficuldade que, de momento, se
apresente na execução de algum trabalho, dando sempre
con~lecimento ao respectivo adjunto.
tábo.o Examinar e confrontar com os padrões, desenhos e
uas de construcção os artigos. que se ultimem.
~.o Assignar
os passes de sahida, quer de materiaes ou
artIgoS, quer do pessoal (modelos n, os 56 e Ó 7).
lh 8.0 Inspeccionar amiudadas vezes as machinas, appare1 Os e utensilios, dando immecliatamente parte ao adjunto
9ualquer estrago que n'elles note, investigando se são
e;ldos a incuria do pessoal que com ellcs trabalha .
•o Visar
os vales para a recepção de matcria prima
para as obras a manufacturar,
e bem assim as guias de
~ntrega de materia prima proveniente
de sobras ou de
esmancho de artigos.
d.10.0 Participar ao adjunto a, na sua falta, ao official de
lh~' q~alquer irregularidade
que note nas o:ffi.cinas ou que
seJa eommunicada pelos contramestres.
j 11.0 Vigiar que na manufactura
de qualquer artigo ser:m .e:r-clusivamente
empregados
os materiaes
para ella
e qUISlt~~oS, e bem assim que as machinas, ferramentas
cu U~enslllOs sejam os mais convenientes para a sua exe-

de

çao.

tr \2.0 Obstar a que nas offícinas a seu cargo se façam
\ alhos sem que haja ordem passada pela secretaria.
va 3. o Verificar repetidas
vezes se os operarios conserco~ a~ ferramentas
e utensílios que lhe estão distribuidos,
ca n ermdo-os com os recibos que d'elles devem existir a
rgo dos contramestres.
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14.0 Participar
immediatamente
ao adjunto qualquer
extravio
ou deterioração
de ferramentas,
utensilios
ou
materia prima, a fim de ser descontada a sua importancia na feria do responsavel, independentemente
de qualquer outro procedimento
que tenha de haver contra elle.
15. o Fazer parte da commissão de recepção e exame de
que trata o artigo 170.0
16. o Ter a seu cargo os artigos ultimados emquanto
estiverem
na fabrica e os que estão por ultimar quando,
por qualquer
circumstancia,
tenha parado o seu fabrico,
salvo se for determinado que dêem entrada nos armazena
a cargo dos fieis.
17. o Conferir a nota das faltas com o ponto do pessoal
fabril (modelo n.? 54), e formular a relação das preten
sões do pessoal (modelo n." 55).
18.0 Manter a disciplina dos seus subordinados e fazer
com que elles cumpram os seus deveres.
19.0 Informar o adjunto das pretensões
dos seus SUo
bordinados.
20.0 Informar sobre o mérito artistico, aptidão e zélo
pelo serviço do pessoal seu subordinado.
.
21.0 Indicar o operário mais competente para subst~·
tuir o contramestre
na falta d'este, quando esta snbstit.Ul'
ção se torne necesearia, bem como para qualquer serviçv
extraordinario.
22.0 Assistir ao pagamento das ferias.
23.0 Ter á sua responsabilidade
as machinas, utensilios
e ferramentas.
24. o Assistir ao fechar das portas das officinas, assegurando-se de que não fique pessoa alguma dentro das meSmas officinas, nem tão pouco lume.
25. o Propor a nomeação dos operarios que devam destacar, em harmonia com as suas habilitações, para, os serviços que haja a desempenhar
fóra da fabrica.
Art. 8:3.0• O mestre que for encarregado das construc.
çues civis tem a seu cargo os trabalhos de construcção e
reparação
dos edificios
dependentes
do arsenal, sendo'
lhe extensivas as attribuições
determinadas
para os outr09
mestres, na parte que lhe possam ser applicaveis.
Dc.s contramestres

Art. 84.0 Cada officina ou grupo de officinas terá e~
regra um contramestre,
que será immediatamente
subo!
dinado ao respectivo n:estre.
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Art. 85.0 Compete aos contramestres
o seguinte:
. 1.0 Permanecer na respectiva officina ou grupo de officmas desde o toque da entrada até ao da sabida, não se
auser:-tando sem licença do adjunto, e sem dar previ o conheCimento ao mestre.
2.° Manter a ordem e disciplina.
:.3.° Fazer com que os operários se empreguem
cuidadosamente nos trabalhos de que estão incumbidos, assegurando-se da sua boa execução.
4.° .Vigiar que as machinas, ferramentas,
utensílios e
matel'las primas tenham o devido emprego, dando parte ao
mestre de qualquer irregularidade
ou abuso.
5.° Responder pelas deteriorações nas machinaa, ferramentas e utensilios
distribuidos
aos operarios,
quando
provenientes da sua má applicação ou desleixo.
Fazer os vales de recepção de materia prima e as
gUlas de entrega de sobras (modelos n.OS 52 e 53), apresentando-os ao mestre, que os verificará.
lh 7.° Fornecer os elementos para se escl'ipturarem as foa~ de trabalho dos operarios (modelo n.? 50).
c.l .0 Participar
ao mestre todas as occorrencias
que se
erem na officina ou officinas a seu cargo.
fi ~.o Ter especial cuidado na limpeza e hygiene da ofcma, exigindo que os operários conservem os seus fatos,
gavetas e armarios em perfeito estado de asseio.
t 10.0 Proceder,
em seguida ás entradas da manhã e da
arde, á verificação do pessoal, dando a respectiva nota ao
mestre.
-s 11.° Não permittir que o pessoal se ausente da officina
em sua auctorisação.
t .§ .llnico. O contramestre
mais antigo da. secção substi.Ulra o mestre na sua falta ou impedimento.

?o

Dos desenhadores

~~t. 8G.o Compete aos desenhadores
o .se?uinte:
fo.· E:r-ecutar os trabalhos da sua especialidade que lhes
rem dlstribuidos.
de 2.° hGuardar
e conservar os instrumentos,
apparelhos,
nhsend os e .mais artigos que receberem para o desempe~ o serviço de que forem incumbidos.
o o C onservarem-se
rem'
no estabelecimento
em que servi.
emquanto a secretaria estiver aberta.
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Dos fieis

Art. 87. Nas fabricas, os logares de fiel são desempenhados por operarios, directamente subordinados aos secretarios das commissões de recepção e exame, e no
deposito geral de material de guerra por sargentos subordinados aos chefes de armazens.
Oumpre-lhes respectivamente:
1.0 Assistir ao abrir e ao fechar das portas dos armazens a seu cargo.
2. o Tomar o ponto aos individuos em serviço nos armazens e formular a parte das alterações (modelo n. o 43),
que entregará na secretaria.
3.0 Vigiar o trabalho dos serventes e dirigil-os na execução de trabalhos de força.
4. o Ter a seu cargo e responsabilidade os artigos existentes no armazem.
5. o Ooadj uvar o secretario da commissão de recepção e
exame no serviço da escripturação,
6. o Receber nos armazens os artigos que venham acompanhados de guia, factura ou nota de remessa, e, quando
por motivo justificado não se apresentem esses documentos, por ordem do director.
7. o Dar parte ao secretario da commissão de recepção
e exame nas fabricas, e aos chefes de armazem no deposito, de qualquer occorrencia que se der nos armazens a
seu cargo.
8. o Vigiar pela conservação do material de incendios, o
qual fará funccionar uma vez por mez para se certificar
do seu estado e pedir o immediato concerto de qualquer
parte arruinada.
9. o Não permittir a entrada nos armazéns a indivíduos
que sejam portadores de objectos que possam produzir
accidentes perigosos.
10. o Assistir a todas as entregas. e recepções do material, vigiando por que as pesagens e medições se façam
com exactidão.
11. o No deposito geral de material de guerra ter a sen
cargo as casas de guarda, os quartos dos serventes, oS
caes, pontes e mais dependencias dos armazens.
12.0 Residir nos quarteis que lhes são destinados e, não
os havendo, nas proximidades dos estabelecimentos.
13.0 Vigiar se as sentinellas cumprem os seus deveres, e no caso de encontrar qualquer falta ou desleixo
no serviço partioipal-o-ha ao commandante da guarda ou
0
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do destacamento, e dará conhecimento por escripto ao chefe
de armazem, que o communicará ao director.
14.0 Nos armazens isolados distribuir pelos serventes
o serviço nocturno de rondas, para melhor vigilancia dos
edificios.
15.0 Quando tenha quartel no recinto dos armazens,
fará pessoalmente estas rondas, pelo menos duas vezes
em cada noite.
16.0 Não permittir a entrada ou ancoragem junto ao
CMs a barcos que não forem em serviço dos armazens,
~alvo caso de força maior, não podendo comtudo a demora
Ir alem do tempo necessario para evitar qualquer perigo
Ou sinistro.
17. o Fazer a distribuição da feria aos serventes nos
armazens isolados.
.
~8.0 Nomear pessoal da sua confiança para receber do depOsItogeral de material de guerra a importancia das ferias.
d 19,.0 Requisitar o que julgar necessario para evitar a
etel'loração dos artigos a seu cargo.
Dos reverificadores

Art. 88.0 Os reverificadores estão subordinados aos
lllestres e contramestres das secções onde fizerem serviço,
e compete.lhes :
offil..oExaminar todas as ferramentas que vierem para a
c Clna, empregando os respectivos instrumentos, verifinadores e escantilhões, regeitando as que não estiverem
cOs devidos termos, dando conhecimento ao respectivo
Ontl'amestre.
fa ~,o Verificar os productos manufacturados e em manuq: Ira e as ferramentas das machinas, fazendo corrigir
~ ~l1er defeito que apresentem.
'li ' Conservar as machinas em perfeito estado de sero!
ruel.lddando
parte de qualquer avaria que não possa relar.
Dos operarios

verificadores

0

lis~~'~' 89. Cumpre-lhes coadjuvar os reverificadores e
Chi: lsar as machinae, ferramentas e productos das maas que lhes estão distribuidas.
Dos operarios

electricistas

Art.
. Imente aos eI'
.
1 o 90 .o Compete espeCla
ectricistas
:
lllot~ A conservação e bom funccionamento dos electrores, geradores, baterias de aceumuladores e appare-
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lhos electricos de energia e luz, e tambem dos telephones
e campainhas electricas, quando não tenham encarregado
especial.
2. ° A conducção das baterias de accumuladores, feita
segundo as instrucções patentes na estação central de
energia, verificando diariamente a voltagem por elemento,
a densidade dos acidos e a existencia de curtos circuitos
ou de outros quaesquer accidentes que possam prejudicar
o bom funccionamento da bateria.
3. ° Estabelecer os circuitos de energia e luz, segundo
os pedidos das officinas ou ordens da secretaria.
4. ° Proceder ás limpezas e reparações dos geradores,
electro-motores, circuitos, etc., sempre que isso se torne
necessario, requisitando ao mestre operarios para o coadjuvarem, quando não seja sufficiente o ajudante.
5.° Não consentir que pessoa estranha manobre OS
apparelhos dos quadros de distribuição da estação central.
6.° Verificar que ao fechar da fabrica fiquem estabelecidos os circuitos determinados pela secretaria.
§ unico. Haverá um ajudante de electricista que coadjuvará o electricista e que o substituirá nos seus impe·
dimentos, e compete-lhe em especial, a limpeza exterior,
lubrificação e vigilancia dos electro-motores e circuitos.
Dos operarias

machinistas

e fogueiras

Art. 91.° Os machinistas têem a seu cargo o serviçO
das machinas de vapor, limpeza e respectiva conserváção,
competindo-lhe especialmente:
.
1.0 Revistar cuidadosamente, todos os dias, as maclw
nas a seu cargo.
2.° Não principiar o movimento das machinas sem que
estejam convenientemente quentes, evitando condensações.
3.° Não consentir na sala das machinas pessoal estranho á secção,
§ unico. Na falta ou impedimento do machinista as suas
funcções são desempenhadas por um fogueiro.
Art. 92.° Os fogueiros têem a seu cargo o serviço d~s
fornalhas das machinas a vapor, e a limpeza e vigilancU1
das caldeiras, cumprindo-lhes o seguinte:
1.° Passar, todos os dias, antes de accender as fornalhas,
uma revista minuciosa a todas as partes da caldeira, para
verificar se ha algum inconveniente que precise remover-se.
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2. Aceender as fornalhas.
3. 0. Participar
ao mestre qualquer
alteração no bom
~uncclOnamento das caldeiras, devendo, antes d'isso, cessar
. ~m::nediatamente a alimentação e retirar o fogo se houver
I:UPossibilidade em remediar de prompto a causa que motIva o mau funccionamento.
4. ° Ao toque de sahida, apagar as fornalhas de modo
qu~ não fique lume dentro da officina á sahida da tarde.
0.° Proceder
limpeza das caldeiras e accessorios, sempre que for necessario.
6.° Não permittir junto das caldeiras pessoas estranhas
ao serviço.
~ unico. São extensivas aos fogueiros as obrigações relatlV.as aos outros operarios, na parte que lhes puder ser
appltcada.
.
_ Art. 93.0 Aos ajudantes de fogueiro compete coadju"ar os fogueiros e substituil-os nas suas faltas ou impedi~entos, sendo-lhes tambem extensivas as obrigações relaIVas aos operarios,
na parte que lhes puder ser applicada.
á

.

:Cos operarios

Art. 94.0 Compete aos operarios :
d 1.° Comparecer
no estabelecimento
ao primeiro toque
a manhã e da tarde .
. 2.° Observar
todas as disposições regulamentares,
as
Instrucções em vigor e as ordens relativas ao serviço que
SUperiormente lhes forem dadas.
3.° :Executar com perfeição os trabalhos que lhes for~i dIstribuidos, empregando
para este fim o maximo
ze o e assiduidade.
0
t 4. Submetter
ao exame do mestre ou contramestre
os
/abablhos que fizerem em harmonia com ás indicações que
ece
erem •
1;
B 0.° Fazer uso exclusivamente
da ferramenta
que lhes
di~tribuida,
pedindo ao contramestre
a substituição
v medIata de qualquer peça, em presença da que se houvfá de~eriorado, sendo responsavel
pela deterioração
dea a IllCuria
6o P
'.
d I!
Ih . f assar recibo, ao contramestre,
a ferramenta
que
;s o 01' di~tribuida.
ti" . d EnVIar parte de doente ao mestre quando, por mo~ ° e doença, não posRa comparecer na fabrica.
e d' t Nã? sahir da officina sem licença do contramestre,
a abrlCa sem licença do official de dia.
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Dos serventes

Art. 95. Os serventes, alem das instrucções especiaes
que digam respeito ao serviço q;_.edesempenhem, têem
por dever:
1.0 Apresentar-se nos estabelecimentos a que pertencem ao primeiro toque da manhã e da tarde.
2. o Conservar em perfeito estado de asseio a parte do
edifício, officina, etc., onde servirem, para o que procededto, em seguida á entrada da manhã, á necessaria limpeza, repetindo-a durante o dia, se for necessario.
3. o Executar os serviços que lhes forem determinados
pelo~ officiaes, mestres e contramestres sob cujas ordens
0

servirem.

4.0 Não sahir do estabelecimento, antes do toque de sahida, sem licença do official de dia.
Art. 9\>.0 Aos scrventes incumbidos de auxiliar os sargentes que prestam serviço nocturno e aos guardas de
noite elas fabricas compete especialmente:
1.0 Apresentar-se á hora ele sahida do pessoal fabril ao
official de dia e ao sargento nomeado para o serviço nocturno.
2. o Permanecer no estabelecimento desde o fechar elas
portas até a abertura no dia seguinte, e rondar durante a
noite o numero de vezes que lhe for determinado.
3.0 Coadjuvar em qualquer serviço o sargento que ficili7
no estabelecimento.
4. o Tratar da limpeza do quarto onde pernoitar o sargento de serviço e d'aquelle que lhe for destinado, beJJl
como da conservação da competente mobília.
S unico. O servente que entrar de serviço nocturno
será dispensado uma hora mais cedo do trabalho de que
estiver encarregado durante o dia.
SECÇ:\O III

Venoimentos e recompensas

Art. 97. o Os vencimentos do pessoal do arsenal são:
jornaes, gratificações ordinarias d percentagens por diu-.
turnidado do serviço. As recompensas, são: gratifica~ões
extraordinarias, premios, louvores, reformas e pensões.
§ unico. Os jornaes e gratificações ordinarias são oS
que constam das respeotivas tabellas.
Art. 98.0 O augmento do jornal até o maximo fixado
na respectiva tabella será concedido pelo ministro da
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guerra, sob proposta do conselho de administração
do arsenal., conforme o preceituado no n.? 9.0 do artigo 28.0 e
§ UDlCOdo artigo 75.0
Art. D9. o A percentagem
por diuturnidade
de serviço c.onsiste no direito ao augmento de vencimento, quandoo~ lU~ividuos, tendo bom comportamento,
exerçam com
zelo, mtelligencia
e probidade
os seus misteres.
A perâ_entagem por diuturnidade
do serviço é de 10 por centoo vencimento no fim de dez annos, 15 por cento no fim
de q.uinze annos e 20 por cento no fim de vinte annos de
servIÇO effectivo.
§ unico. Têem direito á percentagem
por diuturnidade
de ~~rviço, os mestres,
contramestres,
desenhadores,
revenficadores e fieis das fabricas. A diuturnidade refere-se
ao tempo de serviço no cargo que desempenham.
Art. 100.0 Quando qualquer individuo do pessoal fabril
lllereça recompensa muito excepcional por haver dirigido
~tl executado algum trabalho extraordinário
de reconhecio merito artistico,
poder-lhe-há
ser abonada, por propost~ do conselho de administração
baseada em inforlllaça.o do director do estabelecimento,
uma gratificação
ClCtraordinaria não excedente
a trinta dias de vencilllento.

R

~rt. 101.0 O premio estabelecido por Sua Magestade a
f alnl~a D. Maria Pia, para os operarios que mais se distngUlrem nas differentes officinas do arsenal do exercito,
erá conferido segundo o que estabelece a portaria de 16
n ao ~ovembro de 1892, publicada na ordem do exercito
. ~ de 21 de janeiro de 1893.
a. Art. 102.0 Quando qualquer individuo do pessoal do
il~~~?al do exercito, pela direcção ou execução de algum
e. \ lÇ.O.ou trabalho,
ou pelo seu modo de proceder no
s::rc1CIO das suas funcções, mereça distincção, poderá
b ~ l?llvado pelo respectivo director, em ordem do estart eC1mento em que servir; pelo inspector, na ordem diam~ ?U no boletim ou ainda, em ordem do exercito pelo
~lstro da guerra, mediante proposta do inspector.
ve rt. 103.0 Aos individuos
do quadro do arsenal que
tei~cem fe~ia, é concedida a reforma com o jornal por ialO
llle , no fim de trinta e cinco annos de serviço, tendo pelo
todnos sess~nta de idade, se forem julgados incapazes de
§o o servlÇO pela junta hospitalar de inspecção.
n1~ t 1.o Os individuos a que se refere este artigo, que
llllalllenh~m trinta e cinco annos de serviço, mas que tea Idade fixada, terão o vencimento calculado pela

d
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formula V= :::.
»<i até ás centesimas, representando 1/. o
numero ele annos de serviço, j o jornal á data da inspecção e Vo vencimento liquido.
§ 2.° Os individuas mencionados n'este artigo que não
tenham trinta e cinco annos de serviço nem a idade fixada, poderão
reformar-se
sómente com 80 por cento do
vencimento,
calculado pela mesma formula.
Art. 104.° Os individuas que estiverem nas condições
mencionadas no artigo antecedente,
mas que forem julgados incapazes de serviço activo, podendo fazel-o moderado, terão direito á reforma com vencimento igual a bO
por cento d'aquclle a que teriam direito se fossem j ulgados incapazes de todo o serviço, devendo ser empregados
de preferencia no deposito de material de guerra, onde lhes
será abonada uma gratificação não excedente a 200 réis
nos dias uteis, não podendo em caso algum ter vencimento superior ao que percebiam na effectividade.
Art. 105.° Emquanto no arsenal houver individuos que
tenham ahi feito a sua aprendizagem,
a esses indivíduos
será applicada a doutrina do artigo 103.° e seus paragra·
phos, sem exigencia da idade.
Art. 106. ° O tempo para a reforma é contado desde o
dia da entrada para o serviço do arsenal.
§ 1.0 0 tempo para a reforma para os individuos que
fizeram a sua aprendizagem
no arsenal e para os serventes que foram admittidos
como serventes
menores,
só é contado quatro annos depois da admissão.
§ 2.° Aos indivíduos que deixarem o serviço do arsenal, quando novamente admittidos,
contar-se-ha,
para effeitos de reforma, o tempo a que tinham direito quandc
tiveram baixa no ponto.
Art. 107.° A feria dos reformados
é paga pelo deposito geral de material de guerra, quer directamente
e~l
Lisboa, quer por intermedio de qualquer
conselho adrninistrativo
do corpo ou estabelecimento
militar que est~ver mais próximo da localidade onde o reformado
re.~l·
dir.
Art. 108.° Os individuos do quadro, eupranumerarics
ou extraordinarios,
que forem victimas de algum desastre
em serviço do arsenal e que ficarem impossibilitados
de
prestar
qualquer
serviço,
o que será comprovado pela
junta hospitalar de inspecção, terão direito á reforma C0J11
o seu vencimento por inteiro.
§ unico. Os individuas a que se refere este artigo, quando não fiquem de todo impossibilitados de prestar serviço,

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO N." 14

449

serão encarregados
de trabalhos sedentarios compativeis
Com as suas forças e estado physico,
Art. 109.° Para effeitos de reforma, é contado o tempo
de efrectivo serviço que os individues pertencentes ao quadro do arsenal hajam crestado nas fileiras do exercito e
da armada, contnndo-se~lhes pelo dobro o de campanha.
Alt. 110.0 Para a reforma somente se contará o tempo
de servi<;o depois de deduzido o de licenças e o de faltas
que excederem trinta dias cm cada anno, que para todos
o~ effeitos é sempre considerado
de trezentos sessenta e
CInco dias.
Art. 111.0 Para todos os effeitos se contará como tempo de serviço effectivo o de licença motivada por desastre uccorrido no mesmo serviço ou por motivo d'este, pelo
que não será averbado no livro de matricula.
Art. 112.0 Quando qualquer individuo em serviço no
arsenal do exercito, quer pertencente
ao quadro do pesSoal technico, fabril ou auxiliar, quer extraordinario,
falleça em. consequencia de desastre em serviço, o director
do l'esrectivo estabelecimento
enviará á secretaria geral a
de_Vida participação acompanhada. de todos os documentos
e Informações relativas ao desastre e á victima, a tim de
ser. solicitada á secretaria
da guerra uma pensão para a
farmlia do fallecido, que for julgada idonea, pensão que
erá igual a dois terços do vencimento que tiver á data
.o desastre, e abonada desde o dia immediato ao do falleCImento.
§ 1. o São considerados
idoneos para. os effeitos d' esta
pensão:
1.0 A mulher legitima.
2.° Os filhos menores, emquanto durar a menoridade, e
Sendo filhas, em quanto se conservarem
solteiras.
3o P
~
o A~~se mae
a que servissem de amparo.

d

4:

!

§ 2." Para a liquidação d'estas pensões, seguir. se hão as
rfief?rasestabelecidas para os pensionistas elo monte pio ofelal.
d § a.o A viuva perderá a pensão quando passe a segunas lIupeias.
§ .1.0 Os serventes do sexo feminino só podem legar esta
pell~ao a seus filhos se já forem orphãos de pac, ou a seus
paes _ou avós a quem servissem de amparo.
0
t ~ 0. As pensões serão pagas pelo deposito geral de macrlal .de guerra, similhantemente
ao que se determina para
as ferIas dos reformados,
2
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Art. 113.° O funeral da victima será feito a expensas
do arsenal.
Art. 114.° Todos os indivíduos que estejam em serviço
do arsenal. do exercito, vencendo feria, e que sejam vietimas de algum desastre que os impossibilite temporariamente do trabalho, tê em direito:
1. o Ao abono de tres quartos do jornal que perceberem
emquanto durar o tratamento.
2.0 A serem tratados no hospital militar permanente de
Lisboa, sendo o subsidio para este regulado pelas disposições relativas aos fundos dos hospitaes militares c pago
por conta dos tres quartos do jornal a que se refere o numero anterior. Quando o vencimento
do individuo for insufficiente para o pagamento d'aquelle subsidio, será o excedente pago pelo fundo da dotação do estabelecimento
11
que pertence, pela verba destinada a ferias.
3. o Ao abono de tres quartos do jornal estabelecido
no n. o 1.0 d' este artigo, durante o período de convatescença, se esta lhe for arbitrada em seguida ao tratamento
no hospital.
Art. 115.0 Os mestres, contramestres,
fieis e reverificadores, quando doentes até seis dias, conservarão os seus
vencimentos;
por mais de seis dias até sessenta, seguidos
ou interpolados
em cada anno civil, vencerão tres quartos
do mesmo vencimento i e pel« tempo qne exceder este período não têem direito a vencimento algum.
§ unico. Aos actuacs amanuenses civis e ~10S desenhadores são applicaveis as disposições da ordem n." 10 do
com mando geral de artílheria de 7 de setembro de 1~93.
SECÇÃO IV

Penalidades
Art. 116.° Alem das penas de admoestação,
reprehen0
são, multa e baixa no ponto mencionadas
no artigo 7:
do regulamento
disciplinar
do exercito, a que os individuos da classe civil estão sujeitos em virtude do artigo 35. o do mesmo regulamento,
haverá a pena de suspensão do serviço, até trinta dias, sem vencimento,
imposta pelo inspector, sob proposta do director do estabelecimento.
Art. 117.° Para os eífeitos do n.? 5.° do artigo 294.°
do codigo de justiça militar e do regulamento disciplinar
do exercito,
as differentes categorias
dos indivíduos da
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-classe ci vil empregados no arsenal terão as seguintes corresponde ncias :
~Iestres, contramestres,
desenhadores,
reverificadores
e
fieIs, a de sargentos.
Veriticadores,
electricistas
e machinistas,
a de cabos.
O., restantes, a de soldados.
§ unico. Os amanuenses civis, se não tiverem outro
posto no exercito
de reserva,
são equiparados
a sargentos .
. •\1't. 118.° Qualquer individuo do pessoal que vença fena, que faltar ao ponto, sem licença ou motivo justificado,
s~rá multado em tantas horas de trabalho quantos os meios
dias que tiver faltado .
. ~ 1.0 Se á secção ou officina em que trabalhar tiver
s.ldo declarada dtl urgencia, ou a esse individuo que faltar
tIver sido intimada urgencia do trabalho,
a multa será
l'espectiviunente
no valor de tantos dias ou meios dias
quantos faltou.
~ 2.° Se as faltas a que se refere este artigo attingi~em tres dias consecutivos ou doze meios dias interpolaOs no mesmo mez, terá baixa -no ponto.
Art. 118.° Todo o individuo que vença f..ria que sahir
do estabelecimellto
eui que fizer serviço, abandonando este
selu licença R illudindo a vigilancia do pessoal encarregado da policia do estabelecimento,
terá baixa no ponto.
CAPITU:!:..O

m

Esro!a
A1't. -120. o Haverá no arsenal uma escola destinada a
~inistrar
ao pessoal operario
os conhecimentos
theori~08 ~('cessario:s
para o serviço das offici nas, a q ual será
lrlglda pdr um capitão de artilheria
em serviço no ar~t>nal.
~ 1.0 A frequeneia da escola é facultativa.
S :!.o O iusp ector do arsenal estabelecerá o horario mais
~onveniente pum o regular funccionamento das aulas, que
l:v~1'ão ser nocturnas,
para se poder tirar maior proveito
(f<~' ~ll.strnl·C;?ioali ministra la sem prejuízo
do serviço das
o UClllas

·frt.

Úl.° O CUI'SO da e~cola constará
inns, distribuidas pOI' tres annos :
o ~.o anno - Aritbmetica,
geometria
P ltugueza, desenho linear.

das seguintes

dis-

CIp

pI ma, gramm atica
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2. ° anuo - Principios geraes de physica e chi mica com
problemas
de applicação aos trabalhos fabris do arsenal,
geometria no espaço, desenho linear e de ornato.
3.° anno -- Princípios geraes e problemas praticos de chimica, mecbanica
e r esistencia de materiaes, motores de
vapor, de agua, de gaz, electricos, etc., desenho de machinas e princípios de modelação.
Art. ] ~2. o Este curso habilita para o concurso de contramestre,
e será ministrado por quatro professores, incluindo o director da escola.
§ unico. Os professores serão todos officiaes de artilheria em serviço no arsenal e ser-lhes-ha abonada uma gratificação de 10~OOOróis mensaes.
Art, 123.° Os programmas
de ensino, que terão lima
feição essencialmente
pratica, serão formulados pelo director da escola, de accordo com os professores e apresentados ao conselho de administração,
para serem devidamente
approvados,
Os livros para o ensino são escolhidos pelo director da
escola, podendo haver lições lythographadus
ou .impressas, caso não haja livro que satisfaça ao programma.
Art. 124.° O anno lectivo começa em 1 de outubro e
termina cm :31 de agosto, devendo os exames ser feitos
nos primeiros dias de setembro.
Art. ]25.° Serão feriados na escola, alem dos dias de
gala nacional ou de feriados lias fabricas, OH seguintes: de
24 de dezembro a 7 de janeiro, desde o sabbado anterior
~í quinquaaesima
até quarta feira de cinza, desde o domingo de Ramos até ú primeira oitava da Pasohoa.
Art. 120.° Com auctorisação do ministro da guerra,
inspector poderá conceder aos indivíduos, q ue ti verem completado com distincção o curso da escola, o frequentar
nas escolas iudustriaes
os cursos que habilitam á matrIcula no instituto industrial e commcrcial ele Lisboa, bem
como frequentar
o curso de conductor e constructor de
mnchinas no mesmo instituto ou o de bellas artes na respectiva escola, sendo-lhes pagas as matriculas e os livros
pela dotação do arsenal emquanto mostrarem aproveitamento.
§ unico. A concessão será feita por tantos annos quantos os do respectivo curso e ruais um de tolerancia.
A rt. 127.° O huy dos exames será consti tuido por officiaes professores da escola; na sua falta ou impedimento,
serfio nomeados outros officiaes em serviço no arsenal,' servindo de presidente o mais graduado ou mais antigo.

°
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CAPITULO lV
Do pessoal de escrtpturnção,

cuutnhllldade
e serviços auxiliares
SECÇÃO I

Constituiçli.o

e nomeação

Art. 128.0 O pessoal destinado ao serviço ele escri pturação e contabilidade,
bem corno o que se destina li ~llarda
e e~nsel'vação do material de guerra tiue ;;e fabrica nas
ofIieluas do arsenal e do que n' elle dá entrada, é o const~nte do mappa do pessoal do quadro do arsenal do exerCito, que faz parte d'este regulamento.
Dos

oUlciaes

Art. 129.° Os officiaes empregados no, serviços do arse~al, com excepção dos technicos, que serão da arma de
artilheria, deverão ser do corpo de almoxarifos de cngellhcl'ia e artilheria e da administraçâo
militar.
§ unieo. Estes officiaes serão nomeados pelo ministro
da gllerra, sob proposta do inspector do arsenal, para dcs :~penhr.l'em
os lagares de chefes de armazena, thesou~elro e secretario do conselho administrativo,
secretaries
das cOlUmissões de recepção e cxame, encarrcg.ulo <los
eapaehos do conselho administrativo,
do serviço de transPortes e de quaesqner outros serviços similares deterrninados pelo mesmo inspector.
Dos

sargentos

Art. lHO. o Para o desempenho
das funcçües de ama~uenses, fieis de armazene do deposito, guarda-portas,
etc.,
laverá sargentos, constituindo
o quadro de sargentos do
:S~mal do exercito,
o qual se compõe de quarenta prid ea'os sargentos e sessenta segundos, que sahuão da classe
e se~undos sargentos dos quadros das differentes armas
b .ervIÇOS, ou elos segundos sargentos da reserva ou com
nanca, que t) requererem
dentro do pl'aso de quatro anpos, a contar da sahida do serviço activo, preferindo,
hara a admissfio, em igualdade de circumstancias,
os que
i OUvel'em servido em artilheria, sendo das attribuições do
l~Spect~r a sua nomeação para os differentes serviços, em
arrnOnl1l com as respectivas habilitações.

0:
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Al't. 131.0 A admissão n'cste quadro será ft:ita por concurso annunciado
no Diario do govt'r1lo e na ordem do
exercito
coin antecedencia
de trinta dias) devendo os pre,
I
.
tendentes
entregar
na secretaria
geral, pe as VIas competclite~) os seus requerimentos
acompanhados
de doeumentes em que provem ter bom comportamento,
haver servido no ofíectivo do exercito nove annos, sendo, pelo
menos, tres como sargentos.
Art. 1~~.O OS concorrentes
farão uma prova escripta,
em qUI' mostrem ter boa redacção e calligraphia,
prova
que SCr1l tida como um dos documentos de maior valia na
olassificaçào
final.
Art. 1J3.0 O jury para classificar os candidatos será
formado pelo chefe da secretaria
geral, q"e servirá de
presidente,
c por dois ufficiass em erviço DO arsenal, nomeados pelo inspector.
§ 1.0 O chefe (la secretaria geral será substituido na sua
falta ou impedimento pelo chefe da 1.:1 secção.
§ ~.o Da classificação feita lavrará o jury UIlI termo,
que H~l:>ignarú, e no qual deverão ser mencionada
todas ati circum tancias que possam concorrer para a justa
aprccração elo me rito dos candidatos
termo qne f;er:\ acoinpanhado de todos os documentos para bel' presente ao inspector que proverá provisoriamente
por um anilo os candidatos pela urdem de classificação.
Art. 134.0 Os sargentos dos corpos, qlle forem admittidos para O quadro dos sargento
do arsenal,
erno consideradus supranumernríos,
'em vencimento
lias unidades u
que pertencem,
e só depois de um anno de bom serviço
serão abatido!!, ao eífectivo d'aquella
unidades, para o que
o arsenal farà a devidas communicações
á secretaria
da
guerra.
'
§ unico. Os sargentos que desistirem do s rvico do arsenal pagarão a importancia do transport s
da' ajuda.
de cu. lo quc hajam recebido para virem ao concur o.
~TU caso do pugamepto
ser feito por d sconto no pr t, s rlhe::;·ha applica<lo o disposto no ti.nal do ~ ;~.o tio artig-o 2."
do regulam nto approvado 110r decr to d :~ d lllar~o de

lf)u4.
Art. l;~r).o Findo o anno <lê S rviço provisorio, 6 feita a
admi ';'i'1 definitiva
e o candidato tiver bua infilJ'lllll~ue .
.A~ readmis. õ
ao feitas por p rindo' !lU 'e' i\'os <1 • tn'.
anno , contando·se
para a. primeira l' 'IHlmi
• o O UlllJO de
;:,eryiço provisorio e tendo· t1 em att n 1l.0
'otldj~õt> g raes em que S:LO cOllccdidn
a' re dllli o'
au ti lIlai
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sargentos
do exercito,
até serem julgados incapazes de
todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
§ unico. As readmis ões ~ rolo concedida pelo inspector,
quando o sargento, no triennio, tenha exemplar comportamento, ou se , por faltas lev ss, nao 11 uver .offrido mais
de trcs pllnic:u\: cuja totalidad
nuo xceda seis dias de
d·!t nçLlo, ou sua quitativu
quival ncia ....~O::ídvmai casos,
só por iutermcdio da s crctarin
da guerra poderá ser oro
denada a readmissão,
Art. 1:3G. o Quando não lhes seja concedida a readmi r ,
são , terão pa~ agem ~~reserva, baixa ou reforma conforme
o tempo que ti ver em de serviço,
':) unic .. \ fulha d matri .ula do. argento . erão ::;.
cripturuda
na secretaria
g·ral em harmonia com o que
está preceituado
no r gulam -nto g 'ral par. o ti erviço dos
corpo do exercito.
Art. 1;37.° O pre nchim mto das vaga dos primeiros
sargento
será feito por anti ruidud c no quadro,
Art. 13 ,U Aos
arsrento
do ar enal
'rá fornecido

aqu!ll"t Iam nto nr ' pru. imid: d LI e tnbe! rim ntu onde
.él'rvir 'lll, havendo-o, c :;0 a !>illl o tI· cjar 'mo
nu

p

0111 <.lo

tr n IOI"'t
11

lo du'

arru:;

r\'i~

'lItDIllO\

I
:lu.·ilia
i, arra
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SECÇÃO II
Deveres
Art. 142:0 Os officiaes que não fazem parte do pessoal
technico, e os sargentos que estiverem em serviço nos estabelecimentos
do arsenal, farão toda a escripturação
que
lhes for determinada,
em harmonia com as ordens geraes
do serviço e com as que lhes forem dadas pelo pessoal technico respectivo.
Do encarregado

dos transportes

Art. 143.° O ofâcial ou sargento encarregado dos transportes é responsaveI
para com o director do deposito ou
estabelecimento
fabril por tudo o que se passe n'esse serviço, para o que receberá d'elle as necessarias instrucções.
Dos chefes de armazens
0

Art. 144. As funcções de chefes de armazena do deposito geral de material de guerra competem aos officiaes
almoxarifes.
.
Art. 145.0 Aos almoxarifes nomeados chefes de armazens do deposito compete:
1.0 Fazei' a escripturação
dos protocollos, das guias e
ordens de fornecimento (modelos n. os 64 e 65) e da carga
dos armazens
a seu cargo nu livro (modelo n. o 62), que
deverá estar sempre em dia, sendo responsaveis
não só
pela sua exactidão, como também peJa existencia do proprio material.
2. o Conferir mensalmente a carga com os artigos existentes, se não toda, pelo menos uma parte, dando conhecimento pata a secretaria do deposito, do resultado das
conferencias que fizerem.
3.0 Inspeccionar
repetidas vezes os armazena, para conhecerem
do estado de conservação
do material e se a
suá guarda é feita conforme o que se acha determinado,
verificando também se os verbetes collocados junto dos
artigos estão exactos e em dia, bem como se correspondem á carga escripturada
nos respectivos livros.
4. o Assistir á recepção e entrega de artigos, devendo
ser substituídos pelos fieis quando estiverem desempenhando
outro serviço.
5.0 Fornecer á agencia militar, ou á estação que for incumbida de fazer a expedição de artigos, o pessoal e as
taras para o serviço do acondicionamento,
dando ao mesmo

L' Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 14

457

tempo os precisos esclarecimentos
para que o serviço 'se
faça convenientemente.
ti.o Propor quaesquer medidas que julguem devam ser
adoptadas para melhoria do serviço dos armazens.
7. o Fazer
executar,
na parte que lhes for applicavel,
tudo o que se acha determinado nos regulamentos militares para a conservação do material de guerra.
8. o Participar immediatamente
á secretaria
do deposito
qualquer extravio-ou ruína de artigos, bem como qualquer
OCcorrencia nos armazéns
a seu cargo, devendo a communicação ser acompanhada
da exposição de todas as circumstancias que possam elucidar o assumpto.
9.0 Suspender os serventes quando infrinjam qualquer
determinação
sobre a segurança
dos armazens,
dando
parte d'esta occorrencia para a secretaria do deposito.
10.0 Responder pelo fornecimento ou recepção de quaes~uer artigos, quando não forem observadas as respectivas
ll1strucções.
•
11.0 Requisitar á secretaria do deposito as taras e mais
artigos de que necessitarem
para poderem, de prompto,
fazer qualquer fornecimento.
12. o Receber juntamente
com as. bôcas de fogo os
Competentes livretes, alças e mais artigos accessorios.
13.0 Passar recibo dos artigos remettidos
pelas fabricas.
•
14.o Verificar se os artigos recebidos são os mencionados na guia (modelo n." ó) e classificados devidamente
8egundo a nomenclatura
official, não devendo receber 00
artigos que não forem acompanhados
da referida guia,
salvo ordem do director.
16.0 Fazer mensalmente
com o director
ou sub-direetur do deposito a conferencia
de alguns artigos ao
acaso, em face dos respectivos documentos de entregá e
sahida.
~6.0 Entregar
mensalmente,
até ao dia 10, na secrctana do deposito, as ordens parciaes do fornecimento.
17.0 Não fornecer, sem auctorisação superior, quaesquer esclarecimentos
ou informações relativas ao material
em carga .
. ~8.0 Não consentir que os armazena a seu cargo sejam
v.lsltados por pessoas estranhas,
sem auctorisação
superIOr .
. Art. 146.0 Os chefes dos armazens
serão sempre ouvides na nomeação dos fieis e mais pessoal dos armazens
a seu cargo.
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Art. 147.0 Aos offici aes que forem nomeados secretarias das commissões de. recepção
e exame, cumpre:
1.o Ter il sua responsabilidade
a escripturaçâo
dos livros
de entrada do material e artigos fornecidos pelas outras
fabricas e depositoa, nos quaes se mencionará o estado em
que silo recebidos, assim como os livros fi, que se refere o artigo 262.0
2." Passar guias aos fieis das materias primas recebidas
e dos artigos l,ara aproveitamento
ou para applicar no fabrico, bem como ao deposito das que diz-rn respeito aos
artigos para venda, as quaes deverão ser sempre assignadas pelo suo director e visadas pelo director.
3,° Assistir á pesagem, medida ou contagem das materias primas que derem entrada na fabrica, antes de fazer
O lançamento
110 livro respectivo.
4. o Receber diarinuiente dos fieis os vales de materias
primas e as guias de sobras, «rganisando as relações diaria" de mnterias pr-imas recebidas pelas secções e das sobras entregues, vigiando o movimento nos livros dos fieis
em vista destes documentos ele receita e de despesa.
5.0 Dar balanço amiudada mente aos diversos artigos a
cargo elos fieis de moela que, durante o anno, o movimento
de todas as especies de material seja verificado.
Art. 148.0 Ao secretario
da commiseão
de recepção e
exame no deposito geral de material de guerra, compete:
1.U Hel'eber todos os artigos adquiridos no mercado,
quer pOl' contracto, quer por compra.
2.° ESl!ripturar os livros do entrada d'estes artigos.
3.° Passar as guias para os chefes de armazéns
e outros responsaveis dos artigos, as quae~ de vem ser assignadas pelo sub director e visadas pelo director,
4, U Ter a seu carg() e responsabilidade
os artigos desde
a sua recepção até ii sua entrega,
Dos amcnucnscs

s.rt. 149.0 Aos a.nanuenses,
compete:
l.o Estar presente, no estabelecimento
em que servirem
da" dez horas da manhã até ao fechar da secretaria,
se
urgencias de serviço não determinarem
a sua perroanencia
por mais tempo.
:d.O Cumprir o serviço que lhes for ordenado pelo seu
chefe hierarchico ou por sua ordem.
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Art. 150.° Os amanuenses encarregados
dos archivos
das repartições
e das fabricas têem a seu cargo especialmente a conservação do archivo e o registo e expedição
da correspondencia.
Dos continuos

Art. 151.° Para desempenhar
as funcções de continuo
serão nomeados serventes, sendo um para a secretari:.t geral e um para cada fabrica e para o deposito geral de material de guel'l'a, cumprindo-lbes :
1.0 A guarda e conservação
da mobília e utensilios da
secrdaria
e suas dependt:ncias.
2.° A fiscalisação do serviço dos serventes empregados
na secretaria, e bem assim a direcção do serviço de limpeza dos gabinetes, salas da secretaria e dependencias.
::\.0 Conservarem-se
no estabelecimento
em que servirem
emquar.to a secretaria
estiver aberta .
. 4." A recepção e guarda dos artigos de expediente,
tlQJbragem do papel, etc.
Dos conductor cs de carros

nutom ovcís, nr-r-acs e r-emeír-os

Art. 15~. o Compete aos conductores
de automoveis o
seguinte:
•
1.° Conservar limpos e em estado de serviço os carros
Com que trabalharem
e os respectivos acceesorios.
2.° Dar parte ao sargento encarregado
dos transportes
de qualquer occorrencia no desempenho do serviço ou de
qualquer ruina ou perigo de ruiria do carro.
3.° Não conduzir carga superior ti Iotação do vahiculo.
4.° Velar pela conservação
cl0 material que transportarem.
5.° Não empregar velocidades excesRivas que ponham
em perigo os transeuntes,
o vebiculo ou carga, observando
as disposições estabelecidas pelas auctoridades competentes.
d 6." Fazer immediatamente
todos os concertos proprios
o cargo que exercem.
7. o Nrro se ausentarem
sem licença do local onde os
âarr~s se abrigam durante as. horas regulamentares,
quano nao estejam nas officinas.
Art. 153.0 Aos arrues compete manter a disciplina do
p~s~oal sob as _suas ordens. dirigir todo o serviço de bordo,
".11?i1arpela limpeza da smbarcaçâo em que estiverem, participando qualquer damno, irregularidade
ou falta que se

ORDEM DO EXERCITO N.· 14

460

L" Serie

der no serviço a S~1l cargo, bem como conservarem-se
na
embarcação
emquanto
não receberem
ordem ou licença
para se ausentarem.
Art. 16'1.° Aos rerneiros compete fazer limpeza das
embarcações
onde fizerem serviço e auxiliar os arraes,
cumprir o quc por estes lhes for ordenado, bem como a
execução dos serviços de reparação
de apparelhos e velame.
§ unico. Um romeiro do quadro, e na sua falta um reformado, terá a seu cargo a guarda da palamenta c utensilios dos barcos e a fiscalisação dos concertos d'estes e
seus pertences.
Do-s cm-r-eír-os

o

Cal

roceiros

Art. 165. Compete aos carreiros e carroceiros :
1.0 Fazer o trato do gado que lhes está distribuido.
2.° Limpar,
antes da sahida para o serviço, Os carros
com que trabalham
e os respectivos acceascrios, participando qualquer estrago que se der, bem como arrumai-os
convenientemente
no regresso na abegoaria ou cavallariça.
3.° Não se ausentar da abegoaria ou cavullariça sem licença.
4.° Participar ao sargento encarregado dos transportes
qualquer occorrencia que se der no desempenho do serviço.
5. ° Não conduzir carga superior a 600 kilogrammas nos
carros
de um boi, nem superior a 1:000 nos de dois.
Quando a tracção se fizer com muares, I!- carga não deverá exceder 400 kilogrammas
para uma, 800 para duas
e 1:100 para tres,
G.o Trazei' no carro cobertores de lã ou coberturas de
algodão oleadas, no tempo chuvoso, para cobrir o gado
quando se torne necessario.
0

SECÇÃO III

Vencimentos e reformas
Art. 166.° Os officiaes que fizerem parte do pessoal de
escripturação
e contabilidade em serviço no arsenal terão
os vencimentos
marcados no orçamento
geral do estado
para as classses a que pertencerem.
Art. 157.° O vencimento dos primeiros sargentos é de
700 réis e o dos segundos 600 réis, e uma ração diária
de pão, tudo pago pela dotação do arsenal, (:)podendo arranchar no arsenal ou em qualquer corpo do exercito.
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§ único. O arsenal pagará aos corpos a importancia da
contrJLui~ão e auxilio para rancho, fazendo o competente
desconto no vencimento dos sargentos.
Art. 158.° Os sargentos terão direito ás gratificações
de readmissào concedidas pela lei que regula este serviço
no exercito,
tambem pagas pela mesma dotação, contaudose para os períodos de readmissão sómente os annos de
servit;ú no arsenal.
Art. 159.° Os segundos sargentos quando promovidos
ao posto immediato vencerão, desde a data da promoção,
a gratifica~ão de readmissão correspondente ao novo posto
segundo o periodo de readmissão que estiverem cursando.
Art. 160.° O pessoal menor dos serviços auxiliares do
arsenal terá o vencimento mareado na respectiva tabella.
Art. 1 (j 1.° Os sargentos do q uadro de sargentos do arsenal terão direito á reforma corno.os outros sargentos do
exercito, em harmonia com o disposto no regulamento p~ra
a reforma das praças de pret do exercito, contando-se-lhes
para a reforma não só o tempo de serviço no arsenal, mas
talUbem o que serviram no exercito activo,
Art. 16~.0 Aos individuos da classe civil que fizerem
parte dos quadros referentes a este capitulo serão applicadas as disposições relativas a reformas de pessoal fabril,
Contando-se-Ihes igualmente
o tempo que tenham servido
no exercito.
TITULO
Serviços

IV

do arsenal

CAPITULO I
Secretaria geral

Art, 163.° O chefe da secretaria geral, alem da presidencia do conselho administrativo,
dirige superiormente
os
servi~os da secretaria, sendo o immediato responsável para
com o conselho de administração
pelo cumprimento das
ordens que por este forem determinadas.
Art. 164. U Os chefes de secção têem a seu cargo a direcç~o dos serviços das respectivas secções, e são responsavels para com o chefe da secretaria pela sua boa execução. Os sub-chefes das secções e os adjuntos coadjuvarão ?s respectivos chefes no serviço das secções, tendo os
OffiCl~es almoxarifes
adjuntos que fazer a escripturação
dos h\'1'oS de carga, que estarão á sua responsabilidade .

•
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Art. 165.0 Os assumptos relativos á secretaria geral serão
apresentados
a despacho
do inspector
pelo respectivo
chefe, ao qual cumpre asaiguar toda. a correspondencia
que for dirigida a officiaes de gradu.ação inferior a general
de brigada.
§ unico, Na sua falta ou impedimento competem aquelles serviços aos chefes das respectivas secções.
Art. 1ü6.0 Pela secretaria geral serão communicadas aos
estabelecimentos
as ordens que forem dadas pelo conselho
de administração
e pelo inspecto!'.
Art. 167.0 Diariamente,
pela secretaria geral, publicarse-ha uma ordem similhante :í que se publica nos corpos
do exercito, onde se inscreverão todas as ordens de manufactura e concerto dadas iÍs fabricas, e de fornecimento
ou quaesquer
outras ao deposito geral de material de
guerra,
bem Como tudo o que disser respeito ao serviço
do arsenal;
e mensalmente
um boletim, onde conste o
estabelecimento
de padrões de artigos de material de
guerra e as alterações de padrões existentes;
a nomenclatura dos artigos e suas altcrações ; preços da manufactura dos artigos; tabellas de mãos de obra e ímportancia
de matéria prima a empregar nós pl'qucnos concertos que
podem ser l'eali8ados nos corpos; resultados das provas
trimestraes,
tanto das pulvoras de venda como das de
gUPI'ra; nomeação dus encarregados dos depositos de abastecimento d" pai vora de venda e dos estanq uei r()~ da polvora do estado, e bem assim todos os assumptos do arsenal
e a que convenha dar publicidade.
Art. lü8. tl Um amanuense t,rú a seu cargo e á sua respou-abilidadr, o arcliivo do arsenal.
Art. 16D.1) Para desempenhar
a funcçõcs de amnnuenses haverá na secretaria
os sargentos do arsenal que forem precisos, conforme as ncceesidades do serviço.
CAPITULO II
Estllbelf'dmentos
Art. 170.0 Em cada fabrica e no deposito geral de material de guerra haver-á uma ccrnmissãc de recepção e
exame, composta do eub-director, um adjunto c o secretario, podendo tamuem,quando
seja neeessario, fazer parte
da me-ma, como peritos, um ou mais mestres de fabrica,
com voto consultivo.
Art. 171. o Compete á commissl1o de recepção e exame:

..
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Art, 165.° Os assumptos relativos á secretaria geral serão.
apresentados
a despacho
do inspector
pelo respectivo
chefe, ao qual cumpre assignar toda a correspondencia
que for dirigida a officiaes de gradua~ào inferior a general
de brigada.
§ unico. Na sua falta ou impedimento competem aquellee serviços aos chefes das respectivas secções.
Art. 1ü6.0 Pela secretaria geral serão communicadas aos
estabelec.mentos
as ordens que forem dadas pelo conselho
de administração
e pelo inspector.
Art. 167.° Diariamente.
pela secretaria geral, publicarse-ha nu a ordem similhante á que se publica nOR corpos
do exercito, oude se inscreverão todas as ordens de manufuctura e concerto dadas ás fabricas, e de fornecimento
ou quuesquer outras ao deposito geral de material de
guerra,
bem como tudo o que disser respeito ao serviço
do arsenal;
e mensalmente
um boletim, onde conste o.
estabelecimento
de padrões de artigos de mat rial de
guerra e as alterações de padrões existentes;
a noiuenelatura dos artigos c suas altcraçõcs ; preços da manufactura dos ai tigos; tabellas de mãos de obra e importancia
de matéria prima a empregar nos p"qucnos concertos flue
podem sei' realisadus no" corpos; resultados das pro.\'us
trimestraes,
tanto das polvoras de venda como das de
guprra; nomeaç'1io dos encarregados dos dcpositos d abastecimento (1;, pólvora de venda e dos cstanqueiro-,
da polvora do estado, e bem a sim todos os assumptos do arsenal
e a que convenha dar publicidade.
Art. Ui8." Cm amanuense t 'ni a seu cargo e á sua re~P01Nluilidade o archivo \10 arsenal.
Art. lG~I.n Para dcsctupeuhur
as funcções de amanucnses haverá na. secretaria
05 sargentos
do arsenal que forem precisos, conforme as ncceeaidades do serviço.
CAPITULO 11
Estabclct-imentos
Art. 170.° Em nada fabrica e no deposito. geral de material de guerra haverá uma cc mmissão de recepção e
exame, composta do. sul> director, um adjunto e o secretario, podendo também, quando.
ja n<.'cessario, fazer parte
da me'IDa, como p"ritos, um ou mais me trcs de faurica,
eom voto consultivo..
Art. 171.° ('ompete á commis~lI.o de recepc;~w e exame:

•
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do. sub-directol'.
O serviço de transportes
nas outras fabricas está incumbido a um fiel.
Art. 177.0 Compete a cada um dos sargentos de que
traia o artigo anterior o seguinte:
1. o Fazer com que o serviço sob a sua vigilancia se execute sempre com regularidade
c conforme as ordens e instrucções yue receber dos seus superiores.
2.0 Assistir á medição ou pesagem c distribuição das
rações do gado em conformidade
com a tabella respectiva.
3.0 Tomar as providencias para que a abegoaria ou a
cavallariça e dependencias
estejam em perfeito estado de
asseio, e que se cumpram as prescripções tendentes a evitar qualquer sinistro cuja responsabilidade
lhe cabe, quando
se prove haver negligencia no cumprimento
dos seus deveres.
4. o Nomear por escala os carreiros e carroceiros, tendo
sempre em vista que só em ultimo caso será nomeado
para serviço exterior o que estiver de dia.
5. o Conservar fechadas as portas das arrecadações das
forragens tendo as chaves em seu poder.
6.0 Formular todas as requisições de forragens para o
gado e mais artigos que forem precisos para o serviço dos
transportes,
as quaes entregara
ao official a quem esti~er directamente
subordinado,
para terem o devido destino.
7.0 Participar
ao official sob cujas ordens servir qualquer occorrencia tanto no gano como no material.
8. o Acom panhar o veterinario
encarregado
do serviço
clinico do gado nas visitas que elIe fizer á abogoaria,
cavallariças e dependencias,
já para ver os animaes, já
para examinar as forragens e condições de alojamento.
9.0 Mandar chamar o veterinario competente c, se este
não for encontrado,
chamar o que houver mais proximo,
quando durante a noite se manifestar
qualquer
doença
grave no gado, dando parte d'esta occorrencia ao official
a quem está subordinado.
10 o Não consentir que se fume proximo dos palheiros
ou nos locaes em que haja perigo do sinistro pelo fogo.
11.0 Ler aos seus subordinados,
pelo menos uma vez
paI' mez, as instrucções e mais disposições e ordens que
lhes digam respeito.
12.0 Participar
ao posto policial mais proximo quando,
durante a noite, se manifeste incendio, tomando ao mesmo
tempo as providencias
urgentes que o caso reclame, dando
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conhecimento
de tudo ao seu immediato superior com a
posaivel brevidade.
Art. 178." Nas fabricas e deposito geral de material de
guerra haverá um servente que desempenhará
as funcções
de guarda-portão,
directamente
ubordinado
ao subdirector e no oflicial de dia ao 'stabe!t'ci1l1cnto, compctindn-lhe :
1.0 Apresentur-se
ú hora dn abertura das portas do estabelecimento
e conservar-se junto cl'ellas, em qUllrto qlle
lhe ~erú destinado, até ú ahida da tarde.
~." Coadjuvar
o sargento guarda no desempenho da:
funcçõcs que lhe competem j unto ti porta do eh tu belecimonto.
:3,0 Con rvar- e durante () tempo de S rviço rigoro n-

mente uniforruisndo .
.t!." Fazer os toques de entradu {' sahída (lo pessoal :\s
horas detcrminndas,
quando o :,;ignnl for dado por meio de
sineta.
f).1l Revistar os indivíduos que lhe forem indicado,
pelo,
sargento

de gllanla,

~ unir-o. Dnrant
a sua auscncin " sul» tituido por um
servente nomeado pela
'l'l'plaria Jlura esse fim. '
Ar], lí\I,1I O (lia normal de trabalho é ele nove horas e
os abcnos
dado.

e descontos

sno S 'IllPl'C feitos n'csta

onformi-

§ 1.0
dias santifit-ad os <ItW nâo fIlJ'l:IU dumingus,
s:rá. aoolwl!O o jornal ao pessoal <!tICn o tiver vencim -nto
.l.'();:'

diarin.

§ 2;<1Dia feriado
ehefu do e tado,

to~os

oS

1.' s() eousidcrado
o do anui \'1'1' ado do
abollados UnieaUlp.ltt\.' o jol'll/\ :) a
(pie eompare('pl'IlIll na tarde
(li au-

Sl'llllo

in lividnos

tenor.

uo

1 \0. ('il'la

taocleeim nto submett r:i, at' 1;, de
dczen.tbro, ,i :lpprov:\!;:l.O (1(1 eonl:lelll!) d '(Idmini tril«;ão o
IwraJ'lo a ar]ol)tul' uo :lnno seu'nillt'
t ndtl em alteIl<'10
a
.."
,
especie de el'viço .. modo d . SCI' do estah 'lecilI1 'nto.
S uni~(), ()~ ,hlll'lIl'itl~ Sl'mn 1 rgnni ado (1, Illu(lo 1)1111 O
pe,soal lll(]I'llllllSÜ
() e~tado do abuno feito l'lI1 \'il'lud\! dI)
di~Jlo t,o no ~ 1,° elo artigo unt 'cecll'nte, A ind Illni :lI;ao
Art,

0

truO'dho (', lI,lO 111)11lido ('st. 'I' f' • cUl'lclo,
pio quando a falt.'t au trabalho pal'lt :1
llloti\'l\tlu JlI'I' do '111':<,
A hora qlle o pé (lal halwlha
ti lIll\i
{d
linndll a
COrllpl'Il~Hr o ,ÜIOIIU a IJue se r .1',.1' o ~ 1.1' !Io I·il:hlo ar·
tigt> e nib
I'à !lese lIltiula :~O li vai '(!u:ul(lo a filltn f< r
motivada 101' ao IH'a.
scr:í ~'Ita .1'1ll
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dia, na occasião da sahida do pessoal, poderá mandar
revistar
qualquer
individuo
se assim o julgar
conveniente.
Art. 186.0 Os trabalhos extraordinarios
de noite serão
pagos a todos os individuos que não têem vencimento diario, por horas e subdivisões d'estas, na rasão do dobro
do salario que corresponder
a igual tempo de trabalho de
dia. Os trabalhos ordinarios, regulados por instrucções especiaea, ainda que executados de noite, serão pugos por
hora na mesma rasão que corresponde ao trabalho de dia.
Os trabalhos executados de dia, mas fóra das horas regulamentares
de tr» balho, serão pagos á rasão da nona parte
do jornal, por cada hora de trabalho.
§ 1.0 Ao pessoal fabril que tem vencimento diario abonar-se-ha a nona parte do seu jornal (incluindo as percentagens) por cada hora que trabalhe alem das nove horas
de trabalho regulamentar,
inclusive as horas ela noite.
§ 2.0 Consideram-se horas de noite as decorridas desde
o pôr do sol até o nascer do sol do dia seguinte.
§ 3.° O trabalho executado durante a hora de descanço
será compensado com igual tempo de folga.
o
, Art. 187.0 Todo o pessoal do arsenal, que for encarregado de algum serviço fúra da localidade da sua residencia official, será abonado de transporte
em caminho de
ferro ou por via maritima ou fluvial, ou ainda em vehiculo ordinário,
havendo-o de carreira
para a localidade
onde fOI· mandado fazer serviço.
§ 1.0 O transporte será cm 3.a classe para os contínuos,
serventes
e pessoal menor dos serviços auxiliares, e em
2. a classe para o restante pessoal civil.
§ 2.° Estes abonos far-se-hão aos individuos mencionados n'este artigo por uma só vez, na ida e no regresso ao
estabelecimento,
e diariamente,
em 3.a classe, quando o
local para onde forem mandados estiver a mais de 3 kilometros do estabelecimento
em que servirem e não lhes
.possa ser fornecido alojamento no mesmo local.
Art. 188.° Quando for necessario, poderão ser empregadas no serviço de fachinas nos estabelecimentos
do arsenal praças do exercito.
§ 1.0 Em analogas condições poderão ser empregadas
como operarios praças do exercito que tenham qualquer
officio.
•
§ 2. o Ás praças a que se refere este artigo c seu § 1.0
serão abonadas as gratificações constantes da respectiva
tabella.
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Art. 189.° Os uniformes do pessoal do arsenal do exercito são os seguintes:
Os sargentos
do quadro de sargentos do arsenal terão
jaqueta,
calça, granaden-as
e capote iguaes aos usados
pelos sargentos de artilhe ria de guarnição com as seguintes differenças:
1.0 A jaqueta terá as platinas de panno azul ferrete e
os metaes da gola serão substituidos pelas letras A E em
rnonogramma com 0111,015 d- altura,
~,o O capote não terá distinetivo
algum na gola.
O barrete será de panno azul ferrete, cylindrico, tendo
de altura Um,l na parte posterior e om,09 na anterior, com
vivo encarnado ele 0"',00 l que o circunda a O" ,06 do bordo
inferior e quatro vivos verticaes da mesma grossura nas
costuras anterior,
posterior e lateraes, pala de polimento
preto de 0"\05 com inclinação de 30°, francalete de polimento preto, botões de metal amarello e um monogramma
igual aos da gola da jaqueta collocado abaixo do vivo que
circunda o barrete;
forro de carneira até metade da altura, No tampo botão encarnado em fôrma de calote espherica de 01ll,025 de diametro.
A este barrete, no grande uniforme, adaptar-se-há
um
pennacho igual ao usado pela arma da infantcria com as
respectivas guarnições (palma, corôa e oliva).
Ü armamento
será um sabrc-baynneta
(completo),
Para os mestres, contrameetres,
fieis e reveriticadores,
é facultativo o uso de blusa de merino ou de algodão, só
podendo usar como cobertura 'de cabeça um barrete preto
de ,pala.
E obrigatorio para os operarias e serventes o uso de
blusa de ganga azul, e permittida a mesma cobertura de
cabeça.
Os continuos e serventes das secretarias do arsenal usarão calça, collete e paletot de panno azul, botões de metal
branco no collete e paletot, sendo os d' este de maior diametro; na parte anterior da gola do paletot a letra A do
lado direito e E do lado esquerdo. Usarão tambem barrete
de panno azul com pala e as letras A E de metal branco,
Os serventes guarda-portões
usarão:
. De inverno, calça, casaco comprido e barrete de mescla
?lllZenta, com botões de metal amarello i de ve~ão, calça,
Jaquetão e barrete ele cotim cinzento com botões de unha.
Os barretes
terão pala e as letras de metal amarello
elos respectivos estabelecimentos.
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Os carreiros usarão blusas de ganga azul e barrete de
panno azul com pala, ou chapou de oleado com as iniciaes
em metal amarello dos respectivos estabelecimentos.
CAPITULO III
Da oscrlpturaçã«
SECÇÃO

I

Do conselho administrativo

Art. 190.° Para a gercncia dos fundos do arsenal haverá um conselho administrati \TO composto do chefe da secretaria gcral, que será o }Jre~idellte ; de um capitão de
artilheria
nomeado pele> inspector de entre os que fazem
serviço na secretaria ~t'ral, y.ue dosem pen hará as funcções
de vogal; de um capitão do corpo (Ia offlciaes de administração militar, thesoureiro,
e de um subalterno
do corpo
de almoxarifes de engenheria
e artilheria secretario.
§ 1.° O~ clavicularios do cofre são: o presidente,
o vogal e o tbesoureiro.
§ 2.° No caso de empate nas votações, o presidente terá
voto de qualidade,
§ 3.° Na falta ou impedimento do chefe da secretaria
geral substituil-o-ha na presid ...ncia o chefe da La secção.
Art. Hl 1.o Serão escri pturadas separadamente
as verbas
orçarnentacs ou quaesqner
outras receitas, bem como todas as despezas de cada f"brica e do deposito geral de
material de guerra .
.Art. 192.° Nas acquisições
ele combustível.
matérias
primas OH quacsquer
artigos com destino a mais de um
estabelecimento
fabril, a parte necessaria
para cada estabelecimento constituirá, pelo menos, um lote, mencionando-se nos cadernos de encargos os maximos e minimos
das quantidades que constituem cada lote.
Art. 1()3.o Cuwpre ao conselho administrativo:
1.° Receber e arrecadar no cofre a seu cargo, não só os
fundos destinados ao arsenal, mas também os provenientes d~ venda de pólvora e mais artigos, bem como os que
constituem
receita de qualquer outra provcniencia
offi-

cial.
2.° Entregar, em presença das requisições devidamente
auctorisadas,
aos diversos estabelecimentos
do arsenal as
quantias necessarias
para o pagamento das fer as e maio
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vencimeutos ao pessoal n'elles empregado, addido ou reformado, para as despezas de expediente
e para pagamento das compras auctorisadas.
3.0 Entregar ao sub-director do respectivo estabelecimento ou a um delegado da sua confiança as quantias a
elle destinado.
~.o Etíectuar
o pagamento das facturaa que digam resp.CJto a artigos que, com a devida auctcrisação , tenham
SIdo adqui.ridos pelo conselho para os estabe!eeimentos
do
arsenal, e bem assim de qmv'squer outros documentos legaes.
5. o Entregar ao almuxsrife encarregado
dos despachos
as quantias precisas para as despesas na alfandega e outras.
G.o Fixar a quantia que julgue conveniente estar em
poder do thesoureiro para pagamento de despezas auctorisadas.
7.0 Proceder,
quando lhe for deterrnioado
superiormente, á arrematação,
em hasta publica, de quaesquer
obras, do fornecimento
de artigos manufacturados
e das
materias primas e mais objectos necessarios para consumo
dos estabelecimentos
do arsenal, ficando os contractos dependentes da, approvação do conselho de administração ou
de auctoridade
superior, em conformidade
com o preceituado no regulamento da contabilidade publica.
8.0 Procedei' á venda, em hasta publica, de sucatas e
de artigos incapazes ou que não tenham applicação no
exercito ou DO arsenal.
!:l. o Reunir em sessão ordinaria uma vez por semana e
extraordinariamente
quando for Jetermillado
pelo presidente.
§ unico. Compete ainda ao conselho administrativo a
recepçfLO, nrrecndaçào e 'registo dos fundos da bibliotheca
da commissão de aperfe-içoamento da arma de artilheria .
. Art. 1\)4:. o O pessoal da secretaria
do conselho admim~trativo é composto do v(,gal do conselho, do thesour~ll'(), do secretario
e dos amanuenses que forem necessarIos para o serviço.
Art. l\)õ.o Ao vogal do conselho compete:
1.o Receber e fiscalisar todos os documentos respeitantes á escripturação
e contabilidade que devam ser presentes ao conselho .
. 2.0 Conferir 8S notas de factura enviadas pela secretana geral coui o pngue-se do presidente, com as facturas
~presentadas
a pagamento pelos fornecedores,
e bem as-
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sim qualquer ordem de pagamento
com os documentos
respecti vos.
Art. 196.° Compete ao thesoureiro:
1.° Escripturar o registo ger'al de fundos.
2.° Pagar dos fundos que tiver em seu poder quaesquer documentos de despeza, devidamente legalisados e visados pelo presidente
do conselho.
3.° Receber as importancias de fornecimentos ou quaesquer outras para que esteja auctorisado pelo conselho.
4.° Dar conta ao conselho, todas as vezes que este reunir, do movimento de fundos que houver realisado.
5. ° Apresentar
mensalmente
um balanço dos fundos á
sua responsabilidade,
que serão verificados
por meio de
contagem.
Art. 197.° Compete ao secretario:
1.° Assistir ás sessões do conselho, lavrando as actas
no respectivo livro.
2. ° Lavrar os contractos.
3. ° Escripturar
os livros de registo dos contractos e depositos definitivos, bem como verificar a escripturação
que
for mandada fazer aos amanuenses.
Art. 198.° Um amanuense será especialmente
encarregado da escripturação dos livros caixa. e de rendimentos computados no orçamento, e outro do registo de entrada e sahida
de correspondencia,
servindo este ultimo de archivista.
Art. 199.° Ao servente que estiver no conselho compete, alem da limpeza da secretaria, o desempenhar
o 10gar de pregoeiro e auxiliar o serviço das arrematações.
Art. 200.° No conselho administrativo
haverá os seguintes livros:
N.? l-Livro
de actas.
N. ° 2 - Regi~to geral de fundos.
N.o 3-Caixa.
N. ° 4 - Livro dos rendimentos computados no orçamento.
N.O 5-Registo
de contractos.
N.? G- Entrada de correspondencia,
N. ° 7 - Sahida de correspondeocia.
N.? 8-Registo
de depositos definitivos.
Haverá tambem os cadernos auxiliares que forem necessarios para que a escripturação e contabilidade relativa
a cada estabelecimento
seja, em separado, bastante clara
e discriminada.
Art. 201.° No livro das actas ficará mencionado o dinheiro entrado ou sahido do cofre geral, as requisições de
materia prima para os estabelecimentos
do arsenal que
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forem devidamente
approvadas,
tudo o que constituir receita ou despeza propria da caixa ou de rendimentos computados, a emissão ou resgate de cedulas a transferencia
de fundos do cofre geral para o do thesoureiro, tudo o que
constituir receita ou despeza das contas especiaes auctorisadas, venda de sucatas ou artigos incapazes ou sem applicação , as arrematações
de materias primas ou outros
quaesquer
artigos, approvação
01\ rejeição
de contractos,
saldo que ficar á responsabilidade
do thesoureiro e todas
as demais deliberações do conselho.
Art. 202.() No registo geral de fundos será lançado todo
o movimento de receita e despesa, quer se refira á conta
de caixa, quer
de rendimentos computados, quer a quaesquer outras 'auotoriaadas pelo conselho das quaes conste
declaração nas actas.
Art. ~03.0 No livro caixa será lançada em debito a receita auctorisada,
isto é, as dotações dos differentes estabelecimentos do arsenal mencionados
no orçamento geral
do estado, ou qualquer verba extraordinaria
mandada entregar pela secretaria da guerra para a manufactura
ou
scquisição de material de guerra; e em credito somente
serão lançadas as despezas auctorisadae,
isto é, as quantias liquidadas e pagas.
Art. 204.0 No livro rendimentos computados oscripturarse-ha em debito tudo o que não póde ser lançado na caixa,
Isto é, as quantias provenientes
da venda de pólvora, sucatas, artigos fornecidos a prompto pagamento,
etc.; e
Cm credito as quantias entregues mensalmente
no banco
de Portugal por meio de guia em duplicado assignada pelo
presidente do conselho administrativo.
Art. 205.0 No livro destinado ao registo dos contractos
lançar-se-hão os extractos dos contractos effectuados com
o arsenal por intermedio do conselho administrativo.
Art. ~OG.o ~ TO livro dos deposites definitivos r<'gistam-se
Os que são feitos pelos
arrematantes
na. caixa geral de
depositos, em face da competente
guia, designando-se
a.
natureza do contracto,
o nome do depositante,
quantia
depositada, datas dos depositos e dos levantamentos
respectivos, etc.
.
Art. 207.0 O conselho formulará uma conta mensal do
caixa e outra de rendimentos computados, que será enviada
fl. a repartição da direcção geral da contabilidade publica,
alem das contas annuaes das mesmas verbas a enviar ao
tribunal de contas até 30 de setembro dEI cada anuo, por
mterrnedio da mesma repartição.
á

á
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§ 1.0 Igualmen te será enviada á sede da direcção geral
da contabilidade publica uma copia da conta de rendimentos computados.
§ 2. U As contas enviadas serâo separadas por estabelecimentos fabris e deposito gel al de material de guerra.
Art. 2üK.o Alem da dotação annual, o conselho terá
fundo permanente e um fundo especial.
§ 1.0 Ü fundo permanente
será ccnstituido pelo saldo
dos fundos permanentes dos extinctos conselhos administrativos das fabricas e do deposito geral de material de
guerra, e destina-se á eatisfação de despezas de cuja importancia o conselho tem de ser posteriormente
indemnisado.
.
§ 2.° O fundo especial será constitnido:
1.° Pelo producto da venda de sucatas, de artigos inca
pazes, de retalhos ou quaesquer restos de mater ias primas
inapruvei ta veis no arsenal.
:2.0 Por quaesqller outras quantias de proveniencia legal
pertencentes ás fabricas ou ao deposito geral de material
de guerra, e que não tenham applicação determinada.
~ 3.° As receitas obtidas estão comprehendidas
no p1'eceituado no artigo 191.° e pertencem aos respeotivos estabelecirnentos para os fins indicados no puragrapho seguinte ~
§ 4.°, U fundo especial e destinado:
J.O ~\. acquisição de livros, publicações periodicas das
differentes especialidades
e encadernações
para as bibliothecas dos estabelecimentos.
2.° A despesas eventuaes e que, como tacs, nào estão
previstas no orçamento e que forem legalmente auctorisadas.
3. ° A compra de machinas,
ferramentas
e utensilios,
reparação e modificação das officinas, quando não haja
verba no orçamento para esse fim.
4. ° Aos prémios concedidos em virtude do disposto no
artigo 100.°
5.° Ao premio aos fogueiros pela economia de combustivel.
(I) Este premio será da importancia de 20 por cento
sobre a economia realisada,
Art. 2mJ.O Sempre que se der substituição de algum
claviculario do cofre, proceder-se-ha
a balanço.
Art. 210.° O thesoureiro e o almoxarife encarregado da
entrega
e recepção de fundos, dos despachos e outros
serviços do conselho administrativo,
receberão
cada um
10~000 reis mensaes para falhas.

um

•
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§ unico. Estas quantias são incluídas no orçamento da
secretaria geral.
Art. 211." Em todos os actos differentes dos que, por
sua natureza
especial, vão especificados n'este capitulo,
-observar-se-hã.o as leis geraes vigentes para os conselhos
administrati vos dos corpos do exercito.
Art. 212.° As compras auctorisadas dos artigos não arrematados poderão ser feitas directamente no mercado pelos
differentes estabelecimentos
do arsenal, pelo modo que aos
respectivos directores parecer mais conveniente e ségundo
as instrucções que receberem do conselho de administração.
Art. 213.° A escripturação,
contabilidade e gerencia do
conselho administrativo
será fiscalisada em harmonia com
o que prescreve
o artigo 9. o do regulamento
para o serviço das inspecções aos corpos, repartições
e estabelecimentos militares de 15 de dezembro de 1904, devendo os
1'elatorios dos fiscaes serem entregues ao presidente do
conselho da administração
das fabricas e deposito geral de
material de guerra, que os remetterá para a secretaria da
guerra.
SECÇÃO II
Das secretarias das fabricas
Art. 214.° ~a secretaria de cada fabrica haverá os seguintes livros e registos:
«) Livros de matricula do pessoal que vence feria (modelo n. ° 1).
b) Livros do ponto do pessoal (modelo n.? 2).
c) Livro ele ordens (é um livro constituido por um exemplar de cada ordem tirada com tinta indeleveJ).
d) Livro das ordens de trabalho (modelo n.ó 3).
e) Livro de registo de artigos entrados na fabrica (modelo n.? 4).
1) Livro de guias, constituido pelo talão das proprias
gUias (modelo n. ° D).
g) Livro de machinas (modelo n. ° 6).
h) Tombo de edificios.
1:) Tombo de terrenos.
j) Livro de movimento de materiaes
(modelo n.? G-A).
I~) Livr., caixa (modelo n.? 7).
l) Livro diário (modelo n. ° 8).
rn) Livro rasão (modelo n." 7).
n) Livro para inventario e balanços (modelo n.? 8).
o) Livro de balancetes (modelo n.? 9).
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p) Li \'TO de registo da correspondencia
recebida (modelo n.? 10).
q) Livro de registo da correspondencia
expedida (modelo n.O 11).
1') Livro de registo das ordens de execução permanente.
s) Livro de contas correntes com fornecedores (modelo
n.? 7).
t) Cadernos
auxiliares do livro de matricula
(modelo
n.? 12).
§ 1.0 Alem d'estes livros haverá os seguintes impressos
para a escripturação :
a) Ordem de trabalho (modelo n.? 13).
b) Guias (modelo n. ° ó).
c) Propostas para rectificações no livro de matricula (modelo n. ° 14),
d) Notas de assentos (modelo n.? 15).
e) Interinos (modelo n." 1G).
f) Mappa do pessoal (modelo n ,? 17).
g) Proposta para exame de artigos (modelo n." 18).
h) 'I'errno de exame de artigos (modelo n. ° HJ).
i) Relaçào das multas (modelo 11.° 20).
}) Relação ele effectiviLlad::\ dos officiaes (modelo 11.° 21).
k) Notas de faeturas (modelo n." 22).
l) Avisos aos fornecedlJres (modelo n.? 23).
m) Requisições ao conselho administrativo (modelo n. ° 24).
n) Relação dos documentos do livro caixa (modelo II.O 25).
o) Relação das despezas miudas (modelo n.? 2G).
p) Registo mensal das folhas de trabalho (modelo n.? 271.
q) Verbetes (modelo n. ° 2B).
1') Resumo da feria (modele n.? 29),
s) H.egisto diário de vales e guias de sobras (modelo
n.? 30).
t) Registo mensal de vale; c guias de sobras (modelo
31).
u) Mappa das sobras
n." 3l?).
v) Registo do material
D.O

delo n." 35).
x) Registo
delo n." 3G).
y) Reglsto
z) Resumo
fia) Registo
bb) Resumo

do jornal

por

ordens

consumido
consumido

de trabalho

(modelo

em cada ordem (mocom cada ordem (mo-

de guias (modelo D.O 37).
do livro de guias (modelo D. ° 38).
de facturas (modelo n. ° 39).
de guias e facturas (modelo D.O -10).
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cc) Resumo dos termos (modelo n." 42).
§ 2.0 Os livros constantes
d'estas
alincas terão as
folhas numeradas
e rubricadas
pelo director,
que po·
derá usar de chancella, excepto nos livros dos modelos
n.OS 1 c G-A.
I\.rt. 215.° Nos livros de matricula (modelo n." 1) averbar se-hão as alterações
nos vencimentos,
promoções,
tr~\llsfen'ncias, habilitações litterarias ou profi:lsionaes, premios, louvores, castigos, serviços extraordinarios
ou quaes~uer outras circumstancias
que influam na biographia elo
Individno.
§ 1.0 Os livros serão dois, um para o pessoal do quadro
e supranumcrurio
e outro para o extraordinario .
. § 2.° Os numeras de matricula do pessoal extraordina·
1'10 serão seguidos
da letra E.
§ 3.0 Os lançamentos
n'estes livros serão feitos sem
emendas nem rasuras, devendo a rectificação de qualquer
lançamento ser pedida
secretaria geral no impresso modelo n.? 14.
§ 4. ° As notas ele assentos dos li \TOS de matricula são
feitas no impresso modelo n." 15.
Art. 216.° Nos cadernos auxiliares
do livro ele matriCula (modelo n.? 12) serão lançadas mensalmente as faltas
e licen<:as, para no fim do anuo se sommarcm e serem levadas ao livro de matricula.
•
Art. ~ 17. ° O livro do ponto geral de cada fabrica é
cOnstituido por cadernos mensaes com folhas (modelo n.? 2)
em qlHI St' inscreverá todo o pessoal que vence feria, sep:'lrando o do quadro do supranumerurio,
e I) extraordina1'10; no fim se fará a resulta
em que se mencionará a
despeza com cada uma das classes do quadro, supranumera ria e extraordinária,
separando em cada uma o jornal
~a empreitada, as empreitadas fóra, as gratificações, guaras, fachinas, reformados, etc.
Art. 218.0 A escripturação
do ponto far-se-ha pelas
partes dc alterações (modelo D.O 43) e pelas ordens do esta?elecimcnto, sendo as verbas relativas a empreitadas escnptas a tinta vermelha.
Art. 2H).0 Os dias de licença por desastre no serviço
aconte~ido a qualquer individuo, marcam-se no ponto com
um D .1/'" os de doença com um D, as faltas com um F,
as entradas aos vinte minutos com 20m, as licenças com
um L, os dias de jornal com um J, os de empreitada com
II
irn E, e as licenças de horas com o algarismo indicativo
(O numero
de horas.
á
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Art, 220 ° Do ponto extractar se-lia o mappa do pessoal (modelo n,? 17) referido ao ultimo dia de cada mez,
o qual será remettido á secretaria geral até ao dia 10 do
mez innnediato.
§ unieo. Do ponto extractar-se-ha
ainda, todos os mezes, uma relação das multas (modelo n. ° 20), a fim. de se
saber qual a importaucia
que o conselho administrativo
tem que entrega]'
associação do Senhor .Iesue do Bom
fim.
Art, 221.° Cada fabrica rernetterá
á secretaria geral,
até ao dia n de cada mez, a relação de effectividade dos
officiaes em serviço na mesma (modelo n ,? 21).
Art, 222.° Na ordem do estabelecimento
publicar-sehão não só todas as ordens recebidas da secretaria
geral,
€ que devam ser do conhecimento
do respectivo pessoal,
mas tambem to las as determinações
que o director houver a fazer com respeito ás alterações nas car.ras de machinas, ferramentas,
mobilia, etc., os premies que conceder, as licenças por dias seguidos e os castigos que applicar, e quaesquer outras que precisem ser conhecidas do
mesmo pessoal.
Art. 22;).° Os livros de ordens de trabalho (modelo
n.? 3), po lendo ser um para cada secção f,.Lril, bi1.0 destinado, não só á determinação
dos trabalhos a executar,
mas tambem ao averbamento
da despeza feita com cada
ordem em material,
artigos manufacturados
e mão de
obra, c ao registo dos artigos que forem sendo entregues
e sua importancia.
Art. ~:2 •.l:. ° As ordens dc trabalho terão sempre por base
uma determinação da secretaria g-eral ou do director da fabrica, q Ite póde ser valida para UIll arino económico ou apelias paru, a execução de determinados artigos ou concertos,
Art, 2~5. ° As ordens de trabalho terão numeração
seguida por annos económicos
e serão extrahidas
<los respecti vos livros das secções fabris.
§ unico , As ordens, depois de cumpridas, serão entregues na secretaria.
Art. 2:26.° Os livros das ordens de trabalho serão o
desenvolvimento
da conta «Productos em laboração », do
« Rasão ~ e PO]' isso só ali serão .mcncionadas
as ordens
para fabrico.
Art. 2:H.O O lançamento da despeza nos livro'! de ordens de trabalho far-se-ha tomando por base os verbetes
(modelo n ° 28) e as contas mensaes (modelo n. o 33) apresentadas pelas secções fabris. devendo figurar como dosá
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I~e>a O valor segundo o inventario
dos artigos que não
ficaram ultimados no anno anterior.
~ O lançamento dos artigos prodnzidos far-se-ha pelos taloes das respectivas gUlas.
Art. 2~8." As fabricas requisitam entre si, e ao deposito
geral de material de guerra, os artigos que precisarem para
o seu serviço ou para cumprimento de ordens, no impresso
(modelo n o 44) assignado pelo secretario da commissão de
recepção e exame e rubr-icado pelo director.
§ 1.0 O deposito geral do material de guerra poderá
rcql~isitar a qualquer
das fabricas os artigos de que neceslte para seu proprio e exclusivo serviç-o.
§ 2.0 Os artigos raquisitados pelos estabelt'cimentos
do
artlenal entre si serão pagos pelos requisitantes
sempre
que forem destinados exdusinmente
ao serviço dos mesmo~ estabelecimentos,
e não haja no orçamento do estabel~clmento fi quem a requisição for feita verba destinada
a tal limo
. § 3.0 As receitas provenientes
da satisfação das requis~Ções a que se refere o paJ'agrapho antecedente
são destJnadas a indemnisar
a fabrica que fornecer os artigos,
devendo a verba ser distribuida pela feria e materias primas .
. § 4.0 O preceituado n'csto artigo e seus §§ 1.0, 2.° e
3. o. effectuar-se-ha
sem prejuizo ,lo disposto no § unico do
artlgo 26. °
Art. 229.0 A secretaria passará as guias (modelo n." 5)
l'clatiya::; aos artigos indicados nas participações
(modelo
n.o. 45), archivando 08 talões que constituirão.o
livro de
gUias, e nos quaes serão collados os recibos depois de as8Jgnados por quem )'eceLel' os artigos.
§ 1.° As guias terão uma numeração e::;pecial para cada
provpniencia e cada destino.
§ 2.° As guias de cada numeração constituirão um maço ,
que terá como rosto o modelo n. ° 37 onde serão registarlas.
b ~ 3.° Cada maço será designado por uma letra alphaética, letr-a que será addicivnada ao numero de cada guia.
§ 4.° Um indice de duas entradas indicará a letra respecti\'a a cada maço.
§ 5.° Pelos impressos (modelo n." ;37) se fará mensalmente o resumo do livro de guias (modelo n." 38).
d Art. 230.° As guias de artigos e materiaes recebidos
os estabelecimentos
do arsenal do exercito e n'eJles manufacturad0s, ou por elles adquiridos,
serão registadas no
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livro de registo (modelo n. ° 4) depois de se conferirem
os pesos e medições, sendo em seguida archivadas por
proveniencias.
Art. 231.° As facturas, recibos de artigos comprados a
prompto pagamento, serào também registadas
no registo
(modelo n. o 4), embora constituam documento do livro CQ1:xa.
Art. 232.° As guias de artigos recebidos das outras fabricas serão registadas no impresso (modelo 11.° 37), e as
facturas de artigos recebidos dos fornecedores em impressos (modelo n. o 3H).
.
§ unico. D'esses impressos se extrahirá mensalmente
o
resumo de guias e facturas (modelo n.? 40).
Art. ~33.0 O movimento de materiaes far-se-ha em livros com encadernação
mechanica
formados
de folhas
(modelo n.? 6), destinando-se
uma folha aberta para cada
material.
§ L." A entrada dos materiaes far-se-ha mensalmente
por meio de guia (modelo n." ô) dos artigos recebidos com
guia ou factura.
§ 2.0 Aquella guia, qlle não será preenchida no talão,
será assignada pelo secretario da commissão ele recepção
e exame e visada pelo director.
§ 3.° Os fieis depois de fazercm o lançamento nos seus
cadernos auxiliares
rubricarão
as guias que serão devolvidas á secretaria da fabrica para serem archivadas,
§ 4.° Quando se preencha
qualquer
folha serão os
transportes
levados a nova folha, sendo a primeira archivada.
Art. 234.0 Para se effectuarem os lançamentos mensaes
da entrada de sobras e sahida de materiaes para as secções fabris, os s~cretarios da cornmissão de recepção c
exame lançarão diariamente
em folhas volantes (modelo
n." 4()) os vales e guias de sobras.
§ 1.0 No fim de cada mez será passada aos fieis uma
guia das sobras (modelo n ,? õ) extrahida das folhas volantes, procedendo
os fieis como ficou determinado no § 3.°
do artigo anterior.
§ 2.0 As sahidas de materiaes para as secções fabris
serão registadas mensalmente
por meio de relações extrahidas das folhas volantes (modelo 11.0 46).
§ 3.° As sabidas de materiaes para fóra das fabricas
serão lançadas diariamente
pelos talões das guias respectivas.
Art. 235.° Quando forem necessarios materiacs para a
laboração das fabricas, os secretarios
das eommissões de
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recepção e exame requisitai. os-hão em impresso (modelo
D.O ~4), que depois
do director lhe lançar a verba «conformo-me» será enviado á secretaria geral para esta remetter ao conselho de administração.
Art. 236.0 Quando for approvada a acquisição de qualquer artigo arrematado,
o estabelecimento
respectivo avifiará o fornecedor
em impresso (modelo n." 23) de que
tem que entrar com o artigo no praso marcado no contracto, do qual. o conselho administrativo
terá enviado
uma copia ao estabelecimento.
Art. 237.° Todos os artigos a cargo dos fieis para serem empregados
em trabalhos, quer sejam matérias primas, quer transformações
de matérias primas, quer artigos fabricados, considerar-se- hão como materiaes.
Art. 238.° Será separada urna verba de 10 por cento
sobre os valores dos moveis e immoveis, que se levará á
conta do fundo de amortisação, destinada a saldar as contas dos concertos dos mesmos moveis e immoveis, e a indemnisar a respectiva conta do valor dos artigos que, por
se terem inutilisado,
houveram de ser abatidos á carga.
Art. ~39. ° O livro de machinas é destinado a servir
para averbar a historia das machinas, ferramentas,
motores, fornos, forjas, etc., e será dividido em tantas secções
quantos forem os grupos de artigos.
Art. 240.° O livro caixa (modelo n. ° 7) destina-se á
escripturação
das entradas e sahidas de dinheiro no cofre
~a fabrica, qualquer que seja a sua proveniencia ou destino,
§ 1.!) Á secretaria geral será mensalmente enviada uma
~ota extrahida
do livro caixa, bem como os documentos
Justificativos das quantias dispendidas pela fabrica por conta
do conselho administrativo,
os quaee serão acompanhados
de uma relação cm duplicado (modelo n.? 25). O duplicado,
Com o recibo do thesoureiro
do conselho administrativo,
será devolvido á fabrica e archivado para substituir os
documentos enviados á secretaria geral.
.§ 2.0 As despezas miudast que não excederem
5í$000
réis, serão levadas em conta por meio de uma relação
(modelo n. o 26) em que o sub-director
certificará tel-as
pago.
Art. 241.0 O diario (modelo n.? 8) será escripturado
por lançamentos mensaes.
§ unico. Os elementos para os lançamentos no diario 'são:
a) Diário borrão, onde se mencionam
as transacções
que não podem grupar-se;
3
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b) Resumo do livro caixa (modelo n.? 47);
c) Resumo

da feria (modelo n.? 29);
mensal (modelo n." 33);
e) Resumo das guias e facturas (modelo n. ° 40);
f) Hesumo do livro de guias (modelo n, o 3b);
g) Resumo dos termos de exame (modelo n. o 42).
Art. 242.° Todos os mezes se fará o balancete das contas do rasão (modelo n." 9), que se lançará 110 livro respectivo e de que será remettida
copia
secretaria geral.
Art. 243.0 No fim de cada anno economico procede-se
aos inventarios,
que serão lançados no livro respectivo, e
em seguida ao balanço, que tambem será escripturado
no
mesmo livro, enviaudo-ss uma copia á secretaria geral.
Art. 244.° O livro de contas correntes com os fornecedores é o desenvolvimento
da conta fornecedores do 1'asão) e é escripturado pelas facturas.
Art. 245.° As folhas de trabalho de cada secção serão
na secretaria
registadas
em impressos (modelo n. ° 27).
Por estes impressos e pelo ponto do pessoal diario será
feito o resumo da feria (modelo n," 29).
Art. 246.0 Dos vales e das gllias de sobras serão, pelo
secretario da commissão de recepção e exame, na secretaria, organisados
registos diarios (modelo n. ° 30), e estes
lançados nos registos mensaes (modelo n. o 31).
§ unico , Por estes registos mensaes (modelo n.? 31)
se preencherão
as columnas respectivas
do mappa das
sobras das ordens (modelo n. o 32), bem como o resumo
dos vales (modelo n. ° 33) e o 1'eSUl1lO das guias de sobras
(modelo n. o 34).
Art. 24:7.0 Das folhas de trabalho, vales e guias de sobras serão tambem extrahidos
registos da quantidade de
material e dias de trabalho consumidos em cada ordem
(modelos n.OS 35 e 36).
Art. 248.° O preço por que qualquer artigo deve sahir
da fabrica é igual á média do que, n'uma dada occasião ,
se dispender com um grande numero d'elles em mão de
obra, materiaes, requisições e mais a respectiva percentagem sobre o valor do artigo manufacturado.
Estabelecido
uma vez e approvado superiormente,
o preço ficará vigorando até que qualquer das verbas mencionadas
o altere
ne modo tal que mostre ser conveniente propor a approvação de um novo preço.
§ unico. A percentagem
de que trata este artigo será
determinada
pelo conselho de administração
sob proposta
dos respectivos directores, e deverá cobrir as despesas em
d) Conta

á
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ferias e materiaes que não são averbadas nas ordens de
manufactura,
e ainda os 10 por cento sobre os valores
dos moveis e immoveis de que trata o artigo ~38.·
Art. 240.° Approvado
que seja o preço de um artigo,
será elle lançado pela secção correspondente
em folhas
(modelo n.? 49).
Art. 260.0 Os artigos que, pelos corpos, estabelecimen··
tos militares e secções fabris forem entregues paI Ii. exame,
serão sempre acompanhados
de uma guia assignada por
quem fizer a entrega, sendo aquella do modelo n.? [) para
os artigos pertencentes
ás secções fabris ou armazens.
§ 1.0 Pelas guias fará o secretario da com missão de
recepção e exame a proposta competente (modelo n. o 18),
a qual, depois do despacho do director da fabrica, será
presente á mesma commissâo juntamente
com o'> artigos.
§ 2.° De todos os exames se lavrará um termo (mod~lo n.? 19), em que se fará expressa menção de todas as
clrcumstancias,
designando-se a quantidade, qualidade dos
artigos e a sua classificação, que será a seguinte: de serVlÇO, para concerto
ou incapazes .
. § 3.0 O valor dos artigos de material de guerra em serViÇO
será o de novo, e o dos outros artigos dois terços
d'este valor, excepto se se julgar que devam te.' outro, e,
n~este caso, se fará menção no respectivo termo das rasoes que para isso houver.
•
§ 4.° O termo será assiguado por todos os membros da
cOlIimissão.
§ 5.° Os artigos, depois de examinados, serão entregues na arrecadação
ou armazém da fabrica por meio d"'.
l~ma guia (modelo n.? 5), em que será indicada a sua elesslficação.
Art. 251.° Pelos termos de exame se eseripturará
o
7'esumo dos termos (modelo n." 42).
§ unico. Pelos termos farão tambem -ss fieis os augmentos e abates ás cargas, devendo depois rubricai-os
e en- ,
tregal-os na secretaria, onde serão archivados.
Art. 252.° Haverá livros de carga especiaes para ferramentas, utensílios, mobilia, padrões, erc.
Art. 253.° Os contramestres
e quaesquel' outros individuos, que tenham á sua responsabilidade
permanente ou
temporariamente
alguns artigos, passarão recibo d'elles
em relações distinctas para cada classe de artigos.
§ 1.0 Estas relações serão feitas em meias folhas soltas, ~umeradas e rubricadas pelo fiel e por quem passar
o recibo, sendo a ultima assignada por ambos.
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§ 2.0 Quando for distribuído algum artigo que não esteja na relação, accrescentar-se-ha na ultima meia folha e
assignarão ambos novamente.
§ 3.0 Quando for alterado para mais ou para menos a
quantidade de algum artigo ou este deixar de estar distribuído, mencionar-se-hão
estas alterações na casa das
observações, que ambos rubricarão.
§ 4.0 Sempre que for 'conveniente será substituida qualquer meia folha; a nova, depois de conferida pela anterior, será rubricada e numerada como. ella, inutilisando-se a substituida.
Art. 254.0 Os artigos que se tornarem incapazes para
o serviço serão trocados por outros na arrecadação, onde
darão entrada acompanhados de uma relação (modelo
n,?
48)_ Por estas relações se formula a proposta de
exame, que lhe serve de rosto.
SECÇÃO III

Das secções fabris
0

Art. 255. A escripturação das secções fabris far-se-ha
nos seguintes impressos:
•
a) Folha de trabalho (modelo D. 50).
b) Folha de empreitada fóra da fabrica (modelo n." 51).
c) Vales (modelo n.? 52).
d) Guias de sobras (modelo n.? 53).
e) Participação de ultimação de artigos (modelo D. ° 45).
f) Ponto do pessoal fabril (modelo n. ° 54).
9) Parte das alterações (modelo D.O 43).
h) Relação dos indivíduos que apresentam pretensões
(modelo n." 55).
i) Passe de sahida de artigos (modelo n. ° 56).
j) Requisições ás outras fabricas ou secções fabris (modelo n.? 44).
k) Relação dos artigos inutilisados (modelo D.O 48).
l) Passe de sahida de pessoal (modelo n. o 57).
Art. 256.(\ Todos os individuos do pessoal operario, que
não têem vencimento diario, terão uma folha de trabalho
(modelo n.? 50), onde se averbará diariamente sob a responsabilidade do contramestre o serviço executado.
§ 1.0 As folhas de trabalho são mensaes e encerradas
semanalmente á quinta feira e no ultimo dia do mez.
§ 2.0 Levam-se as importancias dos trabalhos feitos ás
casas respectivas, sendo as importancias escriptas a tinta
U
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preta ou vermelha conforme o trabalho for feito de jornal
ou empreitada.
§ 3.U Durante
o período de indemnisação
para dias
santos, o valor do trabalho executado n'um dia será igual
ao jornal e gratificação augmentado do valor de uma hora.
~a casa de descontos por dias santos, no trabalho será mencionado tambem o valor da hora.
§ 4. o As folhas de trabalho no fim do mez, depois de encerradas,
serão conferidas e rubricadas pelos adjuntos, e·
entregues na secretaria até 5 do mez immediato.
Art. 267.0 O trabalho de empreitada
f6ra da fabrica
será escripturado
em folhas semanaes (modelo n." 51) organisadas pelos contramestres.
§ 1.0 Estas folhas serão entregues
semanalmente
na
secretaria acompanhadas
de uma relação (modelo n. o 59);
que lhes servirá de rosto.
S 2.° Não é permittido conceder ou distribuir empreitadas aos contramestres
e reverificadores.
Art. 268.0 Os materiaes
necessários
para a laboração
das officinas serão requisitados
pelos contramestres
em
vales (modelo n.? õ2) por elles preenchidos (com excepção
das columnas «preços e importancias»)
e rubricados pelos
mestres .
.§ unico. Os artigos destinados a dependencias
das fabrICas não' subordinadas
ás secções, serão requisitados
pelos encarregados
d'essas dependencias
sendo os vales
rubricados por quem superintender
no respectivo serviço.
Art. 269.0 Os vales serão entregues
nas arrecadações
em troca dos artigos a receber.
Art. 260.0 Os fieis preencherão
as casas «preços e imPOl·tancif)s» e, depois de fazerem as descargas nos seus cadernos auxiliares, entregarão
na secretaria
ao secretario
da commissão de recepção e exame os vales relativos ao dia
anteriol', tendo rubricado a verba fomeci.
Art. 261.0 As entregas de sobras de materiaes
serão
requisitadas pelos contramestres
por meio de guias (modelo n." 53), preenchidas e rubricadas como os vales.
Art. 262. o Os fieis lançarão nas guias os preços e imPOl·tancias) c, depois de fazerem os augmentos nos cadernos auxiliares, rubricarão a verba recebi para as restituir
e?l troca dos artigos aos contramestres
que, no dia immedl~to, as entregarão
na secretaria
ao secretario da commIssão de recepção .
. Art. 2r;3.o Os vales e guias de sobras só conterão artIgos de um dos grupos em que a carga estiver dividida.
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Art. 264.0 Quando estiverem ultimados quaesquer artigos, a secção fabril participal-o-ha
secretaria
em impresso (modelo n." 46).
Art. 26f>.0 A comparenoia
ao ponto é verificada nas
officinas pelos contramestres
cm impressos (modelo n.?
54), com os quaea e pelas notas que os mestres tomarem
110 quadro
das chapas «ollocado á entrada da fabrica, os
mesmos mestres formularão as partes de alterações (modelo n. o 43), que entregam na secretaria no dia immediato
até ás dez horas da manhã.
A rt. 2ô6. o As pretensões
elos indi viduos das secções
fabris serão feitas no impresso (modelo n.? D5), e remeto
tidas a despacho do director, devidamente informadas pelo
adjunto.
Art. 267,0 O" artigos que sahirem para fóra da fabrica
serão acompanhados
de passes (modelo n.? 56), que se
entregarão
ao sargento de guarda.
§ uuico. Quando os artigos provenham
das secções,
esses passes serão assignados pelos mestres e rubricados
pelo adjunto;
quando provenham de qualquer outra dependencia da fabrica, serão assignados pelo encarregado
d'essa depen,dencia e rubricados
por quem superintender
110 serviço d ella,
Art. 268.0 Quando qualquer secção fabril necessitar de
trabalho a executar n'outra secção ou n'outra fabrica, os
mestres requisital-o-hão
no impresso (modelo n.? 44), que
será entregue na secretaria pra ter o devido destino.
Art. 269.0 Não se concertarão artigos quando a importancia do concerto for superior a dois terços do seu valor
em novo.
Art. 270.0 Todos os artigos fabricados serão verificados
e confrontados com os padrões, e marcados, sempre que
for possivel, com as iniciaes A. E.
§ unico. Quando pela ver ificação se reconhecer que
qualquer artigo não está conforme o padrão approvado,
o adjunto communical-o-ha
secretaria, 'e o director mandará averiguar a quem cabe a responsabilidade
do facto
para lhe ser tomada conta pecuniariamente,
alem de qualtIuer outro procedimento.
á

á
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IV

Do deposito geral de material de guerra
Art. 271.0 Para a escripturação
do deposito geral de
material de guerra, alem dos livros e impressos das fabriena que lhe são applicaveis, haverá os seguintes:
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a) Livros de matricula do pessoal reformado e pensionista (modelo D.O 60).
b) Livro da despeza com obras (modelo D.O 61).
c) Livros da carga dos chefes dos armazena (modelo
n.? 62) ..
d) Livros de registo das ordens parciaes de fornecimento e mandados de despesa (modelo n. ° 63).
e) Livros de registo de mandados de receita.
i) Livros de receita do material para cada chefe de
armaz ens, conatituidos pelas guias dos artigos recebidos e
mandados de receita.
g) Livros de despeza do material para cada chefe de
armazena, constituidos pelas ordens parciaes de fornecimento e mandados de despeza.
'
h) Protocollos dos documentos de receita e despesa do
material dos armaze ns (modelos n.OS 64 e 65).
§ unico. Alem cl'estes livros, haverá os seguintes impressos:
i) Guias (modelo n. o 66).
j) Ordens parciaes de fornecimento (modelo 11.° 67).
k) Requisições (modelo n." 68l.
l) Mandados de receita ou despeza (modelo n.? 69).
m) Relação de abonos de transportes (modelo n." 70).
n) Verbetes dos fieis dos armazéns (modelo n." 71).
Art. 272.0 No deposito haverá dois livros de matricula,
sendo um destinado para reformados e pensionistas.
Art. 273.° O livro carga dos chefes de armazens (modela n.? 62) serve para u'elle se eeeriptm-ar, por ordem
alphabetiea,
o movimento dos artig9s que os armazens
têem a seu cargo.
Art. 274.° Os verbetes dos fieis de arrnaz ens (modelo
n.? 71) serão escripturados
pelos fieis, devendo' a quantidade que cada verbete accusar de um artigo ser igual i
que o chefe de armazém tem na respectiva carga.
Art. 275.° Todos os artigos sahidos do deposito deverão
Ber acompanhados de uma guia (modelo n." 66).
Art. ~76.0 As ordens parciaes de fornecimento
(modelo 11.° 67) servem para n'ellas se determinar aos chefes
de armazéns os artigos que têem a fornecer, em cumprimento de qualquer ordem dada pela secretaria geral.
Art. 277.° As requisições (modelo n, ° 68) servem para
? deposito geral requisitar ao conselho administrativo otil
as fabricas, por intermedio
da secretaria
geral, todos os
artigos e concertos de que carece para cumprimento
de
uma ordem.
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Art. 278.° O livro das obras (modelo n." 61) serve para
n'elle se escripturarem
as diversas verbas dispendidas em
mão de obra e material em cada obra, na conformidade do
orçamento approvado ou de auctorisação superior.
Art. 270.° Os mandados de despeza ou de receita (modelo n.? 69) serão passados pelo director, quando seja necessario transportar
um artigo da carga
responsabilidade
de um chefe de armazem
pam a de outro, ou quando,
mandando-se
fornecer uma parte de um artigo que está
na carga como completo, se tem de desdobrar nas partes
que o compõem.
CAPITULO IV
á

Serviços diversos
SECÇÃO

Venda de polvora

I

do estado

Art. 280.° O conselho de administração
e o inspector
do arsenal, no exercício das attribuiçõcs que lhes confere
este regulamento,
terão sempre em attenção o que se acha
estabelecido
no regulamento
sobre substancias explosivas
de 24 de dezembro de 1902 e no regulamento para a venda
da polvora do estado de 12 de janeiro de 1908.
SECÇÃO

Instituição

II

de previdencia

Art. 281.° Haverá uma associação de SOCCOrrosmutuos
denominada,
«Associação de soccorros mutuos Senhor Jesus do Bom Fim» destinada a prestar soccorros ao pessoal
do arsenal.
.
Art. 282.° Esta associação reger-se·ha por estatutos devidamente approvados pela auctoridade civil.
Art, 283.° A associação será composta pelos individuos
que façam parte do pessoal do arsenal do exercito, com
excepção dos officiaes e sargentos.
§ 1.0 Os sargentos que actualmente são socios da associação continuarão
a fazer parte da mesma.
§ 2.° São excluidos da entrada n'esta associação os inviduos que n?LOestejam nas condições dos respectivos estatutos.
Art. 284.° O pessoal dos quadros do arsenal e supranumerarios
é obrigado a fazer parte da associação, devendo aquelles que ainda. não estiverem filiados pedir a
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sua admissão como socios da mesma, se estiverem nas condições exigidas pelos estatutos.
Art. 28õ.o Todos os individuos que de novo entrarem
para os quadros do arsenal, e vençam feria, serão obrigados a pedir a sua admissão como socios d'esta associação,
se ainda o não forem.
Art. 286.° O pessoal extraordinario pedirá a admissão
como socio na associação decorrido que seja um anno de
serviço continuo no arsenal.
.
Art. ~87.0 Todo o individuo que esteja a distancia da
séde da associação, que não possa aproveitar dos seus benefieios poderá ser dispensado de lhe pertencer.
Art. 2~8.0 Os individuos admittidos como -socios d'esta
associação não podem deixar de fazer parte da mesma
emquanto pertencerem ao pessoal do arsenal, como effectivos, supranumerarios ou reformados, excepto se forem
eliminados por se acharem incursos em penalidades previstas nos estatutos, devendo, n'este CRljO, ser participado
ao inspector do arsenal as causas da eliminação.
Art. 289.° Os indivíduos a quem sejam concedidas licenças nos estabelecimentos d~ arsenal onde trabalham,
devem mandar ou encarregar qualquer pessoa do pagamento das suas quotas.
Art. 290.0 Os fins da associação são: administrar aos
seus asaociados subsídios pecuuiarios durante a doença,
medicamentos, assistencia medica, auxilio para funeral,
alem dos fins geraes concernentes ás associações d' esta natureza.
Art. 291.0 As importancias das quotas, estatutos e regulamentos dos socios que fazem parte do pessoal do ars~nal, seja em que situação for, serão descontadas nas fenas que os mesmos percebam.
§ unico. As respectivas importancias serão mensalmente
entregues á direcção, acompanhadas de uma relação numerica por onde se conheça o estado de pagamento de
cada socio, fornecendo a associação os impressos para esse
fim.
Art. 292.0 O arsenal concederá a esta associação, como
auxilio, a importancia das multas impostas ao pessoal que
,:ence feria por faltas commettidas ou por outros motivos.
Art. 293.0 Estatutos elaborados em har~onia com o disposto nas leis civis determinarão a organisação da associação e seus corpos gerentes, direitos e deveres dos socios.
Art. 294.0 O inspector do arsenal poderá exigir da di-

•
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recção ou conselho fiscal da associação os esclarecimentoa '
necessarios para verificar se as importancias
de que trata
o artigo 201.° d'este regulamento têem a applicação a que
são destinadas,
reclamando
á auetoridade
competente
quaesquer providencias
que julgue .necessarias,
§ 1.° As direcções da associação são obrigadas a entregar mensalmente
ao inspector do arsenal um mappa. com
um resumo ela receita e despeza, e movimento social do
mez anterior.
§ 2.° As direcções são igualmente obrigadas a entregar
ao inspector do arsenal e na secretaria geral um exemplar
do relatório e contas da gerencia annual.
Art. 295.9 O arsenal porá
disposição d'esta associação as casas que forem precisas para as suas reuniões,
secretaria,
urchivo, gabinete de consulta, etc.
á

SECÇÃO III

Serviço de saude

..

Art. 296.° Haverá um medico no arsenal, o qual está
directamente
subordinado ao inspector, competindo-lhe:
1.0 Passar trimestralmente
e quando lhe for deterrninado uma revista sanitaria aos estabelecimentos
do arsenal, e propor a adopção das medidas que julgar necessarias á boa hygiene dos mesmos estabelecimentos.
Em f'pOehas de epidemia ou anormaes de saude publica, estas revistas repetir-se-hão
amiudadas vezes.
2. o Inspeccionar
todos os individuos que, propondo-se
li serem admittidos
no arsenal, têem por este regulamento
de satisfazer ás necessarias condições de robustez, e informar sobre o resultado d'essa inspecção.
.
3.0 Tratar todos os individuos em serviço no arsenal
quando doentes nos seus domizilios e não prefiram outro
medico, informando
o respectivo estabelecimento
do seu
estado •
. 4.0 Dirigir os postos de soccorros que se estabeleçam
junto ás fabricas, nos quaes haverá um enfermeiro.
, 5.° Inspeccionar os iudividuos que devem ser presentes
i junta hospitalar de inspecção para effeitos de reforma,
preenchendo
a relação (modelo n. o 34) nas casas que lhe
dizem respeito.
6.° Propor quaesquer providencias
que julgar necessarias para a boa hygiene dos estabelecimentos
do arsenal
e do pessoal respectivo,
Art. 297.° O serviço medico na fabrica de polvora em
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um medico militar ou de um
este fim.
facultativo de que trata este
polvora em Barca rena e seu
do arsenal com respeito aos

SECÇÃO

IY

Biblíotbecas
Art, 298.° Cada uma das bibliothecas a que se refere
o artigo 10.0 estará junta ao gabinete do director e a carga
do sub-director.
'
§ unico. A acquisição de livrçs e quaesquer publicações
periódicas será feita pelo director do estabeecimento, devidamente auctorisado.
Art. 2\)9.0 As obras poderão estar, mediante recibo,
em poder elos individuos que precisem consultai-as, ficando
responsáveis pela sua conservação e restituição.
~ unico, O director regulará o tempo que as obras poderão estar em poder dos differentes individuos, de modo
que a demora excessiva não pt;,ejudique outros que as precisem consultar.
Art. 300,° Em cada bibliotheea haverá um catalogo das
obras existentes,
do q ual estará uma copia na secretaria
geral.
SECÇÃO

Typographia

V

e estereotypia

Art. 301.° Junto da fabrica de armas haverá uma ofíicina de typographia
e estereotypia
espeeialmente
destinada a fazer todos os impressos para o serviço do arsenal.
Art, 302.° O pessoal d'esta officina será constituido por
dOIS compositores, o mais antigo dos quaes será o chefe,
por um impressor e pelos serventes que forem precisos.
SECÇÃO

VI

Laboratorios

Art. 303.° O laboratorio
de que trata o artigo 9.G
será dotado dos apparelhos
e instrumentos
necessarios
para analysar e experimentar
os materiaes que servirem
no fabrico dos artigos que a mesma fabrica produzir, bem,
como os productos fabricados.
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Art. 304. o U m dos adj un tos da fabrica, nomeado pelo
director,
será o encarregado
do laboratorio e incumbido
dos ensaios, sempl'e que não seja nomeado especialmente
outro official para os executai'.
§ unico. Quando seja nomeado outro official para proceder a qualquer
ensaio, " encarregado
do Iaboratorio
forneeer-Ihe-ha
todos os meios de que dispuser para a execução dos trabalhos de que for incumbido.
Art. 30;).° O director nomeará o pessoal necessario para
auxiliar o official encarregado
c para a limpeza e conservação do laboràtorio, ficando sob as ordens immediatas do
dito official.
CAPITULO V
stcçÃO

1

Disposições ger aes
Art. 30G. o A escripturação
dos estabclecimcntos
do arsenal será fei ta segundo as bases estabelecidas n'este regulamento, podendo cada estabelecimento
scguir nos pormenores o proeesso mais em harmonia com a indole do fabrico
e modo de ser do respectivo estabelecimento.
deArt. 307.0 Quando não haja indivíduos estranhos
vidamente
habilitados
que concorram
ao preenchimento
dos logares dos quadros de co'ronhciros c espingardeiros,
o director da fabrica nomeará os carpinteiros c serralheiros que julgue' idoneos, e o desejem, para sc habilitarem
n'aquelles
officios, para cujos quadros serão transferidos
logo que tenham a necessaria instrucção.
Art. 308.0 Os officiaes em serviço !lO arsenal, que não
têem que comparecer nos estabelecimentos
a horas especiaes em virtude das disposições d'este regulamento,
es·
carão presentes nos mesmos estabelecimentos
ás horas que
o regulamento
geral do serviço dos corpos do exercito
estabelece para a. eornparencia dos officiaes nos quarteis.
Art. 309.0 As pretensões
do pessoal do arsenal serão
presentes
ás estações superiores pelas vias hierarchicas
e
devidamente informadas, não sendo permittidas ao mesmo
pessoal qnaesquer manifestações
collectivas.
SECÇÃO II

Disposições transitarias
o
Art .. 31O. Emquanto
o actnal encarregado
da officina
typographica
e estereotypia
estiver em serviço activo do
arsenal continuará no desempenho do mesmo cargo, con-
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servando a actual gratificação, não sendo preenchida uma
das vagas de compositor.
Art. 311.° E extincto o corpo de sargentos do arsenal,
constituindo
os seus membros o quadro de sargentos do
arsenal estabelecido no presente regulamento.
§ 1.0 Os amanuenses civis em serviço no arsenal continuam sendo contados no numero dos segundos sargentos
d' aquella quadro.
§ 2.° E extincto o posto de sargento ajudantE>, e emquanto o actual sargento aj udante estiver em serviço activo
desempenhará
as funcções de amanuense da secretaria geral, sendo especialmente encarregado da escripturação
das
folhas de matricula.
Art. 312.° O actual montador de machinas, continuará
pertencendo
á fabrica de armas.
Art. 313.° Ao officinl reformado que actualmente desempenha o logar de fiscal, emquanto convier ao serviço, continuará a ser-lhe abonada a gratificação que actualmente
percebe, desempenhando
os serviços que lhe forem ordenados pelo chefe da secretaria geral.
Art. 314.° Os fundos provenientcs ela metade das multas e que eram destinados á dcàixa dc SOCCOITOS mutuos
na inhabilidade
e pensões a viuvas do pessoal do arsenal
do exercito»; que não chegou a ser organisada, ser.to entregues á «associação de SOCCorl'OS mútuos
Senhor Jesus
do Bomfim D, constituindo
receita
eventual
do mesmo
monte pio.
.
Art. 315.° Ficam garantidos a todos os individuos existentes no arsenal do exercito, á data d'este regulamento,
todos os direitos que tinham pela legislação anterior.
Art. 316." Pelo presente regulamento
ficam substituidas todas as disposições anteriores, gf\raes ou cspeciaes,
relativas ao arsenal do exercito, sem prejuízo do disposto
no Artigo anterior.
Paço, cm 28 de jnnho de 1909. = José J{anuel d'Elvets
Cal·deil·a.
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MODELO N.· 13

ARSENAL DO EXERCITO
Fabrica de •.•
Ordem de trabalho
Ordem n.· •..
Proceda-se a .•.. dos artigos abaixo designados, para cumprimento
da ordem n.s .•. de ... de .,. de 19 ... com destino para ...

Designação dos artigos

• ' . de ... de 19 ...
O sub-director,

F.

Averbamentos

Em meia folha de papel almasso,
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Artigos entregues
pela fabrica

Artigo. recebido"
pela fabrica

..

'""..
'"õl

..

Data da recepção

""
---

"
""'"..
'"~
..
"

.."
..
'"s..
..

ínuttllaadoa

-e

Dnta, da entrega

"

"
--

._-

.

~

I

Artigos

Data do termo
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ARSEi\"H
(a) ...

Nota dos assentos que a .fi ..•

do livro de matricula d'est ...

:Numero de matricula
Nome .,.
F'iliação •••
Naturalidade
Data do nascimento
Admissão em ... de
Ordem n, o , •• de ,..
Classificação

Jornal

.. ,

de ..•
de ,,' ele, .•

.,,

e data em que foi arhitrado

---Dala

JOI'llI\I

n,'Is

DIa

III(,z

--

Premios

Anno

--

a) Dosignaçito

do ostabolecímento.

Em uma folha de papel almasso.

o louvores

CastIgos
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tem o individuo abaixo mencionado
Numero de

------....
..,.

.."

'"o
ê

e

~

-<

"

'"
~

....

-- --

I

Sumero

"

"0=
-"l

------

....,.'"

'"o

Numero do

de

~

'"
~
~

";õ

-- --

~
.,.

.."

"'o

""

..

"'
:l

<>

~

-"l

--

~

--

Trans!lorle

''''''''''1

I

f

.

I

.;.

eomma

-- ~-

Somrna

--

--

Somma

-- --

Notas biographicas
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MODELO N.O 16

AnS}~NAL DO EXERCITO
(a) '"

nterino
Visto.
O director,
F .•.
(6) ...

Mez de ...

19...

Recebi do conselho administrativo do arsenal do exercito a quantia de ...
para pagamento de (b)
... de

" de 19 ...

o director,
F ...

(a) De8lgnaçilo do estabelecImento.
(b) FerIas, despe.as mludas, factura_, etc.

Em meia folha de papel almasso.
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(a)
~'appa do pessoal referido ao dia .•.

.. ..
~..
EI :a
"
".." ... ..
.. .. 'ô

o
;::
Designação

dos empregos

o
.l;
lO

&
o

A

:!
.,
lO

e

<li

o
lO
!:l

r4 E-o

de •.• de 19 •.•

.. ~.. .. .,...,.
'" ;; '".. ..
'""
.. S...... ..:; oE~ o;.," ~., ~"
A
~"
fi

..

o

o
.l;

.;
'"

o

o

lO

c

10

P<

P<

P<

-------------Mestre ......
··•·•··•··•·•··••••·•••
••
Contramestrel
,
, ••..••••
Desenhadores
••.•.....•....•....•..•
Fiel ••••...•
, .•...•.••.•....•...••...
Reverlllcadorel
.•.........•.••••.••.•
Abridore. e lavrante ••.•.•.•••..•..•
"
Arti8ces de fogo ••.••...•..•.•.••.•..
Brochantes ..•••..•..•....
; ..••..•.•.•
Carpintelrol
........•...••..•....••••
Carpinteirai
de molde ou marceneiros
Carreiros e csrrocctros
.•.. , ......•..
,
Cartucho iro
.
Compositores ••.•..•.......
1••••••••
•
Coronlleiroa ..•......•..•...
·•.····•·
.
Correelros .•.......•.•...•.•.•••..
, ..
Cuteleiro ••...........•...••..••...•.
Electricista
, •.•.•.••.....•••••.
E.pingardeiros
...•.•..••...•.....•..•
Foguetros
.
Forjadore
•••••····
.
FundidorM .•..••..••..••
.., ...•..••.•
Impressor .............•......
······· .
Lotoelros ...•....••••...••••.•...••.•
Latoelros de folha branca ..•••...•...•
Maobinlsta on montador de mnchlnae ..
Pcdretros .••.•••••••••••.•..••.
·•••• .
Plca-Hmas •••.•••••••••••••••••••••••
Polvoristas •••..••..•••.•••••.•••.•••
Serralheiro.
de Iima ••...••..•.••.•••.
Serralheiro.
meehaníco •....•.•..•••.•
Surradores
·.····
.
Tano Iros .•.••.•••..•••
·•···••·•···•·
'romeiros de madeira ••.•..•••••••.••
Tornelro. mechanlcos •...•..•
, ..••..•
Ajudantes de fogneiro ••••••.•.•••.•••
Aprendlze. -1. o grau ..••••.••••
··· ••
Aprendizes - 2.· grau .•••••••••
·•· •••
Aprendlze. - 8. o grau
·•·
grau
•
Aprendlze.-4.o
Serventes
.
Servente.
menore
..
Sorvontes do .exo femlnino ••..••••
'"
Primeiros sargonto •.•..•.••...•••••••
Segundos sargentos
.
Â_manuen8e •••.•••.•...••.•••...•••••

... do ... de 19 ...
(a) Do.lgnaçllo

do e.tabeleclmonto.

Em meia folha de papel alroasso.

O director,
F ...

00

os

O
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~IODELO N." 1

.\1ISENAJ, DO ]~XEnCITO
(a) ...

Proceda-se a exame e lavre-se
o respectivo termo'.
O director,
F ...

Proposta para exame de artigos prnvenientes de .,.

Designação

(a)

dos artigos

I

Quantidade

..

Dcslgnaçllo do estabeleeimcntc,
Qualquer corpo ou estnbelootmonto.
Ferramentas.
(b) Mobilia e utcnaíllos.
A casa do valor prlmít ivo dev,
tel tl'el casos.
~ lIIatrrlnc8 da fabrica.

Em meia folha do papel almasso.

(b)

Valor primit ivo

er preenchida

11','0.
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MODELO N." 1~

.\USElUL

DO EXERCI'l'O

(a) ...

O fiel augmente á carga.
O director.
F ...

Termo de exame de artigos provenieutes

de ' .. (b)

Aos .. , dia, .lo mez de ... do anno de mil novecentos e ...
n'esta ... , e em virtude de ordem do director d'esta fabrica, se
reuniram os individuos abaixo assignados a fim de examinarem os
artigos constante, da relação junta, concluindo do dito exame o
que se segue:
Resultado do exame

I
Desig-na.ção dos :u·ti~o~

Para concerto
ou beneficiamento

De servlço

------- ----Quanti·
dadea

Preço

Quantl·
dados

Incapazes

Preço

--- --- --- --- ---

-

Observaçõcs

---

I

..

.

(a)

(b)

Dellgnação d~ despe.a.
QII Iq1l<!t' e011'O _ Mt ~e!m
Ferramentas.
Mobllia e utenslllos.
~ MateriacI da fabrtc a.

"to.

Em rueia f..lha de papel almass o.

(Tem verso)
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Partes aproveita veis dos artigos incapazes

Destgnação

Quantidade

Valor

.

,
'"

de,.,

de 19,

o

o

Em meia folha. de papel almasso.

Observações

539

ORDEM DO EXERCITO N.- 14

L" Serie

MODELO N.· 20

,\RSE~AL DO EXJ:nClTO
(a) ...

Visto.
O director,
F ...

Relação das multas no mez de ..•

..

.,e
s
z"

de 19 ..

..

Importancla

Profissões

.,e
s

PI'OfiS8ÕC.

Importanc!a

z"

--

.

Somma
... do ...

-- ---

Somma

-- -

de 19 ...
O sub-director,
F.•.

(<<) DOIlgn ..ção do estabelecimento.

Em meia folha de papel almasso.

-
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MODELO

x-

ARSENAL DO EXERCITO
(a) ...

Relação de efTectividade dos officiaes ao serviço d'est. ••
relativa ao mcz de ••. de '19 •.•
Postos

A.lterações

Nomes

.

\

I'
j

.
(a) Deslgnaçlo

do estabelecimento.

Em meia folha de papel almasso.

21
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MODELO N.· 24

.\RS:n.u

DO EnJICITO

Conformo-me.
O director,
F ...

(a) ...
N.· ",

Para continuação dos trabalhos d'esta fabrica precisa-se o Seguinte:
Designação
dos artigol

Quantidade.

'I
I

Custo

.

Impcrtanela

Observações

,

I
I
II

-- --

Somma
... de ... de 19 ...

o

mret.rie

da eommillh de rteepçlo e mmr

F .. ,
(a)

DellguR.çlo do catabcl cimento,

Em meia folha de papel almasso.
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MODELO N.o 25

AR.sEMI. DO EXERCITO
(a) ...

Ilelaçãe dos documentos

Numero
do

do livro caixa no mez de ...

de 19 ...

Irnportancias

Artigos

d ocumento

I

Somma

J

I

(a) Designação de estabelecimento.

Em mria folha de l)nprl almasso,

o director,
F ...

I
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MODELO X.o 26

AR 'EXAL DO EXEltCITO
(a) • "

Yisto.

O director,
P ...

Belaçãe das despezas miodas feitas no mez de ...

Designação

Importune! •

·1~..

Observações

.

'I li .i naçl0

do e ta.belec!m~nto.

Em meia folha de papel alma

-50.

O sub-director,

E ....
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.\JlSE\.\J.
(a) •..
Mez de ... de 19..

Registo

-

Importaneias por or
Numeros

---

-- ------

------

------

.
,

(a) De.lgna,,1o do estabelecimento.

Deve ter

:\8

dimens!lejl O",45XO'-,66.

----
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MODELO

AHS}~NiU

no

}~XERCITO

pOJ'

Importancla

das

ordens de trabalho
obrn . .,do

-

Numero
das
ordens

- ---

de 19 ..

Me: de

(a) •.

Mappa das sobras

I

I

I

,

do ('Htnbolocimrnto.

Deve ter as dimensões

Impor! anela
to!nl
fias sobras
por ordens

,

----- --- --I
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(a) .,.

Parte do offieial de dia
Entraratn

aos vinte tninutos

Operario n.· ...
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n.O ••.
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Ocoo1'I'encias extraordinarias

... em ..• de '"

de 19 ..
O offícial de dia)

F ...

(a) Deslgnação ~o estabeleoimento

Em meia folha de papel almasso.
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Verifiquei.
O adjunto,
F •..
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Dosignnção

do e

O mestre,
F ...

.t":,, Ic clmento

Em um qu arto dt: folha de papel almasso.

(Tem re tira ção).
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MODELO

N.o 44

AnSEX.\L DO EXERCI1'O

(a)
. . .• Secção fabril

Requisição

n.O ••.

Ordem n." ••. de
Approvo.
O director,

Precisa-se
para cumprime n to da ordem
acima citada que ... proceda ... a ..• dos
artigos abaixo mencionados:

F ...
Destgnuçãc
Quantidade

dos

Observações

artigos

Cumpra-se.

------

-----

-_._---

O director,
F ...

Visto na secre taria.
I

O sub-director,
P ...

Visto.

O adjunto,
F ...
Com destino para
...

de ...

.. ,

de 19 ..

O mestre,
F '"
(a) Deaignução

do cs!abolo<';monlo.

Em meia folha de papel almasso.
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AR SENA IJ DO EXERCITO
(a) ...

. " Secção fabril

Participa-se que estão promptos para serem entregues os artigos abaixo designados, respectivos ás ordens ... , e pede-se a respectiva guia.

Visto.
Guia n.O •• ,

o adjunto,

Em ...

F ...

Em ... de ... de 19 .•

o mestre,
F ...
(a) Deaígnação

do estabelecimento.

Em um quarto de folha de pape! almasso.
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ARSENAL DO EXERCITO
(a) ...

Consumo no mez de .,.

de 19 ..

(b) .• ,

Dias

La secção

2.a secção

s.a secção

4.a secção

---

.
Sobras entregues no mez de .•• de 19 .•

(eI) Dcsignaçlto do estabelecimento.
(b) DCllgnaçlto da materla prima ou artigo.

Em meia folha de papel almasso.
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ARS}~Ni\L DO EXERCITO
de 19 ..

Resumo do «Livro Caixa, no mez de
Debito
Importancla
Dias

diaria

Totalidade

ne

Contas

cada conta.

Somma-. -.-..-.-.-.-.-.-.-. -.-.. -Saldo de ..

mensal

de
cada conta.

--

-

Total.
, Em meia folha de papel almasso.
(Tem verso).
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Credi-to

Dia.

Importancta
diaria
de
cada conta

Contas

Totalidade mensal
de
cada conta
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'.
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Saldo para
Total
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(a)
Me» de ••• de 19 ••

•

Relação dos artigos de

que por incapazes se trocam

Designações

Quantidade •

.

(a) Designação

do catabeleeimento,

Em meia folha de papel almasso,

Observações

•
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Processo
Designação da mataria
prima empregada

00

g

..

;Õ

Deslgnaçâo

do material

~

""!ii,
.=;
~

Preço

e

Importanc!a
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~
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O
" z
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-- ----
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Resumo

Ma teria prima
.
Mão de obra
.
Percentagem
por
cento
.
Somma ..•

I
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almas o.

1.. Serie

ORDEM DO EXERCITO N." 14

585

MODELO N." 5i

!lO EXERCITO

soaI fabril

AIp,?' ri p •••

d" 1.9 ••

26

29

lo mez

5

...

16

17

IS

19

20

21

22

I 23

24

25

--- -,_ -- _._. -- _,- -- -- 1-·- -- -'_

27

28

-

-- _._ -- -- ...~-.,
80

81

'" ., ... '"
... '" ...."'""'" '" " .a"" ..."'""" .a""
~~ "'"" "'", ..o""
.. .. .." .. ~.g
" .. " "'""
" ~'2
.." .. ;:;:f:-I
..I".. .a""
.." .. .." .. '".." "".. :.1.." .. .." .. '".." "".. .." ..
.. ".. "'.." ..... " ".. ~~
" " .. .. .. .. ~~
"'
1-1- -- -- -- --- -- -- -- -- -_ -- -- ----

'à

::;

CI:I

c

,~

0:-"",

0-<::10-<

...

...

C)

<:.

...

C)

...

;:

~o-<

::10-<

...

~

E-!

:.lo-<

:.l o-<

-_

~8

::ao-<

;;lo-<

... e

C)

E-< ;;lE-<

I

I~

I

.

.

-I

I

I

I,

I

I
I

I

;:;:!E-<

::a E-<

ORDEM DO

sxunorro

N.o 14

1.' Serie
=

..8

.:l:-".

..

~

..

..

,"

"
.!
p:;

e

..=...
.....=...

te

cn

G.>

=
-=.~=
G.>

t::r'

cn

<:>

..

...:=o

l..;

---~---:------

:;;
.:!
0/,

-=e

......

<:>
.",

-----~---------_.----

1." Seria

ORDEM DO EXERCITO

;)7

N.· 14

MOl>ELO

'.o5G

\!l'nu DO t~\f.R(;IIO
(fi) ...

,'i

.

O offiei I () (lia,
P...

Pa: . t' de abid d~ artigo,
do

Pod- 10 hir o
pnr •..

10

F •••

.. I 1'..

F.m

Um

u

rl

p p 1 lm

tr,

588

ORDEM DO EXERCITO

x-

14

V Serie

MODELO N.· 57

ARSENAL DO EXERCITO
(a) ...

Póde sahir .••
N.· ...

Ás '"

horas

Em .. , de .. , de 19 ..

O mestre,
F •..

(a) Designação

Em

1/16

do estabeleci monto.

de folha de papel almasso.
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Parte do sargento de guarda em ...
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I
Artigos sabidos

Declaro que conferi os artigos sahidos com os passes respectivos, juntos a esta parte, numerados de ... a '"

sendo passados pela

1." Secção
2." Secção
3. Secção
4,- Secção
8

'fypographia
Fiel ...
(a) Designação

dos rendimentos,

Em meia folha de papel almasso.

(Tem verso),
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ORDEM DO EXERCITO

N." 14

1.' Serie
(Verso do modelo n.v 58)

Artigos entrados

Quantidades

Designação

Numero
da guia

Provenicncia

dos artigos

-#

.

.
Operarios que sahíram antes de teruJinarem o trabalho

Numeros

Secções

Observações

dos operartos

1.'
2.'
3.'
4."

Total dos passes entregues.
Os candieiros foram accesos ás ...
Rondei as patrulhas

ás ...

horas.

horas da noite.

Oeeorrencias

...

em .•.

de •..

de 19.

extraordinarias
O sargento de dia,
F ...

1.- Serie
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MODELO N." 59

ARSENAl, DO EXERCITO
(a) ...
Visto.
O adjunto,

F •..

Relação da empreitada fóra, de ...

'I'rnbnlho

Numoro
do arligos

executado

a ...

do corrente

Numero
da ordem

Observações

---_._-

o

.

.. , em ".

de ... de 19 ..
O mestre,

(a) Desígunção

tio cstabeteetmonto.

Em meia folha de papel almasso,

F ...
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MODELO N." 60

ARSENAl, DO EXERCITO
(a) .•.

Numero de matricule,
Nome .•.
Jornal que vence ...
Ulltimo estabelecimento
em que serviu

a)

Designação

110

Officio e numero
que tinha
ultimo estabelecimento
cm que serviu

Observações

do estabelecimento.

Tem retiração, e é impresso em meia folha de papel almasso
para livro.

1.' Série
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(a) ••.

Livro das obras

(a) Dellgnação do estabelecimento.

N.o 14
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1.- Sede

Ordem que a auctortsa

Designação
da obra

s

"
"""

.. ------~

e

Õ

'"10
z"

---

-

Dat".

.,
o

10

Termos

--

'"

iS"
--

Mezes

---

'"
o

~""

Datas

'"e
"
S
z"

.,

iS"

Mezos

-- --- -- ---

'"

o

~""

--

Nota.-Tem retiração

a fim de formar livro.

Em meia folha de papel almasso cada Iauda,
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MODELO N.· 61
Importancia

"""

despendida

""
Material
Especlllcação

JlIio de obra

Adquirido
no mercado

Fornecido
pelo' arsenal

.
.

,;_

Observações
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MODELO N.O 62

.\RSENAL DO EXERCITO
(a)

00

(b) •••

Anno de 19 .. a 19 ..
Quantidades
dos artigos

-----

Datas

.,

~
~ .~

o

"E

'"a

""
o

Provenieneia
ou destino

'O

.,
o

'O

~

~2

" ""

""
~" ~S

"e

"El

;.

(a) Designação
(b) Designação

do estabelecimento.
do artigo.

Em meia folha de papel almasso.
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N." 14

MODELO N.· 63

.\lISEXAL DO EXERCITO
(a) ...

.~

:
Datas

~
~

e
80
z,,'"
"

m

-

Ordem

-

Destino dos artigos

"
-_"

Solução

Base

o

lIIcz

«

Ã

"'l

---

--

.

.

I
(aI

Desígnnção

N. B.-Tem
para livro.

do estabelecimento.

retiração

e é impresso em folha de papel almasso
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Tem as dimensões Om,12 X Om,S3.
Tem verso igual á frente.
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MODELO N,o 65

Designação

dos :1.rtigos
o

"------

-------

-----------

~
A"

Tem as dimensões 0"',12X 0,m33,
Tem verso igual i frente,

1.- Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

601

MODELO

N.o 66

ARSENAL DO EU:RCITO
Verifiquei.
O sub-director,

F ...

N." ...

(c)

Guia dos artigos mandados Iemeeer
em virtude do determinado
no § .. , da ordem n.? ... de
de .. , de 19 .. , da secretaria geral, e ordem parcial d'est. .. n.? '" de ... de ...
de tU ..

Designação

Quantida·
des

Preço
por
cada al'tigo

Importancia

total

.

.

•

Somma e segue ...
(a)

Designação

I

I

do estabeleci monto.

Em meia folha de papel almasso.
(Tem verso).
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N.o 14

1." Serie

(Verso do modelo n." 66)

Dcstgnação

Quantida·
dos

Preço
por
cada artigo

Imp ortancin total

Somma total ...
. .• em '"

de .•. de 19 ..

I

O director,
F ..

I

L" Serie
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MODELO N.· 67

ARSE~AL DO EXERCITO
Lance-se em conta.
Em ... de ... de 1\)•.

O chefe da secretaria
F ...

geral,

(a)

Processo n.?

N.O •.•

O chefe dos armazens

'" mande fornecer pelos armazens a seu
eargo os artigos abaixo designados a '" com destino para ...
em virtude do determinado
no ~ '., da ordem n.O ... de
de •.. de 19 .. da secretaria geral.
,
Verifiquei.

.

O sub-director,
F ...

Designação

Quantldades

dos artigos

Preço
por cada. artigo

Importancia

total

.

f

Somma e segue ... _
(a) Designação

-- -- --

do estabelecimento.

Em meia folha de papel almasso.

(Tem verso).
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(Verso do modelo

Designação

dos artigos

Quantidades

n, o

1.· Serie

67)

Preço
por cada artigo

Importancia

total

Scmma total...
.. . em de ... de 19 ..

o director,
F ...

Recebi os artigos de que trata a presente ordem, que verifiquei
estarem no estado designado na mesma e no valor do .,.
Lisboa . " de ... de 19 .•

La Série
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N.o 14

MODELO

no

ARSE\iU

N.o 68

EXERCITO

(a). "

N.? •.•

O deposito geral de material
abaixo designados:

de guerra

requisita

...

os artigos

Verifiquei.
O sub-director,
F ...

Designação

Qnn.ntidndcs

dos artigos

Observações

.

omma
(a) Deiiglla~ao

•

do estabol eclmento.

Em meia folha de papel almasso.
(Tem verso).
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Qu:tntidades

Transporte

Total
.•.

cm

.. de .,.

de 19 ..

o director,
P ...
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MODELO

N,o 60

.\ RSJ~:\"AJ, DO EXERCITO
(a) ...

llandado de (b) .•.
1'1,0 ..•
O chefe de armazcus,
dcsignados :
Des iguação

o sr, .,.

á sua conta os artigos

Quantidados

tios artigos

.

Preços

.

/

I
...

('m ...

de ...

de 19 ..
O director,

DUi'iignaç'no do cstnbelcclmeuto.
(b) lt,'('cita ou despcaa.

(n}

Em meia folha de papel almasso.

abaixo

Importnuctas
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MODELO N.· 70
.\RSK\H DO EXJmCJTO
Vist.o.
O director,
F ...

(a)
Relação (los abonos de transpsrtes

pagos no mez de ...

de '19 ..

w

o

...

Officios
ou
emprego.

\

'"e
"
Z

Nomes

Importnne

iu

-

I
..•

cm •••

de ...

de 19 ..
O sub-director,
F ...

(a) Dc.igllnçllo

do estnbelcclmeuto

,

Em meia folha de papel almasso.

Observações

La Serie
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MODELO

.\RSEXAL
(b) ...

Xo 71

DO IlXERCITO

(a) ...

Quantidades
D('signnçio da.s ordens,
mandados ou guias
Novo

Usado

I

co~:~~to

/

(a) Designal'lio
do estabclectmento.
(b) Titulo do artigo.

Em um quarto

.

Datas

I

de folha. de papel almasso.

Para
apl'oYej~
tamento

_ .._---
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fH1

TabclJa das gl'alificarõcs por diversos servlçes
Gratificações
Designação

do serviço
Dtarto

Aos mestres fazendo serviço fóra da localidade da sua residencia official (a)
.
Ao contramestre
em serviço fóra da localidade da sua residencia official (a)
.
Ao contramestre
que exerça funcções de
mcstre
, .. ,
.
Ao reverificador
que substituir
O contramestre
.
Ao operário que substituir o contramestre ou
reverificador
e ao que for encarregado
da
direcção ou vigilancia do trabalho no estabelecimento
. . . . . . . . . . . . ..
. ..
Ao operário que estiver cm serviço fóra da
localidade da residencia official (a)
.
Ao sargento ou amanuense civil, exercendo
as funcções de archivista geral
.
Ao sargento em diligencia fóra da local.dade
da sua residencia offícial, e em serviço de
acompanhamento
de transportes
.
Ao sargento em serviço de noite nos estabelecimentos
L .....••.••..
Ao sargento quando acompanhar o inspector
do serviço de artilheria em serviço de inspecção fóra da residencia official.
.
Aos archivistas
da secretaria
geral e do
conselho administrativo,
aos amanuenses
encarregados
do ponto geral, do livro caixa
e do expediente dos estabelecimentos,
e ao
encarregado
da escripturação
do registo
geral de fundos e do livro dos rendimentos computados no orçamento.
.
.
Ao operario conductor dos carros automoveis
Ao servente que servir de ajudante de fogueiro .. ,
, .. ,
" '" .. ,
.
Aos ajudantes
de electricista
e de fogueiro
servindo respectivamente
de electricista
e de fogueiro .....................•....
Ao servente servindo de malhador, serrador
ou ajudante de fornciro
.
Ao servente servindo de brochante e ao encarregado da estereotypia
.. .. .
.
Ao operário empregado na fabrica de polvora sem fumo, da nitro-glycerina
ou do
a11>0dão nitrado, e ao que concertar e fabricar os apparelhos para a nitração da
glycerina .••.....
'" .......••.....•...

Nos dias
de
trabalho

n~i:S
de
serviço

~400
~320
~200
~150

~120
~300
~200
(b)

~200
(b)

~200
(c)
~120
~150
~150
~100

612

OIWE~I

DO EXERCITO
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1.' Serie •

Gratíflcaçõee

Em

Dealg nação do servlço
Diario

Ao operario ou servente empregado no fabrico do fulminato de mercurio e na composição de mistura do mixto fulminante ..
Ao opernrio encarregado
das verificações finaes e de maior responsabilidade
na fabrica de material de artilheria
.
Ao .servente <J.ue coadjuvar as operações da
nitro-glycerina
.
Ao servente que coadjuvar as operações chimicas do fabrico do algodão-polvora .....
Ao servente empregado nas operações da
mistura dos componentes da polvora e laminagem d'esta
.
Ao servente que trabalhar isoladamente com
, a machina de granular a polvora sem fumo
Aos serventes guardas de armazéns, arrecadações ou laboratorio
. .
Ao .servente encarregado
dos fornos de reco-I
strnen to de cartuchamo . .
I
Aos serventes que desempenharem
as funcções de guarda-portão
e ao encarregado
d.a.s compras da competencia
do almoxarife
.
Aos malhadores aetuaes, quando exerçam o
officio de malhador ....•.....•..........
Ao servente em serviço fóra da localidade
da residenciaofficial (a) ..... , . . . . . . . • ..
~100
Ao servente que ficar de noite ao serviço do
. deposito (5eral e das fabricas
.
As praças do exercito trabalhando como ope. rarios ., ........................••....
As praças do exercito exor- ICabos ....•..
cendo serviço de faehinas ISoldados.
. ..
Aos reformados civis em serviço no deposito

Xoa dias noites
do
de
trabalho serviço

~100
~200
~200
1100
iPI00
~200
~O80
~120

~080
;)'060

~200
i300
~O90
~O80
~120

(a) E.tM gratlficaçõe •• ó são abonadas diariamente quando os Individuos que a
ellas tenham direito não possam pernoItar nas suas residenclas officlaea pela distancia do local onde trabalham.
(b) Vence uma gratificação igual á ajudn do custo correspondente á sua graduação.
I
(c) 'rem jornal dlario e uma gratificação dlar!a varlaval em harmonia com a aptldão, zê!o e comportamento, e de modo que a somma do jornal e gratlficaçllo não seja
Inferior a 700 róis neni exceda 1"000 réi ••

1.' Serie

Pessoal

Officiaes de artilhe ria

DO EXERCITO

No- 14
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Pessoal medico
de escrlpturação, contabilidade
e serviços auxiliares

Cabril

-

Dc.lgnaçio

ORDEM

-

dOI e.tabeleclmrnlol

-------------
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Secretaria geral, .. o •••••••••••••
o •••••••••••
Fabrica de material de artilheria
Fabrica de armas.
Fabrica de pólvora em Barcarena
Fabrica de polvora em Chellas
Deposito geral de material de guerra ...•....
o ••••••••••

Total..

,

o ••

(a) É o das construcçêes clvi s.

o

o o •••••••

••••••••

o.

,

••••

o ••••
'"

'"

1
. . -

11.- - - - - -

1
1
1
1
1

-- _
-

2 5

1
1
1
1
1

5 7
4 6
315
2 4
1 3

(a)

3 5 2
ii 11 1
1 41 41 - -

5- 1
- - 2
- - 2
8 lO 1
- - -

3
-

2
5
-

1
1
-

1 1 1 5 5 1730 -9 241313IWG 372633

1 2 3
2 1 - ..

3
-

1 4
28 2
- 4
23-

1
-

2
-

- - 1040 4
- - - - - 1-

34 101210 4142
1
1

1
1
-

- 1
50 2
- 2
- 1
3-

4 10 2
12 2 1- - 1- - -

- - 109 114
1 7140601 - - - - 1 - 2 180
1 297
1-----_ - - - - 2 -. 20 - 5 - 1 - 1 50 - 100 - 1 - - - - 7 - 8 113
- - - - - - - 5 - 6 - - - 8 3030111 - 1 - - - - 2 - 3 118
_ - - - - 1 - - 1 - - - - - 40 - 50 -15 - - - 2 4 6 17 70
1 - 1 1 - 3 6 - 1510 - _ - 30 50 8171 2 1 4 - 1 2 - - 30 10 3 - 1 950-290-

53617113 2$151

i 16140160 214

1 8 6 25146313 1 14822038 722
1

614Õ, 892
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Repartição

Sendo conveniente separar da administração
do arsenal
do exercito tudo quanto se não relaciona com o fabrico,
concerto,
armazenagem
e conservação
do material
de
guerra,
que carece, pela sua incontestavel
importancia,
da mais rigorosa o assidua fiecalisação ; convindo collocar
sob a acção immediata da secretaria d'estado dos negocios
da guerra a colleccionação de artigos que, pelo seu valor
historico e militar, convenha reunir e conservar em estabelecimento
especial;
e sendo certo que o actual museu
de artilheria deve o seu extraordinario
desenvolvimento
á
escrupulosa
escolha que tem sido feita de pessoal iloneo
para o dirigir e conservar,
o que é justo reconhecer:
hei
por bem approvan e mandar pôr em execução o regulamento do museu de artilheria, que faz parte d'este decreto
e baixa assignado pelo ministro e secretario d'estado dos
negocios da guerra.
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
entendido
e faça executar.
Paço, em 1G de setembro de
1909. = REI. = José Manuel. d' Elvas Oardeira.

Regulamento do museu de artllhetia a que se retere o decreto d' esta data
CAPITULO I
DIsposições geraes
Artigo 1.0 O museu de artilhe-ia tem por fim colleccionar os artigos que, pelo seu valor, convenha conservar
como documentos da historia militar do paiz.
Art. 2 o Para satisfazer aos fins a que é destinado disporá o museu de artilheria das salas e mais dependencias
do arsenal do exercito, que lhe estão diatribuidas.
§ unico. Alem das salas para a exposição dos artigos
haverá um gabinete para o director, uma sala para secretaria e caaas destinadas a offíoinas e arrecadações.
Art. 3.0 O museu dc artilheria estará subordinado á !lecretaria da guerra por intermedio da direcção de artilheria.
Art. 4.0 O museu será franqueado ao publil>, pelo menos, aos domingos e conservar-se-ha
fechado n'um outro
qualquer dia da semana, p~ra descanço do pessoal.
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CAPITULO II
Pessoal
Art. 5. O museu de artilheria terá o seguinte pessoal;
um: director, um adjunto, um amanuense,
um chefe dos
guardas, um decorador, um servente e o numero necessario de gnarda-salas.
§ unico. O logar de chefe dos guardas será desempenhado por um primeiro sargento do quadro de sargentos
do arsenal e o de decorador
por um operario do mesmo
arsenal.
Art. ô·. o O director será um official general e o adjunto
um official de patente inferior á d'este, devendo ambos
pertencer ao quadro da reserva ou á classe de reformados
e ter feito a sua carreira na arma de ..artilheria.
Art. 7.0 A nomeação do director e a do adjunto serão
feitas pelo ministro da guerra, sendo a d'este ultimo sob
proposta do director.
Art. 8.0 O amanuense,
o servente e o pessoal mencionado no § unico do artigo 5.0 pertencerão aos respectivos
quadros do pessoal do arsenal do exercito e serão considerados destacados no museu.
Art. 9.0 Os logares de guarda-salas
serão desempenhados por sargentos reformados.
§ unico. Como guarda-salas
poderão ser admittidas
qua~squer praças de pret reformadas,
quando sejam condecoradas com algum dos graus da ordem militar da Torre
e Espada ou com a medalha de valor militar.
0

CAPITULO III
Deveres
Art. 10.~ Ao director do museu cumpre:
1. o Dirigir superiormente
todo o serviço do museu;
2.° Informar as estações superiores sobre os assumptos
que forem submettidos á sua apreciação e propor quanto
julgar conveniente aos melhoramentos
do museu;
3. o Propor ao ministro da guerra o official que deverá
desempenhar
as funcções de adjunto j
4.° Providenciar,
dando logo parte li. secretaria
da
guerra, s bre qualquer eventualidade
a respeito da qual
entenda n· o poder esperar resolução superior j
5. o Propor ao ministro da guerra as obras e melhoramentos a realisar no museu j
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6.° Auctorisar pequenas reparações nas salas e dependencias do museu, bem como quaesquer despezas, até á
quantia de 30i$000 réis mensaes;
7. ° Submetter á approvação superior quaesquer outras
despezas quando a sua importancia exceder a indicada no
numero anterior;
8.° Propor o numero de praças reformadas para desempenharem o logar de guarda-salas, segundo as necessidades do serviço do museu, e bem assim a sua substituição;
9.0 Requisitar á secretaria da guerra o pessoal a que
se refere o artigo 8.°;
, 10.° Requisitar á secretaria da guerra o pessoal fabril
do arsenal do exercito, de que necessitar extraordinaria
e temporariamente, para coadjuvar o decorador nos serviços que tiver de desempenhar;
11.° Usar, para com os individuos militares seus subordinados, da competencia disciplinar equivalente á de commandante de brigada;
12.0 Conceder, ao pessoal civil, licença sem vencimento
quando não haja prejuizo para o serviço;
13.° Informar as petições dos seus subordinados e darlhes andamento sempre que sejam feitas em termos convenientes;
14.° Enviar ao arsenal do exercito, até 10 de janeiro
de cada anuo, as informações annuaes do amanuense e do
chefe dos guardas;
.
15.° Auctorisar que o museu seja visitado nos dias em
que não estiver patente ao publico.
Art. 11.° Ao adjunto do museu cumpre:
1.0 Coadjuvar o director e substituil-o na sua ausencia
ou impedimento;
2.° Elaborar as instrucções especiaes para o serviço do
museu, segundo as indicações do director;
3.° Propor ao director as modificações que lhe pareçam
uteis aos melhoramentos do museu;
4. ° Conhecer da assiduidade, comportamento e zêlo de
todo o pessoal para se habilitar a informar o director sobre cada individuo;
5.° Informar annualmente o director a respeito do amanuense e do chefe dos guardas;
6.° Apresentar ao director as pretensões ou representações convenientemente informadas que por elle devam ser
resolvidas;
7. o Conhecer do estado de conservação dos artigos expostos no museu;
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8. o Acompanhar os officiaes de patente superior á sua
e pessoas de alta consideração, nacionaes ou estrangeiras,
que visitem o estabelecimento, quando assim lhe seja ordenado;
9.0 Auctorisar, na ausencia do director, aovisita ao museu nos dias em que não esteja patente ao publico.
Art. 12.0 Ao amanuense do museu compete:
1.o Estar presente no estabelecimento emquanto a secretaria estiver aberta;
2. o A recepção e guarda dos artigos de expediente;
3.° Cumprir todo o serviço de escripturação que lhe for
ordenaJo pelo adjunto.
Art. 13.0 Compete ao servente:
1.o A guarda, limpeza e conservação da mobilia e utensilios do gabinete do director e da secretaria;
2. o Conservar- se no estabelecimento emquanto a secretaria estiver aberta;
3.0 Executar qualquer serviço que lhe seja ordenado
pelo director, pelo adjunto ou pelo amanuense.
Art. 14.0 Os deveres do operario encarregado das funcções de decorador serão preceituados em instrucções especiaes.
Art. 15.0 Ao primeiro sargento do quadro do arsenal
do exercito, chefe dos guardas do museu, alem do que lhe
for determinado em quaesquer instrucções especiaes, compete:
1.o Abrir as portas do museu ás dez horas da manhã
e fechal-as ás quatro horas da tarde, entregando as chaves ao commandante da guarda do arsenal do exercito;
2. o Receber, em presença dos respectivos documentos,
os artigos destinados ao museu e tel-os sob a sua responsabilidade até á sua collocação nas salas;
3. o Vigiar o pessoal de serviço nas salas, participando
ao adjunto qualquer falta que encontre no cumprimento
dos respectivos deveres;
4. o Mandar limpar diariamente as salas e, amiudadas
vezes, os artigos existentes no museu, respondendo pela
conservação e limpeza, tanto das salas como dos objectos
expostos;
5.0 Participar ao adjunto qualquer falta, estrago ou
ruina que note nas salas ou nos artigos expostos, ficando
responeavel por todas as faltas ou irregularidades, se tiver deixado de fazer a devida participação;
6. o Passar revista, ao abrir e fechar do museu, a todas
as salas, fazendo-se 'acompanhar por um guarda;
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7. o Tomar o ponto ao pessoal, entregando a parte ao
adjunto.
Art. 16.0 Os guardas do museu estarão immediatamente
subordinados ao respectivo chefe e compete-lhes o seguinte:
1.0 Apresentarem-se
ao chefe dos guardas, ao abrir das
portas, e acompanhai-o
na revista ás salas onde fizerem
serviço;
2.° Fazer a policia das salas que lhes estiverem distribuidas, não permittindo,
em caso algum, que se fume nem
que se toque nos objectos expostos;
3. o Responder pelos damnos nas salas ou nos artigos
expostos,
e pelo extravio d'estes, quando deixarem de
participar
qualquer occorrencia
extraordinaria
ao chefe
dos guardas;
4. o Não se ausentarem das salas em que fizerem serviço sem previa licença do chefe, para este providenciar
de modo que não fiquem abandonadas,
excepto em caso
de força maior, em que incumbirão o guarda da sala mais
proxima de vigiar pela sua, em quanto durar a ausencia ;
5. ° Apresentarem-se
sempre em perfeito estado de asseio e rigorosamente
uniformisados.
CAPITULO IV
S'ecretaria
Art. 17.° Na secretaria,
de que será chefe o adjunto,
haverá um registo de todos os artigos expostos no museu
onde se mencionará a sua proveniencia e data da entrada,
indicando-se
em observação tudo o que se torne necesaario para se poder conhecer da historia dos mesmos artigos.
§ 1.° Alem d' este registo haverá livros para registar a
correspondencia
expedida e recebida, e bem assim os necessarios para o registo dos fundos á responsabilidade
do
museu.
§ 2.°, Todos os artigos de mobília, utensilios, machinas
e ferramentas para serviço do museu, serão registados em
livro especial.
CAPITULO V
A.dministração
Art. 18.° Os fundos do museu, constituidos pela verba
que, para esse fim, estiver consignada na tabeIla da distribuição da despeza do ministerio da guerra e pelo pro-
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dueto da venda dos catalogos do mesmo museu, serão administrados pelo director em harmonia com a competencia
que lhe dá o presente regulamento.
§ unico. Por estes fundos serão pagas as despesas com
o expediente,
e as' gratificações aos guardas.
Art. 19.0 Até 15 de cada mez o director do museu enviará á secretaria
da guerra uma conta corrente da receita e despesa do mez anterior.
Art. 20.0 Haverá na secretaria,
a cargo do adjunto,
um livro destinado a registar o movimento dos fundos do
museu.
CAPITULO VI
Vencimentos
0

Art. 21. Os officiaes que fizerem parte do pessoal do
museu vencerão os soldos que lhes competir, como officiaes do quadro da reserva ou reformados e terão as gratificações mencionadas no decreto de 4 de janeiro de 1908,
correspondentes
ás suas graduações.
Art.' 22.0 O pessoal dos quadros do arsenal do exercito,
fazendo serviço no museu, receberá por aqueJle arsenal
os vencimentos
correspondentes
á sua graduação
ou á
classe a que pertencer.
Art. 23.0 As praças reformadas que desempenharem
o
serviço de guarda-salas
vencerão uma gratificação de 200
réis diários.
CAPITULO VII
J)isposições transítortas
0

Art. 24. O actual adjunto do museu, emquanto for
capitão, e todo o restante pessoal, que actualmente faz
serviço no mesmo museu, conforme determina o regulamento do arsenal do exercito, a que se refere I) decreto
de 18 de dezembro de 1902, continuarão
desempenhando
as mesmas funcções.
§ unico. Emquanto estiver ao serviço do museu o actual
adjunto será enviada annualmente,
pelo director, á secretaria da guerra, até 1 de fevereiro, a sua informação
annual.
Art. 25. o Todos os artigos, incluindo os de mobilia,
utensilios, machinas e ferramentas,
pertencentes
ao arsenal do exercito, que estão actualmente em serviço no museu de artilheria,
passam a ser propriedade
do mesmo
museu.
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na tabella da distribuição da desArt. 26.0 Emquanto
peza do ministerio da guerra não estiver consignada verba
alguma para despezas com o museu de artilheria, serão
estas pagas por conta da verba orçamental do deposito geral de material de guerra,
até á quantia de 1:200i5000
réis.
Art. 27. o O director do museu requisitará
ao conselho
administrativo
do arsenal do exercito as quantias de que
necessitar
para satisfazer
ás despezas do mesmo museu,
não podendo comtudo exceder, em cada mez, o duodecimo
da verba que lhe é destinada pelo artigo anterior.
Art. 28.0 Pelo presente regnlamento
ficam substituidas
todas as disposições anteriores relativas ao museu de artilheria.
Paço, em 16 de setembro de 1909. = José Manuel d'Eltias Cardeis-a,
2.0_

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção gcral- 3.a B~parliçio

Sua Magestade El-Rei determina que as bibliothecas das
extinctas
direcções geraes dos serviços de engenheria e
de artilheria fiquem pertencendo ás commissões de aperfeiçoamento
d'estas armas, sendo-lhes extensivo o determinado nos §§ 1.0 e 2 o do artigo 21.0 do decreto' de 6 de
junho de 1907, e devendo o amanuense e o servente da
bibliotheca
da commissão de aperfeiçoamento
da arma de
artilheria perten<:er ao quadro do arsenal do exercito.

José Manuel d'Elvas Cardeim.
Está

conforme.

•

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
5 DE NOVEMBRO DE 1909

ORDEM DO EXEROITO
(1.- Serie)

•
Publica-se ao exercito o seguinte:
1. °- Cartas de lei
Secretaria d'cstado dos negocios da guerra - Direcção geral - 3.:l néparti~âo

DOM MANUEL II, por graça de Dens, Rei de Portugal
e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos
subditos que 'as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte:
'
Artigo 1.0 A força do exercito em pé de paz é fixada
no anuo economico de 1909-1910 em 30:000 praças de
pret de todas as armas.
.
§ unico, Será licenciada, nos termos da legislação em
vigor, toda a força que puder ser dispensada, sem prejuizo do serviço da instrucção militar.
Art. 2.° Fica revogada a. legislação em contrario.
Mandâmos, portanto, a todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella se contém.
O ministro e secretario d'estado dos ncgocios da guerra
a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço das
Necessidades, aos 28 de outubro de 1909. = EL-REI,
com rubrica e guarda, José Manuel. d/Eloa« Oardeira.:-:
(Logar do sêllo grande das armas reaes).
Carta de lei pe.la qual Vossa Magestade, tendo sanecionado o decreto das côrtes geraes de 4 de agosto de
1909, que fixa a força do exercito em pó de paz no anno
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económico de 1909-1910 em 30:000 praças de pret de
todas as armas, sendo licenciada toda a força que puder
ser dispensada.. sem prejuizo do serviço e da instrucção
militar, manda cumprir e guardar o mesmo decreto como
n'elle se contém, pela fôrma acima declarada.
Para VOBsaMagestade ver. = Antonio Joaquim de Azevedo Junior a fez.

Secretaria d'estado dosnegocio! da guerra-Direcção geral- 3.a Repartição

DOM MANUEL II, por graça de Deus, Rei de Portugal
e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos
subditos que as côrtes geraes decretaram e nós queremos
a lei seguinte:
Artigo 1.0 O contingente para o exercito, armada e
guardas municipaes e fiscal é fixado no anno de 1909 em
18:000 recrutas, sendo 16:300 destinados ao serviço activo
do exercito, 850 á armada, 500 ás guardas municípaes e
350 á guarda fiscal.
Art. 2.° O contingente de 8f>0 recrutas destinados ao
serviço das guardas municipaes e fiscal será previamente
encorporado no exercito, sendo as praças que se acharem
nas condições exigidas para aquelle serviço transferidas
para as mencionadas guardas, até o numero necessario
para o preenchimento do referido contingente, preferindo-se
as que voluntariamente se offerecerem.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrario.
Mandámos, portanto, a todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'elIa se contém.
Os ministros e secretaries d' estado dos negocios do
reino, da fazenda, guerra e marinha e ultramar, a façam
imprimir, publicar e correr. Dada no paço das Necessidades, aos 28 de outubro de 1909. =EL-HEI,
com rubrica
e guarda. = Wenceslat~de Sousa Pereira Lima = Francisco
de Paula Azeredo=José ~fanuel d'Elvas Cm'deira=Manuel da Terra Pereira Vianna. - (Logar do sêllo grande
das armas reaes).
Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanceionado o decreto das côrtes geraes de 4 de agosto de 1909)
que fixa o contingente para o exercito, armada, guardas
municipaes e fiscal no anno de 1909 em 18:000 recrutas,

..
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e estabelece a fórma de o distribuir, manda cumprir e
guardar o mesmo decreto como n'elle se contém, pela
fórma acima declarada.
Para Vossa Magestade ver. = Antonio Joaquim de Aze- .
vedo Junior a fez.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção geral-3.a Repartição
DOM MANUEL II, por graça de Deus, Rei de Portugal
e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos
subditos que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte :
Artigo 1.0 Os aspirantes a official das armas de cavallaria e infanteria e do corpo de administração militar,
sempre que façam parte do pessoal eventual das escolas
praticas das differentes armas, têem direito á ajuda de
custo.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrario.
Mandâmos, portanto, a todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramcnte como n' ella se contém.
O ministro e secretario' d'estado dos negocios da gucrra
a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço das Necessidades, aos 28 de outubro de 1909. = EL-REI, com
'rubrica e guarda. = José Manuel d' Eloae Oardeira.>«
(Logar do sêllo grande das armas reaes),
Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanecionado o decreto das côrtes geraes de 20 de setembro de
1909, que determina que os aspirantes a official das armas de cavallaria e infanteria e do corpo de administração
militar, sempre que façam parte do pessoal eventual das
escolas praticas das differentes armas, tenham direito a
ajuda de custo, manda cumprir e guardar o mesmo decreto como n'elle se contém, pela fôrma acima declarada.
Para Vossa Magestade vêr. = Francisco Marques Beato
a fez.
Secretaria d' estado do~negocios da guerra - ~irecção geral- 3. a Repartição
DOM MANUEL II, por graça de Deus, Rei de Portugal
e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos
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subditos que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1.0 É garantido aos goneraes do quadro auxiliar do exercito Augusto Cesar Justino Teixeira, Silverio
Augusto Pereira da Silva e José Joaquim de Paiva Cabral Couceiro, o direito á reforma por equiparação, nos
termos elo decreto com força de lei de 19 de outubro de
1901.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrario.
Mandãmos, portanto, a todas ás auctoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'elIa se contém.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço das Necessidades, aos 28 de outnbro de 1909. =EL-REI,
com
rubrica e guarda. = José Manuel d' Elvas Cardeira. - (Logar do sêllo grande das armas reaes).
Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccionado o decreto das côrtes geraes de 20 de setembro de
1909, que garante aos generaes do quadro auxiliar do
exerci.to Augusto Cesar J ustino Teixeira, Silverio Augusto Pereira da Silva e José Joaquim de Paiva Cabral
Couceiro, o direito á reforma por equiparação, nos termos do decreto com força de lei de 19 de outubro de
1901, manda cumprir e guardar o mesmo .decreto como
n'elle se contém, pela fórma acima declarada.
Para Vossa Magestade ver.=Manuel Pedro 'a fez.

Secretaria d' estado dos negocios da guerra - Direcção geral- 3. a Repartição

.

DOM MANUEL II, por graça de Deus, Rei de Portugal
e dos Algarves, etc. Fazemes saber a todos os nossos
subditos que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1.0 A pensão de 240~OOOréis annuaes estabelecida pelo decreto de 3 de maio de 1864 para as filhas
do falleeido marechal de campo José Athanasio de Miranda será recebida, na sua totalidade, pelas sobrevivenres, até ao fallecimento da ultima.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrario.
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Mandãmos, portanto, a todas as auctoridades
a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer,
que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella se contém.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda
e o ministro e secretario d'estado dos nego cios da gu.erra
a façam imprimir,
publicar e correr. Dada no paço das
Necessidades,
aos 28 de outubro de 1909. = EL·REI,
com rubrica e guarda. = Francisco de Paula Azeredo =
José Manuel d'Elvas Cardeira. - (Logar do sêllo grande
das armas reaes).
Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccionado o decreto das côrtes geraes de 30 de julho de 1909,
determina qUEla pensão de 240aOOO réis annuaes, estabelecida pelo decreto de 3 de maio de Uí64 para as filhas
do fallecido marechal de campo José Athanasio de Miranda,
seja recebida, na sua totalidade, pelas sobreviventes, até ao
fallecimento da- ultima, manda cumprir e guardar o mesmo
decreto como n'elle se contém, pela fôrma acima declarada.
Para Vossa Magestade ver. = Antonio Joaquim de Aze·
vedo Junior a fez.
o

2 .~- Decretos
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-5. a Rcpartiçáo da direcção geral
da contabitidade publica

o

Não havendo na tabella das despezas ordinarias do ministerio da guerra para o anno económico de 1908-1909,
em vigor provisoriamente
no anno economico de 19091910 pela portaria de 19 de junho de 1909, verba para
pagamento das pensões estabelecidas
pela carta de lei de
9 de setembro de 1908, nos termos do artigo 34.0 de uma
outra carta de lei da mesma data, e guardadas as pre.s·
cripções do § 3.0 do referido artigo 3400: hei por bem de·
terminar, tendo OUvido o conselho de ministros, que no
ministerio da fazenda seja aberto a faver do ministerio
da guerra um credito especial, devidamente
registado na
direcção geral da contabilidade publica, pela quantia de
3261$000 réis, para pagamento das pensões concedidas por
decreto de 27 de agosto ultimo a duas praças de pret que
foram agraciadas com a antiga e muito nobre ordem da
Torre e Espada, de valor, lealdade e merito, por serviços
extraordinarios
prestados no ultramar;
devendo os respe-

o
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ctivos documentos de despeza ser classificados na conta da
despeza ordinaria do sobredito ministerio da guerra,
em
capitulos, sob os n.o~ 13.° e 15.°, respectivamente
nas importancias de 146t$000 réis e 1806000 réis.
O tribunal de contas declarou achar-se
este credito
nos termos de ser decretado.
O presidente
do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado nos negocios do reino, e os ministros
e secretaries d' estado dos negocios das demais repartições
assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 16
de setembro de 1909. = REI. = Wenceslau de Sousa Pereira

Lima=Francisco
José de Medei?'os=Francisco de Paula
Azeredo = José Manuel d' Elvas Cm'deira = ~Manu6l da
Terra Pereira Vianna = Carlos Roma dtt Bocage = Antonio Alfredo Barjona de Freitas.

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-P

Direcção- 2.a Repartição

Tornando-se
necessario, para a construcção da carreira
de tiro para a guarnição da praça de Elvas, proceder á expropriação
de 20:700 metros quadrados
de terreno de
charneca,
situados na freguezia de Santo Ildefonso, concelho de Elvas, districto
de Portalegre,
constantes
da
planta parcellar que fica junta a este decreto, dos quaes
pertencem 13:700 metros quadrados a João Antonio Pinto
Bagulho e 8:000 metros quadrados a D. Maria Luiza Magalhães Falcato;
e usando da faculdade concedida ao meu
governo pela carta de lei de 21 de junho dc 1880: hei
por bem declarar de utilidade publica e urgente a expropriação do indicado terreno, para a construcção da referida carreira.
O ministro e secretario d'estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 23 de
setembro de 1909. =REI
=José Manuel d'Elvas []ardeira.

Secretaria d'eslado dos negocios da guerra - Direcção geral- ta Repartição
Sendo de equidade facilitar a admissão no real collegio
militar, e estender os beneficies do internato n'este estabelecimento
de instrucção
ao maior numero possivcl de
candidatos,
filhos de officiaes do exercito e da armada,
que seja compatível com o disposto no artigo 14.° do decreto de 11 de dezembro de 1851;
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Considerando
que o augmento de porcionistas nenhum
aggravamcnto
de despeza produz ao thesouro publico:
Hei por bem detcrminar que o numero de alumnos porcionistas das classes do exercito e da armada do real collegio militar seja fixado em cento quarcnta e nove, nas
0
condições do disposto na segunda parte do artigo 15. do
decreto de 11 de dezembro de 1851.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 23 de
setembro ~e 1900. = REI. = José Mannel d'ElvaJ Caro
deira.

AlinisterlO dos negneies do reino-Direcção geral de administração politica e civil
ta Repartição
Tendo sido consignadas no orçamento geral do estado,
com destino ás praças de pret das guardas municipaes de
Lisboa e Porto, verbas para pagamento das respectivas
gratificações da readmissão: hei por bem determinar o seguinte:
.
Artigo 1.0 As praças de pret das guardas municipaes,
tendo concluído a obrigação de serviço imposta pela sua
admissão nas mesmas guardas, poderão, quando assim o
solicitarem, ser readmittidas
no serviço por periodos suecessivos de tres annos, com direito a receber a correspondente gratificação,
contrahindo por esse facto a obrigação
de serviço effectivo das guardas durante
o período da
readmissão. Para este effeito consideram-se successivos os
periodos de readmissão quando não sejam interrompidos
por espaço de tempo superior a um anno c as praças se
tenham conservado no effoctivo das guardas.
Art. 2.0 As praças que, seguidamente
á obrigação de
serviço imposta pela sua admissão nas guardas, solicitarem readmissão
serão contados os differeutes periodos a
partir do dia immediato áquelle em que tenham concluido
essa obrigação, quando pela natureza do seu alistamento
nas fileiras do exercito não sejam obrigadas a servir no
effectivo por maior praso e, n'este caso, a partir do dia immediato áquelle em que findar essa obrigação.
Art. n. o As praças em effectivo serviço, livres do compromisso tomado pelo seu alistamento
ou pela sua admissão nas guardas, podem, em qualquer epocha, pedir readmissão, sendo-lhe «ontado o primeiro periodo da data cm que
lhe for concedida.
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Art. 4.° A liquidação do tempo de serviço de cada um
dos differentes periodos de readmissão será feita conforme
a legislação em vigor para os periodos de serviço correspondentes
á natureza
do alistamento ou readmissão nas
guardas.
Art. 5.° As praças readmittidas perdem o direito á gratificação de readmissão durante as interrupções
dos differentes periodos de readmissão,
bem como nas situações
em que não recebam pret e ainda quando detidas, soffrendo prisão disciplinar ou correccional e presai! para conselho de guerra ou preventivamente
por qualquer outro
motivo, nos casos em que o respectivo processo venha a
ter seguimento.
Art. 6.° As praças readmittidas
que não perseverarem
no bom comportamento,
ou por outra qualquer circumstancia não convierem' ao serviço, serão abatidas ao effectivo das guardas mediante auctorisação do ministério do
reino.
Art. 7.° (transitorio) Ás praças actualmente
pertencentes ao effectivo que tenham concluido a sua obrigação de
.serviço e solicitarem readmissão, serão contados os differentes periodos pela fórma estabelecida no artigo 2.°
0, presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, assim o tenha
entendido e faça executar.
Paço em 27 de outubro de
1909. = REI. = Wenceslau de Sousa Pereira Lima.

Secretaria d'e31ado dos negocios da guerra-a.a Repartição da direcção geral
,
da conlabilidade publica
'
Para execução do disposto na carta de lei da receita e
despesa do estado de 27 do corrente mez , e em conformidade com os preceitos da contabilidade publica em vigor:
hei por bem determinar
que a distribuição das despezas
ordinária e extraordinaria
do ministerio dos negocios da
guerra, para o anno economico de 1909-1910, se regule
pela tabella junta, que faz parte do presente
decreto
e baixa assignada pelo ministro e secretario d' estado dos
negocios da guerra.
mesmo ministro e secretario
d'estado assim o te·
nha entendido e faça executar. Paço, em 28 de outubro
de 1909. = REI. = José Manuel d'Elvas Cardeira.
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TabelIa da distribuição das despem ordlnarla e extraordlnarla
do mlnisterlo da &uerra para o anno economlco de 1909-1910,
. a que se refere o decreto da data de hoje
Deaignaçilo

da despesa

Importanelas

Despeza ordínaría
20:533~6,O
1.° Secretária d'estado ..........•.....•.....
2.° Estado maior general e casa militar de EI64:080,i00t)
Rei
..
3. Supremo conselho de defeza nacional, serv~ç~ do es.tado maior e commandos de divisoes c brigadas
.
72:00H500
4.° Fortificações
do continente do reino e ilhas
adjacentes .•. " .....••................
3;:!:0181125
5.° Serviços das differentes armas e companhias
independentes ......•......
, ...•......
4.054:0621870
6.° Officiae!, não combatentes e empregados cio
293:416$000
vis ..•.............•..
, ..............•
7.° Serviços de saude, de administração militar
499:í17~jOO
e diversos estabelecimentos .•........
, ..
8.° Instrucção militar .......•................
267:602~450
9.° Justiça militar e estabelecimentos
correlativos
_
.
29:395~855
10.u Pessoal inactivo
. 1.257 :217 &1750
11.° Fornecimento
de pão e forragena ao exer800:940~984
cito
"
'" .........•..
"
.
12.° Diversas despezas •...•...•..•.••........
462:298~000
13.0 Despesas de exerci cios findos
_
.
6:583ai550
14.0 Pessoal militar e civil em disponibilidade,
inactividade, supranumerarios e addidos ...
108:375~020
15.0 Pensões a praças agraciadas
com a ordem
da Torre e Espada .•...••..•...........
9901000
0

7.969:236M74

Despesa extraordlnarla
1.0 Construeção das obras de defeza terrestre e
marítima, de varias carreiras de tiro e outras dependencias
do campo entrincheirado ......•.•
_ .......•....
_ ..•.•..•.
_
2.° Despesa com a celebração do primeiro centenario da guerra peninsular. . . ..• ,....
3.° Despesa com a ampliação do real collegio
militar ..•.........
:
.' . . . . .
4.° Despesa com a reconstrucção do edificio da
escola pratica. de artilheria . . . . . . . . . . . . .
5.° Despesa com a fundição da eatatua de Joaquim Antonio de Aguiar, em Coimbra....

100:0001000
50:000$000
20:0001000
28:000$000
4:000~000
202:000~OOO
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Designação

.~

da despoza

Importallciaa

o

Transporte ...
com a fundição da estatua de Manuel Fernandes Thomás, na Figueira da
Foz
·.·····················
.
Despeza com os serviços do recrutamento ...
Despeza com a instrucção das praças da 2.'
reserva
,
,
,
Despeza com a acquisição e manufactura de
viaturas, equipamento, arreios, ete., para
mobilisaçâo do exercito
.
Despesa com a acquiaição de projecteis para
o material de artilheria de costa
.
Despeza com o fabrico de projecteis e espoletas para o novo material de artilheria de
campanha ............•...........
· ....
Despeaa com o fabrico de cartuchos com bala
para as novas armas e munições para o
material de artilheria de campanha
.

202:000~000

6.. Despesa
7..
8..
9..
lO..

11..
12..

4:000,jl000
30:000~OOO
30:oo0~000
130:000~000
50:000~OOO
130:000$000
180:000,/l000

. 756:000$000
Paço, em 28 de outubro de 1909. = José Manttel d'Elvas Cardeira.
Secretaria d'estade dos negocios da guerra - a.a Repartição da direcção gml
de contabilidade IlUblica

Devendo o fundo da remissão do serviço militar, que
tem applicação especial, ser reforçado com a somma das
verbas auctorisadas em creditos especiaes que, por não terem sido empregadas, existem em saldo: hei por bem, com
• este fundamento e no disposto na alínea e) do n.? 10.0 do
artigo 34.0 .da carta de lei de 9 de setembro de 1008,
guardadas as prescripções do § 3.0 do indicado artigo,
determinar, tendo ouvido o conselho de ministros, que
no ministerio da fazenda seja aberto, a favor do ministerio da guerra, um credito especial, devidamente registado
na direcção geral da contabilidade publica, pela quantia
de 43:108a335 réis, correspondente aos saldos que se consideram annullados das verbas autorisadas na gerencia de
1908-1\:)00 por decretos ue 21 ele janeiro e 17 de fevereiro de 1909, destinadas ás despezas a satisfazer pelo
mencionado fundo, mas qne não se cheg,lrHm a realisar,
respeitantes aos contractos n. os 200 a 309 celebrados pelo
referido ministério da guerra para o fornecimento de
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artigos de material de telegraphia sem fios e espoletas,
respectivamente nas importancias de 24;0006000 réis e
19: 1086335 ré is ; devendo os documentos de despeza ser
incluidos e classificados na conta da despeza extraordinária
relativa ao presente anno economico de 1909-1910, sob
a seguinte. designação: - Capitulo 13.0 - Despesa com a
acquisição e manufactura de artigos de material de guerra.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocies do reino e interino da justiça, e os ministros e secretários d' estado das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar.
Paço, em 28 de outubro de 1909. = REI. = Wenceslau de
Sousa Pereira Lima = Francisco de Paula Azeredo = José
Manuei d'Elvas Cardeira = Manuel da Terra Pereira
Vianna= Carlos Roma du Bocage = Antonio Alfredo Barjona de Freitas.
3. o -,Setretaria

d'estado dos negocio! da guerra - Direcção geral- 3. a Repartição

Para conhecimento de quem possa interessar, se publica
o artigo 4.0 e seus paragraphos da carta de lei de 25 de
setembro de 1908, referente ao curso ordinario da escola
colonial:
«Artigo 4.0 Os ministros da guerra e da marinha e ultramar concederão todos os annos licença especial para
frequentarem, como alumnos do curso ordinario da escola
colonial, a um numero determinado de officiaes subalternos
do exercito, da armada e dos quadros ultramarinos que
for aconselhado pelas necessidades do serviço do ultramar.
§ 1.0 Os officiaes matriculados na escola colonial serão
contados nos quadros das suas respectivas armas ou serviços, e conservarão todos os vencimentos a que tenham
direito pelas suas patentes.
§ 2.0 Os officiaes que, sem motivo justificado, não concluirem o curso no praso legal da sua duração, recolherão
immediatamente ás suas respectivas armas ou serviços,
sendo-lhes descontado, para effeitos de reforma, o tempo
de permanencia na escola. Iguaes disposições serão observadas logo que no conselho cic instrucção se reconheça
que estes alumnos, pela sua frequencia irregular, não podem já concluir o curso no praso legal.
§ 3.0 Os offioiaes habilitados com curso da escola colonial terão preferencia para o desempenho das commis-
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privativas da sua classe

Ilegocios da guerra-

Direcção geral:""

3.a Reparli~ão

Para conhecimento das dift'erentes auetoridades
res se publica o seguinte:

milita-

Secretaria da guerra-Direcção
geral- 3. a Repartição.- Circular n.? 877 .-Lisboa, 12 de outubro de 1909.Ao sr. commandante da La divisão militar.-Lisboa.Do director geral da secretaria da guerra.
Tendo sido auctorisados os governadores das provincias
ultramarinas e do districto autónomo de Timor a conceder
readmissões, unicamente para effeito de abonos, ás praças
de pret do exercito da metropole, fazendo serviço no ultramar nos termos do decreto de 14 de novembro de
1901, pela fórma indicada no n. ° 8.° da ordem do exercito n." 7 (La sede) de 14 de maio de 1904: sua ex." o
ministro da guerra incumbe-me de dizer a v. ex.a, para
conhecimento e observancia das unidades sob o seu digno
eommando, que a fim de se regular a readmissão das
mesmas praças quando lhes seja permittido regressar ao
exercite da metropole, se observe o seguinte:
1.° As praças de pret do exercito da metrópole que
passarem ao serviço das guarnições ultramarinas e que
ali sejam readmittidas conforme o disposto no n.? 8.0 da
ordem do exercito n.? 7 (L." serie) de 14 de maio de
1904,' quando regressarem ao exercito da metropole, serlhe-hão contados tantos periodos de readmissão quantos os
períodos em que estão considerados para eft'eito de abonos, devendo haver perfeita correspondencia entre uns e
outros.
2. ° Quando ás mencionadas praças de pret, por circumstancias extraordinarias, não tenha sido concedida a
readmissão a que se julguem com direito, ser-lhes-lia esta
contada, caso a solicitem e a sua pretensão seja attendida,
desde o dia immediato áquelle em que terminaram o tempo
de serviço eft'ectivo a que são' obrigadas pela natureza do
seu alistamento ou o periodo anterior de readmissão.
3.° Os periodos de readmissão para as mesmas praças
serão determinados, para todos os effeitos, pelo que dispõe o § 4.° do artigo 7.° do decreto de 19 de outubro de

1." Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 15

1900, fazendo-se os respectivos
averbamentos
pela fôrma
seguinte:
a) Nas notas biographicas das folhas de matricula das
praças já readmittidas
no exercito da metropole, ou que
venham a sel-o, Iançar-se-ha a seguinte verba: «Üonsiderado no ... periodo de readmissão desde ... de ... de
... , segundo o disposto na circular n. o 877 de 12 de outubro de 1909, da 3." repartição da secretaria da guerra».
b) Na casa destinada ao lançamento das readmissões,
nas mesmas folhas de matricula, farse-ha
o averbamento
em harmonia. com o disposto na alinea anterior.
4. o Os lançamentos acima indicados effectuar-se-hão
sómente nas unidades do exercito da metrópole para onde
as referidas
praças forem mandadas continuar o serviço.
Identica
á 2.a, 3.a, 4.''', 5.a e 6.a divisões militares,
campo entrincheirado
de Lisboa, commandos mítitares dos
Açores e Madeira, commandante
da escola do exercito,
director do real collegio militar, conselhos de administra.
ção das fabricas e deposito de material de guerra e da
manutenção
militar e deposito central de fardamentos, inspecção das fortificações e obras militares, e direcções e
repartições d'este ministerio .

.

José Manuel d'Elvas Cardeint.
Está

conforme.

•

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS D1 GIIEURA
8 DE NOVEMBRO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.' Serle)

Publica-se ao exercito o seguinte:
Decretos
lIinisterio dos ncgocios do reino - Dir.:cção geral de administração
ta Repartição

politica e ci vi I

Tendo-se ausentado hoje para fóra de Portugal, como
lhe permitte o artigo 8.0 da carta de lei de 24 de julho
de 1885, Sua Magestade EI~Rei, meu sobre todos muito
amado e prezado sobrinho; assumindo eu a regencia na
conformidade das leis do 'reino., e invocando a divina providencia, em cujo 'auxilio me confio: juro manter a religião catholica, apostolica, romana e a integridade do reino,
observar e fazer observar a constituição politica da nação
portugueza e mais leis do reino, e prover ao bem geral
da nação, quanto em mim couber; juro igualmente guardar
fidelidade a El-Rei o Senhor D. Manuel II, e entregarlhe o governo logo que regresse ao reino. Prometto formalmente reiterar este juramento perante as côrtes geraes
da nação, logo que estejam reunidas, nos termos dã carta
de lei de 7 de abril de ] 846, e declaro que me apraz conservar os actuaes ministros e secretarios d'estado no exercicio das respectivas funcções,
Em nome de EI-Rei determino que o presidente do conselho de ministros e os ministros e secretarios d'estado
de todas as repartições assim o tenham entendido e façam
executar .. Paço, em 7 de novembro de 1909. =PHIN·
CIPE REGENTE. = Wenceslau de Sousa Pereira Lima
= Francisco de Paula Aze1'edo = José Manuel d' Elvas
Cardeira = Manuel da Terra Pereira Vianna = Carlos
Roma du Bocage = Antonio Alfredo Barjona de Freitas.
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reino - Dirccçãa geral de administração
f.'l Repartição
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politica e civil

Sendo indispensavel
estabelecer o formulario com que,
durante a minha regencia, em nome de Sua l\Iagestade
Fidelissima
o Senhor D.~làn~lel
II, Rei Ide Portugal e
dos Algarves,
etc., devem ser expedidos os diplomas e
actos do governo e das auctoridades que mandam em nome
do mesmo Augusto Senhor: hei por bem, tendo em vista
a constituição politica da monarchia e a carta de lei de ] 2
de fevereiro de 1862, decretar, em nome de EI-Rei, o seguinte:

1.0

A promulgação
das leis será feita sob a formula:
( Dom Affonso, Príncipe Real, Regente de Portugal e dos
Algarves, etc., em nome de EI Rei, fazemos saber a todos os subditos de Sua lVIagestade que as côrtes geraes
decretaram
e nós queremos a lei seguinte».

2.°
A formula das cartas patentes e quaesquel' outros diplomas do governo, ou cartas e títulos dos tribuuaes,
que,
se costumam expedir em nome expresso do 'Rei, será:
« Dom Affonso, Príncipe Real, Regente de Portugal é dos
Algarves, etc., em nome de EI-Rei».

3.°
A formula dos alvarás será: «Eu, Príncipe
gente, em nome de EI·Rei, faço saber».

Real, Re-

4.°
As cartas regias para snbditos portuguézes dirão no 10gar competente : «Eu, Príncipe Real, Dom Affonso, Regente, em nome do Rei» ; e para estrangeiros:
o-Eu, Principo Real, Dom Affonso, Regente de Portugal e dos Algarves, etc., em nome de EI-Hei".

5.°
Os decretos terão a formula ordinária, acrescentando-se
ú expressão prcceptiva
as palavras:
«Em nome de E~Rei»,

6.°
As portarias
do governo terão o formulario:
«Manda
o Príncipe Real, Regente,
em nome de EI-Rei, pela secretaría d'estado dos negócios, etc.s ; e .nas expedidas
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pelos tribnnaes,
nosc asos do estylo,
«Manda o Principe
Real, Regente,
pelo tribunal, etc».

639

se usará a formula:
em nome do Rei,

7 .0

As supplicas, representações
e mais papeis que me forem dirigidos, ou immediatamente
ou pelos tribunaes, empregarão
o' tratamento
de ~Alteza Real», e principiarão
« Senhor»; e a direcção externa será: «A Sua Alteza Real
o Principe Regente, em nome do Rei».
Toda a correspondencia
official será expedida sob o titulo: «Serviço Nacional e Real».
O presidente
do conselho de ministros e os ministros
e secretarios
d' estado de todas as repartições
assim o
tenham entendido
e façam executar. Paço, em 7 de novembro de 1909. = PRINCIPE
REGENTE.
=TVenceslau

de Sousa Pereira Lima+s Francisco de Paula Azeredo=
José Manuel d'Elvas Cardeil'a= lIfanuel da 'Terra Pereira Yianna = Carloe Roma du Bocage = Antonio Alfredo Barjona de Freitas,
José Manuel d'Elvas Cardeira.
Está conforme,

o

direotor geral,

'rtP.U<rrdÃ!6&- ~

cJl<A.Pvd ~ »;tA,

SECRETARIA .)'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
12 DE NOVEMBRO DE 1909

ORDEM DO EXEROITO
(L> Serle)

Publica-se ao exercito o seguinte:
1. o -

Decretos

Secretaria d'estade dos ucgocios da gllerra- 4. a Direcção- 2.a Repartição

'Tornando-se necessario, para a ampliação do quartel da
companhia de equipagens, proceder-se á expropriação de
uma casa terrea contigua ao mesmo quartel, tendo a área
de 19 metros quadrados e 40 decimetros quadrados, e numero de policia 22, situada no pateo da Alfandega Velha,
freguezia de Santa Maria de Belem, 4. o bairro, districto
de Lisboa, a qual pertence a Amelia da Conceição Fontes
Leal; e usando da faculdade concedida ao meu governo
pela carta de lei de 11 de setembro de 1890: hei por bem
declarar de utilidade publica a expropriação da casa alludida, para ser destinada ao fim acima indicado.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 28 de
outubro de 1909. = REI. = José Manuel d' Elvas Cardeira.
Secretaria d'eslado dos negocios da guerra- llirecçãe geral- 2.11 Repartição

Sendo conveniente reunir n'um só diploma as disposições que se acham publicadas ácerca do modo de prover
aos postos vagos de cabos e sargentos da guarda fiscal; e
tendo a experieneia demonstrado a necessidade de alterar
algumas d'aquellas disposições de modo a corresponderem
ás que se acham em vigor no exercito, completando-as de
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harmonia com o quadro especial dos officiaes da mesma
guarda, creado por carta de lei de 30 de julho de 1908:
hei por bem approvar o regulamento
para o provimento
dos postos vagos, desde segundo cabo até sargento ajudante da guarda fiscal, que baixa assignado pelo ministro :
e secretario d'estado dos nego cios da guerra.
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
entendido
e faça executar.
Paço, em 28 de outubro de
HJ09. = REI. = José Manuel d'Elvas Cardeira.

Regulamento para o provimento dos postos vagos, desde segundo cabo
até sargento ajudante da guarda fiscal
CAPl'l'ULO I
Disposições geraes
Artigo 1. o É da competencia da secretaria da guerra a
promoção a primeiro sargento e a sargento ajudante.
das cirArt. 2.0 E da competencia dos commandantes
cumscripções ou das companhias das ilhas ti. promoção aos
postos de segundo e primeiro cabo e di; segundo sargento.
Art. .3. o O preenchimento
dos postos, desde primeiro
cabo até primeiro sargento, verificar-se-ha
por concurso
entre as praças do posto immediatamente
inferior e que
satisfaçam ás condições do artigo seguinte.
§ unico. Ao exame para primeiro cabo podem concorrer os soldados, segundos cabos e segundos cabos graduados em primeiros.
Art. 4.0 Os candidatos, para poderem ser admittidos a
concurso, deverão sntisfazer ás seguintes condições:
1." Ter feito na guarda fiscal, pelo menos, tres mezes
de serviço no posto anterior, não se contando para tal fim
o tempo em que estiverem empregados no serviço de escripturação
da 2.· repartição
da secretaria
da guerra,
das circumscripções,
das companhias
ou esquadrões,
das
secções fiscaes, quando n'estas não accumularem o serviço
de fiscalisação com o de escripturação
da secção, e finalmente cm qualquer outra repartição de serviço fiscal, ou
serviço estranho ao de fiscalisação externa, comprehendendo o de cobrança e escripturação dos rendimentos aduaneiros, quando não accumularem
esse serviço com o do
posto fiscal;
2. a Não ter soffrido castigo superior a dez dias de detenção ou pena equivalente
no triennio que terminar em
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30 de novembro do anno anterior ao do concurso, doze
dias de detenção ou pena equivalente no triennio anterior.
áquelle, quinze dias de detenção ou pena equivalente nos
trieunios anteriores a este ultimo, ou quando durante todo
o tempo de serviço os castigos applicados não excedam
viute dias de detenção ou pena equivalente;
3.a Não estar classificado para serviço moderado.
§ unico, Não será admittida a prestar provas a praça
que, depois de admittida ao concurso, for punida com mais
de oito dias de detenção ou pena equivalente, ou esteja no
dia do exame no goso de qualquer licença ou presa.
Art, 5.° No mez de janeiro de cada anno proceder-se-há
em todas as companhias e esquadrões aos exames para os
differentes postos, desde primeiro cabo até primeiro sargento.
§ 1.0 O ministerio da guerra designará os dias em que
devem realisar-se os exames para sargentos, e as provas
escriptas para primeiros cabos, devendo os exames para
cada posto ser feitos no mesmo dia em todas as unidades.
§ 2.° 08 concursos não se poderão realisar em dias santificados, de grande gala ou lucto nacional.
Art. 6.° Todas as praças que .pretendel·em concorrer a
exame para os differentes postos até primeiro sargento,
deverão apresentar informação do respectivo commandante
de companhia ou esquadrão sobre o tempo de serviço que
n'estas unidades tenham feito e natureza do mesmo serviço.
Art. 7.0 Não podem ser membros do jury de exames
os parentes,
os affins de qualquer dos candidatos, nem
tambem juntar-se no mesmo jury pae, filho, sogro, genro,
irmãos ou cunhados.
.
§ unico. Quando se derem quaesquer das incompatibilidades mencionadas
n'este artigo, o ministerio da guerra
providenciará
como julgar mais conveniente.
Art. 8.° Os candidatos
que não obtiverem
dez valores
serão excluidos;
os mais serão classificados por ordem de
mérito com approximação
até ás centesimas.
Art. 9.° Em igualdade de médias, deverá attender-se á
ordem das seguintes preferencias:
1.a Condecoração n'algum dos graus da ordem da Torre
e Espada ou com a medalha militar da classe de valor
militar;
2.a Ser segundo cabo (no concurso para primeiros cabos) ;
3. a 3Iedalha militar da classe de bons serviços;
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4. a Habilitações
scientifioas ou litterarias,
que possam
aproveitar á profissão militar ou ao serviço fiscal;
5.a Louvores averbados na folha de registo;
6. ~ Maior antiguidade nos postos anteriores;
7. a Maior idade.
§ unico. Quaesquer
documentos de habilitações de que
trata a preferencia
4.:1 d'este artigo, que tenham sido juntos ás declarações,
poderão ser restituidos aos interessados que os re01amarem, mediante recibo.
Art. 10.0 A classificação dos candidatos é valida até 31
de dezembro do mesmo anno em que os exames tiverem
tido lagar.
Art. 11.0 Qualquer membro do jury que assignar vencido, deverá fundamentar
o seu voto, formular e juntar ao
processo o seu parecer, devidamente
assignado, dentro do
praso de vinte e quatro horas. Não o apresentando
n'este
praso, subentende-se
que desistiu de assignar com declarações.
Art. 12.0 O provimento
dos postos de primeiro cabo e
segundo sargento de infante ria será feito por concurso entre as praças das companhias da circumscripção
ou companhia das ilhas adjacentes a que pertencerem,
e o de primeiro sargento por concurso entre todos os segundos sargentos das companhias das circumscripções
e companhias
das ilhas.
Art. 13.0 O provimento
dos postos de primeiro cabo e
segundo sargento de cavallaria será feito por concurso entre as praças do esquadrão a que pertencerem,
e o de primeiro sargento por concurso entre todos os segundos sargentos dos esquadrões.
Art. 14.0 Perde o direito á promoção ao posto immediato durante o periodo em q ue o exame é valido, a praça
que, depois de classificada, tiver sido punida com mais de
vinte dias de detenção ou pena equivalente.
Art. 15.0 A praça que, na occasião de llle pertencer a
promoção, estiver comprehendida
em algum processo criminal, só será promovida se for absolvida pelo tribunal
competente
ou punida com a pena de detenção até vinte
dias inclusivé ou outra equivalente.
§ unico. A praça promovida nas condições d'este artigo
gosa de todas as vantagens como se houvesse sido promovida na data em qne lhe pertencia.
Art. 16.0 Havendo supranumerarios,
a sua entrada no
effectivo far-se-ha de fórma a preencher metade das vagas
que occorrerem.
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§ unico. A primeira vaga será preenchida por concurso
e a segunda pelo supranumerário
que ha mais tempo estiver n'esta situação, preferindo-se, em igualdade d'esta
circumstancia, o mais antigo em posto.
Art. 17.0 Não são acceites reclamações ácerca da não
admissão ao concurso ou sobre a classificação dada.
Art. 18.0 Os candidatos que tiverem de recolher á séde
da companhia para concorrer a exame, regressarão aos
postos fiscaes a que pertencerem logo depois do exame se
ter effectuado.
.
Art. 19.0 Os candidatos que fizerem declaração para
concorrer a exame, e desistirem depois de se terem apresentado na séde da companhia, pagarão, por desconto nos
seus vencimentos, o custo do transporte de ida e regresso,
e perdem o direito a qualquer outro abono.
CAPITULO II
Da prouíoção ao posto de segundo cabo

Art. 20. Os commandantes das circumscripções poderão: mediante proposta dos commandantes das companhias
ou esquadrão, promover a segundos cabos até ao preenchimento de numerd igual ao dos primeiros cabos indicado
no quadro da distribuição da força, os soldados que tiverem bom comportamento, provado zêlo e aptidão no cumprimento dos seus deveres fiscaes e militares, e seis mezes, pelo menos, de serviço sujeito a nomeação por escala,
podendo voltar a soldados quando no desempenho dos seus
deveres não correspondam ao conceito que d'elles se havia
formado.
§ unico. No numero dos segundos cabos de que trata
este artigo, entrarão os segundos cabos creados anteriormente ao decreto de 24 de dezembro de 1887 e os segundos cabos graduados em primeiros que fizerem parte do
0

effectivo.
CAPITULO III
Da promoção aos postos de primeiro cabo,
segundo e primeiro sargento

Art, 21.0 Os exames para primeiros cabos serão oraes
e por escripto.
.
Art. 22.0 Os exames para os postos de sargento são por
escripto.
Art. 23.0 O jury para formular o ponto para os exames
de segundos sargentos de infanteria e cavallaria e o ponto
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para a prova escripta dos primeiros cabos das mesmas armas e avaliar as respectivas
provas, será constituído na
circumscrípção
do sul pelo segundo commandante,
por dois
capitães e dois subalternos de serviço em Lisboa e Cacilhas, e na do norte pelo segundo commandante,
por dois
capitães e dois subalternos
em serviço no Porto e Villa
Nova de Gaya,
§ 1.0 A nomeação dos capitães e subalternos será feita
por escala, a começar pelos mais modernos, entrando o
ajudante no numero dos capitães ou subalternos,
segundo
a sua graduação.
§ 2.° Servirá de presidente o segundo commandante,
e.
de se.cretario o subalterno mais moderno.
Art. 24.°' O jury para formular
o ponto e avaliar as
provas dos candidatos a primeiros sargentos de infanteria
e cavallaria,
será constituido
pelos chefe e sub-chefe da
2. a. repartição da secretaria da guerra, pelo segundo
commandante
da circumscripção
do sul e por dois capitães da mesma circumscripção
de serviço em Lisboa e
Cacilhas, nomeados por escala a começar pelos mais modernos, servindo de presidente
o mais graduado, e em
igualdade de graduação
o mais antigo, e de secretario o
capitão mais moderno.
Art. 25.° Para assistir á prova escripta dos candidatos
ao posto de primeiro cabo e ao exame dos sargentos, será
nomeada em cada companhia uma commissão, composta
do respectivo commandante e de dois subalternos commandantes de secção.
§ unico. Nos esquadrões, 11 commissão será composta do
respectivo
commandante,
do subalterno
e d'um official
commandante
de secção.
Art. 26.° Os commandantes
nas circumscrições,
logo
que recebam ordem de abrir concurso, fal-o-hão publicar
em ordem, e nomearão o jury a que se refere o artigo 23.°
e as commissões de que trata o artigo 25.° e seu paragrapho.
'
,
Art. 27.° Annunciados
os dias dos exames em ordem
da circumscripção,
proceder-se-ha
do modo seguinte:
1.° Os commandantes
de companhia transmittirão
ás
secções, e estas aos postos, a ordem sobre a abertura
do
concurso, determinando
que as praças que pretenderem
concorrer entreguem aos mesmos commandantes
de posto
e estes aos das secções respectivas
e seguidamente
aos
commandantes
das companhias,
declarações por escripto
(modelo n." 1), acompanhadas
de quaesquer documentos
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de serviço ou de habilitações litterarias, que possam aproveitar á profiseão militar ou ao serviço fiscal;
2.° Os commandantes
das companhias
enviarão até o
da 5 de dezembro, para a circumscripção,
as declarações
e mais documentos de que trata o numero anterior;
3.° Os commandantes
das circumscripções,
recebidas a~
declarações, mandarão juntar notas de assentos dos concorrentes,
enviando tudo aos presidentes
dos jurys, conforme se tratar de primeiros sargentos, segundos sargentos ou primeiros cabos, respectivamente,
até 31, 25 e 20
de dezembro.
.
Art. 28.0 Recebido pelo jury o processo a que se refere
o numero antecedente,
verificará quaes os candidatos que
satisfazem ás condições exigidas no artigo 4.0, e formulará
duas relações, uma elos admittidos a exame e outra dos
excluídos, indicando em observação n'esta ultima qual a
causa da exclusão. Em seguida serão as relações remettidas directamente aos presidentes das commissões de exame,
para que estes as mandem publicar em ordem de companhia.
§ unico. As notas de assentos das praças admittidas,
bem como os documentos que as acompanharem,
serão em
seguida fechados e lacrados pelo presidente do jury, que os
guardará em seu poder para os fins indicados no artigo 41. o
Art. 29.0 Para a prova escripta dos primeiros cabos e
para os exames dos segundos e primeiros sargentos, será,
para cada posto, formulado pelo respectivo jury um ponto
unico sobre cada uma das materias abaixo designadas,
o
qual deve comprehender:
Para primeiros cabos
Arithmetica Ct).
Serviço fiscal b).
Contas sobre .as primeiras qnatro operações em nuinteiros e decimaes, e applicação do systema meás medidas de peso e capacidade;
b) Obrigações de soldado e primeiro cabo nas diversas
situações em que podem achar-se consignadas no «Manual
para o serviço das praças de pret» e nos «Boletins da
guarda fiscal ou da Administração
geral das alfandegas»,
de preferencia
as relativas ao serviço desempenhado
na
respectiva circumscrípção.

1.0
2.0
a)
meros
trico

1.0 Arithmetica

Para segundos sargentos
elementar a).

2. o Escripturação b).
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i3.0 Serviço militar c).
4. o Serviço fiscal d).
5.° Tactica de cavallaria ou de infanteria e).
6.° Legislação f).
a) Operações sobre decimaes e quebrados, e applicação
do systema metrico ás medidas de extensão, de peso e de
• capamida d e, rasoes
~ e proporçoes;
~
b) Abonos e vencimentos das praças em qualquer situação;
c) Obrigações inherentes ao posto, designadas no regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito;
d) Obrigações inherentes aos commandantes de posto
nos diversos ramos de serviço fiscal consignados no «Manual para os serviços das praças de pret» e nos «Boletins
da guarda fiscal ou da Administração geral das alfandegas» ;
e) Escola de companhia para os candidatos de infanteria, e de pelotão para os de cavallaria;
f) Deveres' militares, penalidades, recompensas, etc.,
consignadas na primeira parte do referido «Manual» e
nos '«Boletins da guarda fiseal» ou nas «Ordens do exercito», na parte que for applícavel á mesma guarda.
Par~ primeiros sargentos

O ponto para primeiros sargentos cornprehenderá as materias citadas para o posto de segundo sargento, incluindo
na alínea a) regra de companhia e juros simples, e na alinea cl) obrigações tambem inherentes aos commandantes
das secções.
§ 1.0 O ponto para primeiros cabos constará de quatro
perguntas, sendo duas sobre arithmetica e as outras duas
sobre serviço fiscal.
§ 2.° O ponto para segundos e primeiros sargentos
constará de dez perguntas, sendo cinco em serviço fiscal
e uma em cada um dós outros serviços.
§ 3.0 O ponto para segundos e primeiros sargentos, e
especialmente para estes, deverá conter nas perguntas sobre serviço fiscal, pelo menos, duas sobre exemplos de
serviço de contencioso, na parte respeitante a apprehensões, instrucção de processos, julgamento, recursos, arrematação de mercadorias apprehendidas e distribuição do
seu producto e das multas.
Art. 30.0 O ponto será remettido pelos respectivos jurys, dentro d'um envolucro lacrado e sellado, aos presi-
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dentes das commissões que tenham de assistir aos exames, tendo escripto exteriormente:
«Ponto para o concurso de primeiros cabos (segundos
ou primeiros sargentos) para ser aberto na presença dos
candidatos no dia '" de janeiro de 19 ... ás ... horas
da manhã».
§ unico. No offieio de remessa se recommendará que o
mesmo ponto só poderá ser aberto no acto do exame, em
presença dos concorrentes.
Art. 31.0 Por esta occasião remetterão os presidentes
dos jurys aos presidentes das commissões de exame tantos envolucros contendo cada um dois sobrescriptos fechados, quantos forem os concorrentes admittidos em cada
companhia.
§ unico. Dentro dos dois sobrescriptos de cada envolucro incluirá o jury de exame uma tira de papel dobrada
ao meio, em· que escreverá por extenso, um numero, que
será differente para cada envolucro, mas igual para os dois
sobrescriptos do mesmo envolucro. Nem o envolucro nem
os sobrescriptos conterão exteriormente qualquer indica.
ção.
Art. 32.0 O presidente da commissão mandará no dia e
hora aprasada, e .em local apropriado, proceder á chamada
dos candidatos que tenham sido admittidos.
§ 1. o Em seguida abrirá o envolucro que contiver o
ponto, e pelo vogal mais moderno mandará ler as perguntas, reeommendando que esta leitura seja feita clara e
pausadamente, dando tempo a que os candidatos vão escrevendo as perguntas pela ordem por que forem dietadas.
§ 2.0 O presidente da commissão, dirigindo os trabalhos e mantendo a ordem e regularidade do exame, não
consentirá que os candidatos communiquem entre si, ou
que recorram a livros, cadernos ou quaesquer outras fontes que lhes sirvam de auxiliares. Da mesma sorte impedirá que os vogaes da commissão se approximem de qualquer dos examinandos para lhes ministrar protecção e favor, devendo empenhar-se em que todos os candidatos se
encontrem em condições perfeitamente iguaes.
§ 3.0 O tempo dado para escrever as respostas é de
duas horas para o exame de primeiros cabos e de quatro
para os de segundos e primeiros sargentos, podendo 08
candidatos ausentar-se á medida que forem entregando as
suas provas.
Art. 33.0 Os examinandos devem levar, pennas, tinteiro
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e outros artigos necessários para escrever, e entregar com
a necessária antecedencia
aos presidentes das commissões
os cadernos de papel onde as provas devem ser feitas,
devidamente
cosidos, a fim das folhas serem selladas com
o sêllo da companhia ou esquadrão.
Art. 34.0 Os candidatos não devem assignar as suas
provas.
§ 1.0 Será nulla toda a prova que for assignada pelo
candidato.
§ 2.0 O presidente da commissão terá o maior cuidado
em chamar a attenção dos candidatos, no acto do exame,
para o que fica disposto n'este artigo e seu § 1.0
Art. 35.0 Á medida que cada candidato entregar a sua
prova, mandará o presidente
da commissão, na suapresença, que elle tire um dos envolucros de que trata o artigo 31.0 e o abra. Um dos sobrescriptos fechados contidos dentro do mesmo envolucro será junto pelo candidato
á sua prova; no outro, escreverá
o candidato exteriormente o seu nome, posto, numero de companhia ou esquadrão e de matricula ela unidade a que pertencer,
e o
entregará ao presidente da commisaão. Em seguida, o candidato fechará a sua prova escripta juntamente
com o
sobrescripto
em branco, dentro de um envolucro que lhe
será fornecido pelo presidente e a quem o entregará. Praticado isto com relação a todos os candidatos, serão as provas fechadas e lacradas,
escrevendo-se
exteriormente:
«Círeumscripção
do _., .a companhia ou esquadrão. Provas dos candidatos
ao concurso para o posto de primeiro
cabo (ou de ... sargento)». Em seguida rubricarão o presidente e os vogaes da commissão.
Art. 36.0 Os segundos sobrescriptos,
em que os candidatos escreverem
os seus nomes e postos, serão pelo
presidente
da commissão
encerrados
dentro de um outro, que será lacrado e remettido ao presidente do jury
respectivo, juntamente
com as provas. Em officio confidencial communicará o presidente da commissão qualquer
occorrencia
extraordinaria
que se tenha dado no acto do
exame.
Art. 37.0 Recebidas todas as provas,
rcunir-se-ha
o
jury em sessão secreta, mandando o presidente escrever
pelo secretario, no rosto de cada prova, á medida que forem sendo abertas,
o numero P01' extenso, que vier indicado dentro do sobrescripto
appenso á mesma prova, rubricando em seguida. Seguidamente,
o secretario numerará
e rubricará cada folha das prova8 de cada candidato, la-
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vrando e assignando
termos de encerramento
pela fórma
seguinte:
«Contém esta prova
(tantas) folhas por mim numeradas e rubricadas.
F
(nome por extenso) e posto».
§ unico. Terminada
a operação indicada n'este artigo,
procederá o jury
apreciação das provas pela fórma indicada no artigo seguinte.
Art. 38.0 Cada um dos membros do jury dará valores de O a 20 a cada uma das respostas escriptas por
cada candidato,
preenchendo
o secretario
os mappas da
avaliação (modelos n.JS 2 e 3). Sommados os valores de
todas as respostas de cada candidato e dividida esta somma
pelo producto resultante do numero de perguntas pelo numero de examinadores,
o quociente obtido representará
o
valor do exame dos mesmos candidatos.
Art. 39.0 Feitos os mappas de avaliação na conformidade do artigo antecedente,
apresentará
o presidente do
jury os sobrescriptos em que exteriormente
está indicado
o nome, posto, etc., do candidato, e interiormente
o nu.
mero que lhe corresponde,
que é igual ao que foi escripto
na prova na occasião em que foi aberta.
Art. 40.0 Averbados os nomes dos candidatos nos mappas da avaliação e no rosto das provas, o jury, relativamente ao concurso de cabos, apurará
os' candidatos que
pela sua classificação deverão ser admittidos
ás provas
oraes.
§ 1.0 Considera-se excluído de prestar provas oraes o
candidato que na prova escripta obtiver classificação inferior a 10 valores.
§ 2.0 ~erão immediatamente
chamados
a prestar
as
provas oracs perante o mesmo j ury de que trata o artigo 23.0, os candidatos
que a elIas forem admittidos,
sendo essa chamada regulada por fôrma que não fiquem
afastadas do serviço de cada companhia muitas praças.
§ 3.0 As provas oraes devem constar de:
1.0 Leitura a).
2. o Serviço fiscal b).
3.0 Serviço militar c).
4. o Tactica de cavallaría ou infanteria d).
a) De um periodo qualquer no «Manual para o serviço
das praças de prot» ou nos «Boletins da guarda fiscal» ou
da « Administração
geral das alfandegas», aberto ao acaso
pelo presidente do jury ;
b) Obrigações de soldado e primeiro cabo nas diversas
situações em que podem achar-se, consignadas
no. «Maá
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nual para o serviço das praças de pret» e nos «Boletins
da guarda fiscal» ou da «Administra~ão geral das alfandegas», de preferencia as relativas ao serviço desempenhado na respectiva circumscripção ;
c) Obrigações do posto a que se propõe e das de sol.
dado consignadas no regulamento geral para o serviço
dos corpos do exercito;
d) Obrigações geraes de que trata a respectiva ordenança até á escola do soldado para os candidatos de infanteria e de recruta a pé e as duas primeiras partes da
escola de recruta a cavallo para os de cavallaria.
§ 4.° Todos os membros do jury serão interrogantes,
devendo o interrogatorio começar pelo vogal mais moderno
e seguidamente pelos outros, fazendo-se o mesmo numero
de perguntas a cada candidato e conservando a maior imparcialidade.
.
§ 5.° Os vogaes poderão combinar entre si as materias
sobre que hão de interrogar, mas, havendo divergencias,
o presidente indicará as mate rias sobre que cada vogal ha
de perguntar.
§ 6.° A cada examinando devem ser feitas quatro perguntas sobre serviço fiscal, duas sobre tactica e outras
duas sobre serviço militar.
§ 7. ° Emquanto se forem produzindo as provas oraes,
os membros do jury irão dando valores de O a 20, completando o secretario o mappa de avaliação (modelo n," 2).
Art. 41.° Preenchidos os mappas da avaliação tanto
dos primeiros cabos como dos sargentos, procederá o jury
á classificação final em vista das notas de assentos e das
habilitações litterarias ou scientificas apresentadas pelos
candidatos, a fim de se attender ao que dispõe o artigo 9,°
Art. 42.° Quando se tenha de applicar o disposto no
artigo 9.°, deverá o jury declarar, em observação, o que
deu motivo á preferencia, mencionando os documentos de
habilitação apresentados pelo candidato, no caso d'estes
haverem dado motivo a essa preferencia.
Art. 43.° Concluida a classificação, lavrará n jury a sua
opinião (modelo n. ° 4).
Art. 44.0 O processo de exames de cabos, acompanhado
da opinião do jury, será remettido ao commandante da
circumscripção, e os de segundos o primeiros sargentos ao
ministerio da guerra, pal'a serem respectivamente confirmados ou alterados.
§ 1.0 Se o commandante da eircumscripção não se conformar com a classificação feita, escreverá os fundamen-
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tos da sua opinião e remetterá todo o processo ao mínisterio da guerra, que resolverá em ultima instancia.
§ 2.0 A classificação final feita pelos jurys, depois de
approvada superiormente,
será mandada publicar na ordem
das circumscripções
e companhias das ilhas.
§ 3.0 Por esta classificação será feito pelos commandantes das circumscripções
e das companhias das ilhas o
provimento das vacaturas
que houver nos postos de primeiro cabo e segundo sargento, ou que venham a dar-se
até 31 de dezembro do anuo a que os exames se referirem.
Art. 45. o Os commandantes
das circumscripções
deverão
dar immediato conhecimento
ao ministerio da guerra de
qualquer vaeatura de primeiro sargento que se tenha dado.
Art. 46.0 A praça' a quem couber promoção ao posto
de primeiro cabo ou segundo sargento para companhia
differente d'aquella que fizerem parte, e o segundo sargento
a quem couber promoção ao posto immediato para outra
circumscripção,
poderão
desistir d'essa promoção,
não
perdendo, comtudo, o direito a serem promovidos na companhia ou circumscripção
a que pertencerem,
no anno a
que a classificação se referir, quando haja vaga.
§ unico. As praças que desistirem da promoção de que
trata este artigo, deverão fazer declaração
por escripto,
que será enviada pelas vias competentes,
e depois de visada pelo commandante
da respectiva companhia ao commandante
da circumscripção,
que enviará ao ministerio
da guerra as relativas á promoção a primeiro sargento.
Art. 47. o Se o numero de praças classificadas para primeiros cabos e segundos sargentos não for sufficiente para pre·
enchimento das vagas que se derem na respectiva circumseripção, esquadrão ou companhias das ilhas, poderá o ministerio da guerra promover pAra qualquer d'essas unidades
as praças de outra, classificadas para os postos a preencher.
§ unico. As praças poderão desistir d'esta promoção na
conformidade do artigo 46.0 e seu paragrapho.
Art. 48.0 Os processos de exame serão archivados Das
estações onde tiverem sido apreciados.
CAPITULO IV
Da promoção de sargento ajudante
0

Art. 49. Será promovido a sargentc ajudante, o primeiro sargento mais antigo da guarda fiscal, que reuna
as seguintes condições:
1. a Ter pelo menos cinco annos de serviço no posto;
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2. a Ter pelo menos tres annos de serviço effectivo como
commandante
de uma secção ou de um posto fiscal;
3. a Ter bom comportamento,
sendo considerado digno
do posto immediato nas informações annuaes relativas aos
ultimos cinco annos de serviço.
CAPITULO V
Disposições cspeciaes ás companhias das ilhas adjacentes
Art. 50.° O processo a seguir no modo de prover os
postos vagos nas companhias das ilhas é em tudo analogo
ao· que fica prescripto nos capítulos I, II e III d'este regulamento, com as alterações seguintes:
1.a Para o concurso ao posto de primeiro cabo, em
cada companhia das ilhas, será nomeado um jury que terá
as attribuições
que são conferidas n'este regulamento ao
jury de que trata o artigo 23.° para o mesmo posto;
2. a Para o concurso ao posto de segundo sargento,
as mesmas companhias
serão consideradas
como fazendo
parte da círcumscripção
do sul, excepto quanto á nomeação
da commissão de que trata o artigo 26.°, que será feita
pelos commandantes
das companhias;
3. a O jury de exame para o posto de primeiro cabo e
a commissão para assistir ás provas de segundo e primeiro
sargentos, serão compostos pelo commandante
da companhia e por dois subalternos requisitados á auctoridade militar da localidade,
os quaes deverão ser mais modernos
ou de graduação inferior ao commandante
da companhia,
que será sempre o presidente
do jury ou da commissão.
Quando na localidade não haja officiaes nas condições
d'este numero, deverá o commandante
da companhia dar
d'este facto conhecimento immediato ao ministerio da guerra
para se providenciar.
.
4. a As declarações dos concorrentes ao posto de segundo
sargento, acompanhadas das notas de assentos e mais documentos de habilitações scientifíoas ou litterarias, devem dar
entrada na circumscripcão do sul até ao dia 25 de dezembro;
5. a O processo de exame para primeiros
cabos será
remettido ao ministério da guerra para confirmar ou alterar a classificação feita.
6. a O commandante
da circumscripção
do sul comrnunicará ás companhias das ilhas, que tiverem tido concorrentes ao posto de segundo sargento, o resultado dos respectivos exames.
Paço, em 28 de outubro de 1909. = José Manuel d' El-

vas Oardeira.
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1

•
ClRCUMSCRIPÇAQ DO • .• DA GUARDA FISCAL

• ••

.a

Conlpanhia

Declaro que desejo concorrer ao exame para o posto
de ..• que deve effectuar-se no dia ... de janeiro de
19. " por me julgar habilitado para o desempenho das
obrigações do mesmo posto.
Quartel em ... : de ...

de 19 ...

F. .. (nome por extenso)
(Posto e numeros de matricula

e de companhia)
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Mappa de avaliação dos exames
Prova

Aríthmetica
Numero da prova
escripta.

Nomes
dos
candidatos

Appellidos
e postos
dos
examinadores

Ln

~
...
"o

Serviço
fiscal

-----

..

escrlpta

'tj

~

o

~

12 •• 1..12

••

'ii

"'"...

'"o

f:

'""...
o

..

'":5

Valores arbitrados

o
E-<

:;;

Tres .......

-

Somma ...

-

12
14
13
15
16

F ...

-

F ...
-

Somma ...

Secretaria da '"

-

-

13
11

190

20

9,50

10
14
-

-

-

10 14
11 16
13 15
12 17
9 14

-

-

10

Vinte e seis ..

'ii

--

--

-

13
12
14
11

264

20 13,20

13
-

70 55 76 63

Somma ...

-----

~

40 40 50 60
-

Nove .......

Z

11 12

6

10 10
6 8 9
9 9 8
10 7 12
8

F ...

'"..o

"8

"
-- -7

'"~
...
'"o

"'"...

-

9
11 12
12 13
10 lU
9 11

-

-- --

13
14
12
10
1]
-

14
16
13
15
17

242

--

-

20 12,10

-

52 55 60 75

em •• , de ,'.

de 19, , •

N. B. - O numero representativo
do exame é igual ao producto do nU
O valor geral do exame é a média entre os valores das provas escript&
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MODELO N.o 2

para o posto de primeiro cabo

-

Prova oral

Ser-

ii~

~

St'rviço fiscal

viço

--------

litar

mí-

1.. 2. a r 3 ,14 e 1." 2."

-_
Valores

I

I!

1

o

--

~

'1'

T.
ctica

I

'"o>

"

~

1+'. ".. "e
...'"

2l

'õi

Q.

o

>

o

e

o

-

I

....
"
8

'3'"o S"
=
E-<
Z

arbltrndos

e

~

i
e

"...
"'"
>
o

'"o..

'"...o

õl

'õi

P.
P.
---

Observações

"~
""o

'":!

..

'"...

o

d

>
Excluido
prova oral na
conformidade do § 1.0
do artigo 40.0 do regulamento para o provimento dos postos vagOBdesde segundo cabo
até sargento ajudante.
á

-- - - -

-- - -

-

- - -

1311 etc.
1410 etc.
1213 etc.
1112 etc.
1413 etc.

--

-'-

- -

I

- --

,

663 45 14,73 13,20 13,96

.

- -- -6459 60 70 85 60 80 90 95

-- -

--

-

- -

-

-

-

--

lO 8 etc.
9 7 etc.
~ 5 etc.

11 4 etc.
10 6 etc.
-...

-

-

343 45

- - - --- 14~30 25 20 050 60 65 45

-- -- --

.

Excluido da classificação
âeral na conformidade
7,62 12,10 9,86
o artigo 8.° do regulamento para o provimento dos postos vagos
desde segundo cabo até
sargento ajudante.

(As.iguatura

~el'O de pexguutas

Oral.

dos membros

do jury)

pelo numero dos membros do jury.

,
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Mappa de avaliação dos exames
per

Numero
da prova
escrlpta.

Appellido
e posto
dos
exaraínudores

Nomes
dos
ca.ndlda.tos

- I
L"

2.a

I

I

3."

Valores

12

etc.

-- -- -- -Cinco .......

10 etc.
9
-- -- -- -10 13 etc.

F ...

,
I

Somma....

60

65

F...

5
14
-- -12
8
-- -10
5
-- -4
15

etc.
-etc.
-etc.

-- --

--

--

etc.
-- -- -13
6 etc.

I
I

Secretaria da .,.

e1p '"

N. B. - O numero representativo

50

-- -- -- --

I
Tres ........

-- -- -- -8 11 etc.
-- -- -- 6 14 etc.
-- -- -- -40

Somma ..•.

de .,.

64

28

5.&

I

-------

arbitrados

------7

I

4.'

----

--

-30 45

.is re!

---

--__-

30

-----

----60

de 19 ...

do exame é igual ao producto do numero
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MODELO N.o 3

para o posto de

. sargento

"

..
o

guntas

..
=

I

I

G.a

I

7."

I

8."

I

9."

I

10."

-

--

I>

'"
l_E-<
'"
Õ

Postas Correspondentes

----

"
o
~
~
o

--

s

".." " .."s
11

~~
"

..

0><

'"
='"

S o
Z

--

Observações

><

"

o

'"o..

-;;

>
__

.

--

-- -- -- -- -_
-- -- -- -- -- -- -- _-
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--

50

13,10

--

70

80

-95

75

-- -- --

~I-

--

- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -46

65

-.

--

--

~-

--

--

-20

56

-- Excluído

--

48

462

50

9,24

.
I
(Aesignatura

de perguntas

da classifleação
na conformidade do artigo 8.° do regulamento
para o provimento
dos
postos vagos desde segundo cabo até sargento
ajudante.

pelo numero dos membros do jury.

dos membros

do lury)
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x-

4

do jury

o

jury de exame, tendo-se reunido em uma das salas
da secretaria d'esta repartição, e observado as prescripções
do regulamento
para o provimento dos postos vagos desde
segundo cabo até sargento ajudante da guarda fiscal, apreciando as provas apresentadas
pelos candidatos ao posto
de ... , e em vista de todas as peças de processo, decio
diu, por unanimidade
(ou por maioria} de votos, que os
candidatos
sejam classificados pela ordem em que vão
n' este parecer registados, ficando os mais concorrentes
excluídos (se este caso se der); ou que nenhum dos candidatos obteve o numero de valores para poder SM· classificado.
(Segue a inscripção dos candidatos pela ordem em que
foram classificados, segundo o disposto nos artigos 38.°,
39.°, 41.° e 42.° do mesmo regulamento).

2. a Repartição
em ...

de ...

da direcção geral da secretaria
de 19 ...

(A •• ígnados)

Os membros do jtwy

da guerra,
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geral- P Repartição

Conformando-me
com o parecer unanime do. supremo
conselho de justiça militar: hei por bem determinar
que
seja concedida a pensão annual e vitalicia de 9015000 réis,
desde 9 de setembro de 1908, ao segundo sargento n. o
240/2:211 da 8.a companhia da circumscripção
do sul da
guarda fiscal, João Nunes Ribeiro, por estar ao abrigo do
artigo 1.0 e seu § 3. o da carta de lei de 9 de setembro de
1908.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar, Paço, em 28 de
outubro de 1909. = REI. = José Manuel d'Elvas Cardeira.

Secretaria d'estado dos negocies da guerra- P Direcção-1.a

Reparti(ão

Conformando-me com o parecer unanime do supremo conselho de justiça militar: hei por bem determinar que seja
concedida a pensão annual e vitalicia de 901$000 réis, desde
9 de setembro
de 1908, ao primeiro sargento n.? 34/428
da 3.a companhia do batalhão n." 2 de caçadores da Rainha, José do Rosario Ferreira, por estar nas condições do
§ 3.° do artigo 1.0 da carta de lei de 9 de setembro de
1908.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 4 de
novembro
de 1909. =REI.
= José Manuel d' Elvae Car-

deira.
2.

°-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- 3. a Repartiçã'

Para conhecimento
das differentes
res se publica o seguinte:

auctoridades

milita-

Secretaria
da guerra - Direcção geral3. a Repartição. -Circular
n.? 933. - Lisboa, 10 'de novembro de
1909. - Ao sr. commandante
da La divisão militar.Lisboa. - Do director geral da secretaria da guerra.
Constando que alguns officiaes e praças de pret alteram
os padrões dos differentes artigos do uniforme, mandando
manufacturar os barretes, dolmans e cabeções de dimensões
exaggeradas
e usando outros artigos sem ser dos determinados no plano de uniformes, não obstante todas as recommendações que têem sido feitas e especialmente na circular
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n. o 1 :050 de 2 de novembro de 1907, publicada lia ordem
do exercito n.? 18 (L." serie) do dito anno, e posteriormente no que está expresso no capitulo VIII do regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito: encarrega-me s. ex." o ministro da guerra de chamar a attenção de
v ex," para este assumpto, que deverá ser cuidadosamente
fiscalisado pelos commandantes
das unidades e directores
dos estabelecimentos
ao digno cargo de v. ex.", que empregarão todos os meios que lhe faculta o mencionado regulamento, procedendo com energia para fazer cessar os
abusos que actualmente
se estão dando.
Identica
ás 2. a, 3. a, 4-.::, 5. a e 6. a divisões militares,
commandos militares dos Açores e Madeira,
campo entrincheirado,
escola do exercito, real collegio militar, conselhos de administração
das fabricas e deposito de material de guerra e da manutenção
e deposito central de fardamentos, direcção geral do serviço do estado maior, direcções e repartições
d'este ministerio a inspecção das
fortificações e obras militares.

José Manuel d'Elvas Cardeira,
Está conforme.
geral,

e!~d

rú

!3ntot.·

r

N.O ~8
SECRETARIA D'RSTADO

nos

NEGOClOS

17 DE NOVEMBRO

n.~GllERRA

DE 1909

ORDEM DO EXEROITO
(1.- Serie)

Publica-se

11.0

exercito o seguinte:
1. o -

Decreto

Secretaria d'estado dos negocios da gucrra-

2.a Direcção- 2.a Repartição

Conformando-me com o parecer por maioria do supremo conselho de justiça militar, hei por bem determinar
que seja concedida a pensão annual e vitalicia de 906000
réis, desde 9 de setembro de 19013, ao segundo cabo
n.? 175/643 do 1.0 esquadrão do regimento n.? 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha, Guilherme II,
Joaquim Paulo, porestar ao abrigo do artigo 1.0 da carta
de lei de 9 de setembro de 1908.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 4 de
novembro de 1909. = REI. =.Tosé Manuel d'Elvas Cal'deira.

2. o - Portarias
Secretaria d'estade dos negecies da guerra - Direcção geral-

3. a Repartição

Tendo a experiencia demonstrado a conveniencia de alterar' algumas das disposições do regulamento para a execução de continencias e honras militares, approvado por
portaria de 13 de agosto de 1908: manda o Príncipe Real,
Regente, em lfome de EI-Rei, pela secretaria d'estado dos
negocios da guerra, approvar o novo regulamento, que
faz parte d'esta portaria e baixa assignado pelo general
de brigada, director geral da mesma secretaria d'estado,
J osé Honorato de Mendonça.
Paço, em 10 de novembro de 1909. = José :Manuel
d'Elvas Cardeira,
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Regulamento para a execllção de continencias e honras militares
CAPITULO

I

Hierarchias militares e categorias
1. Os graus de hierarchia militar e sua equiparação
com a armada, são os indicados no quadro A.
a) Os generaes de brigada commandando divisão e os
coroneis commandando brigada, recebem das forças do
seu commando, nos seus quarteis e em actos de formatura, as honras e continencias, que respectivamente competem a general de divisão e de brigada.
2. Os graus hierarchicos da classe não militar, e d'esta
classe em concorrencia com a classe militar, são os indicados no quadro B. Este quadro agrupa tambem todos os
graus em categorias, para os casos em 'que as continencias ou honras militares são iguaes.
3. Os individuos agraciados com a ordem da Torre
e Espada ou S. Bento de Aviz, quando pela sua hierarchia lhes não pertençam honras superiores, são equiparados, para honras e continencias militares, da fórma seguinte:
Gran-cruz, a general de divisão;
Grande official, a general de brigada;
Commendador, a coronel;
Official, a tenente coronel;
Cavalleiro, a alferes,
a) O militar agraciado com qualquer grau d'estas ordens
só tem direito a contínencia dos militares de hierarchia inferior á sua. As sentinellas das armas bradam ás
armas aos commendadores e graus superiores, quando
o commandante da guarda for de hierarchia inferior ao
agraciado. As continencias são obrigatorias unicamente
quando os agraciados ostentam a insignia completa da
ordem.
b) Os agraciados não militares, ou estes em traje civil,
não têem direito a continencias militares relativas ás ordens.
e) Pelo fallecimento de qualquer agraciado militar ou
não militar, são-lhe prestadas todas as honras fúnebres
como se tivesse effectivamente o posto correspondente ao
grau.
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II

Precedencias militares
ARTIGO 1.0
Precedencia

imlividual

4. A precedencia entre individuos militares é determinada, em primeiro logar, pela hierarchia, e em segundo
logar, pela ordem dos seguintes grupos:
1.o Exercito activo;
2. o Reserva em serviço activo;
3. o Graduados em serviço n'outros ministerios ;
4.0 Reserva proveniente do exercito activo;
5.0 Reserva nomeada directamente;
6.0 Reformados.
'a) Dentro de cada grupo, a precedencia é regulada
pela ordem das seguintes classes:
1.a Combatentes;
2. a Não combatentes.
b) Dentro de cada classe a precedencia é ainda regulada:
1. o Pela antiguidade de posto;
2.0 Pela antiguidade de posto anterior;
3." Pela antiguidade de praça.
ARTIGO 2.°
Precedencia

entre corporaçõe~

5. As corporações militares, concorrendo em serviço,
seguem a seguinte ordem de precedencia:
1.o Casas militares de Suas Magestades e Altezas.
2.0 Supremo conselho de justiça militar.
3.0 Supremo conselho de defeza nacional.
4. o Direcção geral da secretaria da guerra, directores,
chefes de repartições, ajudantes de campo, officiaes das
direcções e repartições.
5. o Direcção geral do serviço do estado maior.
6. o Inspecção das fortificações e obras militares, inspecção das fortificações de Lisboa, e inspecção dos telegraphos militares.
7. o Arsenal
exercito e dependencias.
8. o Officiaes generaes não pertencentes ás corporações
indicadas, incluindo os da reserva, graduados e reformados.

ao
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9.0 Escola
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do exercito.

10.0 Real colIegio militar.
11 .o Escolas praticas pela seguinte

ordem:
Engenheria ;
Artilheria ;
Cavallaria ;
Infanteria.
12.0 Commando das divisões por ordem numérica, e
em cada uma a ordem seguinte:
Officiaes do com mando da divisão;
Inspecção de engenheria;
Inspecção de artilheria;
Inspecção de saudei
Chefes dos serviços de recenseamento
de animaes e vehiculos;
Direcção dos hospitaes;
Officiaes da secção de fiscalisação ;
Conselhos de guerra;
Casas de reclusão;
Tropas disciplinares;
O pessoal do n. o 17.0 a 25.0, quando dependente da divisão;
Individuos
ou corporações não especificadas,
dependentes
da divisão, incluindo os de reserva e reformados.
13. o Engenheria:
H~gimento de engenheria.
14.0 Artilheria:
Artilheria montada;
Artilheria a cavallo;
Artilheria de montanha;
Artilheria de guarnição.
15.0 Cavallaria:
Brigadas,
por ordem numérica,
e em cada
uma:
Com mando e pessoal da brigada;
Regimentos da brigada, por ordem numerica;
Regimentos,
não constituindo
brigada,
por
ordem numerica.
16.0 Infanteria :
Brigadas,
por ordem numerica,
e em cada
uma:
Commando e pessoal da brigada;
Regimentos por ordem numerica;
Batalhões de caçadores por ordem numerica ;
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Districtos de recrutamento
e reserva, por ordem numerica.
17.0 Companhia de saude.
18.0 Companhia de equipagens.
19.0 Companhia de aubsistencias.
20.0 Deposito central de fardamentos.
21.° Manutenção
militar.
22.0 Fortificações, segundo a procedencia dos governadores, e unidades dependentes
d' estes governos.
23.tl Guarda fiscal.
24. o Guarda municipal.
25. o Veteranos e invalidos.
a) Quando algum official das casas militares de Suas
Magestades e Altezas for chefe de outra corporação pre- •
sente e acima designada,
acompanha
essa corporação,
quando não estiver de serviço.
b) Quando algum individuo pertença a mais de uma
corporação,
tomará logar n'aquella de que for chefe. Não
sendo chefe de corporação, tomará logar na que tiver melhor precedencia.
c) Quando o ministério da marinha ou corporações d'elle
dependentes
concorram com as do exercito, tomam logar
a seguir ao supremo conselho de defesa nacional.
6. Em formatura as tropas seguem a precedencia indicada no numero anterior.
CAPITULO
Continencias

III

individuaes

ARTIGO 1.·
Generalidades

7. Todos os militares têem obrigação de fazer continencia quando fardados,
ou cumprimentar
quando em traje
civil, todos os seus superiores militares fardados, os symbolos e pessoas não militares,
todos constantes
do quadro B, quando estas pessoas estiverem com os respectivos
trajes ou fardas com as insignias dos seus cargos, e forem
de hierarchia superior á sua.
a) Esta obrigação do inferior subsiste para com a catetegoria n.? 1, ministro da, guerra, commandante em chefe
elo exercito, marechal do exercito, commandante
da sua
divisão e brigada, governador da fortificação relativamente
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e os officiaes do seu regimento ou unidade
independente ou estabelecimento ou repartição, quando
estes superiores façam uso do traje civil e residam na localidade.
Subsiste tambem para com qualquer superior, sendo official, quando com elle. estej a o inferior concorrendo
em serviço ou a elIe esteja feita a sua apresentação
officiaI.
8. O militar desarmado faz a continencia com a mão,
e armado fal-a com a respectiva arma, procedendo em
ambos os casos como preceituam os respectivos regulamentos.
a) Para effeito de continencia considera-se desarmado
o militar sem arma ou simplesmente com sabre-bayoneta,
espada embainhada, :florete, terçado, pistola, carabina em
bandoleira ou recolhida.
b) A continencia com a mão começa á distancia de 10
passos áqusm, e acaba á de 5 passos alem do symbolo militar ou da pessoa, a quem é prestada.
c) A continencia com a arma faz-se ás distancias indicadas no quadro B, relativas aos prestitos, symbolos e categorias. As forças a continencia começa a 10 passos da
testa e termina a 5 passos da cauda.
9. O militar que tiver a cabeça descoberta ou que não
tiver a mão direita livre, quer por levar cavallo ou parelha á mão ou guiada, quer por não poder passar para a
mão esquerda ou depor no chão os objectos que transportar, não faz a continencia com a mão, cumprindo porém
todas as outras prescripções de continencias.
10. A continencia individual é sempre obrigatoria,
desde a alvorada até ao pôr do sol, e tambem fóra d'estas horas, quando a illuminação do local for sufficiente
para que não possa haver duvidas no reconhecimento das
pessoas, uniformes, distinctivos e insignias.
11. Todo o superior tem obrigação de corresponder á
continencia ou comprimento do inferior, excepto quando
estiver em formatura.
12. Os officiaes da mesma hierarchia devem cumprimentar se reciprocamente.
a) De modo identico procederão os sargentos e equiparados.
13. Quando se acharem reunidos diversos superiores,
.a continencia ou cumprimento de inferior é destinada ao
superior de mais elevada precedencia, competindo a este
corresponder-lhe.
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í4. O militar, acompanhando em serviço um superior,
só faz continencia aos prestitos religiosos, aos symbolos,
e ás hierarchias a quem esse superior a fizer.
15. O inferior, no seu encontro com um superioc.êprocurará sempre dar-lhe a direita; quando porém o superior caminhar pelos passeios das ruas, deixar-lhe-há livre
o lado interior.
16. O inferior debaixo de fórma, ao falar com um superior, ou quando este se lhe dirija, toma a posição de
sentido se estiver desarmado, e de perfilar (braço) arma
se estiver armado, conservando estas posições até o superior mandar cessar a continencia ou retirar-se.
ct) O inferior, para com os sargentos, toma só a posição de sentido em todos os casos.
17. Quando algum inferior, fóra da fôrma e desarmado,
tiver de se dirigir a um superior ou por elle for chamado,
fará a continencia com a mão á distancia regulamentar, e
avançando fará alto á distancia de 2 passos, desfazendo
então a continencia e ficando na posição de sentido até
que o superior se retire ou o ·mande retirar, fazendo novamente a continencia.
18. Se o inferior fóra da fórma estiver armado, perfilará (braço) arma á distancia regulamentar, e avançando
fará alto á distancia de 2 passos, na posição de sentido,
conservando a arma perfilada (braço) até que o superior
se retire ou o mande retirar. Os officiaes abatem a espada.
a) Quando o superior for sargento não ha o movimento
de perfilar (braço) arma, conservando-se porém a posição
de sentido.
•
19. Nos passeios, theatros ou em quaesquer lagares de
frequencia publica, o inferior é obrigado a fazer a continencia ou cumprimentar o superior a primeira vez que
passar proximo d'elle ou o vir passar. Devc igualmente
ter para com o superior todas as demonstrações sociaes de
respeito e deferencia.
20. Os musicas equiparados a praças de pret, e os
corneteiros e clarins, alem das continencias devidas aos
officiaes e sargentos, devem fazei-as também aos individuos da sua classe com bierarchia superior á sua, tendo
unicamente direito á dos inferiores da sua classe.
21. No interior dos templos só se fazem continencias
aos symbolos religiosos.
22. No serviço de campanha seguem-se os preceitos
constantes dos respectivos regulamentos relativos a continencias e honras militares.
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ARTIGO 2.°
Continencia

do militar desarmado, estacionado

23. O militar desarmado e estacionado toma a posição
de sentido e volve de fórma a tomar uma frente parallela
direcção seguida pelo symbolo militar ou pelo superior,
fazendo em seguida a continencia com a mão.
a) Durante o desfilar de qualquer força conserva-se na
posição de sentido, fazendo continencia aos symbolos militares e commandante da força.
24. Passando prestito religioso volve como 'no numero
anterior, descobrindo-se e cobrindo-se ás distancias indicadas no quadro B.
a) Aos symbolos religiosos, alem do que fica determinado, ajoelha (se estiver apeado) durante a passagem do
symbolo.
.
á

ARTIGO 3.°
Contillencia

(10

militar armado, estacionado

25. O militar armado e estacionado toma a posição de
sentido e volve (como no n.? 23) aos symbolos e a todas
as categorias, fazendo as continencias de arma, seguintes:
a) Apresentar arma aos symbolos militares e categorias n.O 1, 2, 3, 4 e 5 do quadro B.
b) Perfilar (braço) armas á categoria n.? 6.
e) Durante o desfile de qualquer força, conserva a arma
perfilada (braço), fazendo as continencias devidas aos symbolos militares e commandante da força.
26. Para com os prestitos religiosos cumpre o preceituado no n.? 24, tendo a arma perfilada (braço).
a) Aos symbolos religiosos ajoelha (se estiver apeado)
executando o movimento da arma prescripto nos respectivos
regulamentos. Se estiver montado apresenta arma.
S

ARTIGO 4.°
Contínencla do militar desarmado, cm marcha

27. O militar desarmado e em marcha cumpre as prescripções seguintes:
a) Faz alto, procedendo em seguida como no n.? 23,
para com os symbolos militares, categorias n. os 1 e 2 do
quadro B e officiaes generaes.
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b) Aos symbolos e individuos da alinea antecedente, estacionados, e ás restantes hierarchias em qualquer caso a
contiuencia é feita sem interrupção de marcha.
c) Encontrando
qualquer força, f:1z eontinencia aos symbolos militares e commandante
da força.
28. Para com os prestitos religiosos descobre-se
e
cobre-se ás distancias
regulamentares
sem interrupção
de marcha.
a) Aos symbolos religiosos faz alto e ajoelha (se estiver
apeado) durante a passagem do symbolo.
29. Se o inferior, marchando na mesma direcção do
symbolo ou superior,
tiver de lhe passar á. frente, fará
as devidas continencias
como se elIe estivesse estacionado.
ARTIGO 5.°
Contínencla

do militar

armado, em marcha

30. O militar armado indo em marcha, faz as seguintes
continencias :
a) Alto, volver como no n.? 23 e apresentar arma aos
symbolos militares, categorias n.os· 1 e 2 do quadro B e
officiaes generaes.
b) Aos symbolos e individuos da alinea antecedente estacionados, perfilar (braço) arma e olhal' ao flanco. Sendo
officia] abate a espada.
OS
c) As restantes
hierarchias
das categorias n. 3, 4, 5
e 6 do quadro B perfilar (braço) arma.
d) Durante a passagem pelas forças conserva a arma
perfilada (braço), fazendo as continencias devidas aos symbolos militares e commandante da força.
31. Para com os prestitos religiosos procede como no
n.? 28, conservando-se
a arma perfilada (braço).
a) Para com os symbolos religiosos cumpre o preceituado na alínea a) do referido n.? 28, executando o movimento da arma prescripto no respectivo regulamento.
Se
estiver montado apresenta arma.
32. Quando o militar conduzir lança a pé e tiver de
fazer continencia sem interrupção
de marcha, substitue a
continencia da arma pela de olhar ao flanco,
33. Se o militar, marchando na mesma direcção do symbolo ou superior, tiver de lhes passar á frente, fará as
devidas continencias
como se ell~s estivessem estacionados.
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ARTIGO 6.°
SentinelIas

34. As sentinellas procedem para a execução das continenoias, segundo o disposto no artigo 3.° d'este capitulo,
devendo (quando tiverem tempo) ir previamente occupar
o seu posto com a frente para o exterior.
a) As sentinellas interiores dos templos, paços reaes,
camaras ardentes e outros logares analogos, conservam-se
na posição de sentido, fazendo unicamente continencias aos
symbolos religiosos.
35. As sentinellas dobradas executam os movimentos simultaneamente, regulando-se a da esquerda pela da
direita.
36. As sentinellas de muralha volvem a frente para o
interior da fortificação para effectuar as continencias.
37. As sentinellas das armas bradam «ás armas» á distancia de 100 passos ás categorias n.O~ 1, 2, 3 e 4 do
quadro B, a todas as forças armadas que não façam parte
da sua guarda, ás forças desarmadas de commando de offieial e aos prestitos e symbolos religiosos.
a) As sentinelJas das armas nas guardas a que se refere o n.? 69, só bradam «ás armas» ás hierarchias iguaes
ou superiores áquella para quem a guarda foi postada,
aos embaixadores e cardeaes, a todas as forças armadas
que não façam parte da guarda, ás desarmadas de commando de official e aos prestitos e symbolos religiosos.
/b) A sentinella das armas do quartel do regimento, batalhão ou grupo independente, também brada «ás armas»
ao offieial que commandar aquella unidade, embora esta
auctoridade, pela sua graduação, não tenha direito a receber essa continencia das outras guardas.
38. O brado de «ás armas», desde o pôr do sol até á
alvorada, só se faz aos prestitos e symbolos religiosos, ás
pessoas reaes, e a todas as forças que não façam parte
da guarda.
ARTIGO 7.°
Ordenanças de pessoa

39. Ordenanças são os cabos ou soldados nomeados
para acompanharem os superiores a quem são destinadas,
e cumprirem as suas ordens.
a) A ordenança deve seguir o superior a 20 metros
d'elle indo a cavallo, e a 10 passos indo a pé; quando o
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superior for tambem seguido de ereado, deverá ir á direita
d'este, e havendo mais de um creado ira na frente d'elles.
b) As ordenanças a cavallo só acompanham o superior
a cavallo. As ordenanças a pé só acompanham
o superior
a cavallo em acto de formatura ou de marcha estatuido
nos regulamentos
tacticos. Em serviço póde uma ordenança a cavallo acompanhar
carruagem em que vá o suo
perior, indo, n'este caso, 2 metros á ,retaguarda
da caro
ruagem; sendo apeada, deverá ir na almofada ao lado do
cocheiro.
40. A ordenança acompanhando
o superior só faz continencia aos symbolos e hierarchias
a quem esse superior
a fizer.
41. As ordenanças
são destinadas
a Sua Magestade
El-Rei ou Regente do Reino; ministro da guerra; commandante
em chefe do exercito; marechal do exercito;
commandantes
de divisão e brigada; generaes exercendo
commando ou inspecção de tropas; governadores
de fortificações de La classe; coroneis e officiaes superiores com,
mandando corpos, unidades independentes
ou destacadas,
Ou sendo commandantes
militares. Estas ordenanças são
no seguinte numero e condições:
a) Para Sua Magestade EI·Rei ou Regente do Reino:
oito ordenanças (2 cabos e 6 soldados) a cavallo, sob commando de sargento.
Estas ordenanças
fazem sempre o
serviço de grande uniforme.
b) Para o ministro da guerra, commandante
em chefe,
marechal:
seis ordenanças
(1 ~abo e 5 soldados) a cavallo.
c) Para commandante
de divisão: quatro ordenanças
(1 cabo e 3 soldados) a cavallo.
à) Para commandante
de brigada: duas ordenanças (2
soldados) a cavnllo.
e) Para generaes com commando ou 'em inspecção de
tropas: o numero de ordenanças
indicadas nas alineas c)
e d) conforme a respectiva hierarchia.
f) Para governadores
de fortificações de 1. a classe:
duas ordenanças (2 soldados) a cavallo, havendo na guarnição tropa montada; a pé no caso contrario.
g) Para coroneis e officiaes superiores commandando
corpos ou unidades independentes
ou destacadas:
urna ordenança (soldado) a cavallo sendo de tropa montada; a pé.
no caso contrario.
h) Para commandantes militares, sendo coronéis O\l officiaes superiores:
uma ordenança
(soldado) a cavallo, se
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na localidade houver tropa montada;
a pé no caso contrario .
. i) As ordenanças indicadas nas alineas a), b), c), à) e e),
serão a pé, quando na localidade não houver tropa montada.
42. Em serviços especiaes será superiormente
destinado a qualquer official o numero de ordenanças que for
julgado preciso.

IV

CAPITULO
Continencias

collectivas

ARTIGO 1.0
Gcneralidadcs
43. Qualquer
força, em estação ou em marcha, faz
continencia aos prestitos religiosos, aos symbolos e aos
individuos
de hierarchia
igualou
superior á d'aquelle
que commandar
a força, nas condições do n.? 7 e sua
alínea.
a) Para effeito de continencias,
considera-se desarmada
a força que não leve arma alguma ou simplesmente sabrebayoneta, florete ou' terçado. Tambem se considera desarmada qualquer força que conduza armamentos em serviço
de fachina.
b) A força armada, que pela fórma de conducção da
arma não possa utilisal-a para continencia, faz as continencias como se estivesse desarmada.
44. A continencia de uma força em estação é feita por
cada corpo á voz do seu commandante
ou respectivo toque, pam com os prestitos religiosos, symbolos, categorias n. os 1 e 2 e officiaes generaes. As outras hierarchias
é feita por batalhões ou grupos á voz dos respectivos commandantes,
e tambem á passagem de outras forças.
45. Em marcha, a força de effectivo até bateria, esquadrão ou companhia, faz a continencia á voz do respectivo
commandante,
e não por fracções. A força de efIectivo
mais elevado faz as continencias por baterias, esquadrões'
ou companhias successivamente
á voz. dos commandantes
d'essas fracções, depois da voz do commandante
da força
«continenciu
á direita, esquerda D, ou respectivo
toque.
Nas grandes unidades esta voz ou toque é repetido em
cada corpo á medida que chegar á distancia de continencia.
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46. Nenhuma força deve iniciar a marcha, descançar
ou destroçar, sem a devida licença do superior que se
achar presente.
47. Nos campos de instrucção e carreiras de tiro, as
differentes escolas fazem as continencias regulamentares
compativeis com o seu grau de instrucção. Quando, porém,
entrar o official commandante do corpo ou individuo de
hierarchia superior á d'este e que tenha ingerencia nos
trabalhos, o superior que estiver dirigindo a instrucção
mandará interromper este serviço a todas as escol.as, e
depois de feita a continencia correspondente e obtida a
devida licença, mandal-o-ha continuar.
a) Nos exercícios de tactica applicada ao terreno, não
se interrompe a instrucção quando se apresente algum
superior; porém, na occusião do descanço, o official ou
officiaes commandantes das unidades irão cumprimentar
essa auctoridade.
48. Nas casernas e nos agrupamentos de praças em
serviço sem constituirem formatura, como são trabalho
collectivo de fachina, limpeza de gado, distribuição e recepção de generos, etc., o militar pertencente ao effectivo
do corpo, mais graduado dos presentes, dará a voz de
«sentido», quando se approximar algum official seu superior. A esta voz todos tomam a respectiva posição nos 10g.ares em que se acham, voltando a frente para o superior.
a) No serviço de limpeza de gado, á voz de «sentido»,
as praças tomam a devida posição, alinhando-se na altura
das garupas com a frente para a coxia. Se a coxia for
entre mangedouras, alinham- se na altura da cabeça dos
solipedes.
49. Quando em um quartel entrar, desde a alvorada
ao pôr do sol, alguma auctoridade das categoria!; n, os 1, 2
e 3 do quadro B, e nos dos regimentos, batalhões ou grupos independentes, alem d'estas auctoridades tambem o
respectivo commandante, o clarim ou corneteiro de serviço fará o toque de sentido, seguido do signal indicativo
d'aquella auctoridade, quando o houver.
a) Este toque não tem execução, se no quartel estiver
individuo superior áquelle que entra.
50. Os prestitos, symbolos e categorias, que têem direito a honras militares e as distancias a que são feitas as
continencias, são as que constam do quadro B.
51. As continencias collectivas são obrigatorias nas condições do disposto no n.? 10.
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52. As forças escoltando presos não fazem continencias,
descobrindo-se apenas na passagem dos prestitos e symbolos religiosos, quando não poderem evitar o seu encontro.
53. Em serviço de campanha seguem-se os preceitos,
relativos a continencias e honras militares, constantes do
regulamento respectivo.
54. Dentro dos templos só se fazem continencias aos
symbolos religiosos.
ART1GO 2.°
Continencias de forças desarmadas,

estacionadas

55. A força desarmada e estacionada pre ta as seguintes continencias: ", .
a) Sentido e fileiras abertas aos symbolos militares e
categorias n.os 1, 2 e 3 do quadro B, executando-se o respectivo toque do quadro D.
b) Sentido ás categorias n. os 4, 5, 6 e 7 do quadro B.
c) Sentido á passagem de outras forças, e a continen.:liadevida aos symbolos militar-es e commandante da força.
56. Para com os prestitos religiosos toma a posição de
sentido, descobrindo-se e cobrindo-se ás distancias regulamentares.
a) Aos symbolos religiosos, ajoelha durante a passagem
do symbolo, fazendo-se o respectivo toque do quadro D.
57. Se a força estiver destroçada, só entra em fôrma
para as continencias da alinea a) do n.? 55, e alinea a) do
n.? 56.
ARTIGO 3.°
Contlnoncias do forças armada , estacíouada

58. A. força armada e estacionada presta as seguintes
continencias :
a) Abrir fileiras e apresentar armas aos symbolos militares e categorias .n. os 1, 2 e :3 do quadro B, executando-se o respectivo toque do quadro D.
b) Perfilar (braço) arma ás categorias n.os 4, 5 e G.
c) Sentido á categoria n. ° 7.
d) Perfilar (braço) arma ás outras forças armadas, e as
continencias devidas aos symbolos militares e commandante da força. eSentido» ás forças desarmadas, e a continencia devida ao commandanie da força.
59. Aos prestitos religiosos «sentido», descobrindo-se e
cobrindo-se ás distancias regulam ntares.
a) Aos symbolos religio- os, ajoelha durante a pa~sagem
do symbolo (se estiver apeada) executando o movimento
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de arm,as respectivo, ou apresentando
arma se estiver montada. E feito o respectivo toque do quadro D.
60. Se a força estiver destroçada só entra em fórma
para as continencias
da alínea a) do n.? 58 e alinea a) do
n.? 59, sendo as continencias
de arma das restantes alíneas substituidas
pela de «aentido s ,
ARTIGO 4.·
Contínencta

de forças desarmadas,

cm marcha

61. A força desarmada e em marcha presta as seguintes
continencias:
(t) Para com os symbolos militares e categoria n." 1,
fa~ alto e fórma em linha com a frente (sendo possível)
para o lado por onde passar o symbolo ou superior, abrindo
fileiras e executando-se
o respectivo toque do quadro D.
Não podendo formar em linha, faz alto olhando ao flanco.
b) Aos ymbolos e categoria da alinea antecedente
em
estação. e tÍ8 categorias
n.OS 2, 3, 4, Õ e 6 em qualquer
caso, a força faz «olhar direita ou esquerda»
sem interromper a marcha, sendo executado o respectivo toque do
quadr!? D.
c) As outras forças faz as continencias devidas aos symbolos militares e commandante
da força, tocando as musicas, clarins ott corneteiros uma marcha qualquer, se essa
força for armada.
62. Para com o prestitos religiosos, descobre-se e cobre- e As distancias
regulamentares,
sem interromper
a
marcha.
a) Para com os svmbolos religiosos fôrma como é preceituado na alínea a) do n.? Gl , ajoelhando
(se estiver
apeada) durante a passagem do symbolo, e sendo feito o
respectivo toque do quadro D.
63. e a força, marchando na mesma direcção do symbolo ou superior ou de outra força, tiver de lhes passar á
frente, fard as devidas continencias,
como se elles estivessem estacionados.
ARTIGO 5.·
onUn nela

de rorça

armadas, em marcha

64 .• \ força. armada em marcha presta as seguintes
continencias :
a) Para com os symbolos militares
c categoria n. ° 1,
faz alto e fúrma em linha de fileiras abertas, com a frente
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(sendo possivel) para o lado por onde passar o symbolo
ou o superior e apresenta armas, executando-se o rt'spectivo toque do quadro D. Não podendo formar em linha,
faz alto com armas perfiladas e olha ao Banco, executando
o respectivo toque do quadro, e abatendo os officiaes a
espada successivamente.
b) Aos symbolos e categoria da alinea antecedente estacionados, e ás categorias n. ° 2 e 3 em qualquer caso,
faz perfilar (braço) arma e olhar ao flanco, abatendo os
officiaes successivamente a espada, e executando-se o respectivo toque do quadro D. Igualmente se procede quando
duas forças se encontram, conduzindo ambas symbolos militares.
c) Ás categorias n.OS 4, 5 e 6 faz «perfilar (braço) armas».
d) Á passagem por outras forças armadas perfila
(braço) armas e faz as continencias devidas aos symbolos
e commandante da força, tocando a musica, clarins ou
corneteiros uma marcha qualquer. Na passagem por for'Ias desarmadas faz a continencia devida ao commandante
da força.
65. Para com os prestitos religiosos perfila (braço) armas, descobrindo-se e cobrindo-se ás distancias regulamentares.
a) Para com os symbolos religiosos, fórma como é preceituado na alínea a) do n. ° 64, ajoelhando (se estiver
apeada) durante a passagem do symbolo executando o
respectivo movimento de arma, ou apresentando arma se
estiver montada. É feito o respectivo toque do quadro D.
66. Se a força, marchando na mesma direcção do symbolo, superior ou de outra força, tiver de lhes passar á
frente, fará as devidas continencias çomo se elles estivessem estacionados.
ARTIGO 6.·
Guardas

67. As guardas, quando estejam formadas, fazem as
contincneias estabelecidas pelo artigo 3.° d'este capitulo
para as forças armadas e estacionadas.
a) A guarda que for render outra, fôrma á sua c qucrda
no m smo alinhamento, abre fileiras e apr s nta armas,
correspondendo-lhe a segunda com igual contincncia.
b) A guarda rendida, antes de r tirar, faz, com fileiras
abertas, a contincncia de apresentar arma, repetindo este
movimento a guarda que a ficar substituindo.
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68. As guardas de guarnição recebem os officiaes de
ronda pela fórma seguinte:
Ohegado o official de ronda a
20 passos da sentinella das armas, fará alto e dirá «ronda
superior.
ou «de visita», A sentinella bradará « ás armas»,
repetindo
para o commandante
da guarda «ronda superior» ou «ronda de visita». Formada a guarda de fileiras
abertas,
o seu commandante
mandará,
se a ronda é superior, «apresentar
armas», e avançará õ passos para ahi
receber do official o santo e informar a ronda elas occorrencias que houver. Se a ronda é de visita, avançará 5
. passos e dirá «avance a ronda» ; o official de ronda avança
e indica, em voz baixa, o santo ao commanc1anté da guarda,
que responde com a senha e em seguida se retira para o
seu Iogar, onde aguardará as communicações que o official
de ronda tiver de fazer-lhe.
a) A continencia á ronda cessa quando o official de
ronda, tendo terminado
o serviço, se afastar á distancia
de 10 passos.
69. As guardas aos paços habitados por pessoas reaes
ou sua residencia habitual e as guardas aos templos, camaras ardentes ou logares analogos, são de grande uniforme. Estas guardas e as dos qnarteis generaes são, para
effeito de contineueias,
consideradas
como guardas
de
honra.

V'

OAPITULO

Revistas e marchas de continencia
ARTIGO

l,o

Revista'!
70. As tropas, tendo entrado no campo, segundo as ordens de concentração
que tiverem recebido, abrirão fileiras e des ançarão,
a) O commandante
das forças em parada tomará o commando, logo que todas estejam cm formatura, recebendo
de cada uma d'ellas a contineneia
correspondente
á sua
categoria.
ó) A disposição de formatura- das forças deve ser tal
que permitta facilmente á auctoridade
que passar revista,
a entrada no campo pela frente ou direita das mesmas
tropas.
71. O superior, que .ommandar as forças cm parada,
mandará,
á voz ou pelo toque correspondente,
esentido e

,.
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e «perfilar
(braço) arma', apenas entrar no campo a nuctoridade
que vem passar a revista.
Esta auctoridade
dirigindo-se,
com o. seu sequito, á
frente
do commandaute
das forças, fará alto n'um ponto
situado pelo menos a 100 metros d'elle e ahi receberá a
continencia
de armas devida a sua híerarchia,
conforme o
disposto para as forças armadas em estação, sendo, porém: a contineneia simultanea para todas as forças em parada e sempre de fileiras abertas. Recebida e correspondida a continencia,
a auctoridade
dirigir-se-lia
ao flanco
direito da primeira
unidade e passará fi revista, seguindo
pela frente dos officiaes commandantes
da' unidades. Chegando ao Banco esquerdo da ultima unidade, contornará
esse flanco e seguirá pela retaguarda
das fileira supranumorarias
até. ao ponto de partida.
N' ste logar dará ao
commandante
das forças quaesquer indicações que tenha
por necessarias,
dirigindo- e depois para o ponto de continencia escolhido, para ahi assistir á marcha de continencia das tropas, se esta tiver de executar-se.
Se a marcha
se não realisar, receberá a continencia de despedida, procedendo-se
analogamente
~j, continencia
da chegada,
72. O commandante
da força em parada, !(1g'0 que é
correspondida
a continencia a que s refere o 11\1111 1'0 anterior, mandará
« perfilar
(braço) armas",
se estiverem
apresentadas,
e dirigir-se-ha
para o flanco das forças II.
fim de receber a auctoridade que pas~a revista e acompanhal-a durante o percurso. Depois d'este terminado, retomará o seu legar de commando , para fazer executar a
eontinencia de despedida ou a marcha
m COIl tincncia, ou
cumprir qualquer outra determinação
superior.
73. Durante a revista, a auctoridade
superior levará
á sua direita e 1 metro á retaguarda
o commandante
das
forças e a 10 metros á r taguarcla o seu 'quito (constante do n. o 80 o suas alincas) seguido ainda, a 20 metros, pelas ordenanças, clarins e cornet iros, quando superiormente não lhes tenha sido indicado logar de espera.
Todos procurarão dispor-se a tres de frente,
egundo a
ordem de categoria.
O equito do commandant
da forças encorpora-se no outro sequito em lognres que lh pertençam por categorias.
74. Durante a revista, as forças conservarão a po ição
de sentido e as armas p rfiladas (braço), sal \'0 outra determinação da auctoridade
que passa a revi ta.
75. Os commandantes
dos corpos e unidr d s ind pentes conservam durante a revista os us logarc de forma-
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tura, quando é um superior seu que apresenta
as forças
em revista.
76. Nas revistas passadas pelo ministro da. guerra, commandante em chefe, marechal do exercito ou general de divisão, é qualquer d'estas auctoridades precedida em todo o
percurso,
por dois officiaes do respectivo estado maior,
como batedore , á distancia de 30 metros.
a) Se a auctoridade
que passar revista for EI-Rei ou
Pessoa Real, scrá precedida por dois officiaes da sua casa
militar á distancia de 30 metros, e por dois outros, do estado maior de quem apresentar as forças, a distancia igual
para a frente dos primeiros.
77. Nas roviatas passadas por Sua Mllgestade EI-R~i
e hierarchias
immediatas até general de divisão inclusive,
logo que a auctoridade,
que passa a revista, se approxima
do flanco do regimento ou unidade independente,
todos os
officiaes apre entam espadas, seguindo o movimento do
com mandante do regimento ou unidade. Ao mesmo tempo,
os officiaes não combatentes ou desarmados fazem a eontinencia l'OIU a muo. Estas continencias cessam logo que a
auctoridade
que pa sa a revista ultrapassa o flanco da unidade para r vi tal' a seguinte, e repetem-se quando venha
depois pa sar pela retaguarda.
o) Se aquella auctoridade contornar o flanco e passar
logo pela r taguar
da unidade, as continencias a que se
. refere este artigo subsistem até terminar a revista d'essa
unidade.
78. Na r vi tas passadas
por commandante
de brigada, cada com mandante de regimento ou unidade constituinte de brigada, manda esentido e perfilar (braço) armas», quando aquella auctoridad
entrar no campo, procurando, n'este movimento,
simultaneidade
com o commandante mais graduado. O commandant
da brigada com
o seu estado maior, tendo- e dirigido a um ponto na frente
do centro da brigada á di taucia de 100 metros da lmha
dos commaudant
, recebe a continencia
correspondente
á ua hi rarchia,
depois de a retribuir, dirige- e com o
seu equito para O flanco direito a fim de proceder
á revista.
ada connnandante
de regim nto ou unidade independente \ ae ao Hanco d'es a unidade receber o sup rior,
acompanhando
o analogam nt ao prec ituado no n." 72.
79.
Tas revi tas pa adas pelos commandsnt
s de 1'egim ntos ou unidades indep ndentes, a. apresentação
da
força é feita pelo
u immediato, seguindo-se por analogia
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o preceituado no n.? 72. Os commandantes de grupo, batalhão, companhia, esquadrão ou bateria, quando o commandante se approximar da sua unidade, vão ao seu encontro ao flanco, acompanhando-o durante a revista da sua
força, indo na retaguarda do superior que apresenta. o regimento ou unidade independente.
80. O pessoal que deve constituir o sequito da auctoridade que passa a revista, é o seguinte:
Para Sua Magestade EI-Rei:
Pessoas Reaes.
Ministro da guerra.
Commandante em chefe.
Marechacs do exercito.
Officiaes generaes.
Officiaes da casa militar de El-Rei c das Pessoas Reaes.
Officiaes dos estados maiores do ministro e dos generaes encorporados no sequito.
Ordenanças e clarim d'ordens,
a) Para o ministro da guerra ou commandante em chefe
do exercito:
Chefes de gabinete e do estado maior.
Ajudantes de campo do ministro ou do commandante
em chefe.
Officiaes em serviço no ministorio da guerra ou no commando em chefe, a quem for determinada a comparencia.
Ordenanças e clarim d'ordens.
b) Para commandante de divisão:
Chefe, sub-chefe do estado maior e adjuntos.
Ajudantes de campo e offi.ciaes montados, cm serviço
no quartel general.
Ordenanças e clarim d'ordens.
c) Para commandante de brigada:
Major de brigada.
Ajudante de campo.
Officiaes montados que façam serviço na brigada.
Ordenanças e clarim ou corneteiro d'ordens.
d) Para commandante dc regimento ou unidade independente:
Ajudantes.
Ordenança.
Clarim ou corneteiro d'ordens,
e) Quando EI-Rei determinar que ao seu sequito se aggreguem officiaes não especificados precedentemente, tomarão logar juntamente com os outros officia s segundo
as suas categorias.
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81. Durante o tempo de continencia a que se refere o
n.? 71 e durante a revista á respectiva unidade, as bandas de musica, corneteiros e clarins executam o. que está
prescripto .no quadro D.
ARTIGO 2."
Marchas de continencia
82. Depois da revista, se a auctoridade superior o determinar,
as forças em parada marcharão
em continencia
na disposição de columna e no andamento que superiormente forem indicados.
Quando o terreno permíttir, a auctoridade colloca-se em
frente do centro das forças e voltado para cllas, á distancia de ~OO metros se for regimento ou brigada, e de 300
metros se for divisão ou força superior.
O se quito fica em duas ou mais fileiras na retaguarda
d'esta auctorídade
distancia de 10 metros, e as ordenanças e clarins, na retaguarda
do sequito, á distancia de
20 metros.
83. O com mandante das forças em parada, tendo dado
as respectivas
ordens para a disposição da marcha, mandará «marchal' em contin ncia pela direita». E8ta ordem
é cumprida pelos commandantes
das unidad s segundo os
preceitos da sua arma, adoptando a espccíe de columna e
o andamento que lhes tenham sido indicados anteriormente.
O commandante
da unidade da direita (reguladora da
marcha), logo que estiver disposta fi sua colurana, manda
mudar de direcção á esquerda, seguindo uma linha perpendicular á frente da linha de parada, e novamente manda
mudar de direcção á esquerda
para seguir uma linha parallela á de parada, a distancia tal que o flanco direito de
cada fracção passe a 10 metros da auctoridade que recebe
a eontinencia.
A fracção testa, logo que chega ao extremo
da linha de continencia (l!orrcspondente
ao flanco esquerdo
da linha de parada) roda á esquerda dirigindo-se a este
ponto da linha de parada, onde roda novamente li esquerd~, indo cada unidade retomar a formação que occupára
primitivamente.
a) As continoncias
á auetoridade
superior são reguladas pelo que estatue o n.? 45 e alinea b) do n.? 64.
84. O commandante geral da força, logo que desfizer
a sua continencia,
vae collocar-se
á direita e a 1 metro
á retaguarda
da pessoa a quem é feita a continencia,
ficando o seu estado maior a 1 metro á direita do estado
á
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maior d'aquella auctoridade, e identicamente as ordenanças e clarins, Terminado o desfile da ultima fracção, v ae
retomar o seu logar de commando.
8é. As musicas, ou ternos de clarins ou de corneteiros
começam a tocar á distancia marcada para continencias
e, logo que tenham chegado
distancia regulamentar de
desfazer a continencia, rodam á esquerda e vão collocarse com a frente para o centro da linha de continencia á
distancia de 10 metros do flanco da columna, continuando
a tocar até ao desfile completo da sua unidade. Terminado o
desfile, retiram directamente para o seu logar na columna.
a) Quando a marcha é feita em andamentos accelerados, só começam a tocar depois de terem tomado o referido logar em frente do centro da linha de continencia
b) ÜS toques durante a marcha estão indicados no quadro D.
86. Durante a marcha, é de 30 metros a distancia
entre a cauda de cada unidade independente e a testa da
immediata; a disposição das eolumnas das differentes armas
é a de marcha, segundo os preceitos do regulamento tactico
de cada arma.
87. Terminada a marcha de continencia e formadas
as unidades na primitiva linha de parada, as tropas, ás
vozes regulamentares, avançam em linha fazendo alto a
meia distancia da auctoridade superior e prestam n contineneia devida á sua hieraroi.ia.
a) Antes ou durante a marcha em linha, as unidades
abrem fileiras.
88. Quando o commandante das forças julgar conveniente, poderá mandar balisar, com homens ou bandeirolas,
os extremos da linha de continencia.
•
89. Se o terreno não permittir todas as disposições
dos numeres anteriores, serão adoptadas as possiveis, devendo-se indicar especialmente o local onde está a auctoridade que recebe a continencia, e o ponto inicial da marcha quando não seja possível organisar a formatura geral
de parada.
CAPITULO VI
á

Guardas e escoltas de honra
ARTIGO 1.0
Guar(las de honra

90. Guarda de honra. é a força armada e postada em
qualquer lagar para prestar honras militares. Sempre qU&
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for possivel, formará em linha de fileiras abertas, dando a
direita ao edificio junto ao qual deve permanecer,
ou ao
lado por onde deve chegar o symbolo ou pessoa a quem
têem de ser prestadas honras pela sua passagem.
Ct) Esta guarda, quando destinada a honrar pessoas fallecidas, chama-se guarda de honra fúnebre.
91. As guardas de honra, depois de postadas, só fazem continencias aos symbolos e ás pessoas de hierarchia
igualou
superior á d'aquella para quem foram nomeadas.
Tomam, porém, a posição de sentido para as bieran:hias
iguaes ou superiores á do seu commandante
e á pa"sagem
de forças armadas.
As guardas
de honra ás categorias
do n.? 1 tambem fazem continencia aos embaixadores,
caro
deaes e patriarcha.
a) A guarda de honra ao parlamento é considel'ada,
para continencias, como guarda de honra aos presidentes
das camaras.
b) A guarda de honra postada junto aos templos por
motivo de solemnidade,
é considerada, para effeito de continencias,
como guarda de honra da pessoa da mais elevada hierarchia,
que officialmen te assista áquelle acto.
Q2. A guarda de honra a Sua Magestade
El-Rei ou
Regente do Reino, nas grandes solemnidades,
é formada
por toda a gnarniçâ.o, menos a força da escolta se a houver. ~~os outros -easos é a seguin te :
Categoria n." 1, e embaixadores,
cardeaes e patri archa. - Um rcgimentp.
Categoria
n." 2. - Um batalhão com musica ou um
grupo de esquadrões,
Cnt zoria n.? 3, - Uma companhia com musica ou um
esquadrão.
93. Nas guardas de honra constituidas
por brigada
ou divisão aguardando
a chegada de Pessoa Real, o commandante
d'essa unidade, depois de dar :IS ordens respectivas á continencia, irá eaperal-a ao flanco, e tomando
logar á estribeira
direita da earruagem acompanhal-a-ha
seguido do seu estado maior até passar alem do outro flanco.
94. As guardas
de honra fúnebres;
depois de postada', cumprem o preceituado nos n.OI 90 e 91 Até apparecer o féretro. Depois d'este apparee 1', fazem-lhe a continencia de eapreseutar
armas», não havendo mais continencia alguma até ao fim das descargas, momento em que
se con .idera terminado
o erviço de honra. Durante
a
contincncia e no intervallo das de. cargas fazem-se os toques indicados no quadro D.
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a) A composição das guardas de honra fúnebres é a
que consta do quadro C, e d'elle constam igualmente as
salvas e descargas,
as quaes devem ser dadas quando o
feretro sair da capella do cemitério.
Não havendo capella
serão dadas logo que terminem os responsorios.
95. O serviço de guardas de honra e guardas de honra
. funebres, é sempre feito de grande uniforme.
ARTIGO 2.°
Escoltas de honra.
96. Escolta de honra é a força armada destinada
a
acompanhar prestito, symbolo ou pessoa para lhe prestar
honras militares. E geralmente
de cavallaria
e vae postar-se dando a direita ao lado por onde ha de chegar o
prestito,
symbolo ou pessoa a quem tem de acompanhar
depois de lhe ter feito a devida continencia na pua passagem. A escolta, emquanto está postada, procede conforme·
está determinado
IlOS n. os 90 e 91 para
as guardas de
honra.
a) A escolta de honra, quando destinada a acompanhar
féretros, chama-se escolta de honra funcbre.
97. A escolta de honra, emqnanto acompanha prestitos ou symbolos não faz contiuencias,
e emquanto acompanha pessoas só faz continencias aos symbolos e hierarchias a quem essa pessoa as fizer.
98. A escolta de honra de prestitos religiosos é geral.
mente de infanteria e, depois das respectivas contincncias
á passagem do prestito, segue na retaguarda do pallio na
disposição de columna compativel com a largura das ruas,
e só permittirá
que tornem logar entre ella e o pallio as
corporações e individuos com representação
official, sendo
excluidas
sempre philarmonicas,
fanfarras
e agremiaçõf\S
particulares.
a) Quando recolher o prestito ao templo, a escolta fórma
na primitiva posiç-ão, dando as descargas na occasião propria, se esse prestito for o de Corpus Ohristi.
b) Se houver força especial para o pallio, esta dividirse-há de costado pelos dois lados e marchará com armas
perfiladas
(braço), descançnndo-as
ou inclinando-as
nos
momentos de paragem.
c) Quando 11m symbolo religioso, não acompanhado por
escolta de honra, passar por qualquer força armada, esta
destacará um terço do seu effectivo para servir de escolta,
se não tiver missão especial a desempenhar.
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99. A escolta de honra para Sua Magestade El-Rei ou
Regente do Reino, nas grandes solemnidades, é constituida
por toda a força de cavallaria de guarnição .
.._TOS outros
casos é a seguinte:
Categoria
n.? 1, e embaixadores,
cardeacs e patriarcha. - Um esquadrão.
Categoria n." 2. - Um pelotão.
a) Quando a escolta de honra 6 destinada a acompanhar pessoa a cavallo, segue toda na retaguarda
á distancia de 10 metros d'essa pessoa, ou do sequito se o
houver.
.
b) Quando a escolta é destinada a acompanhar pessoa
de carruagem,
segue a 10 metros na retaguarda
da carruagem,
sendo esta precedida
a. 50 metros por um piquete, que é tambem precedido
a 50 metros por batedores.
.
A divisão da força é a seguinte, sendo os batedores tirados do piquete e este da escolta:

Brigada

Batedores

Piquetes

Escolta

..........

.

1 esquadrão

....

2 pelotões.

, . , .•

3 sarg('l1to~ c-rrafiladcs
por 3 cabos .
3 sargentos

PlO

1 pelotão ......

3 cubos

linha.

Esquadrâo .........

12 cavnllciroe ...

2 cabos.

P .lotão .........

9 cavalle iros ...

2 soldados.

Regimento

........

Grupo
de
drões.

csqun-

PIO

linha,

Os batedores
param á entrada do local para onde se
dirige a pe soa a quem a escolta acompanha, e, formando
alas, fazem a devida contin ncia á sua passagem.
c) O com mandante da escolta vae durante a marcha á
estrib .ira esquerda da carruagem.
100. A escolta de honra funebre tem a composição
marcada no quadro C, sendo a sua força tirada da que
constitue a guarda de honra -funcbre ,
a) Cumpre o preceituado nu n. o 06 emquanto CStll postada junto ao local onde estú o fallecido, seguindo depois
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toda na retaguarda
do féretro á distancia de 5 metros,
não permittindo
que seja occupado este €lspat;o.
b) Durante a marcha do prestito funebre, a escolta faz
apenas continencia aos symbolos religiosos.
c) Á chegada ao cemiterio, fórma em guarda de honra
funebre ou encorpora-se na que ali estiver postada.
101. O serviço de escoltas de honra e escoltas de honras funebres é feito de grande uniforme.

CAPITULO VII
Symbolos militares
ARTIGO 1.°
Bandeiras e estandartes regímentass
102. A bandeira
(estandarte)
reg-imental, symbolo da
patria confiado á guarda do corpo, deve conservar-se sempre em logar de honra nos quarteis, saindo unicamente
nas formaturas gemes da unidade a que pertence, ou com
fracção representando
essa unidade em actos de grande
solemnidade,
103. No quartel permanente
está guardada no gabinete
do commandante;
nos acantonamentos,
acampamentos
e
bivaques está no quartel ou tenda do commandante,
com
uma guarda especial, quando seja necessario.
a) Nos exercicios e marchas do corpo, em que não pre·
cise estar desfraldada,
vae envolvida na respectiva bolsa.
Quando não tenha de estar presente na formatura,
segue
no trem regimental guardada no cofre, ou conserva-se no
logar de honra do quartel quando a demora da unidade
for inferior a vinte e quatro horas.
b) Em serviço de campanha, é conduzida ou guardada
segundo os preceitos dos respectivos regulamentos.
104. A bandeira ou estandarte,
quando sae em forma.
tura, é conduzida pelo official ou aspirante a officiaI (pertencentes
á unidade) mais moderno dos que entram na
formatura,
o qual se denomina
«porta-bandeira
(estandarte)», Ê escoltada por dois segundos sargentos que a
ladeiam, e um primeiro cabo em cerrafila, sendo preferidas para este serviço praças condecoradas,
e especialmente desembaraçadas.
105. A bandeira
(estandarte)
não faz continencias j
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quando as forças estão na posição de sentido, é conservada com a hasta vertical, tendo o conto assente no chão
quando o porta-bandeira
(estandarte)
está a pé, e no copo
do estribo quando a cavallo. A haste póde ser inclinada
no hombro para descanço, e em marcha a pé ou á vontade.
a) Nas tropas apeadas, o conto é collocado no copo do
talabarte quando a bandeira (estandarte)
tem de receber
continencia de forças armadas, estando estacionada,
ou á
passagem de outros eymbolos. Toma igual posição durante
as revistas e marchas de continencia.
106. Para prestar as honras á bandeira (estandarte)
na occasião da sua entrada em formatura,
procede-se da
maneira seguinte:
O cummandante,
tendo a força de fileiras abertas, dá
ordem para o porta-bandeira
(estandarte)
ir «receber a
bandeira (estandarte)».
Este official, acompanhado
da escolta, tendo-a ido receber ao loca' onde estava guardada,
avança indo postar-se a 10 metros em frente do commandante e com a frente para a força. O commandante,
tendo mandado «perfilar (braço) armas» logo que a avista,
dá n'essa occasião as vozes «continencia
á bandeira (estandarte),
apresentar
armas», tocando a musica ou terno
de clarins lcorneteiros)
o toque respectivo;
passado ligeiro intervallo.vo
commandante
manda «perfilar (braço
armas», indo o porta-bandeira
(estandarte) e escolta tomar
o seu logllr na formatura,
considerando-se
terminada a
continencia.
a) Quando
a bandeira
(estandarte)
estiver guardada
longe do local da formatura,
é nomeada para a acompanhar, alem da escolta referida, uma escolta de honra composta de um pelotão com dois corneteiros
(clarins), que
retoma o seu logar na formatura logo que a bandeira (estandarte) chega junto da força.
r os regimentos de artilharia, esta escolta de honra será
constituída por oito sargentos, dos que estejam em formatura, commandada pelo subalterno mais antigo.
A escolta de honra segue na retaguarda
da outra escolta, indo porém os corneteiros (clarins) tocando na frente
da bandeira (estandarte)
a respectiva marcha.
107. Para prestar as honras á bandeira (estandarte) na
occaaião da rua retirada de formatura,
procede-se pela
ordem inver ia da que ficou descripta
no n. o 106, tendo
o commandaute
mandado
«recolher a bandeira
(estandarte) •.
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ARTIGO 2.·
Bandeira nacional
108. A bandeira nacional é içada ás oito horas da manhã e arreada ao pôr do sol todos os dias nas fortificações
maritimas encarregadas
de prestar as honras do porto, e
aos domingos,
dias santos e dias de gala nos quarteis e
estabelecimentos
militares.
a) Nos dias de lucto militar é fixada a meia haste, tendo
sido previamente
levada até ao tope do mastro, repetindo-se este acto na occasião de a arrear. Conserva-se hasteada durante todo o tempo do lucto.
b) Em sexta feira de Paixão, tambem é fixada a meia
haste ao meio dia, conservando-se
assim até igual hora do
dia seguinte.
109. Nas fortificações maritimas encarregadas
de prestar as honras do porto, durante o crepusculo da manhã
até ás oito horas e durante o crepusculo da tarde é tambem hasteada a bandeira ao passar, fundear ou largar do
porto algum navio de guerra e igualmente
navio conduzindo Pessoa Real 011 Chefe do Estado com o respectivo
distinctivo.
11 O. Durante o içar e arrear a bandeira, ás horas marcadas no n. o 108, estará formada a guarda do quartel ou
estabelecimento,
com fileiras abertas e armas apresentadas, tocando o corneteiro ou clarim (se o houver) respectivamente
a marcha de continencia ou de guerra.
a) Qualquer outra força que esteja presente a este acto
presta iguaes honras.
b) Os officiaes e praças presentes,
fóra de formatura,
fazem a continencia individual (apresentando
arma se estiverem armados), voltando a frente para o local onde é
içada ou arreada a bandeira.
c) O acto de içar ou arrear a bandeira faz-se lentamente, tendo ella sido previamente
conduzida
cm caixa
apropriada,
por uma praça graduada,
do local onde estava guardada para junto do mastro.
CAPITULO

VIII

Hymno nacional
111. Este hymno, alem de s r executado como continencia de honra nas condições elo quadro 1), será também
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tocado pelas bandas militares nos passeios on logares publicos logo que terminem o respectivo reportorio,
executando-o de pé e sem repetições.
a) Em ambos os casos, todos oa militares presentes,
logo que começar a execução do hymno, devem parar e
voltar a frente para o local onde está a banda de musica,
fazendo a continencia,
se estiverem fardados, ou descobrindo-se se estiverem cm traje civil, e conservando a posição de sentido até terminar
a execução do referido
hymno. As forças desarmadas
tomam a posição de sentido e as forças ou militares
armadas
perfilam (braço)
armas.
CAPITULO

IX

Salvas de artilhe ria
ARTIGO 1.0
Em campo de revista ou de parada

112. O numero de tiros é o seguintc:
a) A Suas Mageetades,

Principes e Infantes;
á entrada e saida do campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ao ministro da guerra;
entrada no campo.. . .
c) Ao commandante
em chefe do exercito, marechal do exercito; á entrada no campo. . . . . . .
d) Ao commandantc da divisão; á entrada no campo
á

21

19
17

15

113. A força destinada- à sal v a não toma logar na formatura

para revista.
ARTIGO 2.°
Em rortíücaçües

114. O numero

de tiros

é o seguinte:

a) A Suas Magcstades,
b)
c)
d)

e)

Principes e Infantes;
á eutrada e saida, ou passagem junto das explanadas
,
., . . . . . . . . .
Á procissão de Corpus Christi ; á saida e entrada
na igrcja..
.............................
Aos cardcaes e patriarcha ; á entrada. . • . . . . . .
Ao mini tro da guerra, à entrada.
...........
Aos arcebispos e bispo quando a fortificação for
da .uu diocese, e n'clla entrem pela primeira
vez; á entrada.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
21

H)
19
17
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f)

g)
h)

i)
j)

k)
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Ao commandante em chefe do exercito, marechal do exercito; á entrada, . . . . . . . . . . . . . . .
Aos ministros d' estado effectivos; á entrada. . . .
Ao commandante da divisão; á entrada.. . . . . .
Ao governador; quando entre pela primeira vez
para assumir o governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ao Santissimo Sacramento; á saida e entrada. pro·
ciseioual de igreja dentro da fortificação, ou
quando passe pela explanada, ou ao entrar e
•sair da fortificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A imagem de S. Jorge;
entrada e saida na sua
igrej a ou capella. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

17
17
15
11

7

á

17

115. As fortificações maritimas encarregadas de prestar as honras do porto, correspondem aos navios ele
guerra com um numero ele tiros igual ao que estes detem
ao salvar á terra.
116. As fortificações maritimas salvam com 21 tiros
quando passar ou fundear na proximidade navio conduzindo Suas Megestades, Principes ou Infantes, trazendo
içado o estandarte real ou a bandeira distinctiva de pessoa
real, ou quando em marcha 011 fundeado içar esses distinctivos.
. 117. As salvas constantes d'este artigo só podem ser
dadas desde as oito horas da manhã ao pô)' do sol, e não
têero logar nos dias de grande gala ou lueto militar.
a) Quando por estas rasões se não cumprir o preceituado nos n.os 115 e llG, será esta circumstaucia mandada communicar officialmcnte ~IO navio, e as salvas serão
€ntlto dadas ou retribuídas depois ele terminar o lucto ou
no dia seguinte ás oito horas da manhã, se ainda subsistir o m.otivo.
_\.RTIGO 3.·
Em honras Iunebres

118. Desde que constar o fallecimento de alguma pessoa real, cardeal ou patriarcha, dar-se-lia nas fortificações da localidade onde tiver legar o fallecimento, 1 tiro
de quarto em quarto de hora até que o ('orpo seja depositado no jazigo, sendo n'esta occasião dada uma salva de
21 tiros.
a) Nas outras fortificações, será por fallecimento de
pessoa real dado 1 tiro de quarto em quarto do horn durante vinte e quatro horas, terminando por uma salva de
21 tiros.
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119. Durante
as exequias de pessoa real, será dado
1 tiro de quarto em quarto de hora, e ao terminar
a
solemnidade será dada uma salva de 21 tiros.
120. As salvas dadas pelas guardas de honra funebres
são as que constam do quadro C.
a) O numero de tiros que competir a cada salva é dividido em tres partes, juntando-se
o resto da divisão (se o
houver) á primeira parte.
b) As tres salvas parciaes a que se refere a alínea antecedente
são intercaladas
com as descargas
da força
apeada que concorre ao funeral, sendo a artilhe ria que
inicia o tiro.
121. As salvas a que se referem os n.OS 119 e 120
só podem ser dadas desde as oito horas da manhã até ao
pôr do sol.
ARTIGO 4.·
Em dias ou localidades espacíaes

122. Por motivo de regosijo ou commemoração
de
facto notável, são dadas salvas com o seguinte numero de
tiros:
a) Em todas as fortificações, annunciando
o nascimento de príncipe herdeiro, ou juramento de
EI-Rci quando é acclamado . _
"
b) Em todas as fortificações, nos dias de grande gala
geral; no dia 8 de dezembro (festa da Padroeira
do Reino); no dia da festa de Corpus Ohristi ;
no dia 24 de setembro (auniversario
do fallecimento de Sua Magestade o Imperador D. Pedro IV); e no dia do anniversario
do fallecimente da ultima pessoa reinante;
ao meio dia
c) Em Elvas, a 14: de janeiro (anniversario da batalha das linhas de Elvas); ao meio dia _ . . . . .
d) Em Ponta. Delgada, a 20 de janeiro (procissão de
S. eba tião)
_. _................
e) No Funcbal, a 5 de junho (anniversario da acclamação. do ~overno legitimo da ilha da Madeíra) ;
ao meio dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) No Porto, a. !) de. julho (anniversario
da entrada
do ex reito libertador);
ao meio dia. . . . . . . . .
g) Em Angra do Heroismo, a 12 de janeiro (anniversario da conees ão do titulo de .Heroismo»
á cidade); ao meio dia. . . . . . . . . . . • . . . . •. . •

101

21
21
21

21
21

21
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h) Em Angra do Heroismo,

a 3 de março (anniversario do desembarque
de Sua Magestade o Impe~ado~' D. Pedro IV na ilha Terceira);
ao
melO dia
"
, .,
,.....
i) Em Angra do Heroismo, a 22 de junho (anníversario do acto celebrado na ilha Terceira em que
se decidiu sustentar os direitos de Sua Magestade a Rainha ,O. Maria II á corôa de Portugal); ao meio dia. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
JJ Em Angra do Heroismo, a 11 de agosto (anniversario ~a b~talha da Villa da Praia da Victoria);
ao meio dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k) Em Lisboa, a 24 de julho (armiversario
da entrada do exercito libertador);
ao meio dia. . . .

21

21

21
21

123. As salvas constantes d'este artigo, excepto as de
lucto indicadas na alinea 1J) do n. o 122, não têem logar
nos dias de lucto militar geral. Todas as salvas, quando
na localidade tenha logar algum acto solemne relativo ao
facto que as motiva, serão dadas ao terminar essa solemnidade.
CAPITULO

X

Serviço festivo
ARTIGO 1.0

124. Os dias festivos são de grande ou pequena gala
conformo a importancia
do facto que a motiva; c de
gala geral ou especial conforme esse facto diga respeito a
todo o paiz , ou simplesments
a determinadas
localidades
ou fracções do exercito .
• 125. Nos dias de gala, o serviço de guarnição, policia
e ordenanças
é feito ele grande uniforme, e no quartel ou
estabelecimento
militar é hasteada a bandeira nacional.
126. Nos dias de grande gala, alem do estatuido no n. o
125, haverá illuminação da fachada ou entrada do quartel
ou estabelecimento
militar desde o anoitecer até á meia noite, e o toque de alvorada será executado pela banda de
musica ou terno de clarins (corneteiros) c't porta de entrada.
As bandas de musica tocarão algumas peças ele musica
á porta dos quartéis 011 em recintos proprios, pelo tempo
de duas horas, terminando ao toque do recolher.
a) Nas fortificações,
o toque de alvorada nos dias de
grande gala é feito á porta da resideneia do governador,
seguindo depois as musicas, clarins e corneteiros para os
respectivos quarteia tocando qualquer marcha.
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127. Os dias de grande gala são os seguintes:
a) De grande gala geral:
1 de janeiro (anno novo).

29 de abril (anniversario da outorga da carta constitucional).
31 de julho (anniversarío do juramento da carta constitucional).
Anniversarios natalícios de Suas Magestades e Príncipe
Real.
Dias de nascimento e baptismo de principe herdeiro.
Dia de juramento de EI-Rei na acclamação.
Dias de abertura e encerramento de parlamento, quando
assistirem Suas Magestades.
b) De grande gala especial:
12 de janeiro, em Angra do Heroismo (anniversario da
concessão do titulo de «Heroismo» á cidade).
14 de janeiro, na Praça de Elvas (anniversario da batalha das linhas de Elvas).
20 de janeiro, em Ponta Delgada (festa de S. Sebastião).
3 de março, na ilha Terceira (anniversario do desembarque de Sua 1\Iagestade D. Pedro IV n'esta ilha).
8 de maio, em Coimbra (anniversario da eutrada do
exercito libertador n'esta cidade).
5 de junho, na ilha da Madeira (anniversario da restauração do governo legitimo n'esta ilha).
22 de junho, na ilha Terceira (anniversario do acto celebrado n'esta ilha, em que se decidiu sustentar os direitos de Sua :Magestade a Rainha D. Maria II á corôa de
Portugal),
9 de julho, no Porto (anniversario da entrada do exercito libertador n'esta cidade).
22 de julho, em Setúbal (anniversario da entrada do
exercito libertador n'esta cidade).
24 de julho, em Lisboa (anniversario da entrada do
exercito libertador na capital).
11 de agosto, na ilha Terceira (anniversario da batalha
da Villa da Praia da Victoria).
Dias dos anníversarioa natalicios de soberanos estrangeiros e Principes ou Infantes portuguezes, commandantes honorarios do regimentos ou unidades independentes j
nos respectivos regimentos ou unidades.
128. Os dias de pequena gala SILO os seguintes:
a) De pequena gala geral:
1 de dezembro (anniversario da acclamação de EI-Rei
D. João IV).
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8 de dezembro (festa de Nossa Senhora da Conceição,
padroeira do reino).
26 de dezembro (dia de Natal).
31 de dezembro (festa do fim do anno),
Dia de festa do Santissimo Coração de Jesus.
Domingo de Paschoa.
Dia da festa de Corpus Christi.
Dias de nascimento e anniversario natalício de Infantes
,(filhos, irmãos, tios de pessoa reinante).
Dias dos pronomes de Suas Magestades e Principc Real.
Dia do anniversario do consorcio de Suas Magestades .
.CAPITULO

XI

Lucto militar

..

129. O lucto militar 6 representado em todos os militares pelo uso de um laço de' fita preta pregado na manga
esquerda do casaco, dolmau ou fardeta, e também de um
outro . laço no punho da espada para 08 officiaes e aspirantes a official. O laço da manga é collocado um decimetro acima do cotovello ou um decímetro abaixo, conforme
lucto ó pesado ou alliviado.
a.) Nos dias de lucto pesado, as bandeiras (estandartes)
regimentaes c as bandeirolas das lanças, são enroladas e
seguras n' essa posição por um laço de f ta preta que as
abraça no meio. Os clarins e cornetas devem ter pendente
um laço de fita preta j as caixas fortes e bombos são revestidos de baeta preta.
b) As fitas para os laços das bandeiras (estandartes) e
dos officiaes e aspirantes a oflicial, são de escomilha ou
crepe.
'rodas as outras são de lã.
130. O lucto militar tem a duração seguinte:
a) Noventa dias pelo fallecimento de pessoa reinante,
sendo metade do tempo de Indo pesado e a outra metade
de lucto alliviado.
b) Sessenta dias; sendo trinta de lucto pesado o trinta
de lucto alliviado, pelo fallecimeuto de Principe Real e Real
Consorte j e paes e avós de pessoa reinante, quando tenham
reinado e residam do reino.
c) Quinze dias, sendo oito de lucto pesado e sete alliviado, pelo fullecimento de Infante (filho, irmão ou tio de pessoa reinante), e paes ou avós de Real Consorte, quando residam no reino.
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fi) Tres dias de lucto pesado pelo fallccimento de paes
ou avós de pessoa reinante,
quando residentes
fóra do
reino, e pelo fallecimento do Summo Pontifico, cardeaes,
patriarcha,
ministro da guerra, cou1111andante em chefe do
exercito e marechal do exercito. E também de lucto pesado o dia do enterro de qualquer das pessoas d'esta alinea, quando tcnha logar depois dos tres dias referidos.
131. Durante o Inato por iessoa reinante, os escudos
das armas reaes e os retratos d'cssas pessoas, existentes
nos quartéis ou estabelecimentos
militares, serão cobertos
de crepe.
132. Os officiaes e praças de pret que constituirem
guarda
de honra em exequias de pessoa real, ou assistirem a este acto, terão, durante esta formatura e solemnidade o distinctivo de lucto pesado.
a) Identicamente
se fará com as bandeiras (estandartes) que tenham de tomar parte n'essas formaturas, e com
as cornetas e clarins, bombos, caixas fortes e bandeirolas.
b) A guarda do honra dará trcs descargas ao findar a
solemnidade.
133. Pelo falleeimento de pessoa reinante estrangeira,
ha lucto pesado de tros dias para a unidade ele que essa
pessoa for commandante
honorario.
a) Haverá. um dia de lucto pesado nos regim ntos, unidades independentes,
estabelecimentos
e repartições
militares, pelo fallectmcnto do ministro da guerra, respectivos
commandantes
da divisão, brigada, commandante ou chefe;
ou durante o tempo em que o fcretro se conservar no quar·
tel do respectivo corpo ou estabelecimento.
134. Os luctos indicados no n." 130 são considerados
geraes, e' os do n.? 133 especiacs. 'rodos se interrompem
no dia da coroaçào do Rei, no do nascimento de principe
herdeiro, e cm qualquer outro dia de grande solemnidade,
em que isso seja superiormente
decretado.
CAPITULO
Recepções,

XII

cumprimentos,

visitas

ARTIGO 1.°
Ueccpçõcs e cumprimentos

. 135. Nas recepções nos paços reaes ou em outros qnaesquer actos offieiaes a que concorram Suas Magostades, alem
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dos officiaes generaes e mais officiaes em serviço activo, na
reserva ou reformados, que n'elles desejem tomar parte, o
exercito será representado pelos seguintes individuos:
Supremo conselho de justiça militar - presidente, um
vogal e o promotor ou defensor.
Supremo conselho de defeza nacional- presidente e
dois vogaes.
Ministerio da guerra ---.-director geral, chefe de gabinete e aj udante de campo, directores e seus ajudantes,
chefes de repartição e um adjunto de cada direcção.
Direcção geral do serviço do estado maior - director
geral e ajudante, e um chefe de repartição.
Inspecção das fortificações e obras militares - inspector
e um chefe de secção, inspector ou sub-inspector das fortificações de Lisboa.
Inspecção dos telegraphos militares - inspector ou subinspector.
Arsenal do exercito - presidente do conselho de administração e ajudante, um vogal, e o director ou sub-director de cada estabelecimento.
Escola do exercito - commandante e ajudante, segundo
commandante, tres professores, tres alumnos.
Real collegio militar - director, sub-director, tres professores, tues alumnos,
Divisões militares - commandante da divisão e ajudante, chefe ou sub-chefe do estado maior, inspector do serviço de engenheria, inspector do serviço de artilheria, chefe
do serviço de recenseamento de animaes e vehiculos, inspector ou sub-inspector do serviço de saude, director ou
sub-director do hospital militar, um official do serviço de
fiscalisação, nm promotor ou defensor dos conselhos de
guerra.
Brigadas - eommandante e ajudante, major de brigada.
Corpos -- commandante e seu immediato, um major, um
capitão, um subalterno.
Districtos de recrutamento e reserva - os commandantes e um officiaI.
Campo entrincheirado - governador e ajudante, commandantes dos sectores e dos grupos, inspector de artilheria, commandante do serviço de torpedos fixos.
Manutenção militar e deposito central de fardamentos presidente do conselho de administração e ajudante, um
vogal e o director de cada estabelecimento.
Guarda fiscal- commandantc, ajudante, um offícial superior, um capitão, um subalterno.
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Guardas municipaes - commandante
e ajudante, um official superior, um capitão, um subalterno;
a) Os officiaes que, alem dos indicados, queiram concorrer a estes actos, aggrcgam-se
ás corporações a que
pertençam ou onde estejam apresentados.
b) Para o serviço indicado n'este artigo todos os officiaes comparecem do grande uniforme.
136. O ministro da guerra, ao assumir este cargo, recebe os cumprimentos
e apresentação
dos empregados da
secretaria e dos seguintes officiaes que, para este fim, se
reunirão n'uma das salas do ministerio da guerra no dia e
hora que o ministro indicar, sendo esta apresentação
feita
pelo mais graduado ou antigo dos presentes:
Os officiaes generaes em serviço em Lisboa €I seus ajudantes de campo.
'
Os officiaes generaes
em serviço fóra de Lisboa que,
por qualquer motivo, se encontrem na capital.
Officiaes generaes da reserva ou reformados
que exerçam em Lisboa commissão dependente
do ministerio da
guerra.
Os coroneis e officiaes superiores em serviço em Lisboa, arregimentados,
ou exercendo commissão dependente
do ministerio da guerra.
Os coroneis e offíciaes superiores da reserva ou reformadôs, exercendo
em Lisboa commissão dependente do
ministerio da guerra.
a) Fazem a sua apresentação por escripto, em nota di- .
rigida ao director geral da secretaria
da guerra, os commandantes das divisões militares e governadores
de fortificações de 1.a classe com séde fóra da capital.
137. O director geral da secretaria da guerra recebe
analogamente
a apresentação
dos seguintes officiaes:
Os directores das armas, ajudantes e chefes de repartição da secretaria da guerra:
138. Os directores das armas e serviços recebem analogamente a apresentação
dos officiaes da sua direcção, e
dos commandantes
dos corpos e coroneis da sua arma em
serviço na capital.
139. O commandante
da divisão, ao assumir por decreto o commando, recebe, no respectivo quartel general,
no dia e hora por elle indicada, os cumprimentos' e apresentação, feita pelo mais graduado ou antigo, dos seguintes officiaes :
Ccmmandantes
de brigada com a mesma séde da divisão.
I
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Commanlantes
dos corpos com a mesma sé de da divisão.
Chefes de serviço dependentes directamente
da divisão,
com a mesma séde.
c) Os commandantes
de brigada
e os commandantes
dos corpos com séde fóra da séde da divisão, fazem a sua
apresentação
por escripto.
140. Os governadores
de fortificações.
ao assumirem
por decreto o governo, recebem, analogamente
ao preceituado no n. o 139, os cumprimentos
e apresentação
dos
seguintes officiaes :
Commandantes
de unidades com séde na fortificação.
Chefes de estabelecimentos
e repartições militares com
séde na fortificação.
141. Os commandantes
de brigada, ao assumirem por
decreto o commando,
recebem analogamente
ao preceituado no n.? J3!:}, os cumprimentos
e apresentação
dos
seguintes officiaes :
Coroneis e officiaes superiores
dos corpos da brigada
aquartelados
na séde.
Chefes de estabelecimentos
ou serviços militares dependentes directamente
da brigada.
142. Os commandantes
de corpo ou escola e em geral
os chefes ou directores de qualquer corporação ou estabelecimento
ou repartição
militares,
ao tomarem o commando effectivo ou a direcção eífcctiva, recebem a apresentação,
feita pelo s~u immodiato, de todos os officiaes
seus dependentes.
a) Os officiaes que, por motivo de dispensa ou de serviço interno ou de gunrnição não estiverem
presentes,
são apresentados
no primeiro dia em quo compareça o
chefe.
143. As apresentações indicadas nos n. os 136 a 142
são feitas de pequeno uniforme.
144. Quando EI Rei, Rainha, ou Regente do Reino cheguem a qualquer localidade onde vão residir ou regres '(,Ul
á da sua reaidencia habitual, os officiaes cuja comparencia tenha sido superiormente
determinada,
comparecem
aos cumprimentos
trajando grande uniforme. Nos cumprimentos de despedida pela retirada <].' essa localidade comparecem de pequeno uniforme.
a) Quando tjua l\Iagestade l'~I·R 'i, Rainha ou Reg nte
do Reino. transitando
oflieiulmeute em caminho de ferro,
tenham paragem
cm algurno estação quc não disto mais
de 5 kilometros
de localidade com guarnição militar, os
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officiaes disponiveis d'esta guarnição comparecem na estação para os devidos cumprimentos, trajando grande unitorme.
ARTIGO 2."
Visitas

145. Quando, com previo aviso, alguma das categorias
dos n.os 1 e 2 do quadro B ou o general commandante da
divisão visitar uma fortificação, o governador irá recebel-a
á entrada, acompanhado do seu estado maior e dos officiaes disponíveis da guarnição.
a) A fim de prestarem honras á passagem do visitante,
se for Pessca Real, serão destacadas para a explanada
unidades constituidas com o effectivo approximado de um
terço da guarnição.
b) A escolta de honra, correspondente á categoria, irá
esperar o visitante á distancia de 5 kilometros sendo
Pessoa Real e de 3 kilometros nos outros casos; ou á
estação ou caes de desembarque se estes locaes estiverem
a distancias inferiores áquellas.
c) Quando, por falta de guarnição a cavallo, não poder
constituir-se escolta, será esta substituida por uma guarda
de honra do mesmo effectivo, postada no local indicado na
alinea antecedente.
d) A guarda d honra de categoria (que deve ser de
força apeada), será postada á porta da residcncia destinada ao visitante.
e) A restante força da guarnição formará no interior da
fortificação, sendo possivel em loeaes por onde passe o visitante.
f) Em quanto alguma das categorias mencionadas residir
na fortificação, ser-lhe-lia mandado diariamente apresentar
um official da guarnição para receber qualquer ordem que
deva ser transtnittida ao governador, e tambem o «santo»
quando o visitante for Sua Magestade EI-Rei, Regente
do Reino, ministro da guerra, commandante em chefe do
exercito, marechal do xercito, ou commandante da divisão.
fi) O governador rereb rá elo visitante indicação do dia

hora cm que acc ita os cumprimentos officiaes, e das
hierarchias que devem comparecer a esse acto.
li) Nas cerimonias de r ccpção todos os officiaes e praças trajamo grande uniforme.
i) Na retirada do vi .itante procedor-se-ha analogamento
á cerimonia da chegada, dev ndo, porém, trajar elepequeno
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uniforme os officiaes e praças que não fizerem parte da
guarda e escolta de honra.
146. Nas localidades
onde houver guarnição militar,
por occasião de visita de alguma das categorias mencionadas no n.? 145, proceder-se-ha
segundo as alíneas d'eese
numero na parte que for applicavel á localidade, devendo
os officiaes disponiveis aguardar o visitante na estação ou
caes de desembarque
se não for a distancia
superior a
5 kilometros,
ou, no caso contrario,
aguardal-o na casa
que lhe é destinada para residencia.
147. Os officiaes generaes, quando por motivo de serviço entrarem
n'uma fortificaçãô ou localidade com guarnição militar, e forem de hierarchia inferior ou mais modernos do que os governadores
ou commandantes
militares, receberão em seguida á sua chegada os cumprimen
tos da corporação de officiaes a que aquelle serviço disser respeito.
a) Quando o visitante for de superior hierarchia ou mais
antigo do que o governador ou commandante militar, será
cumprimentado
em seguida á sua chegada por esta auctoridade, acompanhada
do seu estado maior e officiaes commandantes e superiores das unidades da guarnição; sendo
tambem postada a respectiva guarda de honra à porta da
residencia que for occupar, ou junto do quartel ou estabelecimento militar, a que directamente
for fazer a sua visita.
b) Em todos os actos constantes d'este artigo, os officiaes usarão do pequeno uniforme.
c) Os preceitos d'este numero e suas alíneas a) e b) não
têem execução se a entrada d'aquellas hierarchias
for resultante de pena imposta segundo o codigo de justiça militar ou regulamento
disciplinar.
148. Quando alguma das categorias n.OS 1, 2 e 3 e
commandante
da/brigada ou inspector, visitar officialmente
e com previo aviso algum quartel ou estabelecimento
militar, será recebido á entrada e acompanhado
durante a
sua visita até á retirada por toda a corporação de officiaes, trajando pequeno uniforme, sendo tambem postada
junto á porta principal uma guarda de honra com a seguinte composição:
Para a categoria n. o 1 - Uma companhia ou um esquadrão.
Para as categorias n. os 2 o 3 - Um pelotão.
a) Se a visita for de EI-Rei, Rainha ou Regente do
Reino, será içado o estandarte
real á sua entrada, conservando-se içado durante a permanência
do visitante.
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149.
Nos portos de mar, com excepção da capital,
que sejam fortificações ou localidades militares, alem dos
preceitos constantes
d'este artigo, seguir-se-hão
tambem
os seguintes, relativamente
a navios de guerra nacionaes
ou estrangeiros,
que fundearem n'esse porto.
a) Se o commandante do navio entrado é de hierarchia
inferior á do governador (commandante militar), este, sendo
official general, depois de receber a visita d'aquelle commandante, mandará por um officiaI retribuir a visita dentro
de vinte e quatro horas, excepto quando os cominandantes do navio forem contra-almirantes
ou capitães de mar
e guerra, aos quaes a deve retribuir pessoalmente. Se o governador (commandante
militar) tem hierarchia inferior a
general, retribuirá pessoalmente
a visita no mesmo praso.
b) Se o commandante do navio é de igualou superior
hierarchia
á do governador
(commandante
militar), este
irá dentro do praso de vinte e quatro horas visitar esse
commandante.
c) Se o navio entrado traz içado ou içar distinctivo de
alguma das categorias
n. o 1 e 2 do quadro B, o governador (commandante
militar) mandará
immediatamente
saber a hora a que póde ser recebido, indo fazer a visita
na occasião que lhe for indicada.
á) Os officiaes nomeados para retribuir visitas ou indagar a hora de recepção, a que se referem as alineas anteriores, devem ser capitães ou subalternos,
e em geral de
hierarchia inferior á do commandante
do navio.
e) Os avisos sobre a chegada dos navios e hierarchia
do respectivo
com mandante silo feitos pela capitania do
porto.
150. Nas fortificações e localidades militares de fron_eira terrestre,
as visitas e retribuição
de visitas a auctoridades de paiz visinho serão feitas segundo as instrucções que na occasião forem dadas pelo ministerio da
guerra.
Secretaria
d'estado dos negocies da guerra, em 10 de
novembro
de 1909. = O director geral, José Honorato
de MendonçaJ general de brigada.
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Categorias e symbolos (naelounes ou estrnngetros)
a contínencías e honras mllítares
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'l08

t
~

ã.~
"-,,

x

,Q

o

,

I

I

I

1 Chefe de Estado, Regente
do Reino,
40
20 u>
Pesaoas Reaes
.
j
.::
-;)
-g'"
~ L'
",m bai
RIxa d ores ..... , ........•......
, . ,-~ Cardeaes e patriarcba. . . . . ..
.e
4 Arcebispos nas suas dioceses. . . . . . . . . .
::;
[) Bispos nas suas dioceses. . . . . . . . . . . . . .
8
6 Presidentes das duas cnrnaras do parla~
mento, cm relação á guarda de honra
8
do parlamento...
. . . . . . . . .. .. . .. . . .
~
7 Ministro da guerra. .. . . . . . . . . . . . . . . .
g;
8 Commandante cm chefe do exercito....
t>
9 Marechal do ex rei to.. . . . . . . . . . . . . . . .
20
10 ~
10 1\1inistr08 acreditados na nossa côrte. . .
.,
11 Ministros d'estado effectivoa, e conse~
lheiros d'estado
. ..
~
f23 K1inistros d'estado llOnorarios . . . . . . . .
o oi
~~
1 Oflieiaes generaes! Geucraes de di.visão
S·ê"
14
Generaes de brignda
~ ~
15 Governadores civis nos aeus diatrictos e
~ ~

-

I
3

:~~~~~s.~~s. ~,~i.s:.o.8,~~r,~ .d,a,s,~~~~ .~i~~
-

4

I

~

17
5 ) 18

'ful

6120
7

.

om'lelaes
'M

,~ .~
I

Coronel e ........

---'\)<.)

'_" .....
" "_" ... ,_:_:.
ITenentes coroneis
supenores IMajores, , , , . , . . • •

': ~
~~

.

'"C

-~...,

COaffiPl~aes
.. b''}'t' ... "!T(:~~~ie's' : : : : : : : :
21
Claes su a ernos Alferes,.,.",."
22 Aspirantes 1\ omeial
, , .. , . , ... , . , ,
22 8arge-ntos aJudantes.
,
, . , ., . , .. , ,
24 1.0' sargentos Ie equiparauos
tendo as
25 2.°' lIargentosl
respectivas divisas. , . .

~

10

5.~

5
~
~

1

@'

Sy~bolos militares (bandeiras e estandarte8 re- ',-;--;._.!:g~l_m_e_n_ta_e_8..:_)
_'_._._''_'...,-'",_"
- ....
---- " .. .. .. .. .. .. . . ..
Symbolos rcligiososlHnntissim(l
8acrnmcnto.".!
_
_
ISanto Lenho , .... ,." .. ,
----'I'-p--roci8Bõcs
acompnnhandOj---.1
Bymbolos religiosos .. , , , ,
20
10
Prcs t't
1 011 te 19lOSOS Procissões
acompanhando
iml\~E'n!l d santos.,
....

I

~
....
1'1

6

.;;
~

10
<II
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QUADRO

Categorias

de

Cardeaes,
Ministro

patriarcha.

. . . . . . . . . . . . •.

da guerra

Commandantc
Arcebispos

Toda a guarnição e uma força de
commando de subalterno de cada
escola, corpo ou unidade independente do continente.

"

acredit ados n a nossa côrte

Ministros

d'estado

Presidentes
Ministros

....

d'estado

honorarios

elfeetivo

de divisão

Commandante

. . . . . . . . . ..

e conselheiros

das duas casas do parlamento

Commaudante
Generaes

. . . . . .•

..

Commandante
Coroneis

---

.. '"

Idem

.

Idem
Um regimento

" .

Idem

Idem

.

Idem
Uma bateria

fóra

da

diocese.

-----------.

sargentos

c eq'Jipamdos

------

I

A força da gu:trniçito

Idem

Idem
-----~Idem------·
Idem

do seu commando

----

Descargas de infanteria.
ou força de pé

21

3 de cada regimento

Um regimento
{

.

-

.

-

I Uma

-

I

-

Dois pelotões de c~~
--_
Um pelotão de cavallaria

.-

força de subalterno

Um primeiro sargento
com 16 praças
sargento
com 12 praças

I

Um esquadrão

----

19
---19
---19
---17
----17
---17
17
----15
---_
15
15
---15
13
13

---commando
---------------------------------------------Um batalhão com musica
-----Um batalbão
---_
Uma força de capitão
I

-- -- ---------------Um segundo
cornetei-

Idem'

Um grupo de esquadrões

J)ois regimentos--=

-

(o) .•.

Idem

Dois regimentos

do seu com mando

.

(0) ..•.•..........•••...

Cabos ou equiparados,
soldudos, clarina, ferradores,
ros e aprendizes de qualquer classe (o).

Idem
--=UO-n-)
-l-'e-g-im-e-n
t-;;- de ca vallaria

Um grupo de esquadrões
-

de cavallaria

Idem

----J----I-d-e-m-----

A força do seu

-:

e equiparados

Idem

•

(a)

a omciaI (o)
primeiros

Idem
--Idem
----

-- -- -_.

-

---

aspirantes

---"

Uma brigada

I

As forças da guarnição

(a) .,

effcctivo de regimento

Segundos sargentos

.

..............•......................

cfícctivo de brigada

ajudantes,

Idem

de divisão. . . ..

coroneis, majores (o) ......•....••...............

Subalternos,

Idem

.

Uma bateria

.

Capitães (b)
Sargentos

.

.

d'estado

Generacs de brigada, arcebispos
e bispos
governadores civis nos seus districtos.

Tenentes

do exercito

e bispos nas suas dioceses

Ministros

Toda a guarnição
--·-------7Id~e-m--------------

.

marechal

de hourn

arttlheria.
tNumero
rle
tiros)

---

--

.

,

cm chefe do exercito,

eflectivos,

Escoltas

Infanteria

.

-

709

Salvas

•
Embaixadores

N.· 18

serviço de funeraes

-

rcaes

-----------......•....................................

110

honra

de

Cavallaria

Artilheria

Pessoas

e descargas de infantaria

---------~-------------------------------

----._---------------~

DO EXERCITO

C

Composlção das guarda'! e escoltas de bonra, salvas de artilheria
Guardas

ORDEM

-

Um primeiro cabo
com 8 soldados

(a) Quando a. arma a que pertençam não for propria para fornecer a escolta ou dar as descargas, será fornecida. a mais a força precisa para esse effcito.
(o) Quando o oflicial ou praça estiver arregimcntada
a guarda de honra é fornecida pela unidade a que pertençam. Quando o fallecido não for de infanteria
no mappa.
No/a. - Nos corpos ou unidades montadas a guarda de houra vae apeada quando o fallecido for de hiernrchia inferior a coronel.

Idem
Idem
Idem
Idem

--

Idem
Idem
3 de um regimento
Idem
Idem
Idem
3 de um batalhão

---

Idem
Idem

o

de uma companhia
.

Idem
Idem

----

3 de toda a força da guarda

-

Idem

-----

1--=
1--1
a força será equivalente

Idem

Idem
Idem

á que se indica
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TO(lues durante as contínencías

e revlstas

Toques

--

Symbolus

e categorias

Na continencia

Bandns de musica
ou charanga.

em estação

Clarins

Na conlincncia

Bandas de musica
ou charanga

Ooruete íros

Clarios

Hymno
nacional

Marcha
de
guerra

Marcha
de
continencia

Hymno
nacional

Marcha
de
guerra

Marcha
qualquer

IIymno
nacional

Marcha
de
estandartes

Marcha
de
eontinencia

IIymno
nacional

Marcha
de
estandartes

Marcha
qualquer

Ministro da guerra, commandante
em chefe do exercito
marechal do exercito e commandante da divisão .......

Marcha
de
continencia

Marcha
de
guerra

Marcha
de
continencia

Marcha
de
continencia

Categoria

Marcha
de
continencia

Marcha
de
coutinencia

Marcha
de
continencia

Marcha
de
continencia

Marcha
de
continencia

Marcha
qualquer

Marcha
de
continencia

Marcha
de
continencia

l\Iarchn
de
continencia

Marcha
de
contiuencia

Marcha
de
continencia

Marcha
qualquer

Marcha
qualquer

Marcha
qualquer

Marcha
qualquer

Marcha
qualquer

Marcha
qualquer

Marcha
qualquer

Categoria

n.? 1. ..•.........•.........•.

" ........•...

Na revlstn

Bandas de musica
ou charanga

Corneteiros

---_

.

-I

cm marcha.

I

cm estação

~
Cornotetros

01"rl0.

._-

I

Hynmo
nacional

Marcha
de
guerra

Marcha
de
continencia

Bandeiras

e estandartes

n.v 2, hierarchias

regimeptaes

..................

não militares ...............

Officiaes generaes ..............................•.....

.

. Marcha
dc
guerra

-

Marcha
de
contincncia

Marcha
qualquer

-

Marcha
de
guerra

Marcha
de
continencia

--

Marcha
de
coutincncla

Mnrcha
de
continencia

Categoria

Categorias

n.O 3, hierarchias

não militares

..............

-

n.O' 4, 5 e 6 ..............................•

-

-

-

Feretros

com honras militares •......

'"

.............•.

(a As bandas de musica ou charangas,
da sua unidade.

.

se tiverem

Marcha
de
contlnencin

-

-

-

_.
Marcha
qualquer

-

Marcha
qualquer

~larcha
qualquer

.-

Marcha
de
continencia

Marcha
de
eontinencia

Marcha
de
continencia

-

-

-

-

-

-

Marcha
fúnebre

Marcha
de
continencia

Marcha
de
continencia

(a)

-

-

-

-

-

I
carga

-

-

Sym bolos religiosos ...••.............•...............

---

-

de acompanhar

féretro,

tocarão marchas

fúnebres

durante

o trajecto

e tocam tambem alguns compassos

de marcha fuuebre

em seguida

a cada des-
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d'eslado dosnegocio dagnerra- P Direcção- 2.a Rfpartição

Havendo a carta de lei de 28 de outubro de 1909, inserra na ordem do exercito n.? 15 (L." serie) de 5 do
corrente, fixado o contingente de 1909 em 18:000 homens, dos quaes 16:300 se destinam ao serviço activo do
exercito, 850 á armada, 500 ás guardas municipaes e 350
á guarda fiscal, devendo o contingente de 850 praças destinado a estas guardas ser previamente encorporado no
exercito; e tendo-se já, por effeito da portaria de 25 de
maio ultimo, publicada na ordem do exercito n. o 7 (1.:\
serie) de 29 do mesmo mez, feito a distribuição de 16:050
recrutas destinados ao exercito e ás referidas guardas,
restando por isso distribuir, com o mesmo destino, 1:100
recrutas : manda Sua Alteza () Príncipe Real, Regente, em
nome de EI-Rei, pela secretaria d'estado dos negocios
da guerra, fazer esta distribuição conforme se indica na
tabclla junta, que vae a ignada pelo general do brigada,
José Honorato do Mendonça, director geral da mesma secretaria d'estado.
Paço, em 11 de novembro de 1909. = José Manuel
de Elvas Cardeira.
'I'abella demonstrativa da cll!ltrlbnlç40, pelos diRtrictos de recrutamento e reserva, do contingente militar do anuo do 1909,
destinado ao erviço activo do exercito, ás guardas muníell)110S o guarda 11 cal.
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Transporte ....
11 Setubal...........

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Trancoso
Villa Real.. . . . . . ..
Santa Comba Dão..
'I'homar
Lisboa .. :
Lagos
Porto
Chaves.....
. . • . ..
Amarante . . . . . . . ..
Castello Branco....
Abrantes..........
Coimbra.... . . . . . ..
Aveiro... . . . . . . . ..
Angra do Heroismo
Ponta Delgada
Funchal..

26:996
2:096
2:820
2:314
3:037
2:754
2:103
2:791
3:228,
2:458
2:638
2::j55
2:310
2:884
3:61'>7
1:461
1:581
2:007

553
53
42
40
80
51
27
63
124
203
139
93
53
46
121
43
10
51
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26:443 6:707 6:277 430
485
33
2:043
518
659
46
705
2:778
540
27
577
2:274
2:95;
702
48
750
642
44.
686
2:703
493
34
527
2:076
648
4-10
692
2:728
737
50
787
3:104
535
37
572
2:255
593 • 41
634
2:499
537
37
574
2:262
1\36
37
573
2:257
720
674.
46
2:838
818
56
874
3:446
337
23
360
1:418
373
25
398
1:571
464
32
496
1:956

69:400 1:792 67:608 17:150 16:050 1:100

Secretaria d'estado dos negocios da guerra, em 11 de
novembro de 1909.=0
director gera), José Ilonorato de
Mendonça, general de brigada.
José Manuel d'Elva, Cardeira.
Está conforme.

o direotor

geral,

'rf~4k~

dl<A..&Yd ~ttÁ·
tú

SECRETARIA n'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
27 DE NOVEMBRO DE 1909

ORDE}! DO EXEROITO
(L> Sede)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

Decreto
Smelaria d'estado dos nrgotios da guma- G.a Direc~ão- f. a Secção
Hei por bem, em nome de El-Rei, approvar e mandar
pôr cm eXl'CU 'iw, com principio no dia 1 de janeiro de
HHü, o regulamento
gera! do serviço de saude do exercito,. que faz parte d'estc decreto e baixa assignado pelo
ministro c secretario
d'estado dos negocias da guerra.
Ü mesmo ministro e secretario
u'estado assim o tenha
entendido e faça executar.
Paço, em 11 de novembro de
Hlü9.
PRL.'CIPE
ltEGE ..."l'E.
José. Manuel !l'Elvas

Carâeira.

Regulamento geral do servIço de saude do exercito '"
TITULO I
Dos hospitaes
CAPITULO I
Claitlraçilo
. Artigo 1.0 Pura tratam nto e observação
medica dos
lntlividuos p u-t nccntcs ao exercito huverá hospitaes militares quc se dividirão em tres classes.
Art, 2.° O hospitacs de 1.a classe, em numero de dois,
terão fi sua éde : um cm Lisboa e outro no Porto.
•
AJIt. :>.0 Os 110 pitaes de ~.a classe, em numero de tres,
~erão c tab lecido : um em Li boa (Delem), outro em El,.vaa o terceiro cm ( haves.

~
L.t

.....~
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§ unico. O ministro da guerra poderá estabelecer outros hospitaes de 2. a classe ou transferir
algum dos existentes para as sédes de grande cireumscripção ou de divisão.
de 3.11 classe serão em numero
Art. 4.0 Os hospitaes
variavel
e estarão adstrictos aos regimentos, batalhões e
escolas praticas, a que fitam subordinados,
excepto nos
assumptos
medicos que serão tratados directamente
com
o commando da .respeetiva divisão militar.
§ unico, Na localidade onde houver hospital de l ." ou
2. a classes n110 se estabelecerá
hospital de 3. ao, nem na
mesma localidade poderá haver mais de um hospital d'esta
classe.
Art. 5.° Os hospitaes militares de La e 2,a classes estarão, para todos os effeitos, innnediatamente
subordinados
ao counuandante
da respectiva divisão militar.
~ unico, O hospital militar de Elvas fica immcdiatamente subordinado ao governador ela praça, com exclusão
dos assumptos médicos quc serão, como nos demais hospitaes, submettidos
directamente
ao commando da respectiva divisão militar.
Art. 1).0
militares, seja qual for a classe,
s hospitaes
serao dosignndos, e n todos os documento", por Hospital
militar de .,. (el esígnaç:lo da localidade).
Art. 7.° Na falta de hospital militar, o tratamento dos
officiaes e praça" de pret poderá elfectuar-se no hospital
civil.

9

CAPITULO II
Dos hospltaes de 1.' classe
SECÇÃO I

Disposição e dependenoias
Art. 8.° Os hospitaes
militares
de La classe
com prehender :
l ." [Iuhitação para o director ;
2. ° G ahincte para o director ;
3." S,'crctnria geral, eomprohendendo
:
a) Gabinete para o sub-director ;
u) RE']H1l'ti<;ào do conselho administrativo;

c) Archivos ;
d) Rab para conselhos,
l'en('ia8 ;
4,u Ilibliothcca
5. o Phnrmacia

juntas

de inspecção

;
com os inclispcnsaveis

annexos ;

devem

c confe-
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6.° Labol'atorio
de bactereologia,
analyses
clinicas e
bromatologicas;
7. o Laboratorio de radioscopia-e electrotherapia,
no hospital militar de Lisboa;
8.0 Gabinete
de ophtalmologia,
no hospital militar de
Li:;boa;
9.° Salas para recepção de visitas;
10.0 Enfermarias;
11. ° Caga de operaçõcs ;
1~.0 Posto de soccorros ;
13. o Gabinete de hydrotherapia e balneario ;
14. o Posto de desinfecção ;
15.0 Casa para barbear e cortar cabellos;

1G o La vandaria ;
17. c Arrecadações
de roupas, mobília, uteneilios, armamento, equipamento,
fardamento,
geu ros alimeutieios e
artigos para a Iavag-m e limpeza do ediricio ;
11:).0 Gabinete e quarto para o medico de dia;
1H.o Quartos para o -pessonl que, pelas suas funcções
de serviço, for obrigado a pernoitar no hospital;
20.0 Cozinha;
21. o Casa para autopsias;
22.0 Deposito de cadavercs ;

::!;3.() Capella ;
24. o Üasa da guarda;
25.0 Sentinas.
§ 1.0 O g.tbincte do director do hospital deverá existir
Uma planta do edifício com a indicação do numero máximo
de doentes que podem ser recebidos nas enfermarias e
.T

quarto
que lhes estiverem destinados.
~ 2.0 Cada compar-timento terá escripta sobro a verga da
porta ela ('ntradn a de i"nll<:i'to do fim para que ó applicado , c n'nquelles qlle tiverem utensílios haverá dentro um
mn.ppa com o numero e designaçâo d'elles.
§ 3.° Coutizuo no edifício hospitalar haverá uma porção
de tet')'('IlO (l stinndo para passeio dos doentes,
Sl:CÇi.O II

Das enfermarias
cnfonnarias,
('onform
os individues
li.
quem fio
tinad» , c Jll tituirão tres grupos ou eh . es :
a) pura nf1icia s ( li pirant
11 oflicial ; li) para s:ng<'lltos
o e <111 iparudo , c bos c oldados cadetes c musicos de

ar.
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3.a classe;
c) para as restantes praças de pret, constituindo as enfermarias geraes.
§ unico. Os empregados civis, quando baixem aos hcspitaes, serão destinados
enfermaria correspondente
á categoria do seu emprego.
.
Art, 10.0 A enfermaria
dos ofliciaes será constituida
por quartos contíguos.
§ unico, Em cada quarto não deverá estar em tratamento mais do que um official ou aspirante a offieial ;
quando, porém, circumstancias
extraordinárias
não permittam manter a presente
regra, poderá aquelle numero
ser elevado, o maximo, a dois doentes por quarto.
Art. 11.0 A enfermaria
dos sargentos será constituida,
não só pela casa com as dimensões estabelecidas para esse
fim, mas também por alguns quartos que lhe serão annexos, destinados
ao tratamento
de sargentos
ajudantes,
contramestres
de musica e sargentos cadetes.
Art. 12.0 As enfermarias gemcs serão classificadas pelas seguintes especialidades:
cirurgia, medicina, doenças
venéreas
c syplriliticas,
doenças de pelle, ophtalmia
e
observação.
Art. 13.0 Para tratamento
dos doentes que, por motivo
de justiça ou disciplina, devam conacrvar-se reclusos, haverá quartos e enfermarias cm condições apropriadas.
Art. 14.0 Para tratamento
de doenças infecto-contagiosas, haverá quartos e enfermarias installados em pavilhões
isolados.
Art. 15.0 Cada enfermaria terá annexas casas para lavatorio, curativo e arrecadação.
Art. lG.o As enfermarias
serão, cm regra, separadas
por tal modo que os doentes de limas não possam communicar com as de outras.
Art. 17.0 Cada enfermaria
nao
rve conter mais de
quarento. doentes, e dispor, em r gt'a, de uma cubagem
de ar não inferior a 50mc por doente.
á

a

Sl<:C<_:Àü III

Do pessoal
18,0 A constitui ·ao elo pessoal dos ho pita s do
Ó n scguinte :
1.° Um direc-tor, tenente coronel III dico ;
2.0 Um sub-director,
major medi o;
:LO Um dir ,('tu!' do Iaborutorio de bacteriologia e anaIys s clinicas, cnpitão ou tenente III dico ;
Art.

1.li classe

1." Serie
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4. ° Um director do laboratorio de radioscopia e electrotherapia, capitão ou tenente medico, no hospital militar de
Lisboa;
5.° Um director do gabinete de ophtalmologia, capitão
ou tenente medico, no hospital militar de Lisboa;
6.° Um director do gabinete de hydrotherapia,
balneario e pusto de desinfecção, capitão ou tenente medico i
7.° Um pharmaecutico,
official do respectivo curpo;
8.° Um official da administração
militar, capitão ou tenente;
9.° Dois almoxarifes de saude, sendo um destinado ao
serviço da secretaria e o outro, especialmente,
aos serviços de Cá erneiro ;
10.° Um capellão ;
11. ° Um primeiro sargento,
cinco segundos sargentos,
quatorze primeiros cabos, vinte segundos cabos ou soldados enfermeiros
e oitenta soldados serventes, todos pertencentes
companhia de saude.
§ 1.0 "0 hospital militar do Porto será reduzido: a dez
o numero de primeiros cabos; a deseseis o numero de
• segundos cabo
ou soldados enfermeiros;
e a cincoenta
o numero de soldados serventes.
§ 2.u Quando, por diminuto effectivo, a companhia de
saude nao possa atisfazcr ao preceituado no presente artigo, quanto ao numero de segundos sargentos e soldados
servente,
será essa falta supprida por soldados e scgundos sargentos de qualquer das armas do exercito, ficando
os últimos supranumerarios
nos corpos a que pertençam e
vencendo uns e outros a respectiva gratificação hospitalar.
Em relaç1Lo aos cabos e soldados enfermeiros, a sua falta
será suppridn conforme superiormente
for determinado.
Art. 19.0 As praça
de pret da companhia
de saude
que fizerem parte do pessoal dos hospitaes militares de
1.a classe, a (pie se refere o n. ° 11.0 do artigo anterior,
de till:llll-~e :
1.0 O primeiro sargento ao erviço da secretaria e a
agrupa.· com os segundos sargentos nos serviços de escala;
2. U O" d aundo
sargentos
a serem empregado!:! como
aUlanucn.
da ecr tari, o do conselho administrntivo,
no
erviço de din ao ho pital c, finalmente, em quae qllt'r outros sP","iço~ que ejum compativeis com o "11 posto .
. O segundo arg mto amnnu. n do conselho :I(llllini trntIVO, vncnrrcgado
d coadjuvar () oflicin] da ndrnini trn)'ito
militar no " r viços d nlim ntne o dos doente' , desempenha (I. clu ivarnente
te serviço;
á

•
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3. o Os primeiros cabos a desempenharem
as funcções
de enfermeiros,
devendo haver um para cada enfermaria. 1'\a phannacia,
poderá ser impedido, como pratícante, um primeiro cabo;
<1. o Os s( gundos cabos ou soldados enfermeiros fi de sempenharem
as funcções de enfermeiros-ajudantes,
devendo
haver, pelo menos, um para cada enfermaria, e a serem
impedidos:
a) No serviço de pharmacia,
como praticantes,
até ao
numero de tres, não havendo ahi primeiro cabo, e de dois,
havendo-o;
b) Um nas arrecadações a cargo do almoxarife ;
c) Um no gabinete de hydrothcrapia
e balneario;
cZ) Um no posto de desinfccçâo ;
e) Um na lavandaria;
f) Dois no serviço de porteiro;
Ó. U Os segundos
cabos serventes a serem empregados:
um, no serviço dc limpeza do hospital, dirigindo o trabalho das fachinas, e os restantes, nos serviços compatíveis
com a sua graduação e profissões;
Ü. o Os soldados serventes
a serem empregados nos ser- •
viços que lhes sào pr<'prios, devendo, em regra, haver nas
enfermarias um servente para cada dez do ntes, e a serem

impedidos :
a) Até dois nos serviços

de caiação e p quenas reparações das differentes dependeneias
do hospital;
b) Dois no gabinete de hydrotherapia
c balneário, sendo
tambcm encarregados
de barbear e cortar o cabello aos
doentcs;
c) Um em cada um dos laboratorios de radiographia
e
de bacteriologia;
d) Um no gabinete de ophtalmologia;
e) Dois no posto ele desinfecção;
f) Dois na lavandaria;
fi) Dois nas arrecadações a cargo do nlmoxarife ;
h) 'I'ros no serviço de pharmacia ;
i) Um no serviço da capella, não só para tratar da limpeza o conservação das imagen , alfaias e qua squ,cr outros objectos destinados ao culto, mas também para acompanhar o capellão nos funeraes e ajudar á. mis li, e tendo
ainda a seu cargo a limpeza da casa para autopsias e do
deposito de cadaveres ;
.i) Um na illuminação do hospital, tendo tamb m a
seu cargo () arranjo e limpeza do' aposentos
do III dico

de dia;

1.' Serie
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k) Finalmente,
oito na c, zinha do hospital de Lisboa, e
seis na do Porto, devendo dois em cada um d'ellAs dcsempenhar,
respectivamente,
o serviço de cozinheiro e ajudante de cozinha.
§ 1.0 Quando não Il!Ija soldados habilitados par,t os serviços especiaes da lavandaria,
do posto de de, infecção e
de cozinheiro, s 'rào contructados indivíduos (la ela!'."e ci vil.
§ ~.o Poderá tamben; ser impedido em todo o serviço
de manifesta utilid. de para o hospital, qunlq ier soldado
quc, pela sua profissão, () P' ssn bem deserupeuhur.
S ~ .0 Os segundos cab»s c soldados enfermeiros sô poderão ser impedidos IH' serviços a que se referem as alinens a), li), ri), 1') e ,/'l do 11.° 4.°, quando não h:lja spgun·
dos cabos < li soldado serventes em condições de os dcaempenhar,
porque, havendo-os, serao este" os impedidos
n'e sses serviços.
SECÇÃO

At tr íbuíções

IV

e deveres

1 lu director

Art. 20.° O direc: 'I' é, 110 hospital, o primeiro respousaval pelos serviços mcrlicos, disei pliua e ndministrucüo,
x cutand
e fazendo executar as lei , rcguluun-ntos
e ordens um vigor ou quc lhe forem tranamittidns
p -lus auctoridade
comp tente .
§ 1.~ Quando, por circmustancias extrnordinarias,
ti ver
que alt rar algum do prce itos legaes ou tomar resolução
sobre hypothcse 11,W previ ta e alheia á sua competcncia,
dará immediato <'onhecimento circumstanciarlo á auctorida de competente.
§ 2.° ~elUpre que, pel:\ primeira vez, tomar posse da direcção do ho. pital, fOl'UlUlal'á um r lntorio subre o estado
em que cncontroll () c tab lecimento e os seus diverdOS
rvi<:o , r latorío lJue 'colllpanhado das modili('Hcõml que
pOl'ventur:\ 'nt nda conveniente propor, scd remettido
pela via cOlllpetentes. até trinta dias depoil:! d I\ssumir
Cs,e cargo, á . ceI' taria ( a guerra.
Art. :!1.0 ... TO exen·ieio das funcCjõ B do seu cargo, o dir 'ctor terá. como mi ào e
lH'ial:
1.° Conhecer do merito. aptida.o e comportamento
d08
seu subordinado,
t'umprem zelosiLuwntc os ueveres
dos
u cargo
e g exerecm, Gom critel'io, a attriuuiÇões que lhes .LO inlt rent '8;
2 o Vh;itar ' 'xaminar frequentemcnt
:JS cliveI' IS re·
parti~~
,enfermaria,
pharmaeill. e mais depenclen('ia do

i20
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hospital, observar ou verificar a execução dos serviços e,
finalmente, manter a economia na administração
do modo
a evitar despezas exaggoradas
ou inuteis.
A rt. 22.0 Pertencem
mais ao director as seguintes attribuições :
1.o A ttender ás reclamações o propostas do pessoal medico, quando fundadas em preceitos scientificos ou baseadas na legislaçã.o vigente;
2. o Proteger os interesses e direitos dos subordinados,
definidos nas leis e regulamentos
em vigor;
3.0 Assignar
os termos de abertura
e encerramento
dos livros destinados á sscripturação
do hospital, e rubricar as folhas dos mesmos, podendo-o
fazer de chancelJa;
4. ° Assignar
a corresponc1encia
destinada ás diversas
auctoridadcs,
bem como os titulos e documentos passados
a qualquer individuo em tratamento
ou fazendo serviço
no hospital;
D.o Despachar as preten ..ões dos individuos que de ejarern certificados do que a seu respeito constar dos livros e registos existentes no archivo da secretaria, quando
reconheça não haver inconveniente;
G.O Conceder trocas de serviço aos officiaes mcdicos,
quando concorram circumstancias
attendiveis
e não importem prejuizo para o serviço, para a disciplina ou para
terceiro, não devendo tomar resolução, em quanto aos arregimentados,
sem obter informnções dos respectivos commandantes;
7.° Exercer a sua act;ão disciplinar nus termos da legislação respectiva e do presente regulamento;
8.0 Fazer publicar instrucções espcciaes sobre os serviços dos laboratorioa,
gabinetes
de ophtalmologia
e de
hydrothernpia,
bnlneario e posto de deainfecçào ;
D.O Ordenar os trnbalhos a executar nos laboratorios do
bacteriologia e do radiogrupliia
e auctorisar os <lu lhe sejam requisitados,
quando os julgue attendiveis ;
10.0 lnformar, com a devida opportunidude,
as auctoridados competentes
de qualquer occorreneia
qno nu rasu.o do serviço, da disciplina uu (los iuteresaes da fazenda
devam s 'r do seu conhecimento ;
11.o A uctorisar a snÍ!1a de doentes para passeio quando
julgue attendiveis as propostae upresentadns, n'es c sentido,
pelo elinico da cnfermnria ;
.
l~.o 1: os casos do fallccimento ou do doenca grave cm
que perigue a vida do algum doente, fazer pr v nir a fa-

•

1.- Serie

•

ORDEM DO EXERCITO N.· 19

721

milia d'este. Esse aviso será telcgraphico e feito pOI' intermedro do administrador
do concelho da residencia do pae,
mãe, mulher ou proximo parente>;
.
13.° Determinar
as conferencias que jlllgar convenientes a proposito de qualq uer caso hospitalisado, c auctorisar
as que lhe forem solicitadas pelos clinicos das enfermarias,
nos respectivos boletins;
14.° Contractar,
mediante approvação da secretaria da
guerra,
o cozinheiro e o pessoal a que se refere o § 1.0
do artigo 19.°, quando não haja soldados habilitados para o
desempenho d'csses serviços;
15.° Conceder até cinco dias de licença aos officiaes do
pessoal privativo do hospital, em casos urgentes de comprovada necessidade,
e sem prcjuizo do serviço;
O mesmo individuo não pode ter esta licença mais do
que uma vez em cada trimestre civil.
§ unieo. Ü director poderá g,lsar a licença a que se refere o numero anterior, quando concedida pelo cornmandante da divisão.
Do sub-dir-ector-

Art. 23.° O suo-director
deve ser o fiscal da execução
de .todas as ordens e disposições vigentes que regulam o
r:gl1n~ll (lu hospital, e llU1W:L • erá eXCI;!:lS;V<l toda a actividado o intelligencia
que em pregue ]lnra conseguir certificar-se que, em todos (JS logares e a todas ns horas, esse
regirnon é cumprido com disv lo e solicitude.
Art. 2-4." lncumbe tambem ao sub-dircctor :
1.° Auxiliar o director na manutenção da sua auctoridado, verificando que as ordens Rejam cumpridas;
0
habitual do director, transmito
. 2. Ser o intermediarlo
ündo as ordens que d'este rvc cbe r i
.3.° Dirigir a secretaria do hospital fazendo com qne esteJam devidamente cscripturados
todos os livros .. registos;
u
4. Informal' o director de todas as oecorroncins que se
der:ll1, e r digir a correspond
n 'ia que tenha de ser expedida e a ordem do estabelecimento
i
5.° A 'si"n:lr a correspond nciu para os indivi luos pert?ncente::; no ho pitnl : }la S1r, quando devidamente
auctol'lsado, os certiticauos c.·traltillos dos livl'os c l'<'g-istos da
secretaria,
c bem assim a ('opias de dOCtllll 'lllO~ oxistentes no al'chivo'
6 .0 Elahor;lJ' os' hOl'lll'ios ele sprvic;o intl'l'llo Cjue ;;Ilbmptter:í lt Ilppr()va~'ão do <1il'(,!'tol', o bem as~illl, BE'gnn lo as
bases dada por e te, I\g in ·tl'lIc)'ões a 'lue se rcíel'l' () 11.0 8.°
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do artigo 22.0 ou quaesquer outras que o mesmo director
julgue necessarias para a boa execução dos serviços hospitalares;
7.° Verificar frequentemente
se o serviço de sande é
executado na conformidade do presente regulamento
e se
se cumprem as prescripções aconselhadas pelos medicos de
clínica;
8. o Vcriticar assiduamente
a alimentação
dos doen tes ;
9.° Ccrtifiear-se,
por meio de frequentes
visitas a todas as dependencias
do hospital. do seu estado de asseio,
das suas condições de salubridade
e da suà boa disposição
e arranjo;
10.0 Apresentar ao director todas as pretensões dos officiaes, praças de pret e empregados civis em serviço no
hospital;
11.o N omear, por escala, para o serviço os officiaes me- •
dicos;
1 ~. o Conceder trocas de serviço aos sargentos emp) egados no hospital, nas mesmas condições em qUf'l o podem
ser DOS officiacs medicos ;
13.0 Dispensar rie permanecer no hospital até á publicação da ord. m, quando não haja prejnizo para. o serviço, qualquer
individuo sob as suas ordens, dando 00nhecimento ao director do estabelccimento
;
14. () 1adiem' ao almoxarife II ilistl'illlliçfLo elos artigos
que tenham "ido recebidos com destino RO hospital, e C'. aminar !t eseripturação
do respecti \ o regi to ;
] 5, o J 'iscalisar fi existeneia e boa conservação do material de qualquer ordem que estiver em carga ao hospital;
1G.o HesolvE'r, na ausencia do director, os ussumptos da
compr-teuoia d'este que, pela sua natureza, devam ter iIUmedíata 80111<:ão,
Dos directores
dos gnhinNlls

rto opht

dos ln hot nt or tos,
lrnolog iu c d c hydl'othl'rapiu

o do pllbtO dil dU";JlJl'
'(";;-'0

Art. 2;-,,0 Aos directores dos lnhoratorios , dos gabinetes
de ophtalmolcgia
e de hydrotherapia
e do posto de desinfecção incumhe :
1, o I'ruceder aos respectivos trabalhos que forem ordenados ou 11 uctorisndos pelo director do hospital;
2.0 Pruceder,
na nuacnoia do director e sub-director,
independente
do ordem ou auctoriaação, aos trabalhos que
tenham com» nccessarios e ul'gcnü's, dando depois conta do
seu procedimento;

•
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3.° Vigiar pela conservação,
limpeza e boa ordem de
todo o material e mobília á sua responsabilidade,
dando
immediato conhecimento
dos casos q uc devam ser provideneiados superiormente.
§ uuico. No hospital militar de Lisboa, o director elo laboratorio de radioscopia e clectrotherapia,
e no hospital miIitar do Porto, o director do laboratorio
de bactcrcologia
exercerão também o legar de bibliothecarios,
tendo para
os coadjuvar um amanuense da secretaria, e como tal 'compete-lhes:
a) Velar pela guarda, conservação e boa disposição dos
livro.s e mais material da' bibliotheca
sua responsabilidade, propondo para serem encadernados
aquelles que o
necessitem i
b) :\lanter sempre cm dia os catalo~os e competentes
registos;
c) Dirigir a catalogação geral alphnbetica e methodica,
segundo as bases approvadns superiormente;
d) Fazer carimbar com o carimbo especial ,da bibliotheca todos os livros, manuscriptos,
cartas, mappna e documeutos de qualquer ordem, e destinar-lhes a devida collocação i
e) Colleccionar as publicações periodicas i
f) Propor ao conselho a.hninistrativo
as providencias
que julgarem
uecessarias
ao desenvolvimento
da bibliotheca;
g) Fornecer aos officiaes medicas, que façam serviço no
hospital, os livro que ..stes requisitem, ,rarâ. consulta por
temp,! não superior a quinze dias, quando as requisições
forcm auctorisadas
pelo sub-director,
á

•

Do I Iuumaccutlco

Art, 2li,o Ao phurmuceutico
compete:
, .1, U Ter á ua ro::.pon abilidade os medicamentos e utenailio de pharmacia, velando pela sua guarda e conservação, e
'ri pturando o- re spectivos registos ;
2. n Pl'epal'ar ou fazer prepnrar, sob sua responsabilidade,
as PI'\! oripç')()1:i phurmaceutiea
que lhe forem requisitadas
nos tt'rtllOS do pr 'ente rt:'gulalllento;
3,n Propor ao conselho administrativo
as provi leneia!:!
nee 'a, lria::! ao de' nvolviull'uto da pharmacia;
4,° .\prt:'sental'
ao eOIl olho administrativo
IUI requisi.
Ç~) s de medi 'amcntos
e uten ilíos que se tornom neccssa·
riO::! ;
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5. ° Ter a seu cargo o material cirurgico, velando pela
sua guarda, conservação e boa disposição, devendo requisitar ao conselho administrativo
os concertos, reparações
e substituições que se tornem necessarios.
Do otücíat da administração

militar

27.° Ao official da administração militar compete:
1.o Receber os fundos consignados ao conselho admi-

Art.

nistrativo;
2.0 Contar o dinheiro de qualquer proveniencia
que
tenha de dar entrada
no cofre, e bem assim contar e
entregar
devidamente
as quantias que do mesmo cofre
hajam de sair por determinação do conselho administrativo;
3.° Escripturar os registos do conselho admmistrativo,
com excepção dos rcgistos dos artigos e utensilios
cm
carga ao hospital;
4.° Ter a seu cargo o archivo. do conselho, redigir a
eorrespondencia e organisar os recibos e documentos que
hajam de submctter-ee
a processo
ou Bel' entregues a
quaesquer estações ou individuos ;
5. ° Dirigir,
sob immediata íiscalisação do sub-director,
tudo que respeita ú alimentacão dos doentes, tendo sob as
suas ordens, para a boa execução d'este serviço, um dos
segundos sargentos
amnnuensea
do conselho administrativo c o pessoal impedido na cozinha;
G.o Assegurar-se da boa qualiJaele elos gcncl'os, independente
da acção da mesiua natureza legalmente incumbida a (luaesquer outros offlciaes ;
7. ° Comprar a prompto pagamento os gencros que não
estiverem arrematados,
para o CJuedeverá estar habilitado
com as quantias precisas, que receberá do .onselho administrativo;
.
8. o Suhmettcr ao exame do medico de dia os generos
destinados :1 alimentaçlío ;
H.o Vcríücar, por todos os meios que julgar convenientes, se os gcnel'os destinndos ,\. alimentação têem a applicaç:~\) (levida;
10." Assistir amiudadns
vezes á distribuiçào das refeições;
11.° Assegurar
a smeradu limpeza
asseio da cozinha, das arr 'elldações,
dos IIi mailios,
bem nssim o do
pesson] n'ella empregado;
l:!." Desempenhar
os demais scrviçr s de caracter adminietrutivo .que superiormente
lhe forem ordenados.

1." Serie
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de saud.e

0

Art. 28. Aos almoxarifes de saude compete:
a) Ao que desempenhar
especialmente
os serviços da
secretaria:
1.0 Ter á sua responsabilidade
ao guarda, arrumação
e
classificação do archivo da secretaria;
2.0 Examinar e conferir a escripturação feita pelos amanuenses;
.3.0 Dirigir, sob sua responsabilidade, a escripturação dos
diversos registos, livros e mais documentos
a cargo da
secretaria;
4. o Nomear por escala para o serviço os sargentos, cabos e soldados;
5.0 Coadjuvar
o sub-director
em todos os serviços da
secretaria.
b) Ao encarregado especialmente dos serviços de caserneiro:
. 1.0 Ter a seu cargo a casa de operações e a lavanda1'11\ ;

2.9 Receber

os' artigos de mobilia, roupas e utensilios
outros destinados ao hospital, fazer a sua
dlstribllição
conforme lhe for ordenado pelo sub-director,
e escripturar
os respectivos registos;
3.0 Receber e dar entrada e sahida na arrecadação respectiva aos artigos de uniforme, armamento e equipamento
respeitantes
ás praças doentes;
4. o Vigiar pela boa conservação e segurança dos artigos existentes
em arrecadação,
e ainda dos que estiverem distribuídos
pelas dependencias
do hospital e não
est_:jam á exclusiva responsabilidade
de algum official;
o. o Mandar proceder á lavagem da roupa.

0l_l quaesquer

Do cnpel lão

Art. 20.0 Ao cnpcllão incumbe:
1.0 Celebrar mis: a e acompanhar ao cemitério e encommcndar a praças fali cidas, quando estas não pertençam
a corpos da guarnição que tenham presente o respectivo
eapcllao, porque, n'ostc cu 0, 6 ao do corpo a quem pertence ste dever' ,
2.° Descmp nhar o serviço espiritual, bem como ministrar o ensino do cur o de instrucção elementar c da parte
geral do 1.o unno do curso de enfermeiros nos termos da
legislação vigcnte ;
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3.° Ter a seu cargo e responsabilidade
as imagens reIigiosas, alfaias, paramentos
e quaesquer objectos destinados ao culto.
§ unico. O capellão do hospital militar de Lisboa tem
a cumprir para com a companhia de saude os deveres expressos nos n.OS 2.°, õ.", 0.° e tLD do artigo 3U.u do regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito,
Dos cmunucnses

da socrcuu-ín

Art.

30.° Os amanuenses da secretaria têem por dever:
na secretaria ás horas determinadas,
conservando-se
ahi emquanto estiver aberta ;
2. ° Executar todas as ordens do sub-director
e almoxarife de saude com respeito ao serviço de escripturação.

1.o Apresentar-se

Dos amantren-ses do consotuo
0

Art. 31. Aos amanuenses
do conselho administrativo
compete:
1. o Fazer a escripturação
do conselho administrativo
qne lhes for ordenada
pelo oflicial da admini 'tra~t~o militar j
2. ° Coadjuvar
o mesmo official nos diversos serviços
que digam respeito á. alimentação dos doentes.
Dos enfer men-os

Art.

32.° Compete

especialmente
aos enfermeiros:
a boa ordem entre todos os doentes e empregados da enfermaria a seu cargo, suepeudendo
a dieta ou medicação a qualquer doente que, á hora da.
sua. distribuição,
apresento
algum accidente
(lU
pareça
grave, dando immediato conhecimento d'csse facto ao clinico da enfermaria
ou no medico de dia, na ausencia
d'aquelle ;
2.° Requisitar os artigos de limpeza que sejam necessarios na enfermaria;
3. ° Exigir que os serventes da enfermaria sejam escrupulosos no asseio e limpeza d'esta, c cumpram com pontualidade as ordens que lhes transmittirern ;
4. o Responder pela guarda e boa conservnção dos artigos de mobília, utensilios e quaf'squer outros em carga. á
enfermaria j
5. o Verificar se os doentes entrados cal' .ccm dos pr ceitos hygionicos de limpeza e desinfecção, dando,
m tal

1.o Vigiar e manter
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caso, immediato conhecimento ao medico de dia para este
providenciar
como for mais conveniente;
G. o Entregar na arrecadação os artigos de armamento,
equipamento e uniforme das praças entradas, e receber os
mesmos artigos para os restituir quando essas praças tenham alta;
7. o Assistir á visita clínica acompanhado do enfermeiroajudante,
tomando nota de todas as prescripçõea,
tanto
pharmaceuticas
como dieteticas, no caderno da visita medica (modelo n. o 1), devendo, logo quo termine a visita,
vlll'ificar se as indicações exaradas no mesmo caderno estito em harmonia com a descripção feita pelo clinico no
respectivo boletim;
em presença da
8.0 Receber ás horas determinadas,
respectiva requisição, os medicamentos destinados aos doentes da sua enfermaria;
9. o A presentar-se
na cozinha á hora determinada
para
recuberem as dietas e rações;
10. Q Distribuir ás horas estabelecidas o á vista do caderno da visita os -medícamentos
e dietas;
11. o Verificar se os recipientes que devem apresentar na
pharmacia,
destinados
a conter os medicamentos
ou outras substancias,
se acham devidamente
limpos o se têem
a capacidade nec ssaria para as quantidades prescriptaa
no l'eecituario;
12. o Dar conhecimento aos doentes das disposições da
ordem ho pitalar que lhes digam respeito;
13.0 Vigiar pelo bom procedimento dos doentes e não
consentir que lhes sejam fornecidos alimentos ou medicamentos não prescriptos
pelo respectivo clinico ou medico
de dia'
14. o Vigiar pela limpeza corporal dos doentes,
bem
{)?ln~ pelo estado de asseio elas roupas que lhes estiverem
dlstrlbuida!-1, e das de cama, fazendo a sua substituição
~~mpr que se torne indispensavel,
ainda que f6ra dos
las con~ignados no horario para esse effeito ;
15. o Effectllar a substituição das roupas nos dias e horas determinados
no horario :
1G.o Reeeb 'r diariam nte 'do sargento de dia ao hospit~l a cOl'l'e"pondencia destinada aos doentes da enferma11a, e distl'iulIil-a'
0
. 17. Communicar
ao m dico de dia ou ao sargento de
dia, no imp dimento d'aquello, qualquer oecorreucia extraordinaria,
logo que ella se dê;
1 .0 Levar ao conhecimento
do respectivo eliníco ou

,

,
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do medico de dia, na auseneia d'nquelle, as reclamações
ou pedidos apresentados
pelos doentes;
19.° Apresentar ao sargento de dia, li hora consignada
no horario, as praças que tenham alta do hospital;
20. o A presentar-se
immediatamente
no hospital, ao ser
reclamada a sua presença;
21.° Coadjuvar o serviço das autopsias.
Dos enfermeiros-ajudantes

Art. 33.° Cumpre aos enfermeiros-ajudantes:
1.0 Substituir o enfermeiro no seu impedimento;
2.° Coadjuvar
a .execução de todos os serviços da enfermaria,
segundo as instrucções
estabelecidas
pelo director, devendo assistir diariamente
li visita clínica, acompanhando o enfermeiro.
Dos praticantes

do pbnr-mncín

Art. 34.° Aos cabos e soldados impedidos no serviço de
pharmacia compete:
1.0 Auxiliar o pharmaceutico,
preparando
ou manipulando os medicamentos,
sob a sua vigilancia e segundo as
indicações que aquelle lhes der;
2.° Coadjuvar o pharmaceutico
na guarda, conservação
e desinfecção do material cirurgico;
3. ° Cuidar da limpeza, guarda, conservação e arrumação
da mobilia, utensilios e medicamentos.
Dos encar-regndos

do gabinete de hydi-orhor-npín,
e do posto de deeíu fcoção

do balneai-ío

Art. 35.° Os segundos cabos ou soldados impedidos no
serviço do gabinete do hydrothorapia,
balncario o posto
de desinfecção têem por dever, na parte que a cada um
disser rcspeito:
1.° Executar o que lhe for prescripto pelo director technico, a quem Sã6 directamente
subordinados tanto no que
diz respeito ao serviço dos banhos como ao de desinfecção;
2.° Preparar,
auxiliados pelos serventes,
os Lanhos de
limpeza ou coadjuvar os enfermeiros a preparar os banhos
mcdicinaes para os doentes, segundo as prescripções
dos
clinicos;
3.° Proceder á limpeza e deainfecção dos doentes entrados, auxiliados pelos serventes, segundo as prescripçõos
do medico do dia;

1." Serie

ORDEM DO EXERCITO N."

io

729

4.° Tratar elas roupas destinadas ao serviço dos banhos,
que estejam á sua responsabilidade,
qlhando pela sua conservação e limpeza;
. 5.° Vigiar pela limpeza e conservação do posto de deslUfec~ão, mobília, utensilios e apparelhos ali existentes, e
bem assim pelo balneario , c muito particularmente
elas tinas, que devem, permanentemente,
achar-se no melhor estado de asscio;
6.° Manter em bom estado de conservação os apparelhos de aquecimento e de applicações hydrotherapicas
;
7.° Ter a seu cargo a recepção e entrega elas roupas e
mais artigos para desinfectar,
e fazer a respectiva escriptu ração ;
8.° Vigiar o serviço dos serventes e dos individuos empregadoe na desinfecção, verificando que se cumpram com
rrgor as instrucções estabelecidas
para esse serviço.
Do fiel das arrocadações

Art. 36.° Ao 'segundo cabo ou soldado, impedido no
serviço das arrecadações
a cargo do almoxarife de saude,
compete:
1.o Manter a ordem, regularidade e limpeza nas arrecadações a seu cargo, para o que terá um servente como
auxiliar;
2. ° A guarda, conservação e arrumação dos artigos de
mobilia, utensilios, roupas e material de guerra existentes
~as arrecadações, e bem assim na secretaria e mais compartlmentos que não estejam a cargo de outras entidades, pelos quaes é responsavcl para com o almoxarife ;
3." Auxiliar o almoxarife na escripturação
e entrega de
todos os artigos á sua responsabilidade;
4.° Remetter á lavandaria ou á desiufecção as roupas e
quaesqucr artigos que d tal carcçnm, segundo as indicaçocs que lhe forem dadas pelo almoxarife.
Do coztnhcir-o

Art. 37. o Cumpre ao cozinh -iro :
1.0 Preparar as refeicões dos doentes, cm harmonia com
as indicaçõs» que lhe f;ll'em Judas pelo oflicial que dirigir
a alimentação;
. ?o Conservar a coainha, bem como os artigos de mobilia e utensilios ali existentes,
no melhor estado de as-

seio ;
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3 o Receber os generos que tiverem de ser empregados
nas refeições, ficando responsavcl pela entrada DOS caldeiros das quuntidudoa que lhe tiverem sido fornecidns ;
4.0 Não permittir que saia da cozinha comida alguma
antes das horas determinadas.
salvo caso de ordem ospecial;
.
.
5. o Proceder com a máxima igualdade à divisão c distribuição das rações ;
G.o Presta.' os esclarecimentos
que, sobre os assumptos
que digam respeito {t sua arte, lhe forem pedidos pelo official que dirigir li alimentação, e prevenil-o opportunamcnte
sempre que no serviço da cozinha occorra qualquer transtorno qUt" exija immediatas providencias;
7. o Vigiar pelo exacto cumprim ..et to dos devores dos
seus subordinados,
e participar immediatamcnto
ao official
que dirigir a alimentação
qualquer falta por elles commettida j
8.° NflO consentir a pcrmnnencia
na cozinha, excepto
em serviço, senão ao pessoal superior do hospital.
Do ajud.mte dll cozinha
0

;\1'1. 38.

Compete

ao ajudnntc

rle cozinha:

1.o A uxiliar o cozinheiro nos serviços a seu cargo, c
principalmente
cuidar do aÀst'io . limpeza dos artigos de
mobília
utcnsilios existentes nn coz inha j
2.0 Na ausencia do cozinheiro, exercer as r spectivas attribuições o deveres.
P,

Do por-teir-o

Art. 3\).0 O porteiro, cujo Jogar é, em dias alternados,
exercido por segundos cabos ou soldados, tem por dever:
1.0 Abril' diariamente
H porta principal
do edifieio ao
toque de alvorada, o fechai-a ao toque do recolher, entregando a chave <la mesma 110 medico de dia, em seguida
ao toque de silencio;
2.° 1'1l0 permittir quI' no hospital entrem pe soas estranhas ao estabelecimeuto,
excepto 110' dias em que seja facultada a visita aos doen tos, <> ainda quando fórn d'estes
dias (,btt'llham lie nça especial do director ou medico de
dia, d vendo pormirtir a. entrada cm qualquer occasii o aos
ofliciaes quo se apresentem
uniformisudo ;
3.° Não consentir que, com de. tino aos do nt s, ntre
comida, bebida, ou artigos de vestuário i
4. o ()uid<ll' da limpeM e asseio da entrada do ho pitalj

1.' !:kric
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5. o l'ÜI) permittir qnc 110 vestilJUlo permaneça. qualquer
individuo
que 11:10 i:;('ja oflicial ;
G.o ~'ao peruiitcir a saidn de ar tigos da fazenda ou de
uso particular sem que hnja a devida auctorisação ;
7 u Fazer os toques' de sineta ás horas indicadas 00
respectivo
horurio, e os quc lhe forem ordenatlos pelo
mcrlico de <lia ou sargento de diu ;
)
8.0 ...'ao perruittir
que doente algum saia do hospital
sem q ue I ara isso tenha a de'vida anctorisaçâo.
Do-s

b

t v e.nte s

'01

geral

Art. 40.0 Aos serventes compete:
1.o Cumprir com puntuulidade
as ordens

que recebe'er
diligentes
no rlesempenho
dos divei sos serVI<;<)S(!t., que forem incumbido , procurando fuullliarisar-se
com o serviço e adq uirir cOllhecilllcnto dos deveres que
lhe estão mareados;
2. o pr> «ntar-s com 08 fatos apropriados nos differentes serviços que tiverem a cumprir;
3. o ,,':lo cotlllntlllicar com ()~ doentcs a não ser cm objecto de t-;'t viço, 0·'0 lhes comprando nem entregando (plae8quer alimentos on medicamentos
'ltl' nào tenham sido superiormeutc- auctorisados ;
4." De" mi> Ilhar qua11luCI' serviço ct'pl'llial que lhes seja
det arminado , embora não expressamente
dei:!ignado n'este
regulamento.
r~ru,

Dus!': r-vente dus cllful'marins

Art. 41.0 A. obrigaçõei:! dos serventes são :
1.° A limpeza dos ut li ilios ela ollfermaria;
Yarr r as enfermarias
e lavai-as, quando e como
111e8for indil·ltllo;
:LO Conduzil' as nxerga.,
roupas, aguas e o mai' que
for l1PC "ario para lilllp Z,L dU!l call1a~ e dos dOt:'ntl>K;
. 4.0 Conduzir o:; cml:w 1'1''' para a casa da autopsia, ,. sbl.~~, findl~ e ta,
conduzil-o
ao d posito r spedi \'0 ;
• ~).o Conduzir
á cozinha, ás hor:. d tcrruina,hts; os utell8Iho', para. em pr ouça elo nfl'rm('iro, r c 1.)\;)r'm II' dieta e r,l(;ões;
H.o OU!llluzir p, ra a pll'lrm:Ll:ia, <\s horas cstab lecidas
no hOl'lll'io, a' \'<tt"ilh
p: 1':1, em pl'csen~a do IIfcrlllúiro,
1"c ucr{'m e cOIHluzirem
J>'ll'a a C'nfertlluria
os medica·
mento para 08 do lIte ;
7. o f.~nz r o 8 rvi<;o d pitluetc
e v6hs que lhes für de~.o

terminauo.
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do gabinete de hy dr-other-apín, balneario
e posto ele destnrecçno

Art. 42.0 Os serventes do gabinete de hydrotherapia,
balneario
e do posto de desinfecção,
tê em por dever na
parte que a cada um disser respeito:
1.o Barbear e cortar o cabello aos doentes;
2.0 Auxiliar o encarrcgado d'estas dependencias na preparação dos banhos de limpeza, e bem assim os enfermeiros na dos banhos medicinues ;
3. o Coadjuvar a limpeza e desinfecção dos doentes entrados;
4.0 Proceder á. limpeza e arrumação do gabinete de hydrotherapia,
balneario
e posto de desinfecção, tendo em
especial attenção a limpeza das tinas para banho;
5. o Coadjuvar o encarregado em todos os serviços, tanto
do balneário como do posto de desinfecção •
. Dos (i;t.ll ventes dos lubor-ator-íos de bacteriologia
c do l'uüiogl'nphia
e do gabinete de ophtalmologta

Art. 43.0 Aos serventes dos laboratorios de radioscopia
e de bactereologia
e do gabinete de ophtalmologia compete:
1.0 A guarda, conservação, limpeza e boa ordem de
todo o material e mobília existentes no laboratorio ou gabinete que a cada um disser respeito;
2. o Executar
o que lhes for prescripto pelo respectivo
director elo laboratoric ou gabinete;
13.0 Avisar immeJiatamcnte
o director do Iaboratorio
ou
gabinete de qualquer
facto extraordinário
que reclame,
com urgcncia, a sua presença.
Dos serventes
0

<la,..;al'roco,la"ões

Ar]. 44. Os serventes das arrecadações
a cargo do almoxarife tle saude têern por dever:
1. o Proceder :t limpezn l' arrumação dila arrecadações,
auxiliando: o fiel n'esse serviço ;
2. o Coadjuvar
o fiel na recepção e entrega de quaesqlH!r artigos;
3.° Conduzir à Iavandnria
ou á desinfecção as roupas
e out r08 artigos, segundo as indicaçõ s do fiel ou almoxarifo ;
4. o Cuidar, segundo as in(iicac;ões do fiel, dos artigos
de uniforme, equipamento
o armamento que P rtençam ás
praças cm tr: tamento no hospital.
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da phar-macía

Art. 45.0 Aos serventes da pharmacia compete:
1.0 Tratar da limpeza e arranjo da pharmacia
e suas
d~pendencias,
sob a immediata vigilancia do praticante de
dia, cujas ordens cumprirão,
bem como quaesquer
pres~ripções determinadas
pelo pharmaceutico;
,
2. o Auxiliar o serviço proprio da pharmacia,
segundo
~s indicações do pharmaceutico,
tendo sempre os utensilIos e mais material em condições de ser empregado na
manipulação ou preparação
dos medicamentos.
Do

serv

-rite da onpella

Art. 46.0 Ao s rvente da capella compete:
. 1.0 Cuidar da limpeza e arranjo da capella, e bem asSIm das imagens, alfaias e de quaesquer objectos destinados ao culto, segundo as indicações do eapellão;
2.0 Aprender
a servir de acolyto ao capellão,
para
quando este celebrar mi sa;
3,0 Acompanhar- o respectivo capellão nos funeraes de
praças que fallecerem no hospital.
4.° Cuidar da limpeza e arranjo da casa para autopsias
e do deposito de cadavercs.
Do s r-vento

da ítl umiunçãc

Art. 47. Ao servente encarregado da illuminação compete:
1.~ Cuidar da Iimpeza, aviamento
e conservação dos
candlcu'OS em serviço, ficando rcspol1suvel para com o almoxa.rife de saude, a quem
immediatamente
subordinado, por qualquer falta que possa ser oncontrada e de que
nao tenha dado conhecimcnto ;
2.0 Ser responsavel para com o mesmo oflicial por todo~ o", artigos de illumiuação exi tentes no deposito;
3. o Ser pontual
m accendor os candieiros
ás horas
com~)\.·,tcntc
em apagaI-os ,í maneira que terminarem
os ~hfl rentes s rviços a 'I 11 for nn destinados,
conforme
as lllstruc<;õcs que tiv r recebido supcriormcnte ;
4." I<:lllPl'l·gar a maior vigilanda
1111. ill um iltf\(;r~O
para
que, sl'Ja qual for o systcmu adoptado, não hajam perdas
011_ consumo
excessivo ;
. :'>.0 Part'C'ipal'
ao allllo."llrUc de SltUdll, e na RlH\ ausenela ~~ome<lico de dia, qualquer novi<.lade que encontro no
8e1'\:1<;0a s u cal'''o, e tom. r tu; providencias
pal',L preVCUlr ou remediar qualquc·r tran.torno
que pOlisa OCCOI'I'01';
0

ó
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G.o Cuidar da limpeza e arranjo
dos aposentos do medico de dia.
Dos serventes

da secretaria

L' Serie
geral e

da. cozinha.

da cozinha compete cumprir
Art. 48. Aos serventes
as ordens relativas ao serviço da cozinha, que lhes forem
dadas pelo cozinheiro a que são iunnediatamente
subordinados.
0

SECÇL\O

v

Substituição de funcções
49.0 As subetituições,
de que trata esta secção,
pela seguinte fórma:
1.0 O director será substituido pelo suo-director,
o qual
não poderá alterar o que por aquello tenha sido tstabel oid o , senão quando causa impe riosa a i so o obrigue, ncm
Art.

far-se-hão

accumulará

HS

funcções

de director

om qUllebquer ou-

tras;

:!.o O sub-director será substituído pelo capitão medico
mais antigo que, nos termos d'esto regulam nto, de empenho serviço clinico no hospital.
As funcçõcs de sub-director
são inaccumul veis com
quae~<tlll~r outras, excepto quando desempenhada"
pelos
directores
dos labornturios,
gabinetes de ophtalmclugia
e
de hydrotherapia,
balneário
e posto d desinf c~'li(), que
as accumularâo
com as inherentes a estes cargos, sendo
porém disp usados do serviço clinico ;
3. U UI! directores
dos Iaborutorios sub titueui- e enfre
si, u na falta de amuos por outros requi itados {l '( mpetente auctoridade militar ;
.
4.° Os directores dpl' gabine: , d ophtahnolr ia, hydrotherapia,
balneário c posto de desinfoc 'ao
rao substittiidos por um dos direetorr S dos laboratorio , CJ.tI. lido ambos se ach nn present s; no ca o contrario, . rá rt qui i ado
um oflicial medico á comp stcnte uuctori :iade miht r;
5.° O phurmaceutico,
na falta de ofíieia] do II P divo
corpo, E-Icrá llbstitui!lo }ll)r UIIl do quadro da n erva, roqui itatlo para este fim II. ('ompl'tent
auctoridlld
milita!'.
Ao substituto, se receber solrlo do o tudo, s rá abon da
a gratillciu;ão mensal de !fl;)OOO róis, e nl\o o r
b mIo
terá direito ao soldo o graWicaçl~o corr :lpond!lt
ao eu
posto;
6.° () omeial da adll1ini:;trn~'l~o militar ': ub~titllido por
outro da mesma cll1s o ou por um omcial do qU!l(1l1Oda r -

1.-

crie
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s~rva ou reformado com gl'aduaçli.o não superior
do subdirector' ,
N'este ultimo caso, ao .official que o substituir será abonada a gr;,titicaçao mensal de lf}:)OOO róis;
7.° }:-;almoxarifes de snudo substituem-se
entre si.
Na falta, porém, de oílieiaes dn respectivo corpo, :Wl'ão
substituid ..s por officiacs (lo quadro ele reserva ou reformados, d patente não su perior a capitão, nos quaes será
abonada a gratifica<;: o nicnsul de 10;5000 réis ;
8.0 O capellão será substituido por qualqu r individuo
d'csta classe, requisitado ao cUlllmllndo da divisão.
á

SEC~'AO VI

Do serviço

clínico

Art. [lO. o O serviço clinicc do hospitaes será d('scmpenhado pelos capitães e subalt mos medicos (los corpos
e eetabelecimcntos
militares ex i teutes na localidade e immedia au.ente sub dinados ao commando da divieão , e
bem a sim pelos P rtencentes
ás guardas municipu s e
fiscal.
§ 1.0 Os officiaos rncdicos dos corpos aquartelados
em
Relem não farão serviço }'(, hospital militar de Lisboa.
§ :.l.O 1')\0 pOdCla.O exercer o serviço clínico na mesma
orca~ião ,)S dois mcdicos d um l'c~imento, salvo () caso
de nno h ver na escala outro oflicial prompto para ser
nomeado .
. § 3.° Os officiaes da companhia de saude farão excluIlIYallH.mtc serviço na enfermaria
de tinada á instrueçâo
dos alumnos do curso de cnfcrmviroe, a que se refere o
~ 2.° eh artigo G7.0 do regulam mto geral das escolas para
praças de preto
Art. 51.0 O officiaes medicoa, a quem comp til' o trata~pntn
dts enf rmos, de:empC'nllfll'lw e te serviço por
perlOdo d tr. Ul ze.,. ndo nomeados por e::!cala c agrupando os .lIbalt mo ('om os capitil.{'s.
d :K te periotlo
.. rao conta<lOl:! tlempre desde () dia 1.°
O mI Z ,'III qu
o mci I. apn' ntc, 011 do UlCZ srguinte,
sCl?undo ti reI' com <;ano a clini('(l nntes do dia 1ti Oll dePOlS do dia 1 Ó.
uni 'o. O di!' 'lor do g,lhinde d ophtalmologia t rã
p rlllan ntrmrntr a Il ca!'''o li J"I'!lprcti\'a enf 'rmlol'ia .
;)2.0 O medico qlle iiv l' ('oncluido o pCl'io(lo de
ChnlCa dev r' acomp nhar O que () substituir na primeira

.1\1't.
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visita que este fizer aos doentes, prestando-lhe
todos os
esclarecimentos
que forem necessarios para o bom tratamento d' estes.
Art. 53.0 O numero de clinicos nomeados para serviço
será regulado pelo numero de enfermarias,
de moera que,
em regra,
cada uma fique a cargo de um medico, que
poderá exercer clínica em mais de uma enfermaria, quando
o numero total dos doentes que tenha em tratamento
não
seja superior a quarenta, ficando ao justo criterio do subdirector a distribuição equitativa d'este serviço.
Art 04.0 Aos clínicos compete especialmente:
1.0 Passar diariamente,
á hora marcada no horario, visita aos enfermos, fazendo n'essa occasião as prescripções
pharmaceuticas
e dietéticas, sendo aquellas para as vinte
e quatro horas que se seguirem e as dieteticas para o dia
seguinte.
Estas prescripções
serão dictadas em voz alta, devendo
o abono de dietas extraordinarias
ser j ustificado no boletim clinico (modelo n, o 2);
2.0 Visitar extraordinariamente,
a qualquer hora do
dia e da noite, os enfermos que de tanto necessitarem,
prescrevendo
tambem n'essa occasião a medicação que
julgarem indispensavel ;
3. o Cingir-se ao formnlario dos hospitaes militares, recorrendo
só em casos de provada necessidade
a outras
prescripções,
designando porém a fórma e a dose por extenso, e j ustificando pormenorisadamente
no boletim clinico a, necessidade do medicamento prescripto;
4.0 Escolher entre os medicamentos que podem ser empregados com igual efficacia aquelles que fçrem de mais facil acquieição ;
5. o Vigiar pelo arranjo e hygiene da enfermaria a seu
cargo;
6.0 Vigiar, pelos meios que julgarem convenientes , que
os doentes não pratiquem actos que os possam prejudicar
e que os enfermeiros e serventes sejam exactos e escrupulosos no cumprimento dos seus deveres;
7. o Assistir por vezes á distribuição dos medicamentos e
dietas, examinando a qualidade e quantidade;
ti.O Suspender
todos os medicamentos
e dietas quer
prescriptos
anteriormente,
devam deixar de usar-se;
9. o Vigiar o modo por que os enfermeiros praticam os
pe~sos e cll.~ativos, fazendo aquelles que pela sua grà:idade
assim o eXIJam;
10. o Fazer as operações necessarias ao tratamento dos
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doentes, podendo, com auctorisação
do director, d~l~gar
n'outro facultativo esse encargo ;
11.0 Auxiliar. as operações que houverem de ser fe~tas
a doentes que não ebtejam a seu cargo, quando para ISSO
sejam nomeados;
12.0 Fazer as requisições (modelo n." 3) dos apparelhos e instrumentos necessarios para qualquer intervenção
cirurgica,
ficando responsaveis
por elles até á sua entrega;
.
..
13.0 Fazer, passada a visita, as requiSIções dos medicamentos, rações e dietas (modelos n.?" 4, 5 e 6) que deverão estar entregues na secretaria até ás doze horas do
dia;
14. ° Solicitar as conferencias medicas, ordinárias ou extraordinarias,
que julgarem indispensaveis
ao tratamento
dos doentes, fundamentando
no boletim clinico a sua necessidade;
15.0 Propor as medidas que julgarem convenientes a
bem do serviço, da hygiene hospitalar
e da saude das
praças;
Hi.O Propor plU"a passeio os doentes que d'isso careçam, o que justificarão no respectivo boletim clinico ;
17. o Propor, justificando
no boletim clinico, a transferencia dos doentes para outra enfermaria ou hospital, onde
pelas ~uas condições ospeciaes lhes possa ser ministrado o
devido tratamento;
.
18.0 Providenciar
para que os doentes conservem o indispensavel asseio corporal;
19.0 Propor para serem presentes á junta hospitalar os
doentes que julguem ns.s condições de serem submettidos
á mesma junta, justificando a sua proposta nos respectivos
boletins clinicos;
20.0 Dar alta aos doentes que" não careçam de continuar em. tratamento
no hospital, exarando nos respectivos
boletins clinicos o correspondente
averbamento e mandando-os entregar na secretaria até ás doze horas do dia em
que devam sair;
21.0 Arbitrar convalescença até quinze dias aos doentes
q~le tiverem alta, podendo prescrever, quando julguem indispeusavel, o abono do rancho dos sargentos, durante toda
ou parte da convalescença, ás praç.as a quem pertença o
uso do rancho geral, e devendo tudo exarar e justificar no
respeetivo boletim clinico;
~2. ° Escripturar,
com letra legivel, os boletins clinicos
na parte não preenchida
pela secretaria,
pondo uma li-
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nha transversal
entre a nota de cada dia, e assignando-os
no principio e fim da sua observação.
No dia em que não
haja alteração pathologica a referir nem modificações a introduzir na therapeutica
ou na dieta, preencherão as casas
respectivas
com a palavra idem, As dietas devem ser escriptas por extenso, e as prescripções medicamentosas por
fôrma que facilmente se conheça a medicação em uso e o
modo e horas da sua applicação ;
23. o Entregar ao sub-director a nota dos doentes (modelo n o 7) que, pela gravidade do seu estado, careçam de
vigilanoia especial do medico de dia ou de que este lhe
faça algum tratamento;
24:. o Indicar immediatamente
ao director, para os effeitos do n." 12.0 do artigo 22.°, os doentes, cuja vida perigue, e bem assim os que tenham fallecido ;
2õ.0 Fazer as autopsias dos doentes fallecidos nas enfermarias
a seu cargo, exalando nos respectivos boletins
clinicos o seu resultado;
e aj udar as que tiverem de ser
feitas a fallecidos n'outras enfermarias,
quando para isso
sejam nomeados,
§ 1.0 Quando o clinico da enfermaria necessitar pessoal
estranho á mesma para levar a effeito qualquer operação,
autopsia ou serviço extraordiuario,
deverá assim participai-o ao sub-director, para este proceder ás nomeações que
sejam indispensaveis.
§ 2. o A todos os doentes fallecidos nos hospitaes e ás
praça;; que repentinamente
falleçam fóra d'elles e cujos
cadáveres
tenham sido para ali removidos, far-se-ha autopsia, salvo os casos em que por qualquer ordem de rasões hygienicas,
sociaes, ou por não offerecerem interesse
sciontitico, o director entenda dever prohibil-as ou dispensal-as.
§ ~.o Para fazer as autopsias ás praças'fallecidas
fóra
dos hospitaes, será nomeado um dos médicos das unidades
ou estabelecimentos
a que pertenciam essas praças, e na
sua falta será feita pelo medico de dia.
SECÇÃO

VII

Dos serviços ordinarios

e diarios

Art. 55.0 'rodos os serviços serão executados ás horas
fixadas pelo horario ou por ordem especial, e serão annunciados por toques de sineta (tabella A) mandados executar pelo medico de dia.
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geral 'é o seguinte:
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§ 1.0 Todos os mais serviços serão estabelecidos em horarios elaborados
nos termos do n. o 6.0 do artigo 24. o,
tendo em vista que o horario para as refeições do pessoal
estará cm harmonia com os serviços dos corpos onde essas
praças estiverem addidas.
§ 2.0 Dadas circumstancias extraordinárias,
os commandos das divisões, sob proposta do director, poderão alterar
o horario estabelecido por este regulamento, em quanto durarem essas circumstancias.
Art. 56.0 Para o serviço geral do hospital será nomeado
diariamente
o seguinte pessoal:
Um medico;
Um sargento;
Um enfermeiro i
Um enfermeiro-ajudante
i
Um praticante de pharmacia ;
Fachinas
(em numero variavel, segundo as necessidades) ;
Duas ordenanças.
§ 1.0 Serão também nomeados :
a) Para o serviço de vigilaneia durante o dia, em cada
enfermaria,
um servente de piquete;
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b) Para o serviço da ronda ao hospital, durante a noite,
dois enfermeiros e dois enfermeiros-ajudantes;
c) Para o serviço de vigilancia durante a noite, em cada
enfermaria,
dois serventes de véla.
§ 2.0 O enfermeiro-ajudante
de dia terá a seu cargo o
serviço do posto de soccorros, 80b a direcção do medico
de dia.
Art. 57.0 O serviço diário de que trata o artigo anterior começa á hora marcada no horario para o serviço
clinico e termina a igual hora do dia immediato; o serviço
de piquete começa ao toque de alvorada e finda ao de recolher; e o serviço de ronda e véla desde esta hora até á
alvorada do dia immediato.
Art. 58.0 O pessoal a que se referem as alineas b) e c)
do § 1.0 do artigo 56.0 será dividido em dois turnos, funecionando, o primeiro, desde o toque de recolher até á uma
hora da manhã, e, o segundo, desde esta hora até á alvorada.
§ 1.0 Cada turno é constituido por um enfermeiro e um
enfermeiro-ajudante,
para o serviço de ronda, e de um servente por enfermaria, para o serviço de véla.
§ 2.° O enfermeiro e o enfermeiro-ajudante
de dia fazem sempre parte do primeiro turno.
Art. 59.0 O serviço dia rio é nomeado, por escala, do
seguinte pessoal:
1.0 O medico de dia, dos subalternos medicos que devam exercer clinica no hospital;
2. o O sargento de dia, dos sargentos em serviço no
hospital, com exclusão do segundo sargento amanuense
do conselho administrativo,
encarregado
de coadjuvar o
official da administração
militar nos serviços de alimentação dos doentes;
3.0 O enfermeiro de dia, dos primeiros cabos em serviço no hospital, com exclusão do que estiver impedido
na pharmacia ;
4. o O enfermeiro-ajudante
de dia, dos segundos cabos
ou soldados q ue, «indo o 1.0 anno do curso de enfermei1'0s' não estiverem impedidos em qualquer dos serviços
indicados no n. o 4. o do artigo 1ü. o ;
5.0 O praticante de pharmaeia de dia, dos cabos e soldados que ali estiverem deaempenhando
serviço;
6. o As fachinas, dos soldados serventes
que não fizerem parte do pessoal das enfermarias,
e bem assim que
não estiverem impedidos n'algum serviço especial;
7. o As ordenanças, dos segundos cabos ou soldados ser
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ventes que não façam parte do pessoal das enfermarias
e
não estejam impedidos n'algum serviço especial;
8. o Os piquetes e vélas para cada enfermaria, dos serventes que não estiverem impedidos n'algum serviço especial.
§ unico. Para o serviço de medico de dia haverá sempre, promptos na escala, pelo menos, tres subalternos medicos.
do
Art. 60.0 O pessoal de serviço diario é inseparavel
hospital durante as vinte e quatro horas de serviço, de
onde não se afastará emquanto não for substituido.

SECÇÃO VIII
Deveres

do pessoal

de serviço diario

Do medico de dia

Art. 61. o Ao medico de dia compete:
1.0 Comparecer
no hospital para entrar de serviço á
hora estabelecida 110 horario para o serviço clínico, apresentando-se ao sub-director;
2. o Superintender
no serviço interno e policia, prevenindo e remediando
todos os casos que de si dependam;
3. o Vigiar pelo asseio e hygiene do hospital;
4. o Mandar fazer os toques de sineta para os diversos
serviços ás horas determinadas
no horario ;
õ. o Examinar cuidadosamente as cozinhas, a qualidade
e quantidade dos generos para a factura das rações e dietas;
6.0 Assistir á recepção de todos os generos destinados
á alimentação
dos doentes, verificando a sua qualidade;
7.0 Occorrer a qualquer necessidade clinica que se dê
em alguma das enfermarias do hospital, na ausencia do
respectivo
clinico, devendo tomar as providencias dieteticas, medicamentosas
ou quaesquer outras que o caso req ueira, exarando no respectivo
boletim, que rubricará,
tudo que a sua observação clinica tiver apurado, e bem
assim a sua intervenção,
quer cirurgica quer medica;
8. o A ttender a todos os doentes que se apresentarem a
receber curativos no posto de soccorros, determinando
a
especie de curativo que devem receber, e executando as
operações que julgar necessarias, quando a causa determinante da ida do doente ao hospital tiver sido um accidente de occasião ;

.
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9. o Em registo especial (modelo n. o 8) que constará d.
quatrocentas
paginas uteis, inscrever
as notas relativas
aos doentes de que trata o numero antecedente.
Com particularidade
deverá notar todos os factos que importem
esclarecimentos
para a acção da justiça com rela(:ào 80S
doentes por effeito de aggressl'l.o ou em quem se suspeite
os effeitos de crime ou delicto de outra ordem;
10.0 Receber os doentes que se apresentem por terem
baixa ao hospital, designando-lhes
a enfermaria,
a ração
on dieta, e prestando-lhes
os soccorros immcdiatos quando
d' elIes necessitem;
11. o Assistir na cozinha e na pharmacia á recepção pelos enfermeiros
das rações, dietas e medicamentos,
vigiando tanto quanto possivel a sua distribuição nas enfermarias;
12.0 Prestar
todos os esclarecimentos,
quando consultado, sobre duvidas que a08 enfermeiros se offereçam relativas á parte technica da execução dos serviços a seu
cargo e correlativa
interpretação
das disposições regulamentares;
13. o Exercer todos os cuidados e vigilancia para com os
doentes que, pela gravidade do seu estado, constem das notas (modelo n. o 7) que lhe serâo entregues pela secretaria;
14.0 Fazer as autopsias ás praças fallecidas fóra do
hospital, na falta dos medicas das respectivas unidades ou
estabelecimentos;
15.0 Vigiar se os enfermeiros, bem como todo o pessoal
empregado
nas enfermarias
e cozinha, cumprem
as ordens e regulamentos em todos os seus preceitos;
16. o Tomar conhecimento de todo o detalhe de serviço
das enfermarias,
assistindo a todas as formaturas do pessoal, quando o hospital não seja séde de companhia, e verificando se se cumprem os preceitos regulameutarcs
;
17. o Verificar,
ao recolher,
a comparencia do pessoal
para o serviço de vigilancia durante a noite, dando ao sargento de dia as ordens ou instrucções que houver a transmittir-lhe
e ordenar-lhe que elabore uma minuta, que visará, das prescripções especiaes e cuidados a pôr em pratica durante a noite e que constem das notas (modelo

n." 7);
18.0 Vigiar durante

a noite Q serviço de ronda
19. o Abrir os telcgrammas
e correspondcncia
tiver a designação de urgente, quando não esteja
pital o director ou sub-director j
20.0 Na ausencia do director e sub-director,

e vélas ;
que conno hosfazer os
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avisos de que trata o n ,? 12.° do artigo 22.°, sempre que
pelo pessoal de serviço tenha conhecimento de qualquer
dos casos que ali se trata, depois de verificar a sua veracidade;
21. ° Tomar, não estando no hospital o director ou subo
director, as providencias necessarias para o cumprimento
de qualquer
ordem. urgente que receba das auc.toridades
militares, dando immecliato conhecimento
ao director
e
eub-director ;
2:2. o Assistir á saida das praças que tenham alta do
hospital e que lhe serão presentes pelo sargento de dia,
devendo verificar a sua identidade
pelos respecti vos titulos, que lhe serão entregues pela secretaria, e bem assim se estão em condições de poderem sair, porque, em
caso contrario, ordenará que fique sem effeito a alta de qualquer doente, tomando as providencias que o caso requerer
e fazendo de tudo menção no respectivo boletim clinico e
na sua parte de serviço;
23.0 Conservar em sou poder, durante a noite, a chave
do portão de entrada do hospital, que fará abrir pelo sargento de dia, sempre que se torne necessario ;
24.° Entregar
na secretaria, findo o seu serviço, a respectiva parte (modelo n. ° 0), onde deverão constar as occorrencias e faltas que se tiverem dado, e bem assim todos
os esclarecimentos
pedidos pelo mesmo modelo e quaesquer outros que habilitem o director do hospital a conhecer de todos os factos que se tenham dado c ql1e interessem não só ao serviço e disciplina, mas tambem, e, principalmente,
a tudo que se relacione com o tratamento
e
bem estar dos doentes.
Do sargento

Art.

de dia

62.° Ao sargento do dia compete:
á hora determinada
para o serviço
clínico, ao medico de dia, a quem coadjuva em todo o serviço interno e de polieia ;
2. o Vigiar assiduamente
pelo asseio, hygiene e arranjo
do hospital e suas dependencias;
.
3.° Vigiar o serviço de limpeza do hospital ás horas
que estiverem estabelecidas;
4. o Acompanhar o medico de dia em todas as visitas ou
revistas que pa~sar ao hospital;
5. ° Relacionar
as fachinas, em seguida ao toque para
o serviço clinico, para as poder detalhar para os diversos
serviços ;
.

1.0 Apresentar-se,
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6.° Reunir, á hora estabelecida, as praças que devam ter
alta do hospital, passando-lhes
revista, a fim de verificar
se todas receberam
os artigos do seu uniforme, armamento e equipamento
com que tenham entrado, apresentando-os ao medico de dia e entregando-os
por fim aos
cabos das respectivas unidades, encarregados
de os receber, com os titulos de alta e relações a que se refere o
§ 1.0 do artigo 173.°;
7.° Vigiar a illuminação do hospital, mandando accender os candieiros que se tenham apagado, e não consentir, depois do recolher, luz onde não seja permittida;
8.° Acompanhar
o medico de dia nas distribuições de
rações, dietas e medicamentos
e em todos os serviços de
ronda, fiscalisação e vigilancia;
9. ° Reunir, ao recolher, o pessoal nomeado para o serviço de vigilancia durante a noite, transmittindo-Ihe
as
ordens ou instrucções
que -receber do medico de dia, estabelecendo o serviço do primeiro turno e entregando aos
enfermeiros de ronda a minuta de que trata o n." 17.° do
artigo 61. ° ;
10. ° Vigiar repetidas vezes durante a noite, e ás horas
determinadas
pelo medico de dia, o serviço de rondas e
vélas, devendo assistir á uma hora da manhã á substituição do primeiro turno, e á transmissão da minuta de que
trata o numero anterior;
11.° No caso de fallecimento de qualquer doente, e 'na
ausencia do respectivo
enfermeiro, promover,
depois de
auctorisado
pelo medico de dia, a immediata remoção da
cama com o cada ver, procurando
que essa remoção se
faça com o maior cuidado para que o facto produza o menor alarme possível ;
12.° Abrir o portão do hospital durante a noite, sempre que receber ordem do medico de dia;
13.° Apresentar-se,
á hora estabelecida para visitas, na
sala apropriada,
a fim de promover a comparencia dos
doentes procurados,
fazendo acompanhar
ás enfermarias
as visitas dos que não possam d' a li sair.
"Cumpre-lhe
também vigiar pela boa ordem na sala de
visitas, não consentindo que se transgridam as prescripções
estabelecidas.
Do cnjer-meír-o

de dia

Art. 63.° Ao enfermeiro de dia compete:
1.0 Apresentar-se
ao medico de dia, á hora determinada para o serviço clínico, e seguidamente ao sargento
de dia;
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2.0 Auxiliar o medico de dia em todos os serviços da
sua especialidade;
. 3.0 Prestar serviço no posto de soccorros nos casos em
que o medico de dia o julgue conveniente e não seja necessaria a sua presença em qualquer enfermaria;
4.0 Vigiar o serviço dos piquetes durante o dia, nas
horas em que os respectivos
enfermeiros estiverem ausentes, verificando o exacto cumprimento dos seus deveres'
o Desempenhar
o serviço de ronda durante a noite,
vigiando constantemente,
e por todas as enfermarias, desde
o recolher até á uma hora da manhã, se os serventes de
véla estão bem vigilantes e cuidadosos e se os doentes carecem de quaesquer soccorros ou cuidados, tendo em especial attenção os que tiverem sido indicados como sendo
grave c) seu estado.
N'este serviço será coadjuvado pelo enfermeiro-ajudante
de dia, que igualmente rondará, e na mesma occasião, por
outras enfermarias,
não dispensando o serviço de um o
do outro;
6. o Participar
immediatamente
ao medico de dia qualquer occorrencia que encontrar, tanto no que disser respeito ao serviço interno e de policia, como tambem, e, principalmente, no que diga respeito ao estado dos doentes ou
que com elle se relacione;
7.0 Na ausencia do respectivo enfermeiro e no caso de
fallecimento de qualquer doente, participar esse facto, immediatamente,
ao sargento de dia.

5.

Do enfermeiro-ajudunte'de

dia

Art. 64.0 Ao enfermeiro-ajudante
de dia compete:
1.0 Apresentar-se
ao medico de dia á hora determinada
para o serviço clínico, e seguidamente
ao sargento de dia; .
2. o Ter a seu cargo o posto de soccorros, verificando,
na presença
do medico de dia e em vista do respectivo
inventario, se ali falta alguma cousa, devendo proceder a
todos os curativos, segundo as indicações do referido medico;
.
3. o Auxiliar o medico de dia e o enfermeiro de dia em
todos os serviços da sua especialidade;
4. o Vigiar o serviço dos piquetes durante o dia, nas
horas em que 08 respectivos
enfermeiros
estiverem ausentes, verificando o exacto cumprimento
dos seus deveres.
2
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Por esta fôrma coadjuva o enfermeiro de dia que igualmente vigiará, na mesma occasião, o serviço dos piquetes, não dispensando o serviço de um o do outro;
5. o Desempenhar
o serviço de ronda durante a noite,
'vigiando constantemente
por todas as enfermarias,
desde
o recolher
até á uma hora da manhã, se os serventes de
véla se acham bem vigilantes e cuidadosos, e se os doentes carecem de quaesguer
soccorrcs
ou cuidados, tendo
em especial attenção os que tiverem sido indicados como
sendo grave o seu estado.
Por esta fórma coadjuva o serviço do enfermeiro de dia,
que rondará na mesma occasião, não dispensando o serviço de um o do outro;
6. o Participar
immediatamente
ao medico de dia qualquer occorrencia que encontrar, tanto no que disser respeito ao serviço interno e de policia, como também, e, principalmente, no que diga respeito ao estado dos doentes ou
que com elle se relacione;
7.0 Na ausencia do respectivo enfermeiro, e no caso de
fallecimento de qualquer doente, participar esse facto, immediatamente,
ao sargento de dia.
Do praticante

de phar-macta

de dia

0

Art. 65.

Ao praticante de pharmacia de, dia compete:
ao medico de dia
hora determinada
para o serviço clinico;
2. o Desempenhar
os serviços que lhe estão desiguados
nos artigos 34.0 e 88.0

1.o Apresentar-se

.Dos piquetes

á

diurnos

e nocturnos

66.0 Os piquetes diurnos e aocturnos ou de véla
deveres:
1.0 Os piquetes diurnos apresentarem-se
para entrar de
serviço ao toque para o serviço clínico, e os piquetes nocturnos ou de véla ao toque do recolher;
2. o Conservarem- se nas enfermarias
durante o tempo
do seu serviço, de onde não poderão sair sem que sejam
substituidoa,
salvo por motivo de absoluta necessidade;
3.° Fazer todo o serviço que o enfermeiro da respectiva
enfermaria 0\1 de dia lhes indicar;
4.0 Responder
por todos os utensílios pertencentes
á
enfermaria,
que lhes forem entregues,
e, na auseneia do
enfermeiro, por todos de uso geral que não estiverem na
arrecadação;
Art.

tê em os seguintes
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5. o Manter o maior socego e asseio na enfermaria, não
consentindo que pessoa alguma os altere;
6. o Mandar recolher ás camas os doentes que se acharem levantados ainda depois das ceias;
.
7. o Acudir de prompto a todas as occorrencias que se
derem na enfermaria,
e cuidadosamente
á chamada dos
doentes;
8.° Na ausencia do respectivo enfermeiro, participar immediatamente
ao enfermeiro ele dia ou enfermeiro-ajudante
de dia qualquer
occorrencia
extraordinaria
ou qual.quer
difficuldade que encontrem na execução dos seus serviços ;
9. o Na ausencia do respectivo enfermeiro, dar immediato
conhecimento
ao sargento de dia ou enfermeiro de ronda
dú fallecimento de qualquer doente.
SECÇÃO

IX

Do uniforme hospitalar do pessoal e vestuario
dos doentes

no exercício das
Art. 67.0 O pessoal das enfermarias,
suas funcções, tem obrigação de se apresentar
sempre
uniformisado e pela maneira seguinte:
1.o Os clinicos, vestirão casacos ou blusas, de fazenda
branca, qUE! os cubram inteiramente,
tendo cada um
distinctivo
do seu posto em carcella amovível nos extremos da gola;
2. o Os enfermeiros, blusas de cetim de algodão branco,
que os cubram completamente,
cingidas por um cinto da
mesma fazenda, tendo os distinctivos dos seus postos em
carcellá amovivel nos extremos da gola.
.
Farão uso de calçado de tacão raso e sola flexivel, que
não produza bulha no andar, capaz de perturbar o socego
dos doentes;
3. o Os serventes,
blusas ele cotim de algodão branco,
tendo um cinto da mesma fazenda, e cujo comprimento
não ultrapasse u joelho;
4.0 Os doentes da enfermaria
dos sargentos, com E\Xclusão dos surgentos-njudautes,
contramestres
de musica e
sargentos cadetes, farão nso elo uniforme e roupa que lhes
forem distribuídos pelo hospital e que constarão do seguinte:
calça, casaco e barrete de panno do padrão estabelecido ;
camisa e ceroulas de panna cru; camisola de malha de
lã, no inverno, que será aberta na frente e abotoada;
peugas de algodão, no estio, e â.e lã no inverno; e lenços
brancos, de algodão;

°
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5.° Os doentes da enfermaria
geral farão igualmente
uso do uniforme e roupa que lhes forem distribuídos e que
constarão do seguinte: calça e casaco de panno do padrão
estabelecido e barrete de malha, de algodão branco;
ceroulas e camisa de panno cru; peugas de algodão, no estio, e de lã no in verno ; camisola de malha de lã, no inverno, que será aberta na frente e abotoada;
chinellos
de couro, e lenços brancos, de algodão.
§ unico. Os uniformes hospitalares,
a que se referem
os n.08 1.0, 2.0 e 3.0 do presente artigo, serão tambem
fornecidos como roupas hospitalares.
SECÇÃO X
Das visitas

Art. 68.° Aos doentes internados: no hospital é permittido receber visitas dos seus parentes e dos seus amigos,
nas condições expressas nos artigos seguintes.
Art. 69.0 Em regra, as visitas aos doentes, que se
achem em condições de as receber, terão logar duas vezes
por semana, em dias e horas designados pelo director.
§ unico. Exceptuam-se
d'esta disposição as pessoas de
familia ou de amisade dos officiaes, aspirantes a oflicial,
sargentos ajudantes, contramestres
de musica e sargentos
cadetes, que, em qualquer dia, serão mandadas acompanhar, aos quartos onde se achem em tratamento,
sempre
que prescripções
especiaes, devidas ao seu estado, nãocontrariem esta disposição.
Art. 70.0 A entrada e saida das pessoas que forem visitar doentes ás enfermarias só é permittida pelas portas
principaes dos edificios.
Art. 71.° Os porteiros verificarão, quanto possivel, que
as visitas não levem para as enfermarias comida, bebida,
medicamentos
ou qualquer objecto que não seja permittido
aos doentes, nem cl'ellas conduzam qualquer objecto pertencente ao hospital.
§ 1.0 Quando alguma visita for encontrada em contra-'
venção: do disposto n'este artigo, ser-lhe-h a apprehendido
o que conduzir para lhe s r entregue quando sair do hospital, advertindo-a
de que não deve repetir o facto, sob
pena de lhe não ser permíttida a entrada quando reincida.
§ 2.° Se alguma visita se recusar a que lhe guardem
os objectos que comsigo levar, ser-lhe-há negada a entrada no hospital.
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Art. 72.° Os enfermeiros e piquetes, nas suas enfermarias, devem secundar a acção fiscal dos porteiros, a cuja
vigilancia póde alguem ter-se furtado, e procederão em
caso de delicto pela fôrma preceituada no artigo anterior.
Art. 73.° As pessoas que se apresentarem para visitar
doentes devem ser conduzidas á sala destinada a esse fim,
onde deve achar-se o sargento de dia, ,que relacionando os
.doentes procurados os fará chamar, quando estejam levantados e possam sair das enfermarias.
As visitas dos doentes que não estejam levantados, ou
. estando-o não lhes seja permittido sair das enfermarias,
serão ali acompanhadas, e n'este caso não é permittida a
entrada de mais de tres pessoas com destino a um mesmo
doente.
§ unico. O sargento de dia, enfermeiros e piquetes intimarão a saída das visitas logo que seja a hora regulamentar.
Art. 74.° As pessoas que se apresentarem fóra das horas regulamentares de visitas, não terão, em regra, ingresso nas enfermarias. Serão presentes ao medico de dia,
que dará as informações pedidas sobre o estado do doente
por quem estas pessoas se interessem, enviando qualquer
das praças de serviço diario á enfermaria colher essas informações.
Art. 75. ° Fóra dos dias designados para visita ordinaria ou fóra das horas regulamentares, poderá ser concedido a alguem que visite extraordinariamente qualquer
doente nos seguintes casos:
1.0 Quando a informação for de que o doente está em
perigo imminente de vida, e a pessoa que o procure for
parente proximo ou amigo intimo;
2.° Quando ao doente 13mestado grave for dito quem é
essa pessoa que o procura e elle manifeste desejo de o
receber;
3.° Quando o visitante declarar que vem tratar de negocio urgente e o doente estiver de accordo em o receber;
4.° Quando o visitante, por ser de sitio distante do hospital, não tiver probabilidade de visitar o doente no dia
e á hora regulamentar;
5.° Quando o visitante se apresentar no desempenho de
qualquer missão official, devendo declarar qual é essa
missão, com a competente prova da sua identidade e da
urgencia da visita.
N'este caso, se o estado do doente for grave ou for victima de ferimentos de qualquer especie, a recepção do vi-
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sitante será regulada
pelo clínico da enfermaria
ou, na
sua ausencia, pelo medico de dia, que indicará em que limites se deve exercer a acção d'essas visitas, para que não
perigue o estado do doente;
6. o Quando o doente tiver reclamado a presença de notario ou quando precise confidenciar
com pessoas suas
intimas.
Art. 76.0 Nenhum visitante
poderá ser admittido nas
enfermarias ás horas das refeições, de pensos geraes e de
silencio, salvo nos casos 1.0, 5.0 e 6.0 do artigo anterior.
Tambem não serão permittidas visitas desde a hora da
ceia até á hora do almoço do dia immediato.
Art. 77.0 Nas enfermarias,
os visitantes
dirigir-se-hão
immediatamente
para as camas dos doentes que vão visitar e ahi se <jonservarão até ao momento da saída, não
lhes sendo permittida qualquer altercação com os doentes,
nem discussões com o pessoal da enfermaria,
devendo,
pelo contrario, não perturbar
o socego e a ordem, obedecendo ás intimações que lhes forem feitas.
Art. 78.0 Os visitantes, tanto na sala de visitas como
nas enfermarias,
conservar-se-hão
descobertos,
não lhes
sendo permittido
fumar, devendo todos não perturbar
o
socego e a boa ordem, que na sala de visitas será mantida pelo sargento de dia.
I

SECÇÃO XI
Modo pratico de desempenhar os serviços diarios
Dos serviços
0

geraes

Art. 79. Os differentes serviços do hospital têem começo
ao toque de alvorada, succedendo-se
e tendo execução pela
fôrma estabelecida no presente regulamento.
Art. 80.0 Quando no hospital estiver alojada compapanhia de sande, as casernas e dependencias
para alojamento das 'suas praças ficam exclusivamente
á responsabilidade do commandante da companhia, tendo applicação,
nos serviços que lhe sejam proprios, o que se acha estabelecido no regulamento
geral para o serviço dos corpos
do exercito,
sem prejuizo, porém, do serviço hospitalar.
No hospital que não seja séde de companhia de saude,
as casernas e os serviços proprios estarão a cargo do sargento mais graduado
e antigo, que preaidirá
a todas as
formaturas, as quaes terão execução conforme o disposto no
regulamento geral para o serviço dos corpos do 'exercito.
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As faltas e occorrencias
que n' este caso se derem, serão
participadas
ao medico de dia, q~e as mencionará na parte
de serviço, salvo os casos em que tenha de proceder a auto
de corpo de delicto.
~ unico. A alvorada para a companhia de saude terá
logar ás horas fixadas no artigo 55.0
Art. 81.0 Ao toque de alvorada todas as praças que
compõem o pessoal do hospital, e ali pernoitam, levantam.so e procedem em seguida
sua lavagem e arranjo
das camas em harmonia com o disposto no regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito. Seguidamente, isto é, um quarto de hora depois; deverá ter 10gar a distribuição do pão ao pessoal e um quarto de hora
após este serviço a distribuição
ela primeira ref~ção, distribuições estas a que se procederá em conformidade com
o estabelecido no referido regulamento.
§ unico. Aos soldados serventes
que estiverem de serviço de piquete nas enfermarias será enviado o pão e Q
café por fachinas.
Art. 82.0 Ao toque de fachinas comparecem
no local
que estiver estabelecido o sargento de dia, o segundo cabo
encarregado
dos serviços de limpeza e os soldados serventes nomeados para aquelJe serviço.
O sargento de dia distribue os serviços de limpeza a fazer, que fiscalisará,
sendo dirigidos pelo cabo impedido
n' esses serviços.
Ao referido toque, os serventes das diversas repartições
e o servente da illuminação procedem
limpeza das dependencias
e dos candieiros a seu cargo, serviços estes
que serão dirigidos pelos respectivos
encarregados
e vigiados pelo sargento de dia.
Aos sabbados proceder-se-ha,
em regra,
lavagem e
limpeza geral do hospital, sendo n'este caso empregado
todo o pessoal que estiver disponivel.
Os serviços de limpeza e lavagem devem estar terminados ás dez horas da manhã, sendo interrompidos
unicamente para a distribuição da segunda refeição.
Art. 83.0 A segunda refeição para o pessoal arranchado terá logar á hora estabelecida no horario, tendo em
vista os serviços propriamente hospitalares, e procedendo-se
em tudo conforme o preceituado no regulamento geral para
o serviço dos corpos do exercito.
§ nnico. Aos soldados que estiverem de piquete nas enfermarias 8er4 enviado o rancho por fachinae.
Art. 84.0 As dez horas da manhã, hora a que tem 10á

á
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gar a visita clinica, deverá começar o serviço nas diversas repartições, gabinete~, laboratorios e secretaria do hospital, para o q)le se achará presente todo o seu pessoal.
Art. 85.0 As duas horas da tarde será, em regra, publicada a ordem.
D'esta serão extrahidas copias, que estarão patentes em
quadro nas seguintes dependencias: secretaria geral, pharmacia, enfermarias e gabinete do medico de dia.
§ unico. A ordem será lida á formatura do recolher,
devendo ser enviada uma copia, na integra, á companhia
de saude, pelo hospital em que estiver alojada.
Art. 86.0 As horas estabelecidas no horario realisarse-há a formatura do recolher. No hospital em que estiver alojada companhia de' saude, é essa formatura privativa da companhia á qual comparecem todas as praças,
excepto as que se achem 'de serviço e as dispensadas. No
hospital em que não esteja alojada companhia de saude ,
a formatura do recolher realisar-se-ha sob o commando do
sargento mais graduado e antigo, que procederá em harmonia com o disposto no regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito.
Terminada que seja a formatura do recolher, sairão as
praças que, não tendo serviço, tenham licença para pernoitar em casa de suas famílias, nos termos d'aquelle regulamento.
Ao toque do recolher tem logar a apresentação das praças que entram de serviço de vigilancia durante a noite e
a substituição dos serventes de piquete diurno pelos que
entram de serviço de véla, conforme vae indicado no serviço das enfermarias.
•
§ unico. As praças que entrarem de serviço nocturno,
nos termos do artigo Õ~. o, poderá ser permittido, com a
devida auctorisaçãc,
deitarem-se depois de concluidos os
serviços de que estão encarregados, ou emquanto os não
devam desempenhar.
A todas as praças, quando não tenham serviço, é permittido deitarem-se durante o silencio ele que trata o
n.? 14.0 do artigo 87.0
Na. enror-mcr-ía

Art. 87. O serviço das enfermarias será executado segundo os preceitos seguintes:
1. o O serviço elas enfermarias começa em seguida ao
. toque de alvorada i
2.0 A essa hora apresentar-se-ha na enfermaria o ser0
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vente de piquete, a fim de render o velante que termina
o seu serviço;
3, o O piquete, acto seguido ao apresentar-se
na enfermaria tratará de fazer a renovação do ar, abrindo todas
as janellas. Estando vento forte ou tempo chuvoso ,não as
abrirá por completo, mas tão sómente o necessarro p~ra
q ue o ar entre docemente e não vá uma corrente rápida
incidir directamente
sobre os doentes.
Em seguida varrerá
o pavimento ou pass~l-o-h.a ?om
p anno humido conforme o estado athmospherico o indicar
. ,
e o pavimento carecer, isto até ao toque para a pnmelra
refeição em que esta lhe será distribuida;
4.0 Em seguida á primeira refeição, isto é, ao toque de
fachinas, todos us serventes se apresentam nas enfermarias, e bem assim os enfermeiros e os enfermeiros-ajudantes. Então os serventes empregam-se na limpeza da enfermaria,
e em quanto o piquete, auxiliado por um outro
servente, completa a limpeza do chão, os restantes conduzem para fóra as escarradeiras,
urinoes e caixas retrete s,
procedendo á sua limpeza junto da pia de despejos.
Esses utensílios," depois de despejados, serão lavados com
um soluto de chloreto de calou de acido chlorydrico do
commercio a 10 por cento, e em seguida com agua simples. As escarradciras
e os urinoes deixam-se escorrer para
não irem molhar as mesas de cabeceira, ou enxugam-se
. externamente
com um panno, que será escrupulosamente
reservado para esse serviço.
O serviço de limpeza da enfermaria é dirigido pelo enfermeiro-ajudante
e fiscalisado pelo enfermeiro;
5. o Concluída a limpeza 13 repostos os utensilios nos
seus logares, os doentes, que estiverem auctorisados
e tiverem fato distribuído, levantam-se, lavam-se e fazem as
Suas camas. Os serventes ajudam a levantar os doentes
que só por si o não possam fazer, sendo removidos para uma
cadeira, se o seu estado o permittir, senão serão transportados na propria cama, sendo lavados os que o precisarem. Seguidamente
fazem-lhes as camas; quando, porém, o
estado de algum doente seja gl:ave ou tenha sido operado,
o arranjo da cama, collocação de gotteiras ou outro apparelho e a remoção do doente, serão feitos somente pelo
enfermeiro e coadjuvado, quando seja necessario, pelo enfermeiro-ajudante,
não delegando,
em caso algum, taes
serviços n'outros individuos;
6.0 Completado o arranjo das camas e substituídas
as
roupas, os enfermeiros ou enfermeiros-ajudantes
vão arro-

,
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lar a roupa suja, que deitam na caixa de ferro apropriada,
fazendo a sua remoção para fóra das enfermarias,
passando os serventes
limpeza das mesas de cabeceira e a
lavar e a encher de novo as canecas de agua.
Emquanto
se procede a esta ultima limpeza, o enfermeiro e enfermeiro-ajudante
tiram as temperaturas
dos
doentes que tenham sido designados pelos clinicos, arrolam a roupa servida que tem de ser substituída, fazem a
relação descriptiva
(modelo n. o 10), e a nota dos doentes que necessitam
lhes seja comprado tabaco e outros
artigos' permittidos,
nota esta que, acompanhada com as
respectivas
importancias,
é entregue ao sargento de dia
para aquelle fim.
Estes serviços devem estar terminados á hora da distribuição dos medicamentos;
7. o Aos sabbados, concluida a limpeza ordinaria,
a enfermaria e todas as suas dependencias, sempre que o tempo o permitta,
serão lavadas,
sendo este serviço desempenhado por todos os serventes, o qual será interrompido á hora dos almoços e do rancho do pessoal, devendo
porém estar concluido
hora da visita clinica;
8.0 A distribuição dos medicamentos tem logar uma hora
antes da distribuição dos almoços. Ao toque respectivo o.
enfermeiro, acompanhado pelos serventes que sejam precises, faz conduzir, da arrecadação
da enfermaria para
esta, os medicamentos
que sejam necessarios e que fará
colJocar em uma das mesas ali existentes. O enfermeiro
fará então a distribuição
em vista do caderno da visita
medica, indo os doentes que estiverem levantados ali recebel-os. O enfermeiro-ajudante
e o servente de piquete levam os medicamentos aos enfermos que não tenham ordem
para se levantar, ajudando a tomai-os os que d'isso necessitem.
O enfermeiro-ajudante
e o piquete levarão cada um, e
de cada vez, somente os medicamentos
destinados a um
doente.
Durante a distribuição dos medicamentos,
o pessoal empregado n'esse serviço não deverá occupar-se de nenhuma
outra cousa;
9. o Ao toque para a distribuição
das rações e dietas
(almoços), o enfermeiro apresentarse-ha
na cozinha acompanhado pelos serventes
que transportarão
os ta boIeiros
necessarios.
Recebidas as rações e dietas, são conduzidas á enfermaria, onde o mesmo enfermeiro,
em vista do caderno da
á
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visita, e coadjuvado pelo enfermeiro-ajudante
e serventes,
procede á sua distribuição.
Os doentes que se achem levantados serão ~ervidos tomando Jogar nas mesas existentes na enfermaria, e os que
não se levantem serão servidos nas suas camas, devendo
ser prestado o necessário auxilio pelo enfermeiro-ajudante
e mais pessoal, aos doentes que d'elle carecerem para tomar
a sua refeição.
Terminado o almoço, os serventes reunem e collocam a
louça nos taboleiros, que conduzirão
á cozinha, conferindo-a ali com o encarregado
da sua recepção;
10. o Entregue a louça do almoço, alguns serventes, .segundo as indicações do enfermeiro,
restabelecem
a limpeza da enfermaria, em quanto que o, enfermeiro-ajudante
vae entregar a roupa servida na arrecadação, acompanhada
da respecti va relação e conduzida em carro de ferro, fechado
e apropriado, recebendo seguidamente
da arrecadação
de
roupas a que seja necessaria,
para substituir
em quantidade e qualidade a que foi entregue. Conduzida esta roupa
para a enfermaria,
será presente
ao enfermeiro,
que a
confere e fica á sua responsabilidade;
que se realisam estes serviços deverá
11.0 Entretanto
ter logar a distribuição
da segunda refeição ao pessoal,
ficando por esse motivo na enfermaria sómente o servente
de piquete, a quem será levado o rancho por uma fachina.
Terminada esta refeição, todo o pessoal volta para a enfermaria. a fim de dispor tudo para a visita clinica;
12.0 Ás dez horas da manhã todos os serviços que ficam indicados devem estar concluidos,
tendo começo o
serviço da visita clinica, para o que estará presente todu
o pessoal da enfermaria.
O enfermeiro
e o enfermeiro-ajudante
acompanham o
elinico, fazendo aquelle os devidos averbamentos
no caderno da visita, para' as requisições de rações, dietas e
merlicamentos.
Terminada
a visita, o clinico organisará com o enfermeiro as referidas requisições, que aquelle assignará, e as
quaes fará entregar na secretaria geral, juntamente
com
os boletins clinicos dos doentes que tenham alta, dos que
tenham fallecido até essa hora, dos que devam ser transferidos para outra enfermaria
ou hospital, ou d'aquelles
para quem se solicite conferencia ordinaria ou extraordinaria, e bem assim a nota dos doentes que, pela gravidade
do seu estado, careçam de vigilancia especial do medico
de dia, ou de que este lhe faça algum tratamento,
ou
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ainda que devam tomar quaesquer medicamentos durante
a noite.
Estes documentos devem ser entregues até as doze horas do dia;
13. o Durante a visita clinica, e em seguida a esta, o
enfermeiro e enfermeiro-ajudante
renovam e fazem os pensos indicados pelo clinico.
Os materiaes
dos pensos servidos serão lançados em
baldes apropriados,
onde devem ser conduzidos para os
fornos de incineração,
sendo os baldes, depois de despejados, desinfectados e conduzidos para a enfermaria.
Seguidamente
o enfermeiro faz lavar as vasilhas e preparar tudo para o recebimento dos medicamentos,
sendo
entregues
na pharmacia
pelo enfermeiro-ajudante
e conduzidas pelos serventes necessarios ;
14.0 Ao meio dia tem começo o espaço de tempo chamado silencio) que vae até á uma e meia hora da tarde,
e durante o qual deve haver o maior socego nas enfermarias para todos os doentes descançarem.
Assim, os doentes que se achem levantados despem-se
e deitam-se, cerrando-se
as janellas para diminuir a luz.
A esta hora todo o pessoal das enfermarias põde sair,
excepto o servente de piquete diurno que, na, ausencia dos
enfermeiros, é responsavel pelo socego na enfermaria, não
permittindo
que os doentes se levantem ou mantenham
entre si conversação;
15. o Terminado o silencio, á uma e meia hora, apresentar-se-ha todo o pessoal da enfermaria.
O piquete abre as
janellas, e coadjuvado pelos restantes serventes, limpam as
mesas de cabeceira, substituem a agua das canecas, serviço este que se repetirá sempre que seja necessario, e
restabelecem
o arranjo e limpeza da enfermaria.
Os doentes que estejam auctorisados,
e tenham fato
distribuído, levantam-se de novo e fazem as suas camas.
O enfermeiro organisará,
em vista do caderno da visita,
uma nota detalhada,
conforme o modelo n. o 7, com respeito aos doentes que pela sua gravidade care)'am de vigilancia e cuidados especiaes, indicando com precisão as
horas em que se deve ministrar os medicamentos,
segundo
as prescripções
ex aradas no boletim clinico, e bem assim
qualquer outro tratamento
que haja de fazer-se.
Esta nota deve ser affixada no logar para esse fim ·des·
tinado na enfermaria,
parI!. conhecimento
de todo o pessoal de serviço, independentemente
da nota. entregue pela
secretaria;
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16.0 Ás duas horas da tarde, ao toque para a distribuição dos medicamentos,
o enfermeiro comparece na pharmacia acompanhado por dois serv.e~tes e ahi ~e~eberá, nos.
taboleiros, os medicamentos
reqmsItados, assistindo á sua
conferencia o medico de dia.
Transportados
os taboleiros para a arrecadação
da enfermaria, o enfermeiro separa os medicamentos que têem
de ser ministrados immediatamente
aos doentes e faz conduzil-os para a enfermaria, onde se procederá em tudo conforme ficou indicado para a distribuição
que precede os
almoços;
17. o Ás duas horas e meia vae o enfermeiro receber os
jantares,
procedendo-se,
tanto para a sua recepção como
para a sua distribuição e entrega de louças, conforme ficou preceituado
para a distribuição dos almoços;
18.0 Terminado o serviço dos jantares, o enfermeiroajudante irá com os serventes necessarios receber da arrecadação de roupas os uniformes, armamentos e equipamentos dos doentes que tenham alta, os quaes lhe serão
entregues com as releções (modelos n. os 11 e 12) com que
entraram em arrecadação.
Entretanto
os restantes
serventes farão a limpeza da
enfermaria
e procederão
ao seu arranjo, e, logo que se
ache findo este serviço, o pessoal das enfermarias poderá
sair, excepto os piquetes que ficam, sendo os responsaveis
pelo socego e boa ordem, e bem assim pela vigilancia e
cuidados, pelos enfermos;
19.0 A hora que estiver estabelecida no horário realiaar-se-ha a terceira refeição para o pessoal, a que todos
comparecem, excepto os piquetes, a quem é levado o rancho;
20.0 Ás seis horas da tarde, isto é, meia hora antes da
ultima distribuição de medicamentos,
apresentar-se-lia nas
enfermarias todo o pessoal, indo os serventes fazer a limpeza das caixas retretes e urinoes, que serão desinfectados, despejando
também os escarradores
e enchendo de
agua as canecas;
21. o Chegada a hora da distribuição dos. medicamentos,
e ao respectivo toque, procede-se em tudo que diz respeito
á sua distribuição conforme ficou indicado no n.? 8.0;
22.0 Ao toque para a distribuição das ceias, são estas
recebidas na cozinha e distribuidas
nas enfermarias,
procedendo-se em tudo conforme o prescripto para as refeições
an teriores ;
23. o Terminada a ceia, os doentes que tenham alta ves-
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tem os seus uniformes, equipam-se e armam-se os que ali
tiverem os respectivos artigos, fazendo entrega ao enfermeiro das roupas pertencentes ao hospital.
Seguidamente o enfermeiro vae apresentar estas praças
ao sargento de dia no local que estiver determinado, entregando nota dos doentes que por motivo subito não possam ter alta, a fim de tal facto ser verificado e providenciado pelo medico de dia;
24.° Entregues os doentes que têem alta, começa o recebimento dos que têem baixa ao hospital.
Os doentes que baixam ao hospital são presentes, pelo
cabo da unidade a que pertencem e que os acompanhou,
na secretaria onde o mesmo cabo entregará, ao medico de
dia, os respectivos titulos de baixa e a relação a que se
refere o § unico do artigo 170.°
Terminada a observação do medico de dia e logo que
lhes seja destinada enfermaria, são entregues ao respectivo
enfermeiro, e bem assim as requisições supplementares de
medicamentos e dietas e o competente boletim clinico, devidamente preenchido na parte que pertence á secretaria.
Os enfermeiros, recebidos os doentes, conforme as cireumstaneias que se derem e em harmonia com as decisõ-es
do medico de dia, conduzem-n'os á enfermaria ou ao balneario.
Os doentes serão vigiados até ao momento dc trocarem
os fatos que trouxerem pelos que lhes forem fornecidos
pelo hospital, a fim de não occultarem quaesqller valores
que devam ser depositados em arrecadação. Para este fim
o enfermeiro, recebidos os doentes, faz substituir as roupas e preenche as relações (modelos n.O 11 e 12), que assignará, para entrega do uniforme, armamento e equipamento de cada doente, sendo em todos estes serviços
coadjuvado pelo enfermeiro-ajudante. Os valores e dinheiro
qll~ possuam os doentes, com uma nota (modelo n.? 13),
assignada pelo enfermeiro e visada pelo medico de dia,
devem ser entregues á guarda do conselho administrativo.
A roupa despida pelos doentes, quer na enfermaria,
quer na casa de banhos, será remettida com a respectiva
relação á arrecadação, n'um saco proprio e privativo para
cada doente, a fim de ser devidamente beneficiada e guardada.
Por igual fôrma se procederá com respeito a quaesquer
outros artigos, quando careçam de desinfecção.
Conduzido o doente á enfermaria. e designada a cama,
O enfermeiro faz logo esta indicação no boletim clinico, e
S

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

759

acondiciona convenientemente
os artigos de uniforme a entregar em arrecadação,
tendo exteriormente
o rotulo indicativo da identidade do doente e a natureza dos artigos
que contém.
.
Seguidamente
o enfermeiro irá á pharmacia receber os
medicamentos
de que se haja feito requisição supplemental' e entregar ao sargento que coadjuva o thcsoureiro , a
requisição supplementar
das rações e dietas.
Estes serviços devem estar, em regra, terminados á f?rmatura do recolher, occasião esta em que o enfermeiro
deverá certificar-se
que tudo se acha em ordem, que as
pl'escripções
extraordiuarias
a pôr em pratica durante a
noite constam da nota affixada na enfermaria e em harmonia cem a nota entregue na secretaria,
e finalmente
q'le o velante está de posse da roupa julgada necesaaria
para ser utilisada até de manhã;
2õ. o Ao toque para a formatura do recolher todo o pessoal retira para comparecer n'essa formatura, á excepção
do piquete que permanece na enfermaria até ser substituido velo velante,
O pessoal de serviço de vigilancia durante a noite, enfermeircs
de ronda e serventes para velar, comparecem
no local que estiver designado para esse fim, verificando
o sargento de dia se estão presentes todas as praças, distribue o serviço, assiste
sua montagem pelo pessoal de
primeiro turno e entrega aos enfermeiros de ronda a minuta das prescripções especiaes a pôr em pratica durante
a noite, e finalmente dá-lhes conhecimento de quaesquer
instrucções
ou ordens que tenha recebido do medico de
dia, que deve assistir á apresentação do pessoal de serviço
para a noite.
Sempre que algum doente passe ao período agonico, será
a sua cama isolada por meio de um biombo, e, no caso de
fallecimento, o piquete, o enfermeiro ou velante, conforme
o caso, promoverá, em harmonia com o que fica disposto,
a immediata remoção da cama e cadaver por fôrma a não
produzir alarme;
26.0 Á uma hora da manhã será rendido o primeiro
turno do pessoal de serviço de vigilancia, isto é, os enfermeiros de ronda e os velantes das enfermarias,
serviço
este a que assistirá o sargento de dia, que verificará a presença de todas as praças e que as instrucções sejam transmittidas, e bem assim a minuta dos doentes que careçam
de cuidados e tratamentos
especiaes e das prescripções
a
pôr em pratica durante a noite.
á

760

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

1.' Serie

o segundo turno permanece de serviço até ao toque de
alvorada, em que são substituidos os velantes pelos piquetes e os enfermeiros de ronda pelos enfermeiros de dia.
Na pharmacia

será executado em
Art. 88.0 O serviço de pharmacia
harmonia com as seguintes instrucções:
1. o Terminada a primeira refeição, comparecem na pharmacia todos os serventes ali em serviço, e executam os serviços de limpeza, que serão dirigidos pelo praticante de dia.
O 'praticante de dia limpa os armarios e mesas, colloca
nos seus logares os frascos de medicamentos
e utensílios
que tenham sido necesearios durante a noite, e confere
todos os artigos que os serventes tenham lavado e limpe,
de modo a conservar-se
a pharmacia -e suas dependenci.ls
no maior asseio e na melhor ordem;
2.0 O praticante de dia, antes das dez horas da ma• nhã e depois das quatro horas da tarde, alem do serviço
proprio do hospital, avia as requisições de medicarsentos
recebidas dos corpos e estabelecimentos
militares, quando
essas requisições, em duplicado e com o competente recibo no original, so achem assignadas pelo official medico ou
veterinario
e authenticadas
pelo respectivo comzuandante,
que as fará sellar com o sêllo do corpo ou estabelecimento.
Satisfeita a requisição,
os medicamentos
serão entregues
ao portador com o duplicado;
3.0 Quando seja necessário um medicamento
que não
haja na pharmacia,
assim o participará
ao medico de dia
que procederá em harmonia com as instrucções que estiverem estabelecidas;
4. o Ás dez horas da manhã, em que começam todos os
serviços nas diversas repartições e dependencias, apresentar.se-ha na pharmacia todo o pessoal ali empregado, onde
se conservará
até ás quatro horas da tarde, ficando d'ali
por diante sómente o praticante
e servente de dia;
5. o Ás doze horas do dia devem estar entregues na
pharmaeia
as requisições de medicamentos
feitas pelas
enfermarias,
e bem assim os respectivos taboleiros com as
vasilhas para a distribuição dos medicamentos.
O pharmacentico
distribue o serviço pelos praticantes,
vigia a manipulação dos medicamentos
e auxilia-a quando
seja necessario, devendo os medicamentos
estar promptos
para serem entregues aos enfermeiros
hora ela distribuição.
á
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Os praticantes devem certificar-se da limpeza das vasilhas antes de lhe deitarem os medicamentos, fazendo lavar
pelos serventes as que não se achem bem limpas.
Na occasião da entrega dos medicamentos,
o pharmaceutico com o praticante de dia verificará, na presença dos
enfermeiros, se os taboleiros contêem tudo que foi requisitado;
6.0 Quando qualquer medicamento requisitado não poss~
ser fornecido á hora marcada, por ser de demorada mampulação, ou por outro motivo justificavel,
o enfermeiro, a
quem deva ser fornecido,
será a visado da hora a que
deve ir recebei-o á pharmacia.
.
D'este facto deverá ter conhecimento o medico de dia,
que presidirá a todas as distribuições, e do qual fará menção na parte de serviço;
7. o As preparações
officinaes, as capsulas, pós, pilulas
e outros medicamentos de consumo diario, que não sejam
objecto de fornecimento do deposito geral, serão distribuidos equitativamente
pelo pharmaceutico
aos praticantes,
que procederão
jsua manufactura
no tempo livre das requisições para as enfermarias;
8. o Os serventes, durante o dia, procedem á limpeza do
pavimento
e de todos os utensilios ele pharmàcia, fazem
todos os serviços que lhes são proprios e que forem designados pelo pharmaceutieo
ou praticantes;
9.° Das quatro horas da tarde em diante fica o praticante de serviço encarregado
da pharmacia, onde se conservará toda a noite.
á

SECÇÃO XII

Das conferencias

medicas

Art. 89.0 As conferencias
medicas têem por fim o esclarecimento clinico e o augmento da instrucção profissional, e são de tres especies: simples ou ordinárias,
extraordinsrias
e geraes.
As conferencias simples ou ordinárias serão constituídas
pelo clinico assistente e dois outros clínicos; as extraordinariaa por todos os clinicos de serviço, e presididas pelo
director do hospital; e finalmente as gemes serão constituidas por todos os officiaes médicos que estejam em serViÇO na localidade, e presididas pelo offícial medico mais
graduado e antigo em serviço na divisão.
Art. 90.0 As conferencias
ordinarias
são de simples
esclarecimento
clinico e devem ser pedidas pelo assistente,
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no boletim clinico, :;10 director que ahi nomeará dois outros clinicos de serviço que com aquelle formulam o relatorio.
§ 1.0 A nomeação para a conferencia será publicada na
ordem hospitalar,
para conhecimento dos conferentes.
§ 2.0 A conferencia realisar-se-ha,
em regra, ás nove
horas da manhã do dia immediato ao da nomeação, sendo
o relato rio escripto no boletim clinico pelo assistente, assignado por todos os conferentes,
e seguidamente
presente
ao director do hospital.
Art. 91. o As conferencias
extraordinarias
são para esclarecimento clinico dos casos difficeis.
§ 1.0 As conferencias extraordinarias
são determinadas
pelo director do hospital sempre que forem solicitadas e
justificadas
no boletim clinico pelos clinicos de serviço, e
ainda em todos os casos que o director as julgue vantajosas para esclarecimento
do caso a estudar.
; § 2.0 As conferencias extraordinarias
devem ser determinadas em ordem hospitalar,
para conhecimento de todos os clinicos em serviço, devendo realisar-se no dia immediato á hora determinada
pelo director.
~ Art. ml.O As conferencias
geraes destinam-se
a esclarecimento
clinico e a desenvolvimento
da instrucção profissional dos officiaes medicos que, por motivo de serviço,
se achem residindo temporária ou definitivamente
em Lisboa, no Porto e em Villa Nova de Gaya.
Art. 93.0 Devem constituir assumpto das conferencias
geraes:
1.o Os relatorios clinicos ácerca de determinados doentes, escolhidos pelo director do hospital;
2.0 As exposições e discussões sobre assumptos de hygiene militar, cirurgia de guerra, estrategia
sanitaria e
organisação de soccorros em campanha, epidemiologia militar, ophtalmologia, microbiologia e radioscopia, as qnaes,
sal-vo caso de applieação instante, servirão para preenchimento das sessões, ou parte d'estas, para as quaes não haja
doentes ou observados que offereçam casca clinicos de especial estudo ou de interessante
discussão;
3.0 As communicaçóes sobre assumptos profissionaes livremente apresentados
pelos conferentes.
Art. 94.0 Os officines medicos que não se achem residindo em Lisboa, Porto ou Villa Nova de Gaya poderão
tambem ser conferentes
se, tendo previamente
apresentado relatorio sobre caso clinico de importancia
ou dos
asaumptos de que trata o artigo anterior, devidamente in-
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formado pelo inspector do serviço de saude da divisão,
for julgado pela secretaria
da guerra merecedor
de ser
tratado em conferencia, que em caso affirmativo designará
dia e ordenará a comparencia d'esse official medico.
Art. 95.° As conferencias geraes devem realisar-se em
Lisboa todos os mezes em que não funccionem as juntas
de recrutamento
terão logar em um dos ultimos dez dias
de cada mez e' serão annunciadas na ordem
hospitalar,
.
com oito dias, pelo menos, de antecedencia.
.
§ 1.0 No hospital militar do Porto as conferencias de
que. trata este artigo realisar-se-hão
de dois em dois mezes.
§ 2.° O assumpto das conferencias será, em regra, escolhido pelo director do hospital e communicado
ao respectivo inspector do serviço de sande, que nomeará logo
o officíal medico para relator e determinará
o dia e a hora
em que a conferencia se deve realisar.
Art. 96.0 Os officiaes medicos dos corpos e estabelecimentos militares, que têem por dever assistir ás conferencias gerae,s, serão avisados por esses corpos ou estabelecimentos, para o que a repartição de saude da respectiva
divisão fará as devidas communicações aos seus commandantes ou chefes.
§ unico. Os commandantes
dos corpos e chefes de estabelecimentos
militares informarão o commando da divisão dos motivos por que algum official medico Dão possa
comparecer.
•
Art. 97. ° As conferencias
geracs devem ter a duração minima de duas horas, comprehendenelo:
1. o Leitura, discussão e approvação da acta ela sessão
anterior;
2. o Os assumptos para antes da ordem do dia ou da
noite, e que constarão da leitura da correspondencia
recebida, e bem assim da apresentação
das communicações
a que se refere o D.o 3.0 do artigo 93.0;
3. o A ordem do dia ou da noite que será preenchida
pelos assumptos do n.? 1.0 d'aquelJe artigo ou do n." 2.°,
quando não haja doentes ou observados
que mereçam
constituir assumpto para conferencia.
A,.t. 98.° Nas conferencias geraes, exercerão os cargos
de primeiro secretario o capitão medico mais moderno, e
tIe segundo secretario o subalterno medico mais graduado
e antigo, presentes na séde do hospital.
§ 1.0 O segundo secretario substituirá o primeiro nos
seus impedimentos,

,
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§ 2.° Ao primeiro secretario incumbe a redacção e leiiura da acta, 'que será lavrada em livro especial e da qual
extrahirá
uma copia que será remettida á secretaria da
guerra.
Da acta deverão constar os nomes dos officiaes medicas
presentes e os dos ausentes, com indicação do motivo da
sua falta de comparencia.
§ 3.0 O livro das actas deverá ter um termo de abertura e outro de encerramento
assignados pelo inspector
do serviço de saude, a quem incumbe também. o rubricar
as folhas.
"
Art. 98.0 Ao presidente incumbe a direcção dos trabalhos da sessão, tendo em vista que sobre os assumptos da
ordem do dia ou da noite deverão falar todos os conferentes, pelo menos uma vez, expondo" o seu parecer fundamentado.
§ 1.0 A exposição será feita por ordem hierarchica, começando pelo mais moderno, podendo cada conferente,
depois de esgotada a inscrípção ordinária, tomar a palavra
todas as vezes que a pedir e lhe seja concedida.
§ 2.° Cada conferente, no praso de quarenta e oito horas, enviará ao primeiro secretario
a sua exposição 0~1
ponderação
no decorrer do debate, de modo a ser inserida na acta. "
A coordenação e uniformidade de redacção fica a cargo
do primeiro secretario.
SECÇÃO

xnr

Das doenças infecto-oontagiosas
Art. 100.° O tratamento das doenças infecto-contagiosas
terá logar em enfermarias estabelecidas
em pavilhões
parados e existentes em recinto fechado.
O internamento
será feito com separação das doenças
do fôro medico das do fôro cirurgico.
Art. 101,° No serviço interno de cada pavilhão deverá
existir o mais rigoroso isolamento.
AfJ pessoal empregado nos serviços geraes communs ao.
diversos pavilhões, ou privativo de cada um d'ellert, é expressamente
prohiLido, no excrcicio das suas funcçõee,
entrar nas enfermarias
c suas dependencias immedíataa.
Art. 102.° Para o serviço interno 6 particular de cad ..
pavilhão haverá um pessoal privativo, a quem é prohibido
transitar de um para outro dos pavilhões, sem previa a1lctorisação e ainda assim sujeito á necessaria vigilancis.
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Art. 103.° Os serviços dos pavilhões destinados ás doenças infecto-contagiosas
devem constituir dois grupos, ha
vendo para cada um d'elles um pessoal exclusivo,
especialmente instruido:
1.0 Serviço privativo de cada pavilhão;
2.° Serviços geraes communs a todos os pavilhões.
§ unico. Devem ser considerados
serviços geraes os
communs a todos os pavilhões e realisados fóra dtestesas machinas,
a desinfecção e incineração - o transporte
de alimentos, louças, roupas e medicamentos
para os pavilhões -o serviço mortuario - o serviço das portas - etc.
Art. 104.° Nos pavilhões é prohibida a entrada a pessoas
estranhas ao seu serviço interno. D'esta disposição exceptuam-se:
1.0 O director, o sub-director e o pessoal de serviço religioso, quando no exercicio das suas funcções ;
2.° Os medicos nacionaes ou estrangeiros
que, previamente auctorisados pelo director do hospital, pretendam
visitar os pavilhões;
3.° As pessoas que se apresentarem
a pedir para visitar
enfermos que estêjam nas condições dos n.OS 5.° e 6.° do artigo 75.°;
4.° As pessoas que, nos termos dos artigos 68.° a 78.°,
pretenderem
visitar os doentes do pavilhão de tuberculose.
§ 1.0 Ás pessoas a quem é vedado o accesso ás enfermarias será dada informação sobre o estado dos seus doentes, sempre que se apresentarem
a pedil-a.
§ 2.° As creanças menores de dez annos não é permittido visitar os doentes.
Art 105.° Os enfermos que entrarem para as enfermarias dos pavilhões isolados, por transferencia
de outro hospital ou enfermaria,
serão acompanhados
do respectivo
boletim clinico e dos documentos
comprovativos das analyses clinicas que tenham sido feitas.
Art. 106.° As enfermarias devem, quanto possivel, servir só de dormitório aos doentes, evitando-se-lhes a ociosidade tanto quanto puder ser e na medida que os clinicos
auctorisarem.
Art. 107.° Todas as prescripções estabelecidas por este
regulamento
e que não sejam alteradas
por disposição
especial, têem completa applicação para o serviço dos pavilhões isolados.
Art. 108.° A direcção dos serviços de hygiene e prophylaxia nas enfermarias pertence ao respectivo clínico, e
em todo o recinto ao director do hospital.
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Art. 109.0 Os serventes devem usar sobre as blusas hospitalares, e de forma a ficar bem visivel, um distinctivo de
côr especial para cada um dos ramos de serviço, o qual
será indicado pelo director nas instrucções a que se refere
o n." 8.0 do artigo 22.0
Os uniformes hospitalares serão vestidos e despidos nas
salas de desinfecção que para este fim forem destinadas.
Art. 110.0 Para o tratamento dos doentes nos pavilhões
i.solados, soffrendo de molestias infecto-contagiosas,
o director do hospital formulará
as necessarias
instrucções,
disporá as installações e organisará os serviçoa por forma
a obter que todas as medidas de policia sanitaria - hygienica e preventivatenham execução efficaz, devendo para
esse fim ter em vista:
1. o Nos pavilhões
serão tratados
exclusivamente
os
doentes accommettidos por doenças que se transmittam pelo
contagio, isto é, d'aquellas que se transmittem pelo contacto com esses doentes ou com os objectos do seu uso ou
ainda com tudo que possa ser attingido por productos das
suas excreções;
2.0 Os doentes, logo que sejam presentes no hospital,
serão examinados
pelo medico de dia, que determinará
qual o procedimento
hygienico e therapeutico
a seguir;
3. o As roupas despidas pelos doentes serão recolhidas
em sacco especial e levado immediatamente
para a zona
suja da estufa de desinfecção, pelo pessoal competente;
'.1. o As macas ou qualquer outro transporte
que tenha
servido para a conducção dos doentes, e bem assim o peso
soal que o tiver 'transportado,
serão desinfectados
antes
de sair em do hospital;
5.0 Logo que os doentes tiverem seguido para as enfermarias e que tenham saido o vehiculo e o pessoal qne
os transportou,
proceder-se-há
á desinfecção do local, pelo
modo que for julgado mais efficaz pelo medico de dia;
6.0 A todos os doentes devem ser distribuidas,
á sua
entrada na enfermaria, uma escova de dentes e uma toalha, para seu uso exclusivo.
A escova de dentes será inutilisada
quando o doente
tiver alta do hospital;
7. o Os doentes que se levantam devem durante o dia
permanecer
DOS terraços,
varandas
ou salas annexas ás
enfermarias,
sempre que a isso se não opponham as prescripções do clinico.
,
Os doentes, quanto possível, tomarão as suas refeições
n'esses terraços ou varandas;
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8.0 Os doentes que não sejam obrigados a conservar-se
de cama servir-se-hão dos gabinetes de retrete, e lavar-sehão nos lavatorios:
9. o Todo o pessoal em serviço nos pavilhões deve contribuir para que haja rigoroso isolamento entre os doentes
das enfermarias
e a população externa;
.
10. o O regimen de isolamento a que tem d~ ~ubordlnar-se todo o serviço dos pavilhões deve consistir especialmente em conservar os doentes isolados nas enfermarias e em não deixar sair do .recinto dos pavilhões pesSoas ou objectos sem rigorosa desinfecção;
11.0 A salvaguarda da saude de todo o pessoal que trabalhe no recinto dos pavilhões deve estar na boa ex~Ctlção do regimen de isolamento, não só pelo completo .lS0lamento das enfermarias,
não entrando n'ellas, mas ainda
evitando o contacto com tudo quanto d'eIlas sair e mantendo o maior rigor no emprego dos processos da desinfecyão;
.
12.0 Podendo as roupas ou objectos de uso ser vehiculos de contagios, é. indispensavel que lhes não mecha senâo
quem exclusivamente
tiver de cuidar d'essas roupas e d'esses obj ectos ;
13. o Todos os objectos que sairem das enfermarias
serão recebidos e transportados por pessoal do segundo grupo,
~ue os conduzirão immediata e directamente
para a desInfecção, em condições de isolamento que serão especialmente indicadas nas instrucções;
14.0 Visitas aos doentes só serão permittidas aos que
estiverem internados no pavilhão de tuberculose,
por ser
mais facil de evitar o contagio d'esta molestia do que o
das outras doenças infecto-contagiosas.
Ainda assim, terse-hão em vista os preceitos seguintes:
a) Os doentes que não possam levantar-se receberão os
seus visitantes na enfermaria,
indo todos os outros doentes receber as visitas em sala contigua a esta;
. b) Os doentes que tiverem de receber visitas devem deslnfectar previamente
as mãos e o rosto;
c) Os objectos que os doentes queiram dar ás pessoas
que os visitem devem ser entregues aos enfermeiros antes
da hora regulamentar
para a visita, a fim de serem desinfectados, sendo entregues ás visitas quando retirarem;
d) Cada doente deverá ter comsigo o seu escarrador
vazio e desinfectado;
e) Os doentes devem desinfectar-se antes de regressarem á enfermaria;
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f) Durante as visitas deve haver a maior vigilancia
para que sejam mantidas todas as prescripções de policia
administrativa e sanitaria, para o que estará presente um
enfermeiro que, embora sufficientemente afastado para
deixar os doentes em liberdade de conversação com os visitantes, possa comtudo vigiar o cumprimento das disposições estabelecidas;
15.° Nos pavilhões de doenças infecto-contagiosas, que
não seja tuberculose, não são.vcomo ficou dito, permittidas
visitas aos doentes.
As pessoas estranhas ao serviço interno das enfermarias que ali podem entrar e que se acham designadas nos
n.OS 1.0, 2.° e 3.° do artigo 104.° ficam sujeitas aos preceitos seguintes:
a) A pessoa alguma é permittido ir do portão de entrada directamente para qualquer enfermaria;
b) Todas as pessoas se apresentarão na sala apropriada,
onde se verificará se estão nas condições regulamentares,
e ahi vestirão blusas;
. c) As pessoas estranhas aos serviços hospitalares serão
conduzidas directamente á enfermaria a que se destinam;
d) As pessoas de que trata o n. o 3.° do artigo 104.° entrarão em um quarto de isolamento para onde será transportado flu conduzido o doente procurado;
16. ° A saída dos pavilhões todos se devem dirigir para
o local de desinfecção, onde despirão a blusa e se desinfectarão, limpando o calçado em capacho com soluto de sublimado e receberão os objectos que tenham depositado á
entrada;
17.° Nenhum objecto, incluindo cartas, papeis do expediente, etc., poderá sair do recinto dos pavilhões sem
previa desinfecção;
18. ° Os lixos e despojos das enfermarias, pavilhões,
etc., serão destruidos pela incineração no forno.
Igual destino devem ter todos os objectos de uso que o
director do hospital por sua iniciativa, ou por proposta dos
clinicos, julgar infectados e insusceptiveis de desinfecção ;.
19.° O horario da combustão no forno será feito de
modo que os lixos e despojos sejam conduzidos para ali
promptamente e por fórma que não haja em qualquer 10gar deposito ou retenção de taes productos;
20.° A deeinfecção dos objectos será feita pelo vapor
em pressãc na estufa, pelo formol, pela agua fervente,
pelas correntes de agua simples ou carregada de substancias antisepticas;
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21. o A des infecção dos locaes será feita em geral pela
agua sob pressão, projectada por uma mangueira, depo~s
de removidos todos os objectos e roupas para as respectivas salas de desinfecção.
A lavagem com a mangueira
deve ser abundante.
Conforme os casos especiaes, empregar-se-há
a agua
simples ou com soluto de sublimado corrosivo ou de acido
sulfurico na proporção de 1 : 10:000;
'.
22.0 A desinfecção das fezes, retretes e urmoes deverá
ser feita com sulfato de cobre ou com leite de cal;
23.0 As roupas sujas serão recebidas ás bôoas dos agulheiros de saída das enfermarias, em carros ou saccos apropriados e desinfectados,
os quaes serão eonduzidos
zona
suja da casa de desinfecção. Chegados ahi, a roupa entrará na estufa que seguidamente será fechada e onde permanecerá por meia hora, á temperatura de 120 graus, sob
pressão de tres atmospheras;
24. o As camas serão esterelisadas introduzindo-as
na
estufa ou por um. jacto de vapor de agua sob pressão durante cinco minutos;
2b.o Os escarradores
serão desinfectados,
indo os serventes do serviço geral recebei-os
saida dos pavilhões
em caixas especiaes para esse fim e conduzindo-os para a
sala de desinfecção, onde esta se effectuará pela fervura, á
qual serão submettidos
por tempo não inferior a quinze
minutos;
26. o Os artigos de mobilia, a correspondencia,
os papeis
do expediente que tenham de sair do recinto dos pavilhões
e outros objectos que devam ser desinfectados pelo formol
serão transportados
para a casa respectiva.
Seja qual for o artigo a desinfectar, a acção dos vapores elo formol deve exercer-se
por tempo não inferior a
seis horas;
27. o As loiças devem ser desinfectadas pela immersão
em agua fervente durante dez minutos;
28.0 No caso de fallecimento, deverão observar-se os
preceitos seguintes:
a) O cadáver será envolvido nas roupas e depositado na
sala de observação, e o colchão será levado para a desinfecção, que terá Ioga r na estufa sob pressão á temperatura de 120 graus, durante meia hora;
b) O director do hospital, ouvido o clínico, resolverá
ácerca do procedimento
a haver de desinfecção externa
do cadaver durante as vinte e quatro horas de observação;
á

á
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c) Terminado
aquelle praso e verificado o obito, o cadaver será transportado
para a desinfecção e as roupas
para a estufa;
d) Na sala de desinfecção o cadaver será vestido para
o enterro, não havendo autopsia, e em seguida transportado para a casa de deposito, onde se conservará até ao
momento de ser conduzido para o cemiterio;
e) No caso de lhe ser feita a autopsia, voltará o cadaver á desinfecção para ser vestido para o enterro;
I), O vestuario dos cada veres será ensopado cm soluto
de sublimado corrosivo ou se envolverá previamente
o
corpo em um lençol ensopado no mesmo soluto;
g) Quando os parentes ou amigos do fallecido lhe quizerem fazer o enterro, será o cadáver vestido na sala de
desinfecção e collocado en~ caixão, segundo os preceitos
impostos pela lei geral ou com as determinações
especiaes
do director do hospital.
Só depois de encerrado o caixão e desinfectado exteriormente é que poderá ser depositado
na capella e não
mais será aberto, nem mesmo para os exercicios religiosos;
h) Logo que tenha partido a carreta ou o carro funebre, deverá ser bem lavada
lança e saneado o interior
da sala onde tenha permanecido o cadáver e a mobilia e
utensilios que com elle tiverem tido contacto.
Quando o director do hospital assim o julgue conveniente, poderá effectuar-se a desinfecção pela combustão
do enxofre - 30 grammas por metro cu bico - em quanto
a sala estiver humedecida
depois de feita uma boa lavavagem á lança;
i) As macas de serviço mortuario
devem ser logo saneadas. A desinfecção
será também effectuada com uma
abundante lavagem
lança e passadas depois com soluto
de sublimado corrosivo aI:
1 :000;
j) O pessoal empregado no serviço mortuario não poderá sair do pavilhão destinado
áquelle fim sem previa
desinfecção pessoal e mudança de roupas feitas em gabinete para esse fim deetinado ;
29. o Os capellães, no exerci cio das suas funcções religiosas, sempre qoo tiverem de entrar nas enfermarias e
no recinto mortuário, vestirão batinas de panninho preto,
que despirão quando regressarem
aos locaes limpos do
hospital,
devendo tambem proceder
á sua desinfecção
pessoal.
Quando forem ministrar sacramentos aos doentes das ená
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fermarias, vestirão por cima da batina de panninho sobrepeliz de panno branco e estola apropriada a ser submettida
desinfecção eommum das roupas.
á

CAPITULO II[
Dos hospitaes de 2.' classe
SECÇÃO I
Dis-posição

e .dependencias

Art. 111.° Os hospitaes militares de :do a classe devem
comprehender:
1. ° Habitação para o director;
2. ° Secretaria geral, comprehendendo: a) gabinete para
o ~irector; b) repartição do conselho administrativo; c) arChlVOS;
d) salas para conselhos, juntas de inspecção e
conferencias;
3. ° Bibliotheca;
.
4. ° Pharmacía com os indispensaveis annexos;
5.° Salas para recepç-ão de visitas;
6. ° Enfermarias;
7. ° Casa de operações;
.~.° Posto de soccorros ;
9. ° Balneario;
10.° Casa para desinfecção;
11. ° Casa para barbear e cortar cabellos ;
12.° Arrecadações de roupas, mobilia, utensilios, armamento, equipamento, fardamento, generos alimenticios e
artigos para a lavagem e limpeza do edificio;
13.° Quartos para o pessoal que, pelas suas funcções
de serviço, for obrigado a pernoitar no hospital;
14.° Cozinha;
15. ° Casa para autopsias;
16.° Deposito de cadaveres;
17. ° Casa da guarda;
18.° Sentinas.
§ unico. A estes hospitaes é applicavel o disposto DOS
§§ 1.0, 2.0 e 3.° do artigo 8.°
SECÇÃO II
Das enfermarias

AI·t. 112.° .~cerca de enfermarias observar-se-ha, quanto
possivel, o que ficou prescripto para os hospitaes de 1."
classe.
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SECÇÃO III

Do pessoal

Art. 113.0 A constituição do pessoal dos hospitaes de
2. a classe é a seguinte:
1.0 Um director, major medico;
2.0 Um pharmaceutico, official do respectivo corpo;
3.0 Um officiaI da administração militar, tenente ou alferes;
4. o Um almoxarife de saude;
5.0 Um primeiro sargento, dois segundos sargentos,
quatro primeiros cabos, oito segundos. cabos ou soldados
enfermeiros, e vinte soldados serventes, todos pertencentes á companhia de saude.
§unico. A estes hospitaes é applicavel o disposto no
.§ 2.0 do artigo 18.0
Art. 114.0 As praças de pret da companhia de saude que
fizerem parte do pessoal dos hospitaes militares de 2.a
classe, a que se refere o n.? 5.0 do artigo anterior, destinam-se:
1. o O primeiro sargento, ao serviço da secretaria e a
agrupar com os segundos sargentos nos serviços de escala;
2. o Os segundos sargentos, a serem empregados como
amanuenses da secretaria e do conselho administrativo,
fazendo cumulativamente os serviços de dia ao hospital,
e quaesquer outros que sejam compativeis com o seu
posto;
3.0 Os primeiros cabos, a desempenbarem as funcções
de enfermeiros, devendo haver um para cada enfermaria;
4.0 Os segundos cabos ou soldados enfermeiros, a desempenharem as funcções de enfermeiros-ajudantes devendo haver um para cada enfermaria, e a serem impedidos:
a) Dois no serviço da pharmacia como praticantes;
b) Um nas arrecadações a cargo do almoxarife;
c) Um no balneario e casa para desinfecção;
d) Dois no serviço de porteiro, sendo tambem encarregados de barbear e cortar o cabello aos doentes;
5. o Os segundos cabos serventes, a serem empregados,
um no serviço de limpeza do hospital dirigindo o trabalho
das fachinas, e os restantes nos serviços compativeis com
a sua graduação e profissões;
6. o Os soldados serventes, a serem empregados nos serviços que lhes são proprios, devendo, em regra, haver nas
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enfermarias um servente por cada dez doentes, e a serem
impedidos:
a) Um no serviço de caiação e pequenas reparações das
differentes dependencias do hospital;
b) Um no balneario e casa para desinfecção;
c) Um nas arrecadações a cargo do almoxarife;
d) Dois no serviço da pharmacia;
e) Um na illuminação do hospital;
.
f) Até quatro na cozinha do hos1?ital, deve?-do .dOISd~sempenhar, respectivamente, o serviço de cozinheiro e aJudante de cozinha.
§ 1.0 Poderá tambem ser impedido em todo o serviço
de manifesta utilidade para o hospital qualquer soldado
que, pela sua profissão, o possa desempenhar. .
§ 2.° Os segundos cabos e soldados enfermeiros só poderão ser impedidos nos serviços a que se referem as alineas a), b), c) e d) do n.? 4.°, quando não haja segundos
cabos ou soldados serventes em condições de os desempenhar, porque, havendo-os, serão estes os impedidos n'esses serviços.
SECÇÃO IV

Attribuições e deveres
,
Do director

e deveres do director oomArt. 115. Asattribuições
prehendem as que ficaram estabelecidas para o director e
sub-director dos hospitaes de La classe, quando sejam
exequíveis ou não se achem por disposição .eapecial, no
presente capitulo, commettidas a outro official.
0

Do pharmaceutico

Art. 116. Ao pharmaceutico compete, alem dos deveres
expressos no artigo 26.0, proceder ás operações de desinfecção e ás aualyses para que tenha competencia, que lhe
forem determinadas pelo director do hospital.
0

Do ornei aI da administração

militar

Art. 117. O official da administração militar tem, na
parte applicavel, os deveres expressos no artigo 27.0
0

Do almoxarife

de satlde

Art. 118.0 Ao almoxarife de saude compete os deveres
preceituados no artigo 28.0 e ainda visitar amiudadas ve-
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zes todas as dependencias do hospital, para se certificar do
seu estado de asseio.
Dos amanuenses

da secretaria

Art. 119.° Os amanuenses da secretaria
ver:
1. ° Apresentar-se na secretaria ás horas
conservando-se ali emquanto estiver aberta;
2. ° Executar todas as ordens do director
rife de saude com respeito ao serviço de
cumprindo-as como lhes for determinado.
Do amanuense

têcm por dedeterminadas,
e do almoxaescripturaçâo,

do conselho

Art. 120.° Ao amanuense do conselho compete os deve-·
res expressos no artigo 31.°
Dos enfermeiros

Art. 121.° Aos enfermeiros competem especialmente os
deveres expressos no artigo 32. 0, devendo porém as participações a que se referem os n.O 1.°,5.°,17.°
e 18.°
serem feitas ao sargento de dia.
S

Dos enfermeiros-ajudantes

Art. 122.° Cumpre aos enfermeiros-ajudantes
tuado no artigo 33.°
Dos praticantes

o precei-

de phar-macía

Art 123.° Aos segundos cabos ou soldados impedidos
no serviço de pharmacia compete o preceituado no artigo 34.°
Do encarregado

do balneario

e da casa para d.eeín recçüo

Art. 124.° O segundo cabo ou soldado impedido no serviço do balneário e da casa para desinfecção tem, na parte
applicavel, os deveres expressos no artigo 35.°
Do fiel das arrecadações

Art. ·125.° Ao segundo cabo ou soldado, impedido no
serviço das arrecadações, compete, na parte applicavel, os
deveres estabelecidos no artigo 36.°
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de cozinha

Art. 126.° Ao cozinheiro e ao ajudante de cozinha competem, respectivamente,
os deveres expressos nos artigos
37.° e 38.°
Do porteiro

Art. 127.° O porteiro tem por dever, não só o que ficou preceituado
no artigo 39.°, mas ainda, quando de
folga, barbear e cortar o cabello aos doentes.
Dos serventes

Art. 128. Ú Aos serventes
sos no artigo 40.°
Dos serventes

em geral

competem

os deveres expres-

das enfermarias

Art. 129. As obrigações dos serventes das enfermanas
são as que ficaram estabelecidas no artigo 41.°
0

Do servente

do balneario

e da casa para desinfecçJo

Art. 130. ° O servente do balneario e da casa para desinfecção tem por dever:
1.o Auxiliar o encarregado d' estas dependeneias na prcparação dos banhos de limpeza, e bem assim os enfermeiros na dos banhos medicinaes ;
2. o Coadj uvar a limpeza e desinfecção dos doentes entrados;
3. o Proceder á limpeza e arrumação do balneario e casa
para desinfecção,
tendo em especial attenção a limpeza
das tinas para banhos;
4. o Coadjuvar
o encarregado
em todos os serviços,
tanto do balneário como da casa para desinfecção.
Dos serventes

das arrecad ações

Art. 131.0 Ao servente das arrecadações
a' cargo do alluoxarife de saude compete, na parte applicavel, os devercs expressos no artigo 44.0
Dos serven1es

da pharmacia

Art. 132.0 Aos serventes
da pharmacia
deveres preceituados
no artilJO 45.0
Do servente

competem

os

da illuminação

Art. 133.° Ao servente
encarregado
compete, na parte applicavel, os deveres

da illuminação
expressos no ar-
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.tigo 47.°, devendo, na ausencia do almoxarife de saude, .
. dar conhecimento
ao sargento de dia das occorrencias a
que se refere o n. ° 5.° do mesmo artigo.
Dos serventes

da cozinha

Art. 134.° Aos serventes
da cozinha compete cumprir
as ordens relativas ao serviço da cozinha, que lhes forem
dadas pelo cozinhei:ro, a quem são immediatamente
subordinados.
SECÇÃO

v

Substituição de funcçõea
Art. 135.° As substituições de que trata a presente secção serão feitas pela seguinte fórma:
1.0 O director será substituido pelo official medico mais
graduado
e antigo que, nos termos d'este regulamento,
desempenhe serviço clinico no hospital, o qual não poderá
alterar o que por aquelle tenha sido estabelecido, senão
quando causa imperiosa a isso o obrigue.
As funcções de director interino
são inaocumulaveis
. com quaesquer
outras, excepto com as do serviço clinico
no hospital;
2.° O pharmacentico,
na falta de official do respectivo
corpo, será substituido por um do quadro da reserva ou
reformado de patente não superior a capitão, requisitado
para este fim á competente auctoridade militar.
Ao substituto, se receber soldo do estado, será abonada a
gratificação mensal de 10~000 réis, e não o recebendo terá
direito ao soldo e gratificação correspondente
ao seu posto;
3.° O official da administração
militar e o almoxarife
de saude, na falta de officiaes do respectivo corpo, serão
substituidos por officiaes da reserva ou reformados de patente não superior a capitão, a quem será abonada a gratificação mensal de 106000 réis ;
4_0 O official da administração militar e o almoxarife
de saude, ou quem as suas vezes fizer; substituem-se entre
si, nos impedimentos não superiures a triata dias, e nos
superiores e na falta de ambos por outros requisitados á competente auctoridade militar.
SECÇÃO

VI

Do serviço clinlco
Art. 136.° Nos hospitaes de 2." slasse tem completa APplicação o que ficou prcceituado
nos artigos 50.° a 54:.0,
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devendo porém a nota e a participação a que se referem
o dever 23.0 e o § 1.0 d'este ultimo artigo, serem entregues ao director.
SECÇÃO YII
Dos serviços

ordínarios

e diarios

Art. 137.0 Todos os serviços serão executados ás horas
fl.xadas p-Io horario ou por ordem especial, e serão annunclados por toques de sineta (tabella A), mandados exeeutar pelo sargento de dia.
O horario geral é o estabelecido pelo artigo 55. o
§ 1.0 'rodos os mais serviços serão estabelecido s em
hOrarios elaborados pelo director, tendo cm vista que o
horario para as refeições do pessoal deverá estar em harmonia com os serviços dos corpos onde essas praças estivcrem addidas,
§ 2.0 Dadas ciroumstanciaa extraordinarias,
os comrnan(lantes das divisões, sob proposta do director, poderão alteraI' o horario estabelecido
por este regulamento,
emquanto durarem essas circumstancias .
. Art. 138.0 Para o serviço geral do hospital será nomeado
dlul'Íamente o seguinte pessoal:
Um medico;
Um sargento;
U III enfermeiro ou cnfermeiro-aj udante ;
Um praticante de pharmacia ;
b'aehinas (em numero variavel, segundo as necessidades) ;
Uma ordenança.
§ 1.0 Serão tambem nomeados:
n) Para o serviço de vigilancia durante o dia, em cada
<lnfermal'Ía, um servente de piquete ;
Pat'a o serviço de ronda ao hospital, durante a noite,
dOI8 en fermciros ou enfermei ros-aj udantes ;
c) Para o serviço do vigilancia,
durante a noite, em
<lada enfermaria,
dois serventes dr véla.
§ '?O O enfermeiro
de dia terá a seu cargo o serviço
do posto de soccorros.
.
. Art. li3 1.0 O serviço diario de que trata o artigo anteI'I.Ol' começa
á hora marcada no horário para o serviço cliruco e termina a igual hora do dia immediato ; o serviço
piquete começa ao toque de alvorada c finda ao de recolhe!'; e
serviço de ronda e véla desde esta hora até á
alvorada do dia immediato.
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Art. 140.° O pessoal a que se referem as alineas b) e c)
do § 1.° do artigo 138.° será dividido em dois turnos funccionando, o primeiro, desde o toque de recolher até á uma
hora da manhã, e o segundo, desde esta hora até á alvorada.
.
§ 1. Q Cada turno é constituído por um enfermeiro, para
o serviço de ronda, e de um servente por enfermaria, para
o serviço de véla,
§ 2.° O enfermeiro ele dia faz sempre parte do primeiro
turno.
Art. 141.° O serviço diario é nomeado, por escala, do seguinte pessoal:
1.0 O medico, dos subalternos medicos que devam exercer clinica no hospital;
2. ° O sargento de dia, dos sargentos em serviço no hospital;
3.° O enfermeiro
de dia, dos primeiros e segundos cabos ou soldados enfermeiros,
em serviço DO hospital, com
exclusão dos que estiverem
impedidos 1)OS serviços da
pharmacia f' de porteiro;
4. o O praticante
ele pharmacia
d e dia, dos segundos
cabos e soldados que ali estiverem desempenhando
serviço ;
5.° As fachinas , dos soldados serventes que não façam
parte do pessoal das enfermarias,
e bem assim que xão
estejam impedidos n'algurn serviço especial;
G.o A ordenança, dos segundos cabos ou soldados serventes que não façam parte do pessoal das enfermarias
e
não estejam impedidos n'algum serviço especial;
7. o O::; piquetes e vélas para cada enfermaria,
dos serventes que não estejam impedidos ri'algum serviço e~pecial.
§ nnico. Quando haja meuo s de tres subalternos medicos para o serviço diario, serão tambem nomeados para t
desempenho
d'este serviço todos os capitães medicos qne
elevam exercer clinica no hospital.
ArL 14:3." O pessoal do serviço diario , com exclusão
do medico, é inseparável
do hospital durante as vinte e
quatro horas de serviço, de onde não se afastará emquanto
não for substituido.
Art. 14:3.° O enfermeiro
e o praticante de dia arresentar-se-hão, ao toque para o serviço clínico, ao sargento
de dia, o qual se apresentará
ao medico de serviço logo
que este compareça no hospital.
§ unico. O pessoal nomeado para o serviço nocturno
formai-a ao toque de recolher, sob o coro mando do sar-
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gento de dia, que lhe transmittíra
as ordens ou instrucções que tenha recebido, e bem assim a minuta extrahida
da nota (modelo n. ° 7) de onde conste, por ~nfermarias, as
prescripções
a pôr em pratica durante a noite.
SECÇÃO

VIII

Deveres do pessoal de serviço dí ar'io
Do medico

Art.

144.° Ao medico compete:
.
no hospital á hora estabelecida para ~
entrada
ordinaria dos doentes, a fim de os receber, designando-lhes a enfermaria
a ração ou dieta, e prestandolhes os soccorros immediatos quando d'elles necessitem;
.2.° Assistir {~saída das praças que tenham alta ~o hospital e que lhe serão presentes pelo sargento. de di.a, devendo verificar a sua identidade pelos respectivos titules,
que lhe serão entregues pelo mesmo sargento, e bem assim se estão em condições de poderem sair, porque, em
caso contrario, ,prdfmará que fique sem effeito a alta de
qualquer doente, tomando as providencias que o caso req~lerer e fazendo de tudo menção no respectivo boletim climco ;
3. ° Percorrer
as enfermarias
observando
os doentes,
tendo em especial attenção os enfermos que, pela gravidade
do seu estado, constem da nota (modelo n ," 7), que lhe
s~rá presente pelo sargento de dia, tomando as provideneras dietéticas, medicamentosas
ou quaesquer outras que
se tornem necessarias, devendo exarar no respectivo boletim clínico, qlle rubricará,
tudo que 11 sua observação
clínica tiver apurado, e bem assim a sua intervenção quer
cirurgica quer medica;
4.° Prestar todos os esclarecimentos
quando consultado
sobre duvidas que aos enfermeiros se offereçam relativas
á parte technica da execução dos serviços a seu cargo e
Correlativa interpretação
das disposições regulamentares;
5.° Quando se ache no hospital e na auscncia do director, fazer os avisos de que trata o n.? 12.0 do artigo 22.°,
bem COIDO abrir os telegrammas
e a correspondencia
que
c?nti ver 11 designação de urgente,
tomando as provideneras necessurias para o cumprimento
das ordens que careçam de immediata execução ;
G.o Participar no dia seguinte, ao director, qualquer ocCorreneia cxtrcrdinaria
que se tenha dado durante o seu
serviço.
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de dia

145.0 Ao sargento de dia compete:
no hospital para entrar de serviço á
hora estabelecida no horario para o serviço clinico;
2. o Mandar fazer os toques de sineta pfil'a os diversos
serviços ás horas determinadas
no horario;
3. o Na ausencia do medico de serviço, superintender
no
serviço interno e policia, prevenindo e remediando os casos que de si dependam;
4. Vigiar assiduamente
pelo asseio, hygiene e arranjo
do hospital e suas dependencias;
5. o Vigiar o serviço de limpeza do hospital ás horas que
estiverem estabelecidas;
6.° Relacional' as fachinas em seguida ao toque para o
serviço clinico, para as poder detalhar para os diversos
serviços;
7. o Avisar o medico de qualquer occorrcncia nas enfermarias flue reclame a sua presença;
8. o Acompanhar
o medico de serviço em todas as visitas
ou revistas que passar ao hospital;
9.0 Mandar entregar
immediatamente
ao director, não
estando presento o medico de serviço, os telcgrammas e a
correspondencia
que contiver a designação de urgente;
10. o Attender aos doentes que se apresentarem
a recebei' curativos no posto de soccorros, quando estejam ao
alcance dos seus conhecimentos,
e sempre que a causa
determinante
da ida do doente no hospital seja um accidente de occasiâo ;
11.0 Em livro especial (modelo n.? 8), inscrever as notas
relativas
aos doentes de que· trata o numero antecedente.
Com particularidade
deverá notar todos os factos que
importem esclarecimentos
para a acção da justiça com relação aos doentes por effeito de aggressão ou em quem se
suspeite os effeitos do crime ou delicto de outra ordcm ;
12. o Assistir na cozinha e na pharmacia á recepção, pe·
los enfermeiros,
das rações e dietas e dos medicamentos,
vigiando tanto quanto possível a sua distribuição nas enfermarias;
13. o Exercer
todos os cuidados e vigilancia para com
os doentes que, pela gravidade elo seu estado, constem da
nota (modelo n.? 7) que lhe será entregue pela secretaria,
segundo as indicações dadas pelos respectivos clinicos;
14.0 Vigiar se os enfermeiros,
bem como todo o peso
Art.

1.o Comparecer
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soal empregado nas enfermarias
e cozinhas, r:umprem as
ordens e rezulamentos
em todos os seus precertos ;
15." Tom~l' conhecimento de todo o detalhe de serviço
das enfermarias e assistir a todas as formaturas do pessoal,
vel'jficando se existem faltas para providenciar
e participar;
1G.o Reunir á hora estabelecida as praças que devam
ter alta do hospital, passando-lhes
revista, a fi.m de veri-.
fiJar se todos receberam os artigos do seu uniforme,
ar·
mamento e equipamento
com que tenham entrado, ap~'csentando-as ao medico de serviço e entregando-as
pc'r fim
aos cabos das respectivas
unidades encarrcgados
de os rcceber, com os respectivos titulos de alta e relações a flue
se refere o § 1.0 do artigo 173.°;
do hospital, mandando acccn17.0 Vigiar a illuminaçào
der os candieiros que se tenham apagado, e não conscntindo, ~lepois do recolher, luz onde não seja pcrmittida i
] 8." Reunir ao recolhei' o pessoal nomeado para o acrvi~() de vigilancia durante a noite, trausmittindo·lbe
as
ordens ou instrucções que houver recebido, devendo estabelecer o serviço do primeiro turno, entregando aos cuf~I'meil'os de ronda a minuta de onde conste, por enfermarias, as prescripções
especiaes a pôr em pratica durante
a noite;
10.0 Vigiar repetidas vezes, durante a noite, o serviço
de rondas e vélas, devendo assistir ú um.i hora da mal ,hã.
á substitui~'ão do primeiro turno, entregando
a minuta ,
de que trata o numero antericr, e ti. transmissão das instrucções ou recommendações
:icerca de C11S0S especiaes ou
de doença grave;
20.0 No caso de f'alleciinento de qualquer doente, e na.
ausencia do respectivo enfermeiro, promover :t immediata
remoção da. cama com o cadaver, procurando
que essa
remoção se faça com o maior cuidado para que o facto
produza o menor alarme possivel;
21." Conservar em seu poder, durante a noite, a chave
do portào de entrada do hospital, que abrin; sempre que
se torne necessario ;
.
22.° Apresentar-se,
hora estabelecida
para visitas,
na sala apropriada,
a fim de promover a eomparencia dos
doentes procurados,
fazendo acompanhar ás enfermarias
as visitas dos que não possam d'ali sair .
. <?umpre-Ihe tambem vigiar pela boa ordem na sala de
VISItas, não consentindo
que se transgridam
as prcscrip'Iões estabelecidas para o hospital.
á
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de dia

Art. 146. o Ao enfermeiro de dia compete:
1. o A presentar-se
ao .medico de serviço logo que este
compareça no hospital, e ao sargento de dia á hora determinada para o serviço clinico;
2.0 Auxiliar o medico de serviço e o sargento de dia em
todos os serviços da sua especialidade;
3.0 Ter a seu cargo o posto de soccorros, verificando
na presença do sargento de dia, e em vista do respectivo
inventario, se ali falta alguma cousa, devendo proceder
aos curativos que lhe furem indicados pelo referido sargento, e que pos~am ser feitos sem ao presença do medico;
4. o Vigiar o serviço dos piquetes
durante o dia, nas
horas em que os respectivos enfermeiros estiverem ausentes, verificando o exacto cumprimento
dos seus deveres;
5. o Desempenhar
o serviço de ronda durante a noite,
vigiando constantemente,
e por todas as enfermarias,
desde o recolher até á uma hora da manhã, se os serventes de véla estão bem vigilantes e cuidadosos, e se os
doentes carecem de qllaesquer
soccorros
ou cuidados,
tendo em especial attenção os que tiverem sido indicados
como sendo grave o seu estado;
6.0 Participar
immediatamente
ao sargento de dia qualquer oceorreneia que encontrar, tanto no que disser respeito ao serviço interno e de policia, como também e, principalmente, no que diga respeito ao estado dos doentes ou
que com elle se relacione;
7. o Na ausencia do respectivç enfermeiro,
e no caso de
fallecimento de qualquer doente, participar esse facto, immediatamente,
ao sargento de dia.
Do praticante

de 1hui macia

de dia

Art. 147.0 .Ao praticante de pharmacia de dia compete:
1.0 Apresentar-se
ao sargento de dia á hora deterrninada para o serviço clinico;
2. o Desempenhar
os serviços que lhe estão designados
no artigo 34.0
Dos piquetes

diurnos

Art. 148.0 Aos piquetes diurnos
competem os deveres preceituados

e noctur-nos

e nocturnos, ou de véla,
no artigo 66.0

•
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Do uniforme do pessoal e vestuaric dos doentes

Art. 149.0 O uniforme do pessoal e o vestuario dos
doentes, nos hospitaes de 2. a cla~se, regular-se-hão pelo
que ficou estabelecido para os hospitaes de l ." classe.
SECÇÃO

x

Das visitas

Art. 150.° As visitas aos doentes internados nos hospitaes de 2.a classe são permittidas nas condições exprEssas para os hospitaes de L a classe.
SECÇÃO

_'1

Modo pratico de desempenhar os serviços diarios

Art. 1f> 1.° Para o desempenho dos serviços diarios nos
hospitaes de 2.a classe ter-se-há em vista, na parte appli
cavei, o que ficou preceituado
para os hospitaes ele 1.&
classe,
SEC\'A.O

XII

Das conferencias medicns

Art. 152.0 Nos hospitacs militares de 2.a classe as conf~rencias medicas a realisar terão sómente ele duas espe~le': simples ou ordinarjas e extraordinarias. Para este
fim terá completa applicação o que ficou preceituado para
o); hospitaes de La classe.
'EC(.ÃO

_'III

Das doenças infecto-contaf_ios:::s

Art, 153.° Os enfermos de doenças infecto-contagiosas
deverão, em regra, baixar a hospitaes de l. classe ou para
estes serem evacuados. ~empl'e, porém, que assim se não
possa proceder, o seu tratamento nos hospitaes de 2. a
ela se será feito segundo os preceitos estabelecidos na
secção XIII do capitulo I, por fórma a obter qne todas as
medidas de policia sanitar ia - hygienica e preventivatenham eflicaz execução.
t\
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CAPITULO IV
Dos hospitaes de 3.' classe
SECÇÃO I
Disposição

e dependencias

Art, 154.° Os hospitaes militares
de 3.a classe devem
comprehender:
1.0 Secretaria,
com gabinete para o director e sala para
j untas de inspecção e conferencias;
:2. o Pharmacia ;
3.° Sala para recepção de visitas;
4. U Enfermarias;
ô.o Casa de operações;
(i. ° Casa para banhos;
7. ° Casa para desinfecção;
8.° Casa para barbear c cortar cabellos ;
~).° Arrecadações de roupas, mobília, utensilios, tardamento, armamento,
equipamento,
generos alimentícios c
a rtigos para a lavagem e limpeza do edifício;
J 0.° Quartos
para o pessoal que, pelas, suas funcções
de serviço, for obrigado a pernoitar no hospital;
11. ° Cozinha;
12.° Casa para autopsias e deposito de cadaveres;
13.0 Casa da guarda;
14.0 Sentinas.
~ unico. A estes hospitaes é applicavel o disposto nos
§§ 1.0, 2.° e 3.° do artigo 8.°
SECÇÃO II
Das enfermarias

Art. 15().0 Nos hospitaes militares de 3.a classe o estabelecimento
de enfermarias
será feito, quanto possivel,
sl>gllndo os preceitos
estabelecidos
para os hospitaes de
:!. a classe" devendo porém reduzir-se o internamento
na
«nfcrrnuria geral, á separação das doenças do fôro medico
das do fôro cirurgico, alem da que haja a fazer por moti \-0 de doenças contagiosas.
SECÇÃO III
Do pessoal

Art. 15G.o A constituição do pessoal dos hospitaes
litares de 3.a classe é a seguinte:
1.0 Um director, capitão ou subalterno medico;

mi-
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2.° Um pharrnaceutico, quando se julgue indispcnsavel ;
3.0 Um segundo sargento, um primeiro cabo e até oito
soldados das unidades ou estabelecimentos militares com
séde na localidade;
4.° Um primeiro cabo e' um segundo cabo ou soldado
enfermeiro pertencentes li companhia de sal~de. . .
Art. 157.° O cargo de director dos hos.pltaes ~Illhtar~R
de 3. a classe será desempenhado pelo official medico mais
graduado e antigo dos pertencentes ás unidades ou estabelecimentos militares existentes na sua séde.
Art. 158.° O logar de pharmaceutico, quando o haja,
será desempenhado , sob cóntracto previo e approvado
pela
. d
secretaria da gut3rra, por oflieial pharmaceutlCo a reserva
ou por pharmaceutico civil, ou ainda por uma praça da
companhia de saude devidamente habilitada.
. Art. 159.° As praças de pret a que se referem os n.O
;3.0 c 4.° do artigo 156.°, destinam-se:
1.° O segundo sargento, a desempenhar o serviço de
all1anuense, a coadjuvar o director na policia c disciplina
do hospital e nos serviços inherentes á alimentação dos
doentes, a desempenhar os serviços que nos hospitaes de •
2.~ classe competem ao almoxarife e quaesquer outros que·
sejam compatíveis com o seu posto;
. 2.° O primeiro cabo a que se refere o n." 3.° do art!~o 156.0, a auxiliar o segundo sargento em todo o serVIÇOde policia e disciplina do hospital, a ter á sua respons~bilidade~ a limpeza e lavagem das diversas dependenclas do edifício, a exercer o carzo de fiel das arrecad ~
b
aç?es, a ser o encarregado das casas para banhos e para
desmfecção, e a desempenhar quaesquer ontros serviços
que sejam compativeis com o seu posto;
.) ° O s soldados, a desempenhar o serviço de serventes,
u.
sendo empregados:
a) Um em cada enfermaria, podendo ser dois quando o
numero de doentes for muito elevado ;
_ b). Um nas casas de banhos e para desinfecção e 00
:serVIçoda pharmacia ;
c) Um nas arrecadações a cargo do segundo silrgenfo,
na illuuiinação
do hospital e lIOS serviços de caiaçfio e pequenas reparações;
d) Um no serviço de porteiro, sendo tambem enearregado de barbear e cortar o cabello aos doentes;
e) Finalmente, dois na cozinha do hospital, sendo 11m
para exercer o cargo de cozinheiro e o outro o de ajudante de cozinha' ,
S
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4. o O primeiro cabo da companhia de saude, a desempenhar o cargo de enfermeiro, tendo á sua responsabilidade a casa de operações;
5.0 O segundo cabo ou soldado da companhia de saude,
a desempenhar
o cargo de enfermeiro-ajudante,
tendo a
seu cargo a casa para autopsias e o deposito de cadaveres.
§ 1. o O serviço de limpeza e lavagem geral será desempenhado por todos os soldados serventes, seja qual for
o serviço especial em que estiver empregado, com exclusão do cozinheiro e seu ajudante, e dos que estiverem de
piquete nas enfermarias.
§ 2.0 Quando circumstancias
extraordmarias
torne insufficiente para o serviço geral de limpeza o numero de
soldados serven tes q ue fica estabelecido,
director do
hospital solicitará, j ustificando, da auctoridade militar a
que estiver directamente
subordinado, as fachinas necessarias para. o dia ou dias que indicar.
Art. 160.0 O segundo sargento e o primeiro cabo a que
se refere o n." 3.° do artigo lb6.0 serão considerados supranumerarios
nos corpos a que pertençam, e vencerão
• gratificação hospitalar, (lU c tambem será abonada aos soldados dc que trata o mesmo n. o 3.°

°

SECÇÃO

IV

Attl'ibuições e deveres
Art. 161.0

O director,

que accumula

o serviço que lhe
lhe pertença
por escala, exerce a sua acção geral segundo os preceitos
estabelecidos para os diversos cargos dos hospitaes de 1.a
e 2.a classes e em especial dirigindo e vigiando a alimentação dos doentes.
Art. 162.0 O pharmaceutico exercerá o seu cargo em harmonia com os principies estabelecidos para o pharmaceutico
c praticante de pharmacia dos hospitaes de L." e 2.a classes.
Art. 163.0 As praças de pret a q1,le se referem os n.08
3. ° e 4. o do artigo 156.0 regem-se, na parte exequível, pelos preceitos estabelecidos para os hospitaes de 2. a classe.

é proprio com o ele clínica qu.e, no hospital,

SECÇÃO

v

Do serviço olinico
Art. 164.° O serviço clinico rege-se, na parte applicavel, pelos preceitos estabelecidos para os hospitaes de La
e 2.a classes.
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SECÇ'ÃO VI

Dos serviços ordinarios e diarios - Modo pratico
de os desempenhar
. Art. 165.° Todos os serviços ordinarios e diarios dos hosprtaes militares de 3. a classe serão executados segundo os
preceitos estabelecidos para os hospitaes de 2. a classe;
devem permanecer no hospital
Art. 166.0 Diariamente,
o segundo sargento ou o primeiro cabo a que se r~fere. o
n. o 3.0 do artigo 156.0, o enfermeiro ou o enfermeiro-ajudante e os serventes de piquete nas enfermarias .
. De noite a vigilancia será exercida, em .cada enfermana, pelo piquete de véla e pelas rondas feitas por escala
pelos segundo sargento e primeiro cabo das unidades, enfe:meiro e enfermeiro-ajudante,
por fórma a não descurar
o Interesse e cuidados que deve haver pelos doentes.
§ unico. 08 deveres do pessoal de serviço diario, são,
na parte exequivel, os que ficaram estabelecidos para os
hospitaes de 2.a classe.
Art. 167. o O uniforme do pessoal e o vestuario dos doentes' as visitas a estes, as conferencias medicas, quando poss~lU ter lagar, e o tratamento das doenças infecto-contagI~sas, regular-se-hão,
quanto possível, pelo que ficou preceituado para os hospitaes de ~.a. classe,
CAPITULO V
Admisslto e salda dos doentes; baixas, altas
SECÇÃO

I

Aãmisslo dos doentes;

:liz:a

Al't. 1~
Em circumatancias ardina rias, nenhum individuo será admittido nos hospitaes militares sem que se
apresente com o titulo de baixa (modelo n.? 14), assignado
pelo commandante
do corpo ou chefe do estabelecimento
o~ repartição
a que pertencer,
e rubricada pelo medico
al.l em serviço, quando não diga respeito a official ou aspirante a offi.cial.
§ 1.0 Nos titulas de baixa dos officiaes e praças de pret
que entrarem
nos hospitaes, interrompendo
qualquer licença da junta, será mencionada
essa circumstancia,
e
bem assim o numero de dias de licença que lhes foram
concedidos e seu começo.
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~ 2.0 Os titulos de baixa relativos a praças addidas a
outros corpos, ou fazendo parte de forças destacadas,
ou em diligcncia, serão assignados pelos respectivos commandantes,
que participarão
o facto aos corpos a que
essas praças pertençam,
indicando
ao mesmo tempo os
dizeres do titulo que não foram preenchidos,
a fim de
que, por esses corpos, sejam immediatamente
prestados
aos hospitaes
os esclarecimentos
que não tenham sido
dados. Os titulos de baixa, quando passados pelos commandantes
de forças, poderão deixar de fiel' rubricados
por medico.
Árt. 169.0 Nos casos de molestia grave e repentina, poderão ser recolhidos nos hospitaes,
a qualquer hora, os
doentes militares que não apresentem
titulos de baixa,
devendo estes ser logo requisitados
á auctoridade competente.
§ 1.0 Sempre que algum doente seja recolhido nos termos do presente artigo, o director do hospital communicará immediatamente
o facto ao commandante
militai' da
localidade, justificando
ao mesmo tempo a urgencia da
entrada do doente.
§ 2.0 Serão também recolhidos nos hospitaes as praças
de pret cujos titules de baixa não accusem terem sido
observados pelo medico, uma vez que n'elles exista a declaração de que, estando de serviço ou nomeado para elle.
deram parte de doente.
Art. 170.0 A entrada dos doentes nos hospitaes realisarse-ha de tarde, em seguida á distribuição
da ceia, salvo
o caso de moles tia brave ou o de doentes vindos de
grande distancia ou ainda o do § 2.0 do artigo anterior.
§ unico. Os doentes, quando praças de pret de graduação inferior a: sargento,
serão acompanhados
ao hospital
por um cabo, que será o portador das baixas e de uma
relação (modelo n.? 15) de onde constem todas as praças,
de qualquer graduação, que n'esse dia foram mandadas
entrar
no hospital. Esta relação será. remetticla directamente ao director do hospital, quando não possa ser apresentada pelo referido cabo.
Art. 171.0 As praças de pret devem, em regra, entrar
nos hospitaes com o fato de cotim dc algodão, podendo tambem levar o capote quando o medico, que rubricar a baixa, assim o indique n'esta,
§ unico. Os sargentos e equiparados
poderão entrar
com o fato de panno, incluindo o capote.
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SECÇÃO II

.1

Saida dos doentes;

~_<.:. • ...:1~72.1Nenhnm

altas

individuo em tratamento

ou observa-

ç. o no hospl ai poderá recolher à situação em que se achava
sem lhe ser conferido o titulo de alta (modE'lo n.? 16).
Art. 173.0 A saída das praças que tiverem a~ta realisarse-ha á tarde 'b em sezuida á distribuit,:ão da .cela.
i!
•
§ 1.° As praças de pret de gradua~~ão mterior a sargento deverão
recolher aos corpos acompanbadas pelo
cabo que, para esse fim, se apresentar e que será o portador das altas e de uma relação (modelo n." 17) de onde
constem todas as praças, de qualquer
graduação,
que
n'csse dia saiam do hospital. Esta relação será remettida
directamente
ao com mandante do corpo, quando não possa
ser entregue ao referido cabo.
§ 2.° As praças que não pertençam ou estejam addidas
a qualquer corpo da localidade, scrno mandadas apresentar ao respectivo commandante militar.
§ ;}.o Os preses irão devidamente escoltados, solicitando
opportunamente
o director do hospital, da auctoridade competente, a apresentação
da força que se tornar indispensavel.
Art. 174.0 Evadindo-se algum doente, será considerado
com alta, e enviado o respectivo titulo ao corpo ou estab.elecimento a que pertencer, acompanhado de uma partic~paçào circumstauciada,
assignada pelo director do hospital, sobre a evasão, com declaração dos artigos da fazenda ou proprios que houver deixado no hospital e dos
pertencentes
a este que houver extraviado. A participação
deverá também mencionar os Domes das testemnnhas presenciaes dos factos referidos.
Art. 175.0 Das pl'aças que fallecerem serão enviados
os respectivos titulos de alta (modelo n.? ) 8) aos corpos
ou estabelecimentos
a que pertenciam.
Art. 176.° As transferencias
de doentes de um hospital
para outro só poderão realisar-se quando auctorisadas pelo
commandante
da respectiva divisão 011 pela secretaria da
guerra, conforme '0 hospital para onde as praças devam
ser transferidas estiver dentro ou fóra da divisão.
Aos doentes transferidos
deverão ser conferidas guias
de transferencia
(modelo n. o 19), e estas acompanhadas de
Uma copia authentica
do respectivo boletim clínico.
Aos corpos ou estabelecimentos
a que pertençam
os
doentes transferidos serão feitas as devidas cOD1municações.
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Art. ln. o Os doentes só poderão sair dos hospitaes, sem
se lhes terem conferido altas ou guias de trausferencia,
para effeito de passeio proposto pelo clínico assistente, e
auctorisado pelo director na ordem do hospital, que deverá tambem indicar a hora da saida e o tempo de duração do passeio.
§ 1.0 Quando p.ertencentes ao hospital, ou proximo, haja
cêrcas ou parques ajardinados,
os passeios terão ahi 10gar; no caso con trario , o director indicará o local em que.
devem realisar-se,
§ 2.0 N'estes passeios os doentes serão devidamente
acompanhados
e não poderâo, sob qualquer pretexto, pernoitar f,íra do hospital.
CAPITULO VI
DCV<'re8 dos doentes

c âlsposlções

disciplinares

SECÇ'ÃO I

Deveres

dus doentes

Art. 178. Os indivíduos doentes nos hnspitae ,qualquer
que seja a sua graduação,
são obrigados ao cumprimento
de todas as indicações e prescripções elos medicos quc dirigem estes estabelecimentos
e dos clínicos, devendo por
isso ter toda a docilidade no que diz respeito ao seu tratamento. Tendo de queixar-se de algnm dos empregados,
deverão dirigir-se ao respectivo clinico, e, na sua ausencis ,
ao medico de dia, ou, não o havendo, ao proprio director.
Art. 179.0 Alem dos deveres geraes de todo o militar,
consignados no regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito e dos preceitos esrabelecídos
no regulamento disciplinar do exercito, cumpre aos doentes observar mais especialmente
os seguintes:
1.o Não trocar, vender ou dar a aliruentação ;
2.° Não vender tabaco;
3.0 Não jogar;
4. o Não exercer officios dentro do hospital;
5. o Não mudar de cama ou andar de pé sem licença do
clínico;
6.° Não se afastar do logar onde esteja det rminado
se eonservem os doentes ás horas da visita medica, e das
de distribuição dos medicamentos
ou da alimentação
;
7. o Não manchar o pavimento ou as paredes;
8. o N 110 se deitar calçado sobre as camas ;
9. o Não ter armas;
0
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10.0 Não praticar qualquer acto que possa alterar
cego e a ordem do estabelecimento.
SECÇÃO

° so-

II

Disposições disciplinares
Art. 180.° O" officiaes e mais pessoal militar ou civil em
s,;rviço nos liospitaes militares, e bem assim os uO~I_ttes
n elles existentes,
estão sujeitos á sancção penal militar
pelos delictos ou transgressões
de disci plina que commettaro, nos termos do codigo de justiça militar e do regulamento disciplinar do exercito,
Art. 181.0 Os directores dos'hospitaes,
como chefes de
estabelecimentos
militares, têem a competencia discipli~ar
que lhes está fixada no regulamento disciplinar do exercito.
§ unico. Os directores dos hospitaes não têem compoten?ia disciplinar
sobre os doentes que, nos termos d.a
\c~lslaçào vigente, não sejam seus inferiores, elevend? l~m~tar-se, quando 'elles commsttam transgressões
de ~ISCIplina, a participal-as
á auctoridade
a quem os hospitaes
estejam immediajamente
subordinados .
.'\rt. 182. o As penas impostas aos doentes que, por sua
n~tureza, não pos am ser cumpridas nos hospitaes sel-ohao nos uOl'pOS ou estabelecimentos
a qne pertençam,
o
q ue deverá indicar-se nos respectivos titulos de alta .
. ~rt. 18:3.° Os doentes que, PO!' motivo de justiça ou discIplina, devam conservar-se reclusos, serão guardados por
s~ntinellas, se assim se tornar indiepensavel , devendo os
lhrectores dos hospitaes requisitar aos respectivos comman(~<1ntesmilitares a guarda necessaria., se ella ali não existu' .

CAPITULO VII'
Do mobütarlo, roupas, material cirurgico, utensílios
e medicamentes dos hosnltaes mítítares
ECÇÃO

I

Do mobiliario, roupas, material cirurgioo e utensílios

Art. 184.0 Em todos os hospitaes militares, e segundo a
sua classe e numero de doentes 'lue possam comportar,
haverá a indispensavel
mobilia, roupas, material cirúrgico
e utensílios.
Art, 185.0 O augmento ou diminuição de artigos em carga
a.os hospitacs, c bem assim a substituição dos que tenham
SIdo julgados incapazes, só podem realisar-se com ordem
ou auctorisação da secretaria da guerra, á qual, para esse
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fim, serão enviadas
as respectivas
requisições
(modelo
n.? 20), em duplicado.
Art. 186.0 As requisições a que se refere o artigo anterior, quando auctorisadas,
serão satisfeitas pelo deposito
de material sanitario, com exclusão dos artigos que, por
economia ou urgencia comprovada, mais convenha adquirir por compra na localidade onde exista o hospital, o que
será realisado pelo respectivo conselho administrativo,
que
deverá haver depois d'aquelle deposito a importancia que
tiver dispendido.
Art. 1tl7. o Poderão ser requisitadas directamente
ao deposito de material sanitario , e por este satisfeitas, independentemente
de auctorisação superior, as requisições do
artigos cuja importanciu e despezas inherentes
ao transporte os hospitaes declarem pagar.
Art. ] 8H. U O movimento de ql1aesqncr artigos póde tarnbem effectuar-se
por transferencia
de outros hospitaes,
onde não façam falta.
SECÇÃO II
Dos medicamentos

Art. 189.° O fornecimento da medicamentos aos hospitaes militares será feito pelo deposito de material sanitario ou por ai-rematação.
Art. 190.° Para o effcito do disposto no artigo anterior,
incumbe á secretaria da gnrrra fixar pormenorisadamcnte
aos conselhos administrativos,
que tenham a seu cargo a
gerencia dos fundos hospitalares, os medicamentos que devem ser fornecidos p-Io rcferido deposito, e os que devem
ser arrematados,
estabelecendo no ultimo caso o caderno
de encargos.
Art. 191.0 As requisições serão feitas em duplicado e
enviadas dircctamente
á secretaria da guerra.
§ 1.0 As requisições serão feitas quinzenalmente,
até
10 e 25, pelos hospitaes de Lisboa, e mensalmente, ató
25, pelos demais hospitaes.
§ 2.° Alem d'estas requisições, poderão ser fritas ql1afs·
quer outras que circumstancins
excepeionaes justifiquem.
SECÇÃO rrr
Da inutilisação

de artigos

Art. lf)2. ° No ultimo' dia de elida trimestre civil, os officiaes á re!'ponSHbilidade de quem estiverem os artigos cm
carga aos hospitaes apresentarão aos respectivos conselhos
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aflministrativos
relações dos que se tenham inutilisado em
serviço.
§ 1.0 Os objectos destruidos por desastre imprevisto ou
inevitavel, bem COIDO os que o delirio ou .desvario. irr~~ponsavel dos doentes inutilisar,
serão considerudos
inutilisados em serviço devendo uma participação justificativa
d'estes factos acdmpanhar
as relações a que se refere o
presente artigo.
.
~ 2.0 Dos artigos que, não pode~do .ser dcslO~eetados
cffiellzmente
representem
zrande e immincnte pengo para
' motivo de otransmissão dde ocnça, serao
~.
a 1iygiene, por
apresentadas
relações logo que tal facto 8C dê.
Art. 19B.Q Para julgar se os artigos constantes das relações a que se referem o artigo anterior e o seu § 2.°,
estão, de facto, incapazes de continuar a servir, serão, no
,praso de tres dias, a contar da apresentação
d'cssas relações, nomeadas commissões compostas:
.
a) Nos hospitaes de L" e 2." clas~es-de
trcs medicos,
sendo dois capitães e um subalterno, escalados de entre OH
que ali devam desempenhar
serviço clinico. QU:lI1UO faltarem medicas de uma classe serão substituidos pelos da outra e, no caso de ·tambem faltarem n'esta, será a cornmissão composta por fôrma analoga ao determinado na alínea
s.eguinte, requisitando-se
ao com mandante militar da locahdade os precisos offieiaes;
u) ~TOS hospitaos de 3.a classe-de
um capitão do corpo
ou escola pratica a que o hospital estiver adstricto c dois
medieos que ali façam serviço ; faltando porém um, será
substituido pflr um subalterno.
§ unico. A commissão serão apresentados
os artigos c
as respectivas relações para serem examinados, lavrandose do exame o auto (modelo n.? 21) do qual constem os artigos que, pelo seu estado de ruina, foram julgados incapazes
de continuar a servir, com a designação
do tempoe estado
(novos ou usados) em qw'l foram recebidos pelo hospital.
Dos artigos julgados incapazes serão mandados nnniquilar pela corumissão, mencionando-se o facto nc auto, aqucll~s a q ue se refere o § 2.0 do artigo an terior, e 1)('111 asSl.m os de louça e vidro, os infectes ou infcctaveis, sordldos ou repugnantes
c outros quaesquer de insignifirante
valor, como os ria limpeza.
Dos artigos presentes á com missão que esta julgue possam prestar serviço no proprio estado cm que se achem,
Ou depois de concerto que mereça fazer-se, se fará também
men<;âo no auto.
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Art. 194.° O auto de incapacidade
a que se refere o §
unico do artigo anterior,
acompanhado
de todos os documentos presentes
á commissão e da copia do artigo da
ordem que a nomeou, será remettido directamente
á secretaria da guerra com a requisição, em duplicado, dos artigos
que devam substituir os que foram julgados incapazes.
Art. 19õ. ° Dos artigos julgados incapazes, que não tenham sido mandados auniquilar pela commiseão , deverá a
referida direcção ordenar a venda dos que não pOEsam ter
qualquer applicação em estabelecimento
sob a sua dependencia, e a entrada dos restantes no deposito de material
sanitario, para serem devidamente aproveitados.
§ unico. Para proceder á venda dos artigos serão nomeadas commissães, nos termos elas alíneas a) e b) do artigo 193°, que mandarão anniquilar os que não obtenham
comprador, lavrando ele tudo o competente auto, que será
em seguida remettido directamente
secretaria da guerra ..
Art. 19G.o Os artigos destruidos por iucuria ou desleixo
devem ser substituidos
a expensas ele quem os destruir
ou deixar destruir.
á

CAPITULO YIII
DIl nlüneutnçüo

hospitalnr

Art. 197.° A alimentação hospitalar consta de rações oro
dinarias e de dietas.
Art. 19S. o A fllÇ'ão ordinaria ele officiaes e aspirantes a official tem o seguin te vencimento diario:
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~ 1.o O typo da ração será: aI moço - um prato de carne
ou peixe, ovos e café com leite; juntar-sopa
e tres pratos variados de carne e peixe, fr~lCta e vinho; ceia - chá
e pão com manteiga.
§ ~.o O vencimento da manteiga de vacca será reduzido quando na alimentação tenha de empregar- se azeite,
§ 3.0 A ração de officiaes será sempre preparada nos
hospitaes e toda ella cozinhada :i parte.
.
Art. 199.0 A ração ordinária de sargentos e eqUIparados
tem o seguinte vencimento diario:
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§ 1.0 O typo da ração será: almoço - um prato de carne

0_u

peixe e café com leite; jantar - sopa e dois pratos varIados de carne e peixe, e, aos domingos e quintas feiras,
e pão com mantciga.
,
01,3 de vinho; ceia-chá.
§ 2.° A ração ordinnria de sargentos e equiparados será
sempre preparada
nos hospitacs de 1.a e 2.a classes, po·
dendo o café ser preparado na cafeteira COUJmum dos al~oç.os de café. Nos hospitaes de 3.a classe, quando se.ia
dmunuto o numero de doentes abonados com esta ração,
~'lder:i ser requisitado,
diariamente,
aos corpos a que estiverem adsn-ictos, o numero de rações do rancho dos sargentos que se 'tornarem
precisas. A importuncia d'estas
raç'ões serã paga mensalmente
pelo fundo de tratamento
na rasão, por dia e individuo, do valor da contribuição dos
snrg ntos para este rancho e respecti vo auxilio.
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Art. 200.° A ração ordinatia de cabos, soldados e outras
praças de graduação inferior a sargento & formada por um
rancho, na conformidade das tabejlas annexas ao decreto
de 3 de março de 1904:, tendo 500 gl'ammas de pão alvo
cm substituição
do pão de munição, ti podendo os generos
que entram na composição
da segunda refeição ser divididos em duas partes e cozinhadas estas em separado, sendo a
primeira distribuída ao almoço com o café, e a outra á ceia.
§ 1.0 Nos hospitaes de i)." classe onde, pelo pequcno
movimento de doentes abonados com a ração ordmaria de
cabos e soldados, não convenha preparal- a no hospital,
se rá , em cada dia, requisitado aos corpos o numero de ranchos precisos. A importancia da consignação para o rancho e do respectivo auxilio médio durante o mez , relativa
aos ranchos abonados, será paga aos corpos pelo fundo
para tratamento.
~ 2.u Para as praças a que se refere o presente artigo
poderão os directores dos hospitaes de 3." classe requisitar
tarnbem aos corpos a alimentação elos sargentos,
sempre
que assim o julguem mais conveniente. Os ranchos requ.
sitados serão pagos DOS termos do § 2.° do artigo anterior.
Art. 201.° A ração ordinaria dos empregados civis terá
o mesmo vencimento diario que a dos offíciaes, sargentos
ou soldados, conforme a sua categoria.
Art. 202.° As dietas podem ser ordinárias cu extraordinarias,
Art. 203.° As dietas orc1inarias são em numero de seis,
tendo as quatro primeiras o seguinte vencimento
diario:

Dietas

Leite

"nca

Arroz

Ton<'i~

nho

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 litro
2.' ..•...••
, . . . . . . . . . . • • . • . .. . . .
1110gl'. 40 gr. 20 gr.
:3.- ......•
" .•..•..............•
1 litro 100 gr. 20 gl'. 10 gl'.
4."
3 litros

I

§ 1.0 As dietas 2.:\ e 3.", quando não haja vaeca, podem
ter, respectivamente,
200 grammas e 126 grammas de
carneiro ou vitella.
§ 2.° Com as dietas La, 3.a e 4.3 poder-se-hão abonar
30 grammas de nssucar pOl' litro de leite, ou diminuir a
quantidade d'este na dieta 4.a, quando o clinico o propuzel'.
§ 3.° Com a dieta 4:.a podem abonar- se 125 grammas
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de pão, como extraordinario,
quando as forças digestivas
dos doentes o permittam
e reclamem, sendo, em regra,
dado torrado.
~ 4.° A carne e o arroz empregados nas dietas ~." ~
soff~'erào o maximo de cocção, para que os seus prlllClp!Os
sapidor, e assimiJaveis fiquem no caldo.
.
~§ 0.° As dietas a que se refere o presente artigo poderao ser dadas fóra das horas regulamentares,
de dia ou
. de noite, e nas condições que o clínico indicar. .
.
Art. 204.° As dietas o." e G.a têem O segumte vencituento diarío :

?a

Dieta OU

Dieta. 5.11

~

Destguações
Almoço

Pão
~~cco; : : : : : : : :: .: :
Cltell~
arncll'o ......
, ...
~aol1inha ..........
BelXe fresco .......
Rcalhau
Ovos .............
A
çOl'da............
Caldo de farinha ...
Café.
Leite'
C·
..
Cha ..
hocolate ........•
-;Ssucal' .. o
.
•ouroz
C
.
~ evadinha
.
FI~~~a ..........•.
.0

•••••••••

0

0

o

••••

••••••••

••••••••••

0

•••••••

Grdo.~··········· .

Pão
..........•.
B . para sopa
.
natatHs
.
ervas
.
Le~umes verdes o..
Manteiga de vacca
~Iantei~a. dc porco ..
rOueinho
,\.'
.
• Zelte .. "
,.

Jantar

Jantar

Almoço

Cei"

--- --

---

--

125 gr.
100 gr.
100 gr.
150 gl'.

125 gl'. 125 gr. 125gl'.
lDOgl'.
150 gr.
150 gl'. 100 gr. 200 gro
200 gl'. 150 gr. 200 gr.

--

250gr. 125gr.
;'!fJOgr.' 1fiOgr.
300 gr. \ ~WOgr.
300 grrOO gr.

-

-

1/1

1/1

( b)

-

-

Ceia

o_-

100 gr. 200 gr. 100 gr. 1flÕgl'. 2:lÕgr. lflO-gr.
100 gr. 150 gr.
~
2
15 gl'.
2 dee.
5gr.

-I

30 gr.

-

I

-

-

~5 gr
~O gr.
h5 gr ... 'l0 gr.
65 gr./ 30 gr.
tOOgr.
100 gr.
_
62,5gr.
12f>gr.
1 125 f);r \125 gr.
1;) gr. 15 gr. 15 gr.
15 gr. 15 gr. 15 gr.
15gr.
1flgr.
25 gr. 25 gr. 25 gr.

I

-

(a)

-

I -

15 gr.
2 dec.
5 gr ..
60 gr.
30 gr.

-

-

1

I

90 gr . 45 gr.
90 gr. 45 gr.
90 gr. 45 gr.
100 gr.
100 {!r.
125 gr.
1250 gr. 200 gr.
250 gl'. 2CO g".
250 gl··1
15 gl'. li'>gr.
30 gr. 15gr.
15 gr.
30g".
50 gr. 25 gr.
I

lf> gr.
Ui gr.
15gl'.
25 gr.

Jn)
O almoço de acorda tem de vencimento
125 grammas de
pao, 2 centilitros de azéite e 1 ovo.
(Ii) O almoço de caldo de farinha tem de vencimento 30 gramInas d.e farinha de trigo, 20 grarnmas de assucar, 18 grammas de
manteiga. dp "aea e 1 ovo.
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§ 1.0 O typo d'estas dietas será : Para a dieta 5. a_
almoço, um prato de carne ou peixe ou ovos, ou caldo de
farinha, e chá, café ou leite; jantar, sopa e um prato de
carne ou peixe; ceia, composição analoga ao do jantar.
Para a dieta 6." - almoço, um prato de carne ou peixe
ou açorda, e chocolate, chá, café ou leite; jantar, sopa e
um prato de carne ou peixe com batatas ou hervas; ceia,
sopa e um prato de carne ou peixe.
§ 2.0 O peso das carnes é incluindo osso e gordura.
§ 3.0 Os ovos são dados quentes, fritos ou estrelo
lados.
§ 4.0 Com a dieta 5." podem abonar-se dois decilitres de
vinho e com a 6. a tres decilitres, como extraordinario,
sendo sempre um decilitro para o almoço e o restante paea
o jantar.
Com a dieta 6." poder-se-hão tambem abonar,
como extraordinario,
125 grammas de pão, quando se reconheça a escassez do abono ordinario em face do exaggerado appetite do enfermo, DO período de convalescença, ou
da necessidade de reparar forças.
§ i>. o Os legumes, na dieta 5. a, só podem ser usados
sob a fôrma de polmes.
§ G.o 1: as dietas ó. a e 6. a poder-se-Ita dar ao almoço chá
ou café com leite, sendo l/este caso a quantidade de leite
reduzida a 1 decilitro.
§ 7.0 O vencimento de gorduras para as dietas 5.:l e
6_:l é de dois corpos gordos, á escolha.
§ 8.0 Na composição das dietas 5.a e 6.a tomar-se-há
em conta que todos os generos incluidos na mesma chave
podem ser substituidos
uns pelos outros; <lae para cada
refeição de cada dia se deve empregar só uma especie de
carne ou peixe, podendo comtudo variar-fie de especie nas
tres refeições diarias; e q ne para
preparo da sopa do
jantar se pó de empregar ou um só dos alimentos vegetaes
marcados,
ou dois em combinação, sendo o vencimento,
n'este caso, de tnerade da quantidade de cada um.
§ 0.0 Na dieta Ó. a dar-se-ha, tanto quanto possivcl, preferencia ás carnes brancas e ao peixe fresco, que nos almoços e ceias deverá, em regra, S01' cozido, e algumas
vezes frito.
§ 10.0 Tánto na dieta 5.11.como na G.a haverá, em regra, uma sopa fingida ao jantar, sendo a carne assada, em
bifes ou guisada, mas, umas vezes por outras) poderse-ha fazer panella de cozido.
§ 11.0 O peixe fresco, mos jantares da dieta 6. a, será
dado com sobriedade e apenas para quebrai> a monotonia
T
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e mais raras

vezes ainda se dará o bacalhau.
e ás
ceias evitar-se-ha de o dar guizado.
§ 12.0 Os almoços de ovos, de caldo de farinha e de
açorda devem ser abonados poucas vezes, salvo quando
faltem carnes c peixe para variar esta refeição .
.Art. 205.0 As dietas 2.a, a.a, 5.a e 6.a têem os seguintes condimentos:

1\'OR almoços pode-se dar peixe com mais frequencia,

Dietas

Sal

--2.' e 3.' ....
5." .........
6." .........

10 gr.
151;1'.
15 gr.

Sob a designação
segurelha.

Cebolas

Alhos

--

--

-

-

Pimenta.

Vinagro

--

--

-

10 gr. 0,5 1;1"1°,1 gr. 2 cent.
20 gr.
1 gr. 0,2 gl'. 5 cento

de cheiros inclue-se

Calda.

Cheiros

--- --

-

-

2 gr.

4 gr.

salsa, coentros,

hortelã

e

Art, 206.° As rações ordinarias para officiaes e pl'aças
de pret, bem come; as dietas
a e (V, serão, em cada dia,
iguacs para todos os doentes que em cada uma d'ellas forem abonadas. Os conselhos administrativos
dos hospitaes.
de 1." e 2.a classes e os directores dos hospitaes de 3.a
classe determinarão,
em cada sabbado, o plano d'estas rações e dietas para toda a semana seguinte, tendo o cuidado de variar
a composição
das refeições, tanto do
jantar para a ceia, como de um dia para o ontro.
§ unico. Sem prejuizo da variedade e da importancia
alimentar das rações e dietas, na organisação do plano semanal ter-se ha o cuidado de alternar as refeições mais
caras com as de menor custo, limitando, tanto quanto possivel, as que representem
preço excessivo, e não as incluindo nunca juntas nos abonos para as diversas refeições
de cada dia.
Art. 207.0 .A dieta extraordinaria
inclue tudo q nanto seja
necessario on conveniente para a alimentação de doentes,
em casos excepcionass,
como os de glycosuria, obesidade,
albuminuria,
myxmdema e todos os que careçam de therapeutica
alimentar,
e ainda todos os outros cm que a
variedade
dos abonos se justifique
ou pelo estado ou
pela categoria
dos doentes.
As dietas extraordinarias
devem se r dadas com muita sobriedade
e com motivo
ô,
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expresso no boletim clinico, e com auctorisação
do subdirector nos hospitaes
de 1.11 classe e do director nos
restantes.
§ unico. Só com a dieta extraordinaria
se póde abonar
vinho licoroso, cuja quantidade nunca passará alcm de um
decilitro.
Art. 208.0 O vencimento diario das dietas poderá ser alterado nos corpos gordos, condimentos
e, excepcionalmente, em qualquer
outro genero, sempre que, pelo limitadissimo
numero de doentes, isso se torne indispen-

savel.
Art. 208.0 Os doentes que entrarem antes da hora do
jantar, embora só tenham vencimento pelo hospital para o
dia SC'guillte, serão abonados com fi decilitres de leito ou
com ~i)() grammas de pão, conforme o seu estado. Na primeira hypotliese, não têem nenhum outro vencimento; na
segunda, púde dar-se-lhes ração ordinaria do caldeiro .("0111mum ou requisitar-se
ao c()rpo, se este tiver a sua séde
na do hospital, as refeições a que tiver direito. Aos doentes entrados n'estas circumstnncias
poderá ainda ReI' feito
qualquer
outro abono extraordinario,
que o seu estado
plenamente justifique,
Art. 210.° Aos recrutas alistados condicionalmente
c internados nos hospitaes unicamente para observação será
abonada a ração ordinaria de cabos e soldados, podendo
os directores <los hospitaes auctorisar quc esta rat::tu soja
substituída pela de sargentos e equiparados, quando (J~ referidos recrutas
assim o solicitem e se promptifiqucui
a
pagar :t differença entre o custo das duas rações.
§ unico. Nos casos de estado morbido, que se reconheça
ou que sobrevenha,
poderá ser feito o abono de qualquer
dieta.
Art. 211.0 Os thesoureiros,
nos hospitaes de La II 2.a
classes, e os directores, nos de 3.a, organisarão diariamente
o mappa (modelo n , o 22) da despcza feita com a alimenta'ião, que ficará nrchivudo juntamente
com ati respectivas
requisiçües
feitas pelos clinicos das enfermarias, depois de
verificado, nos lrospitnes
de 1." classe, pelo sub-director,
nos de 2,a, pelo director, c nos de 3.a, pelo oflicial immediato ao commandantc
do corpo ou escola pratica a que
estiverem adstrictos.
§ unico, Ao official que dirigir a alimentação
incumbe
verificar,
diariamente,
se o numero de doentes abonado
corresponde
ao dos existentes no hospital segundo o dia riu
ou respectivo registo.
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CAPITULO IX

Dos fundos dos hospltnes militares e sua gerencía
SECÇXO

I

Da constituição das receitas ordinarias
dos hospitaes militares. - Fundos
Art, 212,0 As receitas ordinárias dos hospitaes militares
serão constituidas:
t";
(I) Por dois quintos do vencimento dos officiaes, aspirantes a official e empregados civis do exercito, durante
os dias que estiverem em tratamento,
não devendo, para
este effeito, computar-se como vencimento os augmeutos por
diuturnidade;
ú) Por 400 réis diarios abonados por cada sargento ou
equiparado e musico de 3," classe em tratamento;
c) Por 3·10 réis diarios abonados por cada praça de pret
em tratamento,
não designada nas alineas antecedentes,
e
exceptuando
os recrutas
internados
simplesmente
para
observação, por terem sido apurados condicionalmente;
d) Pela importancia
do custo das rações or dinarias de
soldados abonadas.aoe
recrutas mencionados na alinea antecedente, devendo os que declararem desejar alimentação
igual ú, dos sargentos contribuir, directamente,
com a importancia do correspondente
augmento de despeza ;
e) Pela irnportancia
dos medicamentos
fornecidos aos
c0l'lns c respectivas enfermarias;
f) Pela importancia
da despeza feita com a illumina-

ção ;
r!J Pela

dotação fixada anuualmente pelo ministcrio da
t;llel'l'a,
Art. 213,0 As importancias indicadas nas alíneas a), ú),
c), ri) e ~) do artigo antecedente
constituirão o fundo para
tratamento,
destinado ao pagamento
das seguintes
des-,
pezas:
L" Alimentação e curativo dos doentes,
2,° Ordenado do cozinheiro, quando contraetado nos termos ao § LOdo artigo 1D,o;
3," nratificaç1tO e pecial ao cozinheiro,
quando pra(:a
de JII'ct, sondo esta gratificação accumulavel com quae:sque]' vencimentos que por lei lhe pertençam;
4,° Prémios
ás praças que no serviço de enfermagem
se distingam pelo seu exemplar comportamento
c notavcl
a ptidão e zêlo; J...J
' r
t
... L,
,.- Pf:l'

to,
M ,_..,
MM
J. ,,'-tt
##~u"oJ Jr.i#//a~ ...,
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5.° Material cirurgico de emprego corrente e manifesta
utilidade para os doentes.
§ 1.0 O saldo positivo ou negativo que houver no fundo
para tratamento passará de uns mezes para os outros, não
devendo, porém, accusar deficit no fim do anno económico.
Sempre que, em qualquer mez , haja saldo negativo,
será o facto communicado
á direcção da administração
militar, com a devida justificação.
§ :Z.O A gratificação especial fi que se refere o n.? 3.°
não excederá,
diariamente,
a 260 réis nos hospitaes de
La classe, a 160 réis nos de 2.:1 e a 100 róis nos de 3.a
§ 3. OS premies a que se refere o n.? 4.° não deverão
exceder na totalidade a DObOOO réis nos hospitaes de
La classe, a 45bOOO réis nos de 2.\ e a 15~OOO réis nos
de 3. ", e só poderão ser concedidos no fim do auno economico, depois de satisfeitas as despezas indicadas nos
n.OS 1.0, 2.° e 3.°
§ 4.0 Quando, ri'um hospital de La classe, durante-o
mez , O numero médio diario de doentes for superior a duzentos, poderá ser abonada ao thesnurciro e secretario do
conselho administrativo,
pelo exeCS50 de trabalho, no exercicio do seu cargo, até á gratificação mensal de 15;::'000
réis, paga pelo fundo de tratamento,
sobre proposta do director do hospital, favoravelmente
informada pelo director
geral da secretaria da guerra, sem prejuízo das despezas
de que tratam os n.os ].0 a 4.° do presente artigo.
§ ;).0 Quando,
n'um hospital
de 2.a classe, durante o
mez , o numero médio diario de doentes for superior a setenta, poderá ser abonada ao thcsoureiro do conselho administrativo a gratificação mensal de i)~OOu róis, nas mesmas
condições do que fi concedida aos dos hospitacs
ele La
classe pelo paragrapho anterior.
§ 6.0 A compra de material cirurgico só poderá realisar-se no fim do anuo ecouomico , depois de satisfeitas todas as mais despesas a cargo do fundo para tratamento.
Art. 214.° A dotação a que :::0 refere fi alinea !l) constituirá o fundo para diversas despesas pelo qual serão realisados os pag<1mentos das seguintes:
1.0 Acquisição
de livros para a bibliothcea
e sua encadernação;
2.° Acquisiçiio de livros de registo, cadernos c impressos para a escriptur[l~,io hospitalar ;
3. o Papel, tinta, pennas e todos os mais artigos pnl'fi o
expediente
das secretarias
e de qualquer depeudencia
do
hospital;
Q
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4.0 Annuncios
para as arrematações
que os conselhos
administrati vos tenham ele effectuar;
ó. o Entretenimento
e concerto de instrumentos
cirurgicos, roupas, mobília, utensílios e quaesquer outros artigos
em carga ao hospital;
6,0 Lavagens de roupas, enxergas, travesseiros e almofadas;
7. o Alugueres
de contadores
e concertos de torneiras;
8.0 Combustível destinado ao aquecimento de agua para
banhos;
9.° Compra de palha para enchimento
de enxergas,
travesseiros,
etc.;
10. o Acquisição e renovo de fato dos cozinheiros;
11. o Compra de artigos - padrões -- que sejam precisos
para se proceder aos contractos que hajam de effectuar-se
para os respectivos fornecimentos;
]2.0 Pequenas reparações que, nos termos das disposiçves vigentes, não exijam a intervenção do serviço da engenheria, taes como rebocos, limpeza e caiações parciaes
das paredes, pequenos concertos e pinturas parciaes nos
tectos, pavimentos,
portas, vidraças,
latrinas,
banheiras,
conservação de muros, vedações, terrnplenos,
e calçadas;
13.0 Limpeza d telhados e beiraes e pequenos retelhamentos;
1-:1:.0 Desobstrucção
e pequenos concertos nas canalisações de despejos e nas de agua e de gaz ;
]5.0 Limpeza de fossas lhas e pequenos concertos em
fossas moveis;
16. o Limpeza de poços, cisternas e deposites de agua,
enfechamentos
de juntas, etc.;
17.0 Serviços de desinfecção de casas, roupas e outros
artigos;
1~. o Acquieição
de objectos e medicamentos
para os
socoorros urgentes;
19.e Despeaas inherentes aos laboratorios e gabinetes;
20. o Aferição de pesos e medidas, e, finalmente, todas
as despezus miudas e relativamente
insigniticaates,
que os
conselhos administrativos
reconheçam indíspensa veis.
§ 1.0 Os conselhos administrativos,
nas pequenas reparações a que mandarem proceder, não poderão alterar em
cousa alguma a planta dos edifícios, limitando-se
unicam nte á execu 'ao de ligeiros concertos que se tornem indispeusaveis á sua conservação. E n' estes casos 'lue deixa
de Ser precisa a interferencia
e fiscalisação da inspecção
das fortificações e obras militares.

•
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§ 2.° O saldo positivo ou negativo que houver no fundo
para diversas despezas passará de uns mezes para os outros, não devendo, porém, accusar deficit no fim do anuo
economico.
.
§ 3.0 A acquisição de livros para a bibliotheca e sua
encadernação
só poderão ser feitas no fim do anno economico, depois de satisfeitns todas as mais despczas a cargo
do fundo para diversas despezas.
Art. :HS.O Nos hospitaes militares de La e 2.a classes
haverá um fundo permanente,
respectivamente,
de réis
1:000,$000 c 500;$000, para occorrer a Jespezas CI~O pagamento não possa ser addiado até
recepção do fundo
que lhes diga respeito.
á

SECÇÃO II
Da acquí sição dos fundos o outras

importancias

Art. 216.° As receitas de que trata o artigo 212.° serão
saccadas mensalmente,
devendo os conselhos administrativos remetter à 2.a repartição
da direcção da administraç1'l.o militar, até ao dia H, o titulo em duplicado para a
recepção do duodccimo do fundo para diversas dcspezns e
relações cm duplicado dos officiaes c mais individuos cm
tratamento
e. observação
no moz anterior, com exclusão
das praças das guardas municipaes
c fiscal, c de qllac~quer outras pertencentes
a ministcrio
estranho
ao da
guerra, cujos abonos serão recebidos directamente
d'essas
guardas ou ministerio .
A importancia dos medicamentos fornecidos aos corpos
será recebida, directamente,
dos respectivos conselhos administrativos,
até ao dia 5 elo mez immcdiato áquelle cm
que foi feito o fornecimento.
A quantia dispendida
com a illuminação scrá saccada
pelos conselhos administrativos
logo que possuam os documentos justificativos.
§ LOAs rclnçães a que se refere o presente artigo serão sempre formuladas em pl'csen~a dos titulos de baixa
ao hospital que, por isso, só serão archivados nos processos das praças fi que disserem respeito no fim do mez em
que estas derem alta, CI~O titulo D/io deverá conferir-se
sem primeiro se ter averbado no da baixa o dia da saida
do hospital ou do fallecirnento.
Este dia será considerado
o ultimo de vencimento,
devendo, em regra, ccrresponder o primeiro ao dia seguinte áqucllc em que o doente
der entrada no hospital. Se, porém, esta se realisar de
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manhã antes de ser distribuída, no corpo, a primeira refeição, o primeiro dia de vencimento corresponderá
ao da
entrada.
§ 2.° As relações dos individues em tratamento nos hospitaes de 0.:1 classe serão formuladas nas respectivas secretarias, ficando os directores dos mesmos hospitaes responsaveis, para com os conselhos administrativos,
pela sua
exactidão.
Art. 217.0 As importancias que as praças tenham de pagar, por q lIaesq uer estragos iI. sua responsabilidade,
serão
recebidas dos conselhos administrativos
dos corpos ou estabelecimentos
a que pertencerem,
Art, 218.° As contas das despezas effectuadas com funeraes de ofhciaes e empregados civis serão enviadas a processo fi 2." repartição da direcção da adminiatraçâo militar.
Art. 2] 9. o As importaneias LIas despezaa feitas com os funeraes das pras'as de pret serão recebidas dos conselhos
administrativos
dos corpos ou estabelecimentos
a que pertenciam.
SECÇ'\O III
Da g erencia

dos fundos

0

A rt. 220. A gcrencia dos fundos dos hospitaes militares de La e 2.a classes estarú a cargo de um conselho administrativo
presidido pelo director e tendo como vogaes,
nos de 1." classe, o sub-director
e o official da administl'açil.o militar ou quem as suas vezes fizer, e nos ele 2.:1
() mais gradnado 011 antigo dos officiaes pharrnaceu tico ou
almoxurife de saudo e o official da administrnção militar
ou qucm as suas VCZ>3S fizer.
Art. 221.0 A gercncia dos fundos dos hospitaes de 3.:1
classe estará a cargo dos conselhos administrativos
dos
corpos ou escolas praticas a que estiverem adstrictos.
Para custeamento
das despez as de cada mez , os directores d'estes hospitaes receberão dos mesmos conselhos o
fundo nccessario , ficando responsaveis por qualquer illegalidade na sua applicação.
~",'.?J ...
CAPITULO X
Da escril)turação
SECÇÀO I
Disposições

geraes

Art. 222. o Os livros, registos, diarios, escalas, cadernos,
rvlac Ics o mappas de .quc se faz menção no presente re-
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guiamento, e para os quaes se dlio modelos, serão impressos ou lithographados.
Os livros, registos, escalas e. cadernos serão encadernados
convenientemente.
Art. 223.° Todos os livros terão termos de abertura e encerramento,
assignados pelo director do hospital, que rubricará,
podendo-o fazer de chancella, as suas folhas, e
bem assim as dos registos, se disposição especial não indicar outro individuo para o fazer. As folhas dos livros e
registos serão numeradas.
Art. 224.° Não é permittido raspar ou emendar o que tiver sido escripto nos livros, registos ou em qualquer papel documental. Os erros ou enganos resalvar-se-hão
pela
fórma determinada
no artigo 290.° do regulamento
geral
para o serviço dos corpos do exercito.
Art, 225.° Os amanuenses são hábeis para fazer a escriptu ração que lhes seja determinada,
sob a responsabilidade
dos individuos que dirigirem os serviços respectivos.
Art. 226.° Haverá em cada hospital militar um sêllo com
as armas reaes e respectiva legenda, qiie servirá para authenticar
os documentos,
e para fazer reconhecer como
verdadeira
a assignatura
ou rubrica do director.
§ 1.0 O sêllo estará em poder do director, que não poderá pretextar
falsidade de assignatura
ou rubrica n'um
documento, sempre que elIe erteja sellado.
§ 2.° A 'impressão do cunho deve ficar nitidn, de modo
qtHl facilmente se possa distinguir.
SEC\'ÃO II

Secretaria
Art. 227.° Nas secretarias dos hospitaes militares haverá
seguintes registos, livro, diários e escalas:
1.0 Registos Jos doentes;
2.0 Registos das inspecções das juntas hospitalares i
3. o Livro das ordens hospitalares
e outras de execução
permanente i
. 4.° Registo das ordens de execução permanente
privativas do hospital;
5.0 Registos de alterações i
6.~ Registo synoptico da correspondencia
entrada i
7. ° Registo da correspondencia
expedida;
8.° Diarios do hospital i
9. o Escalas para nomeações de erviço.
§ 1. ° Os registes dos doentes (modelos n. os 23 c 2-.1)constarão, respectivamente,
de cem e quinhentas ou dusentas
{JS
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e cincoenta paginas uteis e n'elles se inscreverão todos os
individues que baixarem ao hospital para tratamento ou
observação, ainda que, por fallecimento
no dia da entrada,
nào cheguem a ter vencimento pelo hospital. Os registos
(modelo n. o 2.1,) de quinhentas paginas são destinados aos
hospi taes de La classe .
Nos registos
dos do tes, serào também inscriptos
os
empregados
civis do exercito, conforme a sua categoria.
Quando o numero de ordem attingir 10;000, começarse-lia nova serie em novo registo.
Havendo dois doentes com o mesmo numero, addicionar-se-ha
a letra A ao numero do que estiver ha mais
tempo no hospital.
§ 2.° Os registos das inspecções das j untas hospitalares (modelos u." :li) a 29), constarão, os tres primeiros
de quatrocentas
paginas uteis, o quarto de duzentas e o
ultimo de cem, e n'elles se inscreverão todos os individues
submettidos a essas inspecções, ainda que não tenham estado em tratamento
OH observação
no hospital.
§ 3.° O livro das ordem; será do mesmo modelo que o
dos corpos do ex rcito , devendo observar-se na sua es«ripturação
os preceitos que lhe estão indicados no regulamento geral para o serviço dos mesmos corpos.
§ 4.° Ü registo das ordens de execução
permanente
privativas
do hospital (modelo n. o 30), constará de duzentas paginas uteis.
Ú oilicial que dirigir
a secretaria
LI(_)hospital deverá
rubricar as ordens transcriptas.
A:; ordens, que forem revogadas,
serão trancadas.
e
quando sejam, apenas, em parte alteradas, far-se-ha essa
indicação na casa Observações:
§ 5.° Os registos de alterações (modelos n.OS 31 e 32),
constarão,
respectivamente,
de cem e duzentas
paginas
utei <.
N'estes registos serão inscriptos os officiaes e praças de
pret que constituam
o pessoal para o serviço dos hospi-

taes.
Na casa Obsercucõee averbar-se-hão
, por fórma concisa,
mas clara, c empregando abreviaturas
facilmente compreliensiveis, todos os factos que devam constar dos respecÍl\'OS registos de matricula,
• bem assim qUb alterem os
seus vencimentos ou situaçãc nas escalas de serviço.
Ú averbamento
dos factos,' em cada anno , serú prece·
dido pela menção d' est«, e aquelles ncompanbados
da indicação do dia e mez em que se deram.
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Nos hospitaes de 3.a classe é dispensado o registo (modelo n." 31).
.
§ o. ° O registo' synoptico da correspondencia
entrada
(modelo n. o Di:!) será constituido
pOl' seiscentas
paginas
uteis e d'elle deverá constar não só a correspoudencia
destinada á secretaria geral como ao conselho administrativo.
O assumpto das notas contidenciaes não será extractado ,
devendo unicamente
em seu lagar escrever-se a palavra
confidencial.
~ 7. ° O registo da correspondencia
expedida será organauisado conforme o disposto no artigo ~(jl. o do regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito.
§ 8.° Os diários (modelos n." 34 e 35), serão preenchidos em presença das determinações
que constarem das
ordens hospitalares,
e d'elles se extrahirão os mappas dos
indi viduos existentes nos hospitaes.
§ 9.° Para a nomeação individual dos differentes serviços, haverá as escalas (modelos n.OS 13 e 14 do regulamento geral para o serviço elos corpos do exercito), qne
se tornarem precisas, elevendo a sua escripturação
ser feita
segundo os preceitos estabelecidos no mesmo regulamento.
Art. 2215." Nas secretarias
dos hospitaes de 3.a classe
haverá tarnbem os registos a que se refere o n.? 3.0 do artigo seguinte.
SECÇÃO III

Conselho administrativo

..

Al't: 22\).° Nos conselhos administrativos
dos hospitacs
militares haverá:
1.0 Livro das actas;
2.° Registo geral de fundos;
3.° Rsgistos do material cirurgico, mobilia, roupas, utensilios, medicamentos e quaesqucr outros objectos cm carga
ao hospital;
4.° Registo da corrcspondcncia
expedida.
§ 1.0 Ü livro das actas será do modelo igual ao dos
conselhos administrativos
elos corpos do exercito,
As actas serào numeradas seguidamente,
cm cada anno,
e assignadaa na sessão immediata aq uella de que tratam.
Das actas devem constar:
a) Todas as deliberações
sobre actos <10 gerencia que
não constem do registo geral de fundos, e bem assim, por
extenso e em algarismo, o saldo que fica existindo em cofre, em numerado
e em cedulas;
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b) As resoluções em que não houver unanimidade de
votos;
c) As deliberações sobre caso não previsto na legislação em vigor, ou dadas cirrmmstancias extraordinarias;
d) As substituições dos membros do conselho.
§ 2.° O registo geral de fundos será de modelo igual
ao dos conselhos administrativos dos corpos do exercito.
§ 3.° Os registos 'do material cirurgico, mobília, roupas,
utensilios B, quaesquer outros objectos, excepto medicamentos, em carga ao hospital, serão organisados em folhas volantes, por fórma similhante á estabelecida para o
registo n." 12 dos conselhos administrativos dos corpos do
exercito. Estas folhas formarão tantos registos quantas as
estações que fornecerem os artigos n' elIes existentes.
O registo dos medicamentos será organisado com folhas
volantes (modelo n." 36).
§ 4.° O registo da correapondeneia expedida será organisada como o da secretaria geral.
SECÇÃO IV

Expediente da secretaria

e do oonselho administrativo

Art. 200.° Ale~ do que está determinado no presente
regulamento, serão observados, na parte applicavel, os pre~
cei tos estabelecidos na secção VIII do capitulo xnr do regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito.
Art. 231.° Todos os factos que devam constar dos registos de matricula dos officiaes e praças de pret em serviço
no hospital serão communicados, logo que se dêem, ás estações ou corpos onde existam esses registos; serão igualmente communicados aos corpos, por onde as praças sejam
abonadas, os factos que lhes alterem os vencimentos.
Art. 232.° As evasões dos doentes e quaesquer outros
factos anormaes que, pI' ncipalmente, alterem por modo
sensivel a ordem ou a disciplina serão communicados immediatamente aos commandos das respectivas divisões militares ou, quando se dêem nos hospitaes de 3.a classe,
aos corpos ou escolas praticas a que estiverem adstrictos.
Art. 233.° Todos os mezes serão enviados directamente
á secretaria da guerra, até ao dia 5, o mappa do pessoal ali
em serviço e dos doentes existentes (modelo n." 37), c até
ao dia 15, o mappa nosologico (modelo D.O 38).
Art. 234.° Os angmentos e diminuições do material cil'urgico, mobília, roupas,' utensilios e qllaesquer outros ob-
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jectos, excepto medicamentos,
em carga ao hospital serão
communicados
directamente
á secretaria
da guerra em
partes trimestraes, (modelo n. o 39), remettidas até 10 de
abril, julho, outubro e janeiro. Quando não tenha havido
qualq uer movimento na carga enviarse-ha
declaração n'esse
sentido.
SECÇÃO
v
Archivo do hospital
Art.

0

235.

O archivo

será «rganisado,

na parte applica-

vel, segundo o disposto no artigo 2H5. o e seu paragl'aphos do regulamento
geral para o serviço dos corpos do
exercito.
Dos processos individuaes dos doentes deverão constar,
alem de qunesquer outros documentos que lhes digam respeito, 08 respectivos titulos de baixa e boletins clínicos ou
a sua copia autbcntica,
na parte que interesse á fiscalisação do fundo para tratamento,
quando tenbam de fazer
parte dos processos das juntas hospitalares.
CAPITULO XI
Do tratamento

dos doentes militares nos hospltnes cIvIs

• Art. 236.° As praças doentes que, na falta de hospital
militar, tiverem de dar entrada n'algum hospital civil irão
munidas elos titules de baixa e levarão, cm l'egnl, alem do
uniforme de policia, o capote.
§ unico. Os enfermos militares serão tratados nos hospitaos civ is, sempre que seja possivel, em enfermarias separadas.
Al't. 2R7. o Os commandantes
dos corpos ou chefes dos
estabelecimentos
a qnp pertençam as praças em tratamento
nos hospitaes civis determinarão
ou solicitarãc da auctoridade competente, conforme as circurustancias,
quI:' um medico militar as visite com freqnencia, sem, comtudo, intervir no seu tratamento,
mas informando superiormente
sobro
seu estado e necessidade de continuarem permanecendo no hospital.
Art. 23H. o Quando as praças tratadas nos hospitaos civis
tiverem alta, irão apresentar-se
logo no corpo Ol1 estabelecimento a que pertençam,
CUtiO esteja no mesmo local, de
contrario só seguirão ao seu destino depois de se aprebentarem no commando militar (l'le ali h/\ja.
§ uníco. Se nos titnlos de alta que acompanharem
as
praças estiver arbitrada alguma'Iiocnça
para convalescer,
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só poderá ser gosada por período não superior a quinze
dias e depois ele confirmada pelo medico do corpo ou estabelecimento
a que pertençam.
•
Art. 239.° A secretaria da guerra entender-se-ha
directamente com os ndministradores
dos hospitaes civis sobre
o preço do tratamento
das praças de pret, de modo que
seja o mais economico para a fazenda. Quanto aos officiaes
e empregados civis do exercito o desconto não deverá ser
superior ao que deveria ser feito para os hospitaes militares.
A1"t. 2-10.0 Em harmonia com o disposto na portaria de
13 de abril de 1875, publicada no Diario do governo
n. o H3 de 15 do mesmo mez, incumbe aos administradores dos hospitaes civis formular e remetter mensalmente
aos conselhos administrativos
dos corpos relações nominaes, em duplicado, dos doentes militares ali tratados, declarando os dias primeiro c ultimo de tratamento e
importancia de cada dia. Estas relações, depois de conferidas,
serão enviadas á 2. a direcção da administração
militar.
CAPITULO XII
Do taospital do invalidos mllttares,
Art. 241.0 O hospital de invalides militares continuará a
reger-se pela legislação vigente que especialmente
11.e diz
repeito.

TITULO II
Das enfermarias para praças de pret
CAPITULO I
Disposições geraes
Art. 242.0 Nos corpos ou estabelecimentos
militares
com séde em localidades
onde não haja hospital militar
de 3 a classe, serão organisadas
enfermarias
para praças
de pret.
§ unico, Nas localidades
onde haja hospitaoa militares de La ou 2. a classes, poderão
er organisadas enferm rias para praças de pret nos corpos ou estabelecimentos ali existentes, mediante auctorisação
da secretaria
da
guerra.
Art. 243.0 As enfermarias
para praças de pret terão
por director o offi.cial medico mais graduado e autigo em
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serviço no respectivo corpo ou estabelecimento, a que ficam immediatamente subordinadas.
Art. 244.0 As eMermarias para praças de pret destinam-se especialmente ao tratamento das ligeiras especies
mórbidas e leves incommodos que impeçam o serviço por
alguns dias e que não reclamem maiores cuidados de hospitalisação, complicados recursos therapeuticos e rigor dietetieo, entrando tambem n'ellas os doentes que em inicio
apresentem doença de diagnostico duvidoso, e que serão
mandados baixar aos hospitaes mais proximos, quando . a
doença se defina e caracterise de gravidade.
•
Art. 245.0 A enfermaria para praças de pret comprehenderá uma enfermaria geral com capacidade, em regra,
para um mínimo de doze camas, e um ou mais quartos
para sargentos e equiparados para um minimo de tres camas.
Art. 246.0 A enfermaria para praças de pret será estabelecida na parte do edificio que mais apropriada seja
para tal fim, devendo o commandante da unidade ou chefe
do estabelecimento ouvir, sobre as condições hygienicas
do local escolhido, os medicos que servirem sob as suas
ordens.
.
Art. 247.0 Todo o mobiliario necessario ás enfermarias
para praças de pret, e bem assim os artigos de cama, inclusivé lençoes, fronhas e mantas, serão fornecidos pelo
corpo ou estabelecimento a que pertençam.
Art. 248.0 O material sanitario e quaesquer outros artigos da especialidade, e bem assim os artigos de roupa,
incluindo os colletes do flanella para uso dos doentes, serão
fornecidos pelo deposito do material sanitario, mediante
requisição auctorisada pela secretaria da guerra.
Estes artigos ficam em carga ás enfermarias, e com
respeito á sua inutilisação, observar-se-ha, na parte applicaveI, o disposto na secção III do capitulo VII do titulo r.
Art. 249. Os medicamentos necessários ás enfermarias
para praças de pret serão requisitados, quanto possivel,
semanalmente, pelo conselho administrativo, sob ·proposta
do seu director, á pharmacia do hospital militar da localidade e, não o havendo, ao deposito do material sanitário
até ao dia 20 de cada mes, ou adquirido por arrematação
ou compra, conforme o que estiver estabelecido pela secretaria da guerra.
§ unico. A importancia dos medicamentos requisitados
deverá ficar satisfeita, pelos fundos da enfermaria, até ao
dia 5 do nfez immediato.
0
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Art. 250.0 Os desinfectantes e outros artigos necessarios ás enfermarias, que não estejam comprehendidos sob
a designação de medicamentos, serão requisitados directamente á secretaria da guerra, pelo conselho administrativo, sob proposta do director da enfermaria.
Art. 251.0 As praças que baixarem ás enfermarias se·
rão consideradas como se tivessem baixa aos hospitaes,
salvo para o effeito dos abonos hospitalares.
Art. 252.0 As praças que tiverem baixa ás enfermarias
farão unicamente uso do uniforme de cotim de algodão,
podendo usar o capote, se o official medico que as inspeccionou assim o julgar conveniente em vista do estado do
doente e das condições climatéricas.
Art. 253.0 Para manter a policia e disciplina na enfermaria para praças de pret será nomeado pelo commandante
da unidade, sob proposta do director, um primeiro cabo,
ou segundo cabo que saiba ler, escrever e contar, que será
considerado impedido n'aqnelle serviço e do qual não será
desviado sob qualquer motivo,· cumprindo-lhe executar as
ordens que receber do referido director.
§ unico. Nos estabelecimentos militares onde sejam oro
ganisadas enfermarias para praças de pret, o primeiro ou
segundo cabo de que trata ó presente artigo será requisitado ao commando da divisão, quando ali não haja praças
em serviço d'aquella graduação.
Art. 254. o Para os serviços especiaes da enfermaria serão impedidos até dois soldados, conforme o numero de
doentes, devendo os serviços de limpeza geral ser executados pelas fachinas do corpo ou estabelecimento.
§ unico. Excepcionalmente, um dos soldados poderá ser
substituido por uma praça da companhia de saude.
Art. 255.0 Ao director da enfermaria compete verificar
e. vigiar o asseio das roupas e enxergas, e bem assim prO'videncia» ácerca das desinfecções e beneficiações a effectuar por motivo de doença transmissivel que se manifeste
antes da remoção do doente para o hospital.
CAPITULO II
e outras despesas das enfermarias

Do fundo para tratamento

Art. 256.0• O fundo para tratamento e outras despesas
das e~fermanas p~ra praças de pret SArá constituido pela
quantIa de 80 rÓIS abonada por cada praça ali em tratamento e pela alimentação, rancho geral ou de sargentos,
que lhe competir.
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§ 1.0 A alimentação será, em regra, fornecida pelo rancho geral ou de sargentos, conforme a sua graduação
ou
concessão feita em harmonia
com o regulamento
geral
para o serviço dos corpos do exercito, podendo, comtudo ,
o pão de munição ser substituído por pão alvo, quando o
director
enfermaria o requisitar.
§ ~.o As praças a quem competir rancho geral poderá
este ser substituído pelo dos sargentos,
sempre que o director da enfermaria o indicar.
§ 3. o A alimentação dos doentes, quando fornecida do
rancho dos sargentos,
poderá ser modificada segunde as
indicações do director da enfermaria,
sempre que o facto
não importe substituição
dos generos adquiridos para o
rancho d'esse dia e tão sómeute na maneira de os preparar ou confeccionar.
Art. 2õ7. o Quando o estado ele sande dos doentes obrigue estes a uma dieta especial, será esta fornecida pela
enfermaria, devendo, porém, o fundo para tratamento e outras despezas, em relação a essas praças, ser augmentado
com as importancias
do pão a dinheiro, da consignação
ou desconto para o raucho e do auxilio para este, que
será computado em 100 réis diarios.

4a

CAPITULO III
J)a escripturaçno

Art. 2õ8. o Para a escripturação
das enfermarias para
praças de pret haverá os registos seguintes:
1.0 Registo dos doentes (modelo n.? 24);
2.° Registo da correspondencia
expedida (em harmonia
com o estabelecido para os hospitaes);
3.° Registo dos medicamentos e outros artigos em carga
(conforme o determinado
para os hospitaes).
§ 1.0 Nas enfermarias
em que devam reunir- se juntas
hospitalares
haverá mais os registos das inspecções medicas (modelos n.OS 25, 26 e 27).
§ 2.° A escrípturação
das enfermarias
para praças de
pret será executada em harmonia com as regras e preceitos estabelecidos
para os hospitaes, e sob a responsabilidade do seu director.
Art. 259.° A cada doente será destinado um boletim clinico.
Art. 260.° Mensalmente,
até ao dia 15, será remettido
á secretaria da guerra o mappa nosologico (modelo n. ° 38).
Art. 261.0 O archivo das enfermarias
será organisado
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segundo os preceítos que por este regulamento ficam estabelecidos pam os hospitaes militares.
Dos processos individuaes dos doentes deverão constar,
alem de quaesquer outros documentos que lhes ·digam respeito, os respectivos
titulos de baixa e boletins clínicos.

TITULO III
Do serviço medico nos corpos e estabelecimentos
dependentes
do ministerio da guerra
CAPITULO I

no

íuncctonsmento

(10

servlço medico nos corpos

SECÇÃO I

Deveres

geraes

Art. 262.0 O serviço medico nos COI'pOS comprelienderú
tudo que possa interess I" á snudo das praças 'e hygiene
do nqnurtelnmento,
especialmente
das casernas, prisões,
cavallariças e sentinas.
Qualquer facto observa,lo contrario á sande das praças
ou á hygiene do quartel será immediatamonto
participado
por escripto ao commandante.
Art. 2ü3. o O serviço medico a q ue se refere o artigo antcrior sedo desempenha. lo pelo oílioines medicos do quadro d'esses eorpos ou que n'elles se achem fazendo serviço,
competindo ao mais gra(luado e antigo dirigir e vigiar,
sob a auctorisação do respectivo commandanta,
tudo que
diga respeito ao seu funccionamento.
Art. ~ü4. o Em regra, o serviço medico dos corpos, quando
~xterno, é iuaccumulavcl com o de clínica nos hospitacs e o
lUterno é accúmulavel,
devendo, porém, a inspecção diaria
de sande realisar-se a horas que não prejudique o serviço
hospitalar.
Art. ~G5. o Aos officir e médicos dos corpos, alem dos
deveres que lhes são commcttidos pelo regulamento geral
para o serviço dos corpos do exercito e por quao~quer outras disposições Iegnes, competo :
1. o Assegurar o serviço da enfermaria,
nos corpol! em
que se ache estabelecída ,
.
2. o Indicar ao commandante
as operações ele desinfecçno que julguem de neccs si.lads fazer-se em ql1l lquor local do quartel, nos vestuarios, artigos de cama, etc.;
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3. o Assegurar-se
da pontual execução das prescripçõea
tendentes
a evitar qualquer invasão ou propagação
de
affecçêes contagiosas;
4.0 Proceder ás mensurações anthropometricas;
5.0 Inspeccionar
todas as praças na occaaião da sua encorporação;
6.0 Propor ao commandante,
na occasião da encorporação dos recrutas,
quaesquer
medidas vantajosas para o
fim de facilitar a acclimação dos recrutas e para os habituar, progressivamente,
ás fadigas inhercntes ao serviço
militar;
7. o Inspeccionar
os voluntarios, substitutos, compellidos
e readmittidos
para o serviço militar, nos termos do regulamento do recrutamento;
8. o Examinar,
sob o ponto de vista da integridade dos
orgãos da respiração e da circulação, as praças que desejem
passar ás classes de musicos, clarins e corneteiros;
9.0 Examinar as praças que, voluntariamente
ou por imposição do serviço, tenham de seguir para o ultramar;
10. o Proceder á vaccinação e revaccinação
das praças;
11.0 Inspeccionar
diariamente
as praças de pret que
para esae fim lhes sejam presentes;
12. o Inspeccionar
semanalmente
todas as praças em
acto de formatura geral;
13. o Inspeccionar
os officiaes, quando lhe seja ordenado
e prestar-lhes os auxilios da sua profissão, na sua residencia, quando o solicitem para si ou suas familias;
14.0 Ministrar a instrucção especial de maqueiros;
15.0 Acompanhar
as tropas em exercicio de fogo, quer
no campo, quer nas carreiras de tiro;
16. o Ter á sua responsabilidade
o material sanitario a
cargo da respectiva unidade;
17. o Ter a seu cargo a oscripturação
dos registos da
inspecção diaria, da vaccinação e revaccinação das praças,
das mensurações
anthropometricas,
e, bem assim, dos
mappas e relações a extrahir d'csses registos;
1l:l.0 Finalmente,
propor ao commandante
tudo que julgar conveniente á sande das praças, hygiene do aquartelamento e bom desempenho dos serviços da sua especialidade.
§ unico. A escripturação d'estes registos e a organisação
de quaesquer
mappas ou relações podem ser feitos
por um amanuense da secretaria,
quando requisitado pelo
offieial medico mais graduado e antigo da unidade, a quem
caberá toda a responsabilidade
pela sua exactidão.
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SECÇÃO II
Das desinfecções
Art. 266.0 As desinfecções a. effectuar nos corpos serão
determinadas
pelo commandante,
por proposta do official
medico mais graduado
e antigo d'essa unidade, sempre
que se trate de um pequeno numero de artigos de uniforme, de camas ou ainda de locaes,
Art. 267.° Quando a desinfecção se deva exercer sobre
um elevado numero de uniformes, de artigos de cama, ou
de locaes, a sua realisação ficará sujeita a auctorisação do
commandante
da divisão, sendo o pedido acompanhado do
relatorio do medico do corpo.
§ unico. Quando a desinfecção exija recursos extraordinanos, serão estes solicitados á secretaria da guerra.
Art, :268.° Nas localidades
onde haja hospitaes de La
classe, os artigos de uniforme, vestuario e de camas, pertencentes a praças dos corpos ahi estacionados,
e que careçam de ser desinfectados,
serão remettidos
com uma
relação, em duplicado, ao posto de desinfecção d'esse hospital, onde se prceederá á sua desinfecção, sem que esse
facto importe qualquer despeza para a unidade remettente.
Art. 269.° Sempre que, por medida preventiva,
se auctorisar a incineração de qualquer artigo, far-se-ha um auto
que, enviado á estação que tenha fornecido esse artigo,
servirá de justificação ao abatimento a fazer na carga do
corpo ou estabelecimento.
Art. 270.° As operações de desinfecção nos corpos serão
effectuadus por praças da respectiva unidade, sob a direcção e vigilancia dos meelicos.
§ unieo. Sempre, porém, que se torne imprescindível
pessoal habilitado,
será este requisitado
ao commando da
divisão, que ordenará ao hospital militar competente a sua
eomparencia.
~r~ 271.0 O medico que deva presidir à desinfecção,
a:3Slstmí Ú preparação
e emprego dos desinfectantes,
fie~ndo pessoalmente
responsavel
pelos casos ele intoxicaçao que resultem do seu emprego.
Art, 272.° As desinfecçõcs
podem effectuar-so
pelos
meios seguintes:
1.0 Incineração;
2. ° Agua fervente;
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vapor em pressão na estufa, pelo formol,
ele agua simples ou carregadas de substan-

;
ou pulverisaçõos

com uma solução anti-

septica ;
5.0 Sulfuração.
§ unieo. Os antisepticos a usar silo: formol, chloreto ele
zinco, sultato de cobre, chloreto de cal, bi-chloreto de
mereurio, atido phenico, leite de cal.
Nas pulverisnções
cmpregar-sc-ha
de ordinnrio o formol
ou o sublimado em soluções.
Art. 27:~.O As desinfecções por incineração e pela agua
fervente fazem-se em appnrclhos
improvisados,
e a sua
execução, pela simplicidade,
dispensa quaesquel' explicações.
Art. 2H.o As desinfccçõcs por meio da acção do vapl)r
em pressão exige uma estufa com gerador de vapur sob
pressão.
As operações a effectuar devem ser rogulndas pelas instrucções que acompanham estes apparelhos.
§ unieo. Quando o hospital militar da localidade ou o
deposito de material
sanitário possua estufa de desiufecção
sob pressão, locomóvel, poderá, em harmonia COIU as
circumstaucius,
ser determinado,
respectivamente,
pelo
oornmando da divisão ou pela secretaria da guerra, a remcssa d'css/t estufa, ao corpo que cart.:ça do desinfecções
importantes de occasião.
Art. 276.0 Para nos corpos se proceder a desinfecções
por meio de agentes chimicos, serão esses desinfectantes
requisitados
ti. secretaria da gu(·rra, sob proposta do medico do corpo.
Art. J7G.O Os antisepticos deverão ser cmpregudos em
soluções aq \lOS a" na percentagem
seguinte :
a) O formol em solução a 2,5 por cento ou seja 25rc de
formol do commercio por 075ce Qt agua;
b) O ehloreto de zinco o o sulfato de cobre cm soluçâo
a 5 por cento ;
c) O chllJrcto de cal, em s0l1l~rw, obt r se-lia dissolvendo
poneo n pouco 100 gratntnas d'csse anti «ptico em 1:000
granunas
ele agua. e augmentando
a pasta branca assim
obtida de dez vezes o seu volume de agua.
As propriedades
do autiscptico
são cOllsidera\"ehnente
angmentadae
quhndo se opore ('om a solução em quente,
por isso obter-se-hão melhores re::mltadl:s diluindo ti pa~ta
brimca do chloreto de cal em lIgtla a -10 ou a 50 graus.

La Serie

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 19

819

Atacando
o chloro todos os metaes, deverá fazer-se a
solução em vasos de louça vidrada;
d) O bi-chloreto de mercúrio,
em solução a 1 por 1 :000,
podendo angmentar se-lhe a efficacia pela addição de 2
grammas de sal commum por litro.
A solucâo devc fazer-se em vasos de louça vidrada, dissolvendo ~m agua a ferver 2 grammas de sal commum e
1 gramma de sublimado por cada litro.
Esta preparação altera-se passadas vinte e quatro horas;
e) Ü acido phenico , em solução de 2 a 5 por cento
§ 1.0 Para evitar erros deverão: as soluções de sublimado ser coradas pela addição de uma solução alcoolica
a 1 por cento de carmim indigo; as de acido phenico pela
addição de uma solução a1coolica a 1 por mil de verde
Sulfo J; e as de chloreto de zinco serão coradas em violeta de genciana.
A dóse deverá ser de quarenta gotas de solução corante por cada litro de liquido desinfectante;
§ 2.0 As soluções desinfectantes não devem ser conservadas em garrafas que tenham servido a vinho ou a aguas
mineracs, empregando-se
de preferencia recipientes de vidro corado, eircumdados
de uma tira de papel vermelho
alarunjado,
e tene o indicada n'um rotulo a natureza e a
percentagem
da solução e n'urn outro rotulo em papel
vermelho alaranjado a palavra Venenoso escripta em typo
de leU'a bem vísivel e bem legivel.
Art. 277.0 Os antisepticos em solução empregam-se em
lavagens e em pulverisnções.
§ LOAs lavagens effectuam-se conforme o caso, com
as soluções de chloreto de cal, de acido phenico, de sublimado, de chloreto de zinco, e por meio de pinceis, de
esfregões, de esponjas fixadas n'um pau ou de escovas de
cabo para os sobrados. Todos estes ohjectos devem no decorrer da operação ser lavados em ag,ua limpa, a tim de
não sujar as soluções desinfectantes
com as poeiras q1ie
tenham arrastado 011 adquirido.
. Todas as superficies, tanto de paredes como dr> tabiques,
janellas, portas, sobrados, etc., devem ser bem molhados,
devendo a solução desinfectaute
penetrar bem nas fendas
e juntas.
§ 2.0 As pulverisaçõos
serão feitas com a solucão de
sublimado 0\1 com a de forrnol.
>
. As pulverisações
de su blimado não exigem nenhuma iudICa~/i() especial. O local desinfectado pócle ser ocoupado
finda a operação.
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As pulverisações
de formol executar-se-hão
tendo em
vista que, provocando este antiseptico um formigueiro nas
mucosas ocular e nasal, dever-se-ha diminuir este inconveniente mantendo abertas as portas e as janellas durante a
execução da operação.
Terminada
que seja a pulverisação,
deve o local estar
hermeticamente
fechado durante vinte e quatro horas,
e decorrido este espaço de tempo, o local deverá ser aberto
e bem arejado.
Art. 278.0 A desinfecção pelo acido sulfuroso deverá fazer-se pela combustão do enxofre em um local hermeticamente fechado.
Torna-se, pois, necessario fechar hermeticamente
todas
as juntas e fendas por meio de tiras de papel colladas, e,
para fixar o acido sulfuroso, saturar de humidade o ar do
local a desinfectar,
quer molhando as paredes, portas e
sobrado com um panno, quer fazendo ferver agua que se
lançará em bacias.
Para ter lagar a combustão colloca-se no solo um certo
numero de tijellas em barro vidrado contendo, o maximo,
250 grammas de pau de enxofre triturado. Se o solo for de
sobrado, torna-se indispcnsavel, para evitar um incendio, collocar por baixo de cada tijella uma camada de areia de 25
centimetros de expessura e de 50 centimetros q uadrados.
O numero de tijellas deve variar segundo a eubagem
do local, de maneira que a quantidade de enxofre seja de
30 grammas por metro cubico.
Produz-se
a inflammaçãc
do enxofre por meio de mechas de tanoeiro collocadas em cada tijelJa, e na sua falta
por meio do alcool, de aparas de madeira ou de papel,
etc., começando-se pela tijella mais afastada da saida, devendo fazer-se a retirada rapidamente
para evitar o respirar os vapores suffocantes do acido sulfuroso, que se
desenvolvem rapidamente,
fechando então hermeticamente
a porta da saida, collando papel nas juntas.
No fim de ti-inta c seis horas considerar-se-ha
terminada
a desinfecção, devendo ser abertas todas as portas e janellas do local, estabelecendo-se
correntes de ar, e não o
devendo habitar sem que tenham passado, pelo menos,
vinte e quatro horas de grande ventilação.
Os objectos metallicos, que facilmente se alteram pela
acção do enxofre, devem ser revestidos de uma camada
de qualquer untura.
Art. 270.0 A desinfecção dos locaes póde ser parcial ou
completa.
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Entender-se-ha
por parcial quando se trate de desinfectar, n'um quarto ou caserna, o logar occupado por
qualquer praça attingida de doença transmissivel,
e bem
assim o logar das camas que se lhe seguirem, não sendo
necessario
renovar
todos os artigos que ali se encontram.
A desinfecção parcial deverá fazer-se principalmente
pela lavagem enérgica do sobrado, paredes, etc., com a
solução de chl ore to de calou de zinco, ou de acido sulfurico, acido phenico ou sublimado.
.
§ unico. Em geral, as lavagens devem ser preferidas ás
pulveriaações
para todas as partes de fácil accesso, e estes dois pl'ocessos offerecem mais segurança do que a sulfuração.
Art. 280.° A desinfecção considerar-se-ha
completa ou
total quando se tenham dado muitos casos successivos de
doença transmissivel
em quartos ou casernas,
carecterisando assim a existencia de um foco de infecção. N'este
caso a desinfecção não deverá realisar-se senão depois de
se ter feito a evacuação do local.
•
A desinfecção deverá fazer-se por lavagens ou pulverisações antisepticas,
ou pela sulfuração. Para a sua realisação devem retirar-se as camas e os artigos de roupa
que lhes digam respeito, os uniformes e os equipamentos,
que serão desinfectados
em separado. As paredes, janellas, portas, tabiques, etc., serão submettidas a lavagens
-eom as soluções indicadas para a desinfecção parcial, ou
pela pulverisação com a solução de formol ou de sublimado.
A desinfecção do sobrado será feita pela lavagem com
a solução de chloreto de cal.
das paredes a cal é um
Art. 281.0 O branqueamento
excellente meio de saneamento,
que completa as medidas
de desinfecção de que tratam os dois artigos antecedentes.
Comtudo esta operação, assim como quaesquer reparações
a effectuar nos locaes contaminados,
só deverá fazer-se
depois de realisada a sua desinfecção,
As poeiras e caliças resultantes dos trabalhos effectuados serão humedecidas com uma solução antiseptica antes
de serem retiradas.
Art. 282.0 A desinfecção geral n'um aquartelamento,
quando seja necessaria, deve realisar-se não só nos locaes
habitados, como quartos e casernas, mas tambem nos corredores, escadas, latrinas, etc., sendo seguida pela caiação
das paredes.
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Art. 283.0 A desinfecção
dus diversos artigos de uniforme e vestuario e dos diversos objectos realisar-se-ha
pela maneira seguinte:
1.0 ÜS vestuarios e roupas brancas contaminados devem
ser tratados cuidadosa e rapidamente,
111a3por fórma a
não disseminar as poeiras ou agentes infecciosos que contenham. Qualquer
artigo suspeito deve ser immediatamente separado em recipiente
metallico fechado, ou em
sacco de desinfecção, ou ainda em pannos molhados n'uma
solução antiseptica;
2. o Os artigos de linho ou algodão, taes como, camisas,
alpcrcatas,
lenços, toalhas, lençoes, fronhas, etc., serão
mergulhados
durante
meia hora
m agua fervente
ou
n'uma solução antiseptica (chloreto dc zinco, sublimado,
acido phenico) e depois lavados pelos procesi:ios ordinarios;
3.° O vestuario de lã (capote, jaqueta, calça ou calção, barretes, etc.), e bem assim os artigos de cama, mantas ou cobertores, colchões e travesseiros
de lã, serão de
preferencia
desinfectados
pelo ,apor de agua sob pressão,
e na sua falta pela innnersão em uma solução antiseptica
(sublimado) ou pela snlfuração.
O sublimado e a sulfuração alteram os galões de oiro
e de prata e 08 botões de metal.
A desinfecção pelos banhos antisepticos exige uma immersão de doze horas, não devendo n'estes casos acidular
as soluções pelo acido chlorydrico , porque este acido ataca
a solidez dos tecidos.
Os artigos de cama, taes como colchões, travesseiros
e
édrcdons n10 serão desinfectados
por immersâo sem se
despejarem.
Para os descoser deve-se primeiro pulverisar os pannos
com uma solução antiseptica,
depois do qne aerão lavados
em separado.
A lã e a crina animal serão immergidas durante duas
horas cm um banho desinfectante e depois lavadas em bastante agua; a crina vegetal deve ser queimada c as vennas desinfectadas
pela sulfuração.
A sulfuração
póde ser applicada aos vestuarios de Ht
ou de algodão e aos artigos de cama, eomtudo a côr de
alguns tecidos pôde ser alterada por' este meio. O~ artigos
são suspensos a dois metros acima do solo n'um local
hermeticamente
fechado, de 40 a 50 metros de cubagem,
e. expostos aos vapores sulfurosos durante trinta e seis
horas.
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Findo este praso, os artigos serão arejados dois ou tres
dias e depois lavados, se isso póde ter logar, e os colchões
feitos de novo;
4. o Os oleados ou encerados, os artigos de couro ou de
pelle, assim como os artigos ou objectos de madeira collados a colla forte não devem ser desinfectados na estufa
nem com agua fervente, limitando-se a fazer lavagens com
soluções antisepticas, ou submettendo-os á sulfura.ção;
5.0 00 capacetes, barretes e as mascar.as de eSJrlma~ depois de lavados com uma solução alcalina, serao desinfectados friccionando-os com uma escova ou um pauno molhado n'uma solução de acido phenico ;
6.0 Os artigos dos barbeiros serão desinfectados pela
immersão n'uma solução phenicada ou de formal tepida;
7. o As cornetas, clarins e os instrumentos de musica
serão desinfectados sempre que mudem de tocador ou tenham de entrar em arrecadação;
8. o Os artigos ou objectos sem valor, taes como palha,
feno, trapo, papeis, artigos de pensos, lixos, estrumes e
restos de animaes ou vegetaes devem ser queimados em
um forno sc o seu volume o permittir, de contrario sel-ohão ao ar livre. •
A incineração das substancias pouco combustíveis, taes
como o lixo, será facilitada regando-os com petroleo;
9.0 Os moveis em madeira, quadros e espelhos serão
desinfectados por meio de pinceis ou de panno branco embebido n'uma forte solução phenicada.
Os moveis estofados podem ser sujeitos a pulverisações
antisepticas;
10. o Os carros e as macas desinfectam-se empregando
os mesmos processos q~e para os locaes e para os moveis.
Estes artigos, quando tenham servido ao transporte de
contagiosos, devem ser desinfectados logo que termine
esse serviço;
11. o As dejecções dos doentes são desinfectadas addieionando-se-lhe soluções antisepticas, e os vasos destinados
a receber estas dejecções devem sempre conter uma certa
quantidade de solução de sulfato de cobre a 5 por cento;
12. o Os parquets, moveis e artigos de vestuario sujos
por dejecções devem ser desinfectados com o maior cuidado pelos.processos indicados.
O,. escarros dos tuberculosos e dos diphtericos devem
ser objecto da maior vigilancia, devendo recommendar-se
aos doentes que não escarrem fóra dos escarradores, os
que devem conter uma pequena quantidade d'uma solução
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antiseptica,
e o conteúdo não será, sendo possível, deitado
nas latrinas senão depois de ser submettido á fervura;
13.0 As latrinas geraes devem ser interditas aos doentes por moles tias contagiosas, principalmente
de febre typhoide, cholera, desenteria
e escarlatina,
devendo-se-lhes
fornecer retrétes inodoras, contendo soluções desinfectantes e conservadas no melhor estado de limpeza.
Sempre que um d'esses doentes tenha feito uso da latrina commum, o logar deve ser desinfectado
com cuidado, assim como o cano, por meio ele lavagens com soluções fortes.
As fossas que recebam dejecções suspeitas devem ser
desinfectadas por meio do leite de cal;
14.0 Os baldes de limpeza devem ser de metal; quando
porém sejam de madeira, devem tornar-se impermeaveis
por meio de camadas de alcatrão fervente, e ainda de coaltar 'na parte interna.
Serão despejados e lavados com
muita agua de manhã e de tarde, deitando-se-lhes
depois
uma certa quantidade de súlfato de cobre a 5 por ceuto;
15.0 Os urinoes devem ser algumas vezes desinfectados
pelo chloreto de cal.
As incrustações qne se formam sobre as paredes dos
urinoes, principalmente
nos angulos e sobre a caleira junto
do ralo por onde passam os liquidos, são tiradas por meio
de enérgicas fricções feitas com uma escova aspera, molhada n'uma solução de acido chlorydrico do commercio a
150 ou 200 por mil.
Os muros profundamente
infectados de urina não podem
desinfectar-se
sem os picar, para os cimentar de novo e
recobrir a sua superficie por uma camada de alcatrão de
hulha;
16.0 Os individuos que tenham tido contacto com doentes de affecções contagiosas
devem mudar de vestuario
para ser desinfectado, lavar as mãos e o rosto com agua
e sabão, limpando as unhas cuidadosamente,
e por fim lavar em especial a barba e os cabellos com alcool diluido
em agua.
As mãos devem mergulhar-se durante um minuto n'uma
das sol uções desinfectantes já indicadas .
. Em geral, um banho de lavagem com sabão ou mesmo
de sublimado a 2 por mil
sufficiente para obter uma
desinfecção completa do corpo, e esta maneira de proceder
é applicavel á maioria dos convalescentes
de doenças contagiosas, antes de cessar o isolamento e de lhe ser permittido voltar á vida em commum.
é
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SECÇÃO III

Das mensurações anthropometricas

Art. 284.0 A fim de se reconhecer não só o desenvolvimento physico obtido pelos individuos alistados no exercito, mas tambem para evitar que os menos robustos ?u
já tarados venham a aggravar essas taras, tornando-se mcapazes do serviço militar e até improprios para o desempenho das differentes funcções sociaes, deverá, em todos os corpos, ser estabelecido, alem de uma cuidadosa
vigilancia sobre todos os recrutas e principalmente sobre
os menos robustos, o serviço das mensurações anthropométricas.

Art. 285.° O serviço das mensurações anthropornetria cargo dos medicos dos corpos e dirigido pelo mais
graduado, será executado immecliatamente á encorporação de qualquer individuo e seguidamente ao ser dado
prompto da instrucção, devendo os seus resultados serem inscriptos no registo (modelo n.? 40), que constará de
quatrocentas paginas uteis.
Art. 286.° Para os effeitos do artigo anterior, o chefe da
secretaria mandará formular, diariamente, uma relação dos
mancebos alistados e recrutas transferidos de outros corpos, que será entregue ao official medico mais graduado.
Art. 287.° Sempre que algum individuo seja transferido
de corpo antes de ser dado prompto da instrucção dc recruta, será esse facto indicado na casa de observações do
registo (modelo n. ° 40), e os seus documentos de transferencía serão acompanhados da nota das mensurações anthropometricas realisadas immediatamente á encorpo ração
(modelo n. o 41), as quaes serão inscriptas no registo do
novo corpo, indicando-se em observação de onde foi transferido e a data.
Logo que seja prompto da instrucção proceder-se-ha
Como fica prescripto.
.
§ unico, Quando o recruta seja dado prompto com menos de cento e vinte dias de éncorporado, a segunda mensuração só se fará quando se completar este numero de
dias.
Art. 288.0 Para execução do artigo anterior cada corpo
possuirá os instrumentos seguintes:
1.o Uma craveira ou estalão de ferro;
2.° Um compasso de espessura;
3. ° Um spirometro ;
cas
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4.° Uma fita metricn j
~ma balança decimal da força de 100 kilogrammas
ou mais.
§ unico. Os instrumentos a que se referem os n.OS 2.°,
3. ° e .1.° serão fornecidos pelo deposito de material sanitario, mediante requisição á secretaria da guerra.
Art. 289.° Para se avaliar dos resultados obtidos com
a instrucção no sentido' do desenvolvimento
physico, todos
os corpos rometterâo directamente
á secretaria da guerra,
até ao dia 31 de julho, copia do registo das mensurações
realisadas, a qual deverá ser acompanhada
de um relatorio, sempre que haja caso importante a estudar e considerações ou propostas a fazer.

n.°

SECÇÃO

Da vaccínaçâo

IV

e revaccínação

Arc. 290.° A vaccinação e revaccinação das praças será
executada pelos medi-os dos corpo::! e terá logar:
1.0 Para todos os maucebos que sejam encorporados na
respectiva
unidade, e immediatamente
á sua encorporaç!o;
2, o Para todas as praças a quem tenham ficado estereis
as inoculações
anteriores, tendo o cuidado de haver um
espaço ?e dois mezes, pelo menos, entre duas inoculações
successrvas ;
3, o Para todas as praças da reserva, sempre que haja
chauiamento
de quaesqucr
classes por tempo superior a
dois mezes, e em seguida á sua apresentação,
com exclusão, porém, das que tenham sido vaccinadas ou revaccinadas com resultado efficaz La menos de oito annos j
4. o Para todas as praças dos corpos na occasião de epidemia de variola e muito especialmente
para aquellas a
quem tenham sido estereia as inoculações anteriores.
Art. 291.0 As vacciuações e revaccinações
no exercito
fazem-se por meio da vaccina animal sob a fórma de polpa
em placas.
Art. 292.° As placas de polpa vaccinica deverão desde
a SU,1 recepção estar guardadae em logar fresco e ao abrigo
da luz.
Art. 293.0 Os Individues designados para serem vaccinados ou revaccinados
devem, antes de se apresentar
ao
medico, lavar cuidadosamente
os braçoa, o que será vigiado pelo sargento de dia á respectiva companhia,
esquadrão ou bateria, que os conduzirá seguidamente
ao 10-
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cal estabelecido. O medico, antes de praticar a operação,
fará lavar novamente
a região a inocular com agua fervida, mas quente, assegurando-se
que essa região se ache
rigorosamente
Em pa.
Irão deverá ser empregado
liquido algum antiseptico
para a lavagem.
Art. 294:.0 A fim dos pontos inoculados ficarem ao abrigo
da pressão e do attrito do vestuario, evitando-se
toda a
a irritar-ão secundaria
as inoculações
serão exclusivamente f~itas na região' situada abaixo da saliencia deltoidiana, ao nível do V c1eltoicliano e ao longo dos sulcos
que limitam pela frente e pela retagulmla
o musculo deltoideo ou sómente ao longo do sulco posterior.
Art. ~06. o Para vaccinar as praças, o medico fará~so
do escarificador , que deverá esterilisar.
Art. :?0G.() A inoculação deverá ser feita por escarificações, que serão duas em cada braço, curtas - 2 a 3 millimetros de comprido - superfieiaes,
estrictamente
su:fficiente para deixar a derme a 11U.
Sempre que se torne recommondavcl,
dêVel'Ú cobrir-se
a região inoculada por um penso aseptico.
§ unico. Cada lsomem vaecinado ou revaccinado só poderá vestir-se quando o medico qUê o operar Ib'o indique .
• Art, 207.0 Os médicos acompanharão
cuidadosamente
os effeitos elas inoculações, devendo ficar convalescentes
as pra~'as, a quem a erupção vaccinica tenha produzido
alteração no seu estado que importo essa medida.
Art. 2f1S. o Os individues
vaccinndos ou revaccinados
serão inscriptos no registo (modelo n.? 4~) que coustará
de quatrocentas
paginas uteis,
§ unico. Na casa siguaes caracteristicos da folha de matricula e na correspondente
da caderneta militar serão indicados não só o facto de ter sido a praça vaccinnda ou
revaccina la e o resultado efficaz OH inefficaz da operação,
mas também o auno em qne foi effectuada,
Art. 2D9.o Até ao dia 10 de janeiro, abril, julho c outubro cada corpo rernetterú directamente
á secretaria
da
guerra um mappa (modelo n. o 43) elas vaccinaçõcs e revaccinações cffectuadas no trimestre.
Este mllppa será acompanhado de um relato rio sempre
quc h~ía caso importante a estu(lar c considerações ou propostas a faílcr.
Art. 300. o Aos mec1i('os cumpre, no acto da vaccina,
recommendar
ás praças a c'illveniencia de terem tndo o
cuidado com 08 pontos inoculados e que commettem uma

828

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

1.- Série

falta grave se procurarem inutilisar os effeitos da vaccinação ou revaccinação.
§ unico. Sempre, porém, que alguma praça, contra as
recommendações
feitas, tiver inutilisado ou procurado inutilisar os effeitos da vaocina, o medico participará
esse
facto, por escripto, ao commandante
da unidade, que deverá considerar
essa falta de gravidade, para os effeitos
disciplinares ..
SECÇÃO

v

Da inspecção aos officiaes e praças de pret
Art. 301.0 Incumbe aos medicos dos corpos inspeccionar
os jlfficiaes e aspirantes
a official, sempre que para isso
re~bam
ordem.
§ unico. Do resultado da inspecção apresentará
o medico a sua opinião por escripto, que deverá ser exarada
na parte de doente, quando esta exista.
Art. 302.0 Os officiaes e aspirantes
a official, quando
doentes, poderão tratar-se em suas casas.
§ unico. Os officiaes E' aspirantes a official, quando tenham alta do hospital com convalescença,
serão considerados doentes na sua resideneia,
sem, com tudo, ficarem
obrigados ao disposto no artigo 314.0
Art. 303.0 Os commandantes
dos corpos poderão ordenar a entrada no hospital dos officiaes e aspirantes a offieial, quando doentes, se rasões de serviço ou de disciplina
assim o aconselhem,
e ainda se o interesse dos proprios
indivíduos ou da saude publica assim o exigir, o que deverá, porém, basear-se sempre no parecer ou proposta escripta dos medicos do corpo.
Art. 30J. o Os commandantes das divisões e auctoridades
com as suas attribuições,
são competentes para mandarem
baixar ao hospital qualquer individuo .sob as suas ordens,
nos casos a que se refere o artigo anterior.
Art. 305.0 O ministro da guerra póde usar do direito a
que se referem os dois artigos antecedentes,
em relação
a quaesquer individuos.
Art. 306.0 A baixa ao hospital civil só deverá realisarse quando na localidade não haja hospital militar ou enfermaria,
conforme o caso, e ainda se perigar ou houver
prejuízo grave para fi saude do individuo em baixar ao
hospital militar mais proximo.
Art. 307.0 Pelos commandos das divisões ou pela secretaria da guerra será previamente estabelecido, para ó caso
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que trata o artigo anterior, o hospital militar a que officiaes e praças de pret devam baixar, conforme este se
ache ou não na área da divisão.
Art. 308.° As praças de pret, com exclusão dos aspirantes a official, que sejam presentes á inspecção diaria
de saude, conforme o seu estado, serão:
1. ° Dadas promptas para o serviço;
. .
2.° Dispensadas do serviço, quando apresentem ligeiros
incommodos, compatíveis com a sua permanencia na caserna;
.
3. o Mandadas baixar ao hospital ou enfermaria.
§ unico. Os sargentos ajudantes e contramestres de
musica poderão, com aucrorisação do commandante do
corpo, tratar-se na sua residencia, havendo parecer favoravel do medico.
Art. 309.0 A dispensa de fazer serviço será arbitrada,
em regra, por um periodo de vinte e quatro horas c excepcionalmente por dois dias.
Art. 310.° As praças dispensadas de fazer serviço serão consideradas, para todos os effeitos, como convalescentes e assim designadas em todos os documentos.
§ unico. As l_)I'açasconvalescentes a quem pertença co- .
mel' do rancho geral poderão ser abonadas do rancho dos
sargentos, se o medico assim o julgar conveniente ao seu
estado.
Art. 311 ° Quando as dispensas de fazer serviço se
repi.tam por muitos dias suecessivoa, o commandante da
unidade pode determinar a baixa ao hospital do individuo
com quem se dê o facto.
Art. 312.° As praças que comparecerem á inspecção
diaria de saude, e devam ficar convalescentes ou baixar
ao hospital ou á enfermaria do corpo, serão inscriptas no
respectivo registo (modelo n." 44), que constará de trezentas paginas uteis, deeignando a molestia verificada, o numero de dias de convalescença e se devem fazer uso do
rancho dos sargentos.
Art. 313.° As praças de pret que, em resultado da inspecção feita nos termos do n. o 5.° do artigo 265.0, forem
julgadas improprias para o serviço militar, serão mandadas baixar ao hospital para observação, devendo ser remettida, ao director d'esse hospital, uma exposição circumstanciada do medico que as inspeccionou, dos motivos
em que fundamentou o seu parecer.
Art. 314.0 Nenhum individuo que se ache com parte
de doente, poderá sair da casa da sua residencia, sem
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auctorisação
do commandanto
do corpo, .baseada no parecer ou proposta fundamentada
de um dos mcdicos do
corpo e (pie será publicada na ordem.
Art. 315.° As praças convalescontes
são obrigadas
a
permanecer
110 quartel, excepto quando sejam sargentos
aj udantcs
ou oontramestres
de musica, que poderão ir
para suas casas, com auctorisação
do 60mmandante
do
oorpo, sob parecer favoravel do medico.
A rt. H I G. ° As praças de prct quo tenham alta C!O hospital ou da enfermaria do corpo com con valescen ...a pode.
rão, com auctorisação
do commandante
do corpo, go~ar
esta em casa de sua família, quando na localidade, e sob
parecer ou proposta do medico.
§ unico. A praça n'estas condições é obrigada a comparecer á inspecção diária de sande.
Art. 317.° As praças de pret que, estando de serviço
ou nomeadas para serviço, derem parte de doente, serão,
scmpre que seja possível, inspeccionudns immediatamente
pelo medico do corpo; do contrario serão mandadas baixar ao hospital militar, indicando-se o motivo no re"pectivo titulo de baixa.
Art. 318.° As praçns de pret que, tenham Ol'd!'ID de
marcha o se declarem doentes, só deixarão do seguir ao
sou destino em harmonia com o itinerario marcado, quando
inspecciouadus
innuediatamente
pelo modico do curpo ou
pelo medico de serviço no hospital militar, qualquer d'elles
declare por escripto que periga a sua sande rcalisando a
marcha, devendo em tal caso ser mandadas baixar ao hospital e enviando-se a declaração
escripta do li dico ao
commundo da divisão ou com mando militar.

CAPITULO II
Do Iuncclonnmento do serviço medíeo
nos estabelecimentos dependentes do míulsterlo da guerra
SECÇÃO

UNICA

Art. 319.° O serviço medico dos estabelecimentos
elependentes elo ministerio da guerra sedo cumprido, na parte
exequível, em harmonia com o que ficou estabelecido no
capitulo I, para o funccionamento
do serviço medico nos
corpos, di vendo ter-se muito em attcnção o disposto no
regulamento
especial quc lhes diga respeito.
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IV

de material

sanitario

CAPITULO I
Séde e fins do deposito; sua subdivisão
SECÇÃO I

Séde e fins do deposito

Art, 320.0 Haverá em Lisboa um deposito de material
sanitário destinado á preparaçftO da mobilisação do exercito de campanha, nos termos do respectivo regulamento,
e bem assim a fornecer nos hospitaes militares e enfermarias para praças de pret material cirUl"gieo, medicamentos, roupas, mobilia e utensilios.
§ unico , O deposito de material sanitario constitue, para
todos os effeitos, um estabelecimento
militar immediatamente subordinado á secretaria da guerra.
.
Art. 321.0 O deposito de material sanitario substitue os
actuaes depositos geraes ele medicamentos,
roupas e objectos ele cirurgia ...
SECÇÃO II

Subdivisão

do deposito

Art. 322.0 O deposito de material sanitario será subdi"
vidido em tres secções, comprehendendo
a primeira o material para mobilisaçâo e o material cirurgico para serviço
dos hospitaes militares e enfermarias para praças de pret,
a segunda os medicamentos
e utensílios de pharmucia, e
a terceira as roupas, mobilia e utensílios, excepto os de

pharmacia.
CAPITULO II
Dos alojamentos do deposito
Art.
derá:

323.0

O dep isito de material

sanitario

comprehen-

1.o Secretaria,
incluindo gabinete para o director, archi vos e sala para reuniões do conselho administrativo;
2.0 Pharruacia com os indispeusaveis
laboratorios e depositos aunexos :
3. o Armazens para viaturas;
4. o Arrecadações.
§ unico , O deposito estará installado em um ou mais
edificioa, devendo as dcpendencias de cada secção achar-se
reunidas o mais possivel.

•
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CAPITULO III
Do pessoal
SECÇÃO I

Constituição do pessoal
Art. 324.° Haverá no deposito de material sanitario o
seguinte pessoal:
1.0 Um director, tenente coronel ou major medico i
2.° Um chefe da La secção, capitão medico i
3.° Um chefe da 2.a secção, capitão ou subalterno pharmaceutico i
4.° Um chefe da 3.a secção, capitão ou subalterno almoxarife de saude;
5.° Um adjunto á l.a secção, subalterno
do corpo de
almoxarifes de cngcnheria e artilheria ;
6.° Um segundo sargento, quatro cabos e tres soldados
da companhia de saude ;
7. ° Dois sargentos, dois primeiros cabos e seis soldados
reformados.
§ 1.0 As praças a que se refere o n.? 6.° destinam-se
especialmente:
o segundo sargento e um dos soldados ao
serviço da La secção; as restantes praças ao serviço da
2. a secção, como praticantes
de pharmacia.
§ 2.° As praças a que se refere o n.? 7.° destinam-se
especialmente:
os sargentos
a amanuenses da secretaria,
os primeiros cabos ao serviço da 3.a secção, como fieis, e
os soldados a serventes.
§ 3.° O pessoal do deposito poderá ser augmentado,
sob proposta do director, baseada no desenvolvimento
dos
serviços do mesmo deposito.
SECÇÃO II

Attribuições

e deveres

Do director

Art. 325.° Ao director do deposito compete:
L ° Exercer
superitendencia
e fiscalisação sobre todos
os serviços do deposito, como primeiro responsavel pela
sua boa execução;
2.° Cumprir e fazer cumprir, alem das leis e regulamentos vigentes,
quaesquer
ordens que lhe sejam transmittidas pela secretaria da guerra;
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3. o Dirigir a secretaria do deposito, mantendo devidamente escripturados
todos os livros e registos;
4. o Assignar os termos de abertura e encerramento
que
hajam a lançar nos livros e registos destinados á escripturação do deposito, e rubricar as folhas dos mesmos, podendo-o fazer de chancella;
5. o Assignar
a correspondencia
destinada
ás diversas
auctoridades ;
.
6. ° Assignar a ordem do deposito quando comprehenda
louvor ou pena applicada a algum official;
.
.
7. ° Ordenar que, pela secção competente, sejam satisfeitas as requisições entradas no deposito;
8. ° Informar,
com a devida opportunidade,
a auctoridade competente
de quaesquer occorrencias que, em rasão do serviço, da disciplina ou dos interesses da fazenda,
deva ser do seu conhecimento;
9.0 Exercer
as attribuições disciplinares nos termos da
legislação respectiva;
10.° Dispensar de permanecer no deposito durante as
horas regulamentares,
quando não haja prejuizo para o
serviço, qualquer individuo sob as suas ordens;
11. o Conceder' até cinco dias de licença aos officiaes
sob as suas ordens, em casos urgentes de comprovada necessidade, e sem prejuizo do serviço.
O mesmo individuo não póde ter esta licença mais do
que .ma vez em cada trimestre civil;
12.° Elaborar as instrucções que julgar necessarias para
a boa execução dos serviços do deposito.
§ 1.0 O director do deposito poderá gosar a licença a
que se refere o n.? 11.°, quando concedida pela auctori
dade a quem está immediatamente
subordinado.
§ 2.° Sempre que pela primeira vez tomar posse da
direcção do deposito, formulará um relatorio sobre o estado em que encontrou as suas dependencias e os attigos
em carga, se estes estão na quantidade accusados pelos
respectivos registos, o que poderá ser baseado nas declarações exigidas aos chefes das secções, e qualquer outro
assumpto que julgue conveniente tratar.
Este relato rio será remettido á secretaria da guerra até
vinte dias depois de assumir o cargo.
Do chefe da 1,' secção

Art. 326. Ao chefe da 1. a secção comp~te:
.
1. ° Ter á sua responsabilidade
todo o material da secção, velando pela sua guarda e conservação;
0
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2.° Satisfazer
pelo director;
3. ° Hequisitar
que se tornarem
artigos a remetter
4.° Ter a seu
ção.

as requisições

que lhe forem indicadas

ao conselho administrativo
os objectos
necessarios para. o acondicionamento
dos
pela secção ;
cargo a escripturação
dos registos da secDo chefe

Art.

L' Seric

da 2." secçüo

327.° Ao chefe da 2.a secção compete:

1.° Ter á sua responsabilidade
os medicamentos
e utensílios de pharmacia, velando pela sua guarda e. conservação;
2.° Ter a seu cargo a escripturação dos registos da secção;
3.° Dirigir a manipulação dos preparados e compustos
que tenham de fornecer-se pelo deposito e fazer as analyses que se tornarem necessarias ou lhe forem ordenadas;
4.° 'atisfazer as requisições de medicamentos
e utensilios de pharmacia, quando auctorisadas ou ordenadas pelo
director do deposito;
5.° Requisitar
ao conselho administrativo
os objectos
que se tornarem neccssarios para o acondicionamento,
que
será sempre feito sob a sua vigilaneia, dos artigos a remetter.
Do onere da 5." secção

Art.

328.° Ao chefe da 3.a secção compete:

1.o Ter à sua respons:J bilidade as ronpas, mobilia o
utensílios,
excepto os de pharmacia,
velando pcla sua
guarda e conservação;
2.° Ter a seu cargo a escripturação dos registos da secção;
3. ° Satisfazer as requisições dos referidos artigos, quando aur-torisadas ou ordenadas pelo director do deposito;
4. ° Requisitar
ao conselho administrativo
os objectos
que se tornarem necessarios para o acondicionamento,
que
será sempre feito sob a sua vigílancia, dos artigo a 1'0metter.
Do almoxnrifo

de engcnhoria

Art. 320.° Ao almoxarife

e arttluer-íu

de engenheria
e artilheria,
ao deposito, incumbe:
1.° Vigiar pela guarda e cons rvação das viaturas e
respectivos arreios existentes DO deposito;
2. ° gxercer as funcções de thesoureiro e secretario do
conselho administrativo,
devendo como tal:
a) Receber os fundos consignados ao conselho administrativo ;
.
adjunto
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b) Contar o dinheiro de qualquer provenicncia que
tenha de dar entrada no cofre, e bem assim contar
e entregar devidamente as quantias que do mesmo cofre
hajam de sair por determinação do conselho administrativo;
.
c) Escri pturar o livro das actas e o registo geral dos
fundos;
d) Organisar os recibos e documentos que hajam de submetter-se a processo ou ser entregues a quaesquer estações ou individuos ;
.
e) Desempenhar os demais serviços de caracter administrativo, que pelo director do deposito lhe forem ordenados;
3. o Ter a seu cargo o archivo da secretaria e redigir a
correspondencia

;

4.0 Redigir' a ordem do deposito, que deverá assignar
quando não comprehenda louvor ou pena applicada a algum offieial ;
5. o Vigiar o serviço dos amanuenses, distribuindo-lhes
o trabalho conforme as indicações do director do deposito.
Das praças

de pret

Art. 330.° O sargento da companhia de saude tem por
dever:
1. o Responder pela guarda e conservação do material
cirurgico, observando as instrucções que a este respeito
forem dadas pelo chefe da La secção;
2. o Assistir á recepção e saida de quaesquer artigos
em carga á La secção, dirigindo o seu acondicionamento;
3. o Desempenhar qualquer outro serviço próprio do deposito e compativel com a sua graduação que pelo chefe da
1. a secção ou almoxarife adjunto lhe for ordenado.
Art. 331.0 O soldado da companhia de saude destinado
ao serviço da La secção tem por dever coadjuvar
segundq, sargento da mesma. companhia, nos serviços a seu
cargo, cumprindo as suas ordens, e bem assim as que,
para execução de qualquer outro serviço proprio do deposito, lhe forem dadas pelo chefe da 1. a secção ou almoxarife adjunto.
Art. 332.0 Aos cabos e soldados da companhia de saude
destinados ao serviço da 2. a secção incumbe:
1.o Auxiliar o pharmaceutico preparando ou manipulando
os medicamentos, sob a sua vigilancia e segundo as indicações que lhes der;

°
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2.° Cuidar da limpeza, guarda, conservação e arrumação da mobília, utensilios e medicamentos;
3.° Proceder
ao acondicionamento
dos medicamentos
e utensilios de pharmacia
que hajam de sair do deposito.
Art. 333.° Os sargentos amanuenses da secretaria têem
por dever:
1.o Apresentar-se
na secretaria ás horas determinadas,
conservando-se
ahi emquanto estiver aberta;
2.0 Executar todas as ordens do director do deposito e
do almoxarife adjunto á 1. a secção relativas ao serviço de
escripturação
e a quaesquer outros proprios do deposito e
compativeis com a sua graduação.
Art. 334. ° Aos primeiros cabos em serviço na 3. a secção
compete:
1.o Manter a ordem, regularidade
e limpeza nas arrecadações a seu cargo, para o que terão um servente como
auxiliar;
2.° A guarda,
conservação
e arrumação
da mobília,
utensílios e roupas existentes naa arrecadações,
por cujos
artigos são responsaveis pára com o almoxarife de saude;
3. ° Proceder ao acondicionamento
dos objectos existentes nas arrecadações
a seu cargo que hajam de sair do
deposito;
4. o Auxiliar o almoxarife de saude nos trabalhos
de
escripturação
a cargo d'este.
Art. 335.0 Os serventes tê em por obrigação desempenhar os seguintes serviços:
1.o Transmissão de ordens;
2. ° Recepção e entrega de correspondencía
;
3.0 Limpeza das dependencias
do deposito e de objectos
n' elle existentes;
4. ° Acondiccionamento
de artigos;
5.° Todo o trabalho braçal que for necessario ;
6.° Qualquer serviço especial de reconhecida
utilidade
para o deposito e compatível com a sua profissão ou
aptidão.
SECÇÃO III

SubstituiQões

de funcções

Art. 336.° As substituições de que trata esta secção farse-hão pela seguinte fórma:
1.0 O director será substituído pelo capitão medico chefe
da 1. a secção, que accumulará os dois serviços;
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2.0 O chefe da l ." secção por um officiaI medico requisitado á secretaria da guerra;
3. o O pharmaceutico será substituido por outro requisitado para este fim á secretaria da guerra;
4. o Os almoxarífes, nos impedimentos de pequena duração, poderão substituir-se entre .si.; em regra, porém,
serão substituidos por outros raquiaitados nos termos do
numero anterior;
5.0 O almoxarife de sande, na falta de officiaes do respectivo corpo, será substituido por um capitão ou subalterno da reserva ou reformado, a quem será abonada a
gratificação mensal de lOaoqO réis.
CAPITULO IV
Dos fornecimentos,

remessas e Inutíltsação de artigos

Art. 337.0 O deposito de material sanitario será fornecido pela seguinte fórma :
a) De material sanitario para mobilisação, pelas estações indicadas pelo, ministerio da guerra;
.
b) De material cirurgico, medicamentos e utensilios de
pharmacia, por arrematação ou compra effectuada pelo
conselho administrativo do deposito, conforme for determinado pela secretaria da guerra;
c) De roupas, pelo deposito central de fardamentos;
d) De mobilia e utensilios que não sejam de pharmacia,
pela secção de mobilia adjunta á inspecção das fortificações e obras militares ou por compra, nos termos da alinea b).
§ 1.0 Incumbe á secretaria da guerra estabelecer os
padrões dos artigos fornecidos ao deposito segundo o disposto nas alineas c) e d).
§ 2.0 Até o dia 10 de cada mez deverá o conselho
administrativo do deposito satisfazer ao da inspecção das
fortificações e obras militares a importancia dos artigos
que pela secção de mobilia lhe tenham sido fornecidos no
mez anterior.
Art. 338.0 As requisições de artigos feitas ao deposito
de material sanitario, nos termos do presente regulamento,
serão satisfeitas nos pras os fixados pela secretaria da guerra,
ou immediatamente se tiverem a nota de urgente devida.
mente justificada.
§ 1.0 A remessa dos artigos deverá ser acompanhada
do duplicado da requisição ou de uma guia passada pelo
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deposito, quando aquella não exista, de onde constarão
quaesquer taras empregadas no acondicionamento dos artrgos.
§ 2.0 As estações requisitantes, quando tenham a sua
séde em Lisboa, deverão mandar receber, por individuo
devidamente auctorisado, no dia que lhes for indicado pelo
deposito, os artigos requisitados.
§ 3.° O deposito deve cobrar recibo, devidamente authenticado, dos artigos que fornecer, e passar d'aquelles
que receber, qualquer que seja a sua proveniencia.
Art. 339.0 As recepções e cntregas de artigos deverão,
em regra, realisar-se em dias que não sejam santificados
ou feriados.
§ unico. A secretaria do deposito conservar-se-ha aberta
todos os dias uteis, desde as dez horas da manhã até ás
quatro horas da tarde, permanecendo ahi durante esse
tempo o respectivo pessoal.
Art. 340.0 As disposições comprehendidas na secção III
do capitulo VII do titulo I, serão observadas pelo deposito,
na parte applicavel, devendo as commissões, para julgar
da incapacidade de artigos, ser requisitadas á secretaria
da guerra, que as nomeará segundo o disposto na alinea a)
do artigo 193.°
CAPITULO V
Dos fundos do deposito e sua gerencia
SECÇÃO I
Da constituiQão dos fundos do deposito

Art. 341.0 Os fundos do deposito são constituidos pelas
quantias destinadas annualmente pelo ministerio da guerra
á compra de material cirurgico, medicamentos, desinfectantes, mobilia e utensilios para os hospitaes militares e
enfermarias para praças de I7ret, e bem assim para despezas inherentes ao deposito, taes como as que se acham
mencionadas no artigo 214.°, quando tenham appli-

cação,

Art. 342.0 No deposito haverá um fundo permanente de
1:000"000 réis, para occorrer a despesas cujo pagamento
não possa ser addiado até á recepção do fundo que lhes diga
respeito ou da importancia a satisfazer pela estação, por
conta de que tenham sido feitas.
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II

dos fundos e de outras

impcrtanoias

Art. 342. Os fundos deetinados ao deposito de material
. sanitario serão saccados mensalmente,
em regra, por duodecimos devendo o conselho administrativo
remetter :i 2.a
. repartição da direcção da administração
militar, até o dia
3, os respectivos titulos para a sua recepção.
.
Art. 343. o A importancia, em cada mez, dos me~lCamentos fornecidos aos hospitaes militares e ellfermunas para
praças de pret, ou de quaesquer artigos que tenham de ~er
pagos pelas estações requisitantes,
deverá ser recebida
até o dia 15 do mez seguinte, remettendo o conselho administrativo
do deposito á estação competente
os respe:
cti vos recibos.
0

SECÇÃO
Da gerencia

III
dos fundos

Art. 344.0 A gercncia administrativa
do deposito estará
a cargo de um conselho administrativo
presidido pelo director, e tendo. corv-o vogaes o chefe da 2.3 secção e o subalterno almoxarife adjunto á 1.a secção.
CAPiTULO VI
Da eserlpturação

Art, 345.0 Na secretaria do deposito haverá os seguintes
livros e registos:
1.o Livro das ordens ;
2. o Registo das ordens de execução permanente
privativas do deposito;
.
3. o Registos de alterações;
4. o Registo synoptico da correspondencia
entrada;
f>.0 Registo da correspondencia
expedida;
6.° Livro das actas;
7.0 Registo geral de fundos;
8.0 Registos dos medicamentos,
material eirurgieo, roupas, mobilia, utensílios, viaturas, arreios e quacsquer outros objectos em carga ao deposito.
Art. 346.0 As disposições relativas a escripturação e archivo, comprehcndidas
nas secções I e v do capitulo X
do titulo I, serão observadas pelo deposito, na parte applicavavel, podendo o registo dos medicamentos
ser feito em
folhas de modelo igual á das outras para a eseripturação
dos demais objectos.
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V

das inspecções

medico-militares

CAPITULO I
Dos inspectores

e sub-Inspectores de saude
SECÇÃO I

Da constituição do pessoal
Art. 347.° EJIl. cada uma das grandes circumseripções
militares haverá uma inspecção do serviço de saude composta de um inspector, tenente coronel medico, e dois subinspectores,
tenentes coronéis ou majores medicos.
§ 1.0 Junto do quartel general de cada uma das divisões militares territoriaes,
séde de grande circumscripção
militar, haverá um inspector e um sub-inspector
do serviço de saude, ficando o outro sub-inspector
junto dos
quarteis generaes das 4.a, ó.a e 6.& divisões militares territoriaes.
§ 2.° Em regra, os inspectores do serviço de saude serão os tenentes coroneis medicos mais antigos .•
SECÇÃO II

Attribuições

e deveres

Art. 348.° Aos inspectores
do serviço de saude, alem
das attribuições
e deveres que por este e outros regulamentos lhes sejam commettidos, incumbe:
.1.° Vigiar e fiscalisar, nos termos do presente regulamento, todos os serviços que interessem
á sande e hygiene das tropas, e bem assim ás condições de salubridade
dos quarteis,
hospitaes e mais estabelecimentos
militares
na área da respectiva circumacripção ;
2.° Dirigir os serviços da repartição de saude nos quarteis generaes das La, 2.a c 3.a divisões militares;
3.0 Submetter á apreciação dos commandantes
das divisões militares todos os relatorios,
estudos, pareceres,
propostas, correspondencia
e qllaesquer mappas, relativos
ao serviço de sande da divisão, dando-lhe seguidamente
o
destino conveniente,
com a opinião ou considerações que
os mesmos commandantes
entendam dever fazer, quando
o assumpto o exija, ou, simplesmente,
com o visto da
mesma auctoridade,
em caso contrario;
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4. o Realisar as inspecções de fisealisaç.ío medica em harmonia com o prescripto no presente regulamento;
5. o Fazer parte das j untas medicas;
G.o Desempenhar
qualquer outro serviço da sua especialidade que lhes seja determinado pelo cornmando da divisão.
Art. :349.0 Aos sub-inspectores
do serviço de saude,
alem dos deveres que por este e outros regulamentos lhes
sejam corumettidos, compete:
.
1.o Auxiliar o inspector em todos os serviços a seu
cargo;
2. o Fazer parte das j untas medicas nos termos d' este
regulamento;
3. o Realisar as inspecções de fiscalisação medica, prescriptas por este regulamento ou que lhes sejam determinadas pelo commando da divisão;
4.° Desempenhar
qualquer outro serviço da sua especialidade que lhes seja determinado pelo commando da divisão.
§ unieo. Aos" sub-inspectores das 4. ", 5. a e G.a divisões
militares territori::res incumbe, na parte applieavel, o desempenho dos deveres commettidos
aos inspectores
pelo
artigo antecedente.
Art. 3i'>(). o Na ausencia temporaria do inspector exercerá
as suas funcções o sub-inspector
mais graduado c antigo
da circumscripção.
CAPITULO 11
Das inspecções medlchs
SEC~'ÀO

I

Disposições geraes

Art. 351. As inspecções medicas realisam-sc pOl" meio
de juntas de recrutamento,
hospitalares de inspecção e de
0

recu rso ,

Art. 352.° Ai; inspecções medicas, quando exercidas pelas juntas hoapitalarcs
de inspecção e de recurso, destinam-se ao exame e julgamento medico de officiaes e praças de pret, quer existentes nos hospitaes e enfermarias
para praças de pret, em tratamento
ou observação, quer
mandados apresentar ás juntas hospitalares de inspecção,
para reconhecer
da necessidade de que mudem de situação ou lhes sejam concedidas licenças, ou para avaliar a
SUa aptidão
physica para as promoções ou para o serviço
no ultramar, bem como a elos candidatos ás carreiras mi5
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litares, e ainda a dos operarios do arsenal do exercito ou
de funccionarios
ao serviço do .ministerio da guerra que
este mande apresentar ás mesmas juntas.
ArL. 353.0 As juntas de recrutamento
bão constituídas
conforme o disposto no regulamento
dos serviços do recrutamento do exercito e da armada.
SECÇÃO II

Das juntas hospitalares de Inspecção
1- Sua constituição

Art. 354. As juntas hospitalares de inspecção serão, normalmente, constituidas por tres officiaes medicos, dos quaes
o mais graduado e antigo será o presidente e o menos graduado e antigo servirá de secretario.
Um dos medicos será o director do hospital ou enfermaria para praças de pret em que tenha de realisar-se a reunião.
Os outros dois medicos serão:
a) Nos hospi taes de La classe, os dois officiaes medicas
mais graduados e antigos em serviço na séde da divisão,
com exclusão, porém, cm Lisboa, do director do hospital
militar de Belern ;
o) Nos hospitaes dei 2.3 e 3.a classes e enfermarias para
praças de pret, o inspector da respectiva' circurnscripção
ou o sub-inspector
da respectiva divisão e o official medico mais graduado e antigo que ali faça serviço.
§ 1.0 Quando o inspector e sub-inspector na La divisão militar façam parte da junta que reune no hospital de
1.a classe, será, no hospital de Belem, o sub-inspector
substitui do pelo medico mais graduado e antigo que faça
serviçç no referido hospital, .alem d'aquelle a que se refere
a alínea b).
§ 2.° Em Angra do Heroismo, Ponta Delgada e Funchal, a junta hospitalar de inspecção será constituida por
um official superior e os dois medicos do corpo ou só por
um d'elles, quando o outro não se ache presente.
§ 3.0 Quando nos hospitaes de 3. a classe ou enfermarias
para praças de pret, não haja em serviço outro official
medico alem do director, será nomeado para fazer parte
da junta, a que presidirá, um official superior do corpo a
que o hospital ou enfermaria estiver adstricto ou pertencer, o qual não poderá ter graduação inferior á do inspector ou sub-inspector.
0
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§ 4.° Qnando um medico da reserva ou medico civil
estiver servindo em corpo ou escola pratica, fará parte da
junta nos mesmos termos que os medicas militares do respectivo corpo.
11- Heunifio

e compctericia

das juntas

Art. ;)Õ5.0 As juntas hospitalares
de inspecção devem
reunir-se:
a) Nos hospitaes militares de 1. a classe, em todas as segundas feiras do mez;
b) Nos hospitaes militares ou enfermarias para praças de
prct existentes nas sédes das 2.\ 4.\ D.a e 6." divisões
militares, e no hospital mil ital' de Bolem, nas primeiras e
terceiras segundás feiras do mez;
c) Nos restantes hospitaes de 2.a classe e nos de 3.a ou
enfermarias
para praç:ls de pret que existam em Angra
do Heroismo, Ponta Delgada e Funchal, Das segundas segundas feiras do mez ;
d) Nos restantes
hospitaes de 3.a classe e enfermarias
para praç!ls de pret existentes em localidades onde não
haja hospitues .militares,
sempre que se realiscm inspecções de fisoalisação medica,
§ unico. Quando o dia mareado, pelo presente artigo,
para reunião da junta, for santificado, de grande gala ou
de lucto nacional, a sessão terá lagar no dia immediatamente posterior em que se não dêem aquellas circumstancias.
Art. 3G(i.o Nos hospitaes de L" e 2.:1 classes e nos de
:::." ou enfermarias
para praças de pret que existam nas
sédes das divisões, as juntas reúnem sem aviso previo,
nos dias d-terminados,
e os directores d'esses hospitaes e
enfermaria,;
tomam as providencias
necessarias para que
()S processos
e mais expediente estejam devidamente
preparados, para serem submettidos á apreciação da junta.
Art. 3)7.° Alem das reuniões que ficam indicadas para
as j untas hospitalares de inspecção, terão ainda legar todas
a~ qne extraordinariamente
forem determinadas
pelo minIstro da gucrm ou pelos commandantes
das divisões.
Art. 3iJÍ'l.o As sessões da junta, onde não haja hospitaes
militares e onde as enfermarias para praças de pret não
tenham casa apropriadu,
realisar-se-hão
na secretaria do
corpo.
.
Art. 359.° Todo o expediente cujo assnmpto se refira ao
servi ...o das juntas será dirigido ao director do hospital ou
enfermaria onde tenha lognr a reunião.
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Art. 360.0 Quando algum dos vogaes da junta tiver de
faltar por impedimento
ou doença, assim o participará
ao
presidente,
para que este providenceie sobre a sua substituição, c, quando for o proprio presidente,
será o facto
communicado
ao commando da divisão ou ao cornmando
militar da localidade, quando nas ilhas, para providenciar
sobre a sua substituição.
Art. 361.0 Para as reuniões extraordinarias,
os presidentes receberão
as ordens dos eommandantes
das divisões
ou do ministério da gllerra~ por intermédio d'aquelles, e
bem assim a indicação do fim especial d'essas reuniões.
Art. 362.0 Nos hospitaes e enfermarias para praças de
pret onde as juntas reunam sómcnte por occasião das inspecções de fiscalisação medica, os commandantes
elos corpos ou escolas praticas, depois de receberem
a apresentação dOR medicos inspectores
ou sub-inspectores
do serviço
de saudc, marcarão, de accordo com clles, o dia da reunião
das juntas hospitalares
P, se na sua composição
tiver de
entrar um offieial superior, farão tambem a sua uorneaçâo .
Art, 303.0 Nas ilhas, ai; juntas reunem ordinariamente
nos dias marcados,
tornando os commandantes
militares
as neoesaarias providencias e, q uando ali se apresentar
o
inspector ou sub-inspector
elo serviço de saude em inspecção de fiscalisação medica, reunir-ac-ha
logo a junta, por
ordem da auctoridadc militar.
.
Art. 364.0 Asjuntas hospitalares de inspecção têem compotencia para julgar:
.
1.o ~Vlt séde da, 1.a divisão militar, no hospital militar
de Lisboa :
a) Da necessidade
da concessão de licença a todos os
officiaes e pruças ele pret;
b) Da mudança de situação a todos os officiaes e praças
de preti
c) Da aptidão dos officiaes para promoção;
d) Da aptidão dos indivíduos ela classe civil que pretendam ser encorporados
!lO exercito
activo ou na reserva,
como capellães, médicos ou ontros cuja admissão dependa
de previa inspecção medica i
e) Da necessidade de concessão de licença ou mudança
de situação dos empregados de qualquer categoria ao serviço ela secretaria da guerra ou dos estabelecimentos
dependentes da mesma secretaria d'estado,
2. o Na séde da 3. a divisão militar :
A competencia
estabelecida
nas alineas a), b), c) e e)
para o hospital militar ele Lisboa.

La Serie

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

84&

3.° Nas sédes da 2.', 4.a, õ," e u.a dioisõe» miliiares :
a) Da necessidade
de concessão de licença a todos os
officiaes e praças de pret ;
b) Da mudança de situação a officiaes, até tencnte coronel iuclusivé,
e ás praças de pret de qualquer grac1uação.
4.° Nus hoepltaee de 2.a classe e nos de 8.a e enfermarias
para praças de jn'et não comprehendidas no nume1'O anterior :
a) Da necessidade de concessão de licença a todos os
officiaes e praças de pret;
b) Da mudança de situação a praças de preto
.
§ 1.0 Nos corpos ou fracções aquartelados no continente
~ onde as juntas hospitalares só reunam cm occasião de
lIlspecção de fiscalisação medica, bem como nas escolas
praticas, os commandantes,
de accordo com o capitão 011
subalterno medico respectivo, poderão conceder até quinze
dias ele licença no quartel ou n'um perímetro
ató 20
kilometros de distancia ela séde do corpo, fracção ou escola
ás praças que tenham estado pelo menos quinze dias com
baixa aos hospitaes militares ou civis ou ás enfermarias
para praças de .pret, e cujo estado reclame essa concessão
immediata.
§ 2.° 1\S praças nas condições do paragrapho
anterior
que carecerem de mais longa licença, ou que esta lhes seja
concedida para local mais afastado, ou de mudança de situa<;ão, e que não convenha demorar até á reunião da junta,
por occasião da inspecção de fiscalisação medica, podem,
com previa auctorisaçâo do com mandante da divisão, ser
mandadas apresentar
ás juntas nas sédes das divisões
militares.
Art. 366.° O ministerio
da guerra poderá, eventual~nente, conferir competencia á junta que em qualquer das
Ilhas se reunir, tanto para julgar os officiaes depois dos
períodos de seis mezes de inactividade temperaria,
como
para julgar os que pretendam
mudar de situação e pelo
seu estado não possam seguir viagem para o continente.
Art. 366.° O julgamento de aptidão de candidatos a alferes medico do respectivo quadro, a alumnos do real collegio militar ou da escola do exercito será da competencia
do j lIry e (1;:1sjuntas especiaea, organisadas em conformidade com a Iegislação em vigor.
Art. 367.° O julgamento de aptidão physica dos mancebos recenseados para o serviço militar, e bem assim a dos
voluntarios, substitutos,
compellidos e readmittidos,
COID-
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pcte a juntas especiaes constituídas em harmonia com o
disposto no regulamento
dos serviços do recrutamento.
Art. 368.° Alem das competencias que ficam designadas,
todas as juntas terão as que eventualmente
lhes conferir
ministro da guerra, mandando-as
julgar sobre determinados casos, e nos limites em que esse julgamento lhes
for ordenado.
-

o

111- Apr-esentução

eo-) Art. 360.° Nenhu!ll...Q:ffi.cialp<ide..s r
nte Ú 'unta hospitalar de inspecção sem o re!l!lerer ou sem ser mandado
superiormente,
salvo se, estando no goso o nc
~"t'l'lt
jnnta,,13ãlxar
ao hospital, interrompendo
essa licença, por
que, em tal caso, não poderá ter alta sem previamente
ser ele novo presente
junta hospitalar de' inspecção.
§ 1. o O official que pretender mudar de situação deverá
requerer
ao ministerio da guerra a sua apresentação
á
junta hospitalar de inspecção. Aquelle que só desejar obter
licença requererá:
a) Ao commandante da divisão, sendo offieial indivisionado;
b) Ao ccmmandante
do campo entrincheirado,
os officiaes ali em serviço; ,
,
c) Aos commandantes militares territoriaes
ela Madeira
ou dos Açores, oriental ou central, os officines que pertençam aos quadros das respectivas guarniçêi<.'s ou ali se
achem em serviço;
d) Ao ministerio da guerra, os officiaes não comprehendidos nas alineas anteriores,
§ 2.0 Os officiaes indivisionados que accidentalmente
so achem na área de outra divisão militar elevem', em
qualquer
elos casos, requerer ao ministerio da guerra, a
sua apresentação
á junta.
§ 3.0 Os officiaes em tratamento ou em observação nos
hospitnes que, não tendo requerido a sua apresentação
á
junta hospitalar,
esta se torne, comtudo, nccossaria em
vista da informação do clínico exarada no respectivo boletim, o director, baseado n'essa informação,
proporá á
auctoridude
competente, a apresentação
á junta dos mesmos oflicincs,
§ 4.° Os commandantes das divisões poderão, dentro da
área ela respectiva divisão, mandar inspeccionar,
pelos
medicos inspectores
ou sub-inspectores,
qualquer official,
na casa da sua residencia, e sobre o resultado d' essa inspecção fazei-o apresentar
tI, junta quando Rara licci.ça, ou
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propor ao ministerio da guerra a sua apresentação,
quando
para mudança de situação.
Art. 370.° Os officiaes que requererem a apresentação á
junta deverão informar os requerimentos
com um attes_t~d9. medi2o, não estando em tratamento no ,hospital, e ã
auctoridade
militar,
sob cujas ordens servirem,
deverá
additar ao processo a relação individual (modelo n. ° 45)
preenchida
em todos os seus dizeres, e quando este documento se não possa produzir completo, indicar-se-ha
a
causa da impossibilidade.
.
Estando o official em tratamento
no hospital, o respectivo boletim clinico será presente á mesma junta.
;1' Al't. 371.° Os officiaes do quadro da reserva podem re/"
querer a apresentação
ás juntas para serem julgados incapases de todo o serviço ou para obterem licença para tratamento que importe concessão de transporte;
os officiaes
reformados
podem requerel-a
para concessão de banhos,
aguas minero-medicinaes
ou para tratamento em sanatorios. Em qualquer das hypotheses,
a auctoridade
militar
compettnte
juntará
ao requerimento
II. relação
individual
(modelo n.? 4:'»'...
Art. 372.° Üs officiaes devem ser resentes ás juntas com
,a competente
gcia de marcha,
na qua ser, ex ara a a
aprest'TItríçao, e beã?ãSsim a especIe de licença cont:eillâ.a
ou ~Toí'am considerados
promptos para o ser~ç~
1\rt. 373.° Os officÍaes aas guarJasmunicípaes
e fiscal
serão presentes ás juntas de inspecção das mesmas guardas, quando requeiram
a concessão de qualquer licença,
devendo porém ser presentes á junta hospitalar
de inspflcção sempre que o julgamento
seja para effcito de promoção ou importe mudança ele situação.
§ unico. Quando os officiaes a que se refere o presente
a,rtigo se achem em tratamento nos hospitaes e do boletim clínico constar a necessidade
de concessão de determinada licença, deverá esse facto ser exarado no titulo
de alta, o qual será acompanhado
de nota, dirigida ao respectivo commandante,
descrevendo
a doença tratada e o
estado actual.
Art. 374.° Quando o estado do official não permittir a
sua apresentação
pessoal, a junta irá inspeccionai-o á casa
da sua residencia,
ou delegará
este encargo u'um dos
seus membros, ou solicitará do commando da divisão que
mande proceder a essa visita, no caso ele ser em local afastaao da séde da divisão, pelo medico militar que tiver mais
proxima a residencia officinl,
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o medico. que proceder ao exame fará d'elle relato rio
minucioso,que
será presente á junta como base do julgamento.
§ unico. Igual relatorio é obrigado a fazer o medico
que, pt)r ordem do ministerio da guerra ou do commando
da divisão, inspeccionar,
em qualquer localidade, um official doente.
Art. 375.0 Os officiaes residentes nas ilhas, que requererem para ser inspeccionados
para mudança de situação,
se pelo seu' estado não poderem ser presentes
ás juntas
hospitalares
com competencia
para isso, nem tão pouco
convenha
mandal-os inspeccionar'
na residencia
por um
dos seus membros, serão, em regra, inspeccionados por um
medico militar que fará relatório que, enviado ao ministerio da guerra, será remettido á junta competente, para
<Lue sobre elle formule a sua opinião e faç-a o necessario
expediente.
Art. 376. o Sempre que o official estiver em tratamento
n'um manicornio , casa de saude ou hospital civil, deverá
a junta ir ahi inspeccionai-o por si, ou por delegado seu,
nos termos do artigo 374.0
Art._~77.0 O offieiaI que tiver sido mandado en~J._
01'
õ"í'uem supenor, n'uni hos ltal
uer se
ara tratamento
__~p;
.< o, não
deverá ter alta, nem ser pre~
~ta,
sem que seja dado conhecimento à aucto-

a-

--"J

ri
> qu-tt-detC1
mmeU â15'ãiXa.
,~
Quando um offícial com baixa ao hospital
precisar
ser presente
á junta, e nlto convenha ali a sua
permanencia,
poderá ter alta, com indicação do dia da sessão em que deve apresentar-se.
Com respeito ao que tiver sido mandado baixar a0S010spital por ordem superior, dever-se-lia ter em vista o que
ficou prescripto no artigo antecedente.
Art. 379. u Os offíciaes na situacão de inactividade temporaria por doença serão mandados apresentar
á junta,
findos seis mczes, podendo comtudo ser-lhe presente antes d'estc período, quando assim o requererem
e o ministerio da guerra lh'o conceder,
seja para serem julgados
promptos, seja para serem dados por incapazes. Em qualquer das hypotheses, o requerimento
deve ser informado
por attcstado medico.
Art 380.0 Quando um medico de patente de offioial superior for fazer inspecção a qualquer das ilhas, todos os
officiacs que estejam em inactividade
temperaria
ha mais
de quatro mezes, contados do ultimo julgamento da junta,
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serão presentes áq uella de que o referido official medico
fizer parte.
Art. 381.0 As praças de pret podem serprcseutcsásjuntas hospitalares de inspecção, para mudarem de situação ou
para concessão de licença.
§ unico. Em qualquer da~ hypotheses a que se refere
o presente
artigo, a auctoridade
militar competente enviará ao director do hospital ou enfermaria, onde tenha
Jogar a reunião da junta, a relação individual (modelo
n." 46).
Art. 382.0 As praças de pret só podem ser presentes á
junta hospitalar
de inspecção,
achando-se com baixa ao
hospital ou enfermaria
por tempo não inferior a quinze
dias e por proposta do elinico exarada no respectivo boleletim, que será presente á mesma junta.
§ 1.0 Exceptuam-se
do disposto no presente artigo as
praças com quem se dê algum dos casos abaixo indicados,
as quaes poderão ser presentes á junta estando menos de
quinze dias no hospital ou indo directamente do corpo com
auctorisaçâo
do commandante
e sob proposta, fundamentada, do medícô, nos casos applicaveis :
a) Quando tenham direito á reforma;
b) Quando regressem de serviço de expedição no ultramar e do de campanha;
c) Quando mandadas pelo deposito de praças do ultramar para se reconhecer se estão aptas para o serviço da
metro!-,ole;
d) Quando soffram de epilepsia e haja caso verificado
por um official medico;
e) Quando tenham sido apuradas condicionalmente, nos
termos do regulamento
do recrutamento;
. f) Quando tenham de ser observadas para mudança de
sltua~ão ;
.1) Quando tenham de ser observadas para cflcitos de
serviço no ultramar;
h) Sendo aspirantes a ofíicial, sargentos ajudaut " contramestrps de musica ou cadetes;
i) Finalmente, quando soffram de qualquer I sft visivel
que manifestamente
as impossibilite do serviço i.iil.tur.
§ ~.O As praças de pret a que se referem n: z.lincus a)
a i) do paragrapho
anterior são presentes á junta hcspitalar de inspecção com guias de marcha indiv idu c ,:;mpre que sejam mandadas directamente
elo corpo, na. (F"aes
será exarada a apresentação,
e bem assim a d JiL 1,1\:;:;'0
tomada pela junta.
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§ 3. Das praças de pret a que se referem as alineas
d) e 1:), deverá o medico que verifique o ataque ou lesão
fazer relatorio circumstanciado
em que .os descreva, emittindo por ultimo o seu parecer.
§ 4.0 Os documentos referentes ás praçRs q ue vão apresentar-se directamente
á junta deverão dar entrada na
secretaria
do hospital ou enfermaria até
antevespera
do
dia em que se deva reunir a junta.
§ 5. o As deliberações das juntas hospitalares de inspecção, acerca das praças que lhes sejam presentes,
estando com baixa ao hospital ou enfermaria,
serão exaradas nos respectivos títulos de alta (modelo n." lG).
Art. 383. U Os directores dos hospitaes, ou enfermarias
a quem incumba o recebimento dos diversos documentos
para a junta, quando as praças não estejam nas condições
exigidas pel« artigo anterior e seus paragraphos,
não lhes
darão seguimento, communicando este facto á auctoridade
que os mandou apresentar
ú junta.
Art. 384.0 As praças de pret das guardas municipaes
serão presentes ás juntas de inspecção das mesmas guardas rara os effeitos de concessâo de licenças, devendo,
porém, ser pr-sentes á junta hospitalar de inspecção sempre que o julgamento importe mudança de situação.
§ unico. Quando as praças, a que se refere o presente
artigo, se achem em tratamento nos hospitaes e do boletim clinico constar a necessidade de ao doente ser concedida qualquer licença, deverá o facto constar do titulo de
alta, o qual será acompanhado
de nota, dirigida ao respectivo commandante,
descrevendo
a doença tratada e o
estado actual,
Art. 385.0 As praças de pret da guarda fiscal serão presentes ás juntas de inspecção da mesma guarda, rennidas
em Lisboa e no Porto, quer o julgamento
importe l11Udança de situação, quer scj 11 para os effeitos de concessão
de licenças.
§ 1.0 Quando as praças 11 que se refere este artigo se
achem cm tratamento DOS hospitaes e do boletim clinico
constar a necessidade
de julgamento
da junta para effeitos de licença ou de mudança de situação,
deverá o facto
constar do respectivo titulo de alta, que será acompanhado
de nota onde se fará a descripçâo da doença tratada e .0
estado actual.
§ 2. o Qnulldo n'um hospital afastado dos logares onde se
reunam as juntas da guarda fiscal houver doente que, por
qualquer motivo, ~areça de lhe ser presente e o seu esá
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ta do não o permitta, deverá a junta da mesma guarda que
lhe ficar mais proximo ir ali inspeccionaI-o, ou delogará
este encargo n:'um dos seus membros, que fará relatorio mi~ucioso do exame a que proceder e que será presente á
Junta como base do julgamento.
§ 3.° O exame medico a que tenham de sei, submettidas as praças da guarda fiscal para effeitos de readmissão
compete exclusivamente
aos officiaes medicos em serviço
na mesma guarda.
· Art. 38G.° As praças que, estando no go~o de licença da
Junta, baixarem aos hospitaes ou enfermarias para praças
de prct, interrompendo
essa licença, deverão ser presentes novamente á j unta logo que estejam em eondiçôes ele
ter alta.
Art. 387.° Os funccionarios ao serviço do minist-rio da
guerra e os operurios dos estabelecimentos
fabris só pod~~ se~ presentes ás juntas com auctorisação do mesmo
ffillllstCrJO.
· § único. Dos individuos que tenham de ser presentes á
Junta serão remcttidos ao director do respectivo hospital
a .ol:dem ou o requerimento,
attestados medicos ou boletim
ChD1CO, conforme
as circumstancias, e bem assim a relação individual (modelo n.? 47).
IV. -

Ho>,olu.:õ '''; elas juntas

Art. 388.° As decisões das juntas são por maioria de
votos, nua podendo tomar deliberações sem que lhes sejam
presentes os documentos que devem servir de base ao julgamento, salvo os casos previstos no presente regulamento
ou ordem expressa do ministro da guerra.
· Art. 380.° As deliberações das juntas hospitalares
de
lnspecção serão exaradas :
a) Para o.fficiaes, no mapra (modelo n.? 48), seja qual
for a decisão do j ulgarnento ;
b) Para praçfJs de prét , no marra (modelo n.? 40),
quando a deci-ão soja de incapacidade
que importe baixa
do serviço ou reforma; e, na relação (modelo n. ° 60), para
os casos de licença ele quulquer especie;
c) Para os in lividuos da classe civil que pretendurn ser
encorporados no exercito activo ou no quadro da reserva,
no mappa (modelo D.O 51);
d) Para os empregados
civis de qualquer categoria ao
serviço da secretaria da guerra, ou dos estabelecimentos
d'ella dependentes,
no mappa (modelo 11.° 48).
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Art. 390.° Todas as deliberações
das juntas deverão
constar dos registos (modelos n.OS 25 a 29).
Art. 391.(1 As juntas podem, antes de resolução definitiva, propor qne o offieia! entre no hospital para observação ou mesmo para tratamento,
quando haja fundada suspeita de que na sua residencia o não tem feito convenientemente .
.A auctorisação
será pedida pelo telegrapho ou telephone, e a solução confirmada,
acto seguido, por meio de
nota.
No caso de não ser auctorisada a entrada do officia! no
hospital, a junta julgará d~ caso na sua sessão immed:iata e, de contrario, julgará findo o tratamento ou observação.
§ unico. O tratamento ou observação, n'este caso, será
superiormente
dirigido por um dos vogaes da junta, com
a intervenç?io do clinico da respectiva enfermaria.
Art. 3!)~.0 As opiniões das juntas, com respeito a officiaes, formulam-se nos seguintes dizcres:
a) Prompto pa1'a todo o serviço j
b) (Trtnto.'J
dias de licença pal'a se tratar ;
c) (Tantos)
dias de licença pam uso de a,quas minero-medicinaes em .. , j
.
d) [Tnnioe) ... dias de licença pam uso de banhos do
mal' em ...

j

e) (Tantos)
naiorio de ...

.. , dias de licença pam

tratamento

no sa-

j

f) Incapaz do eerciço temporariamente j
g) Em condições de continuar na mesma situação j
h) Incapaz do serviço activo j
i) Incapaz de todo o serviço ;
k) Apto (inapto) pw'a se alistar como ... do exercito
activo (reserva}, com respeito aos candidatos ás carreiras
militares, a q ue se refere a alínea d) do n. ° LOdo artigo
364,°
§ 1.° As licenças para tratamento podem ser gosadas
em qualquer localidade no raiz ou no estrangeiro, devendo,
n'este ultimo caso, preceder auctorisação do ministro da
guerra, e cm qualquer das hypotheses não dão direito ao
abono de transporta,
salvo quando tenham sido concedidas por motivo de regresso de expedição ao ultramar, em
que lhe será abonado transporte em caminho de ferro para
qualquer localidade no continente do reino ou transporte
para a localidade das ilhas adjacentes d'onde sejam naturaes,

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

1.- Sede

853

§ 2.0 As licenças para uso de aguas minero-medicinaes,
banhos do mar e para tratamento em sanatorio especial,
dão direito ao transporte em caminho de ferro.
Art. 393.0 As licenças arbitradas
aos officiaes pelas
juntas hospitalares de inspecção serão publicadas em ordem do exercito, depois de confirmadas pelas auctoriclades competentes.
Art. 394.° As licenças para uso ele aguas minero-medicinacs e. banhos elo mar serão concedidas pam as localidades mais proximas da resideocia
do official, segundo
uma tabella fixada pela secretaria d1Lguerra e publicada
em ordem do exercito.
Art, 3Ub.o Quando o official deseje fazer uso de agnas
minero-medicinaes,
banhos do mar ou tratamento em sanatorio especial, em localidade diversa d'aquella que lhe
foi estabelecida) poderú fazel-o com previa anotorisação do
ministro da guerra, deixando, porém, de ter direito a
qualquer transporte.
Art. 306.0 As d-eliberações das juntas carecem sempre de
ser confirmadas pela auctoridade que tenha concedido licença
ao offieial para ser presente á junta, ficando tambem sujeitas
confirmação do ministro da guerra as que digam respeito
concessão dê licenças que importe () abono
de qualquer transporte.
Art. 397. o As resoluções das j un tas serão communicadas
t?legraphicamente
ás auctoridades
que, TIOS termos do artlgO anterior, tenham de confirmar as suas decisões.
Art. 308.0 As licenças arbitradas pelas juntas, que não
importem fornecimento
de transporte
e que não devam
começar em <lia determinado, principiam no dia immcdiato
ao da apresentação
á junta.
Art. 39;}.0 As licenças arbitradas pelas judas hospitalares de inspecção, que careçam de confirmação da secretaria ela guerra, terão principio no dia immediato ao haver
conhecimento (1' essa resolução no corpo ou estabelecimento
a que pertença o official.
Art. 400.° Os offlciacs a quem se refere o artigo anterior, e bem assim aquelles a. quem haja sido concedida licença que deva ter começo em dia designado pela junta,
ficam dispensados
do serviço que lhes competir fóra da
localidade,
e que se possa prolongar até á data em que
principie a licença.
Art. 401. o Por causas de serviço ou de disciplina, ou
ainda por CirCUlllt:itancias supervenientes,
os commandantes
dos corpos e chefes de repartições ou de estabelecimentos
á

á

8í!

ORDEM DO EXERCITO N.· 19

1.' Serie

militares podem oppor-se a que um oflicial comece a gosal' logo a licença, e n'cste caso deverão communical-o, sem
perda de tempo,
auctoridade
que tiver concedido a licença para esse offieial se apresentar ú juuta, que resolverá o que tiver por mais C011 veuiente.
Art. 402.0 O tempo por que as juntas podem conceder
licenças são :
a) Para tratamento, desde vinte até sessenta dias;
b) Para aguas minero-medicinacs,
até trinta dias;
c) Para uso de banhos do mar, até quarenta dias ;
ti) Para tra tamento em sanatorio especial, até noventa
dias.
§ unico. As licenças para tratamento podem ir até noventa dias nos casos srgnintes:
convalescença de doença
grave, regresso
do serviço ele expedição
ultramarina
e
depois de importantes operações cirurg icas.
Art. 403.° As juntas hospitalares de inspecção, quando
caiba na alçada da sua eompctencia,
podem julgar, "ID
qualquer grau de incapacidade',
o officiul, embora tenha
sido presente para licença, ou conceder esta, quando o
official tenha requerido para mudar de eituação.
Art. 40J. o NE'uhuID «fficial póde desistir da licença concedida ou de parte d'ella, podendo com tudo requerer, n'esse
sentido, para ser novamente presente á junta.
§ unico. A junta a que esta apresentação se deve fazer s('IA a que primeiro se reunir na séde da divisão ou,
se mais conveniencia houver, a que se offectuar nu hospital mais proximo.
Art. 4UG.o Do ofl.cial cujos documentos provem ter sido
a deli! eração da junta contraria ao pedido feito, deverá a
mesma junta mencionar no respectivo mappa essa circumstancia e fundamentar
a rasão do seu julgamento.
Art. --1,00.0 Quando a junta hospitalar de inspecção não
tenha cornpctcncia para julgar tb mudançn de bitllação, e
se apresente, por ter requerido para obter licença, um oflicial qne, a mesma junta, julgue dever fel' dado por incapaz do serviço em qualquer grau, preencherá
no mappa,
sómcnte, os dizeres refercntes ao estado njilitar, e na CU8a
respectiva consignará a sua opinião nos fleguintcs termos:
«A junta é de opinião que deve ser presento a novr junta
na séde (la ... di visão mili tal' ,), 'Iue será a mais proxima
que tenha competencia
para julgar da uiudança de situação d' esse official.
A junta deverá redigir um rolatorio conci 0, mas claro,
quc enviará, confidencialmente,
ú auetoridade que conceá
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deu a licença para o official ser presente á junta, fundamentando o seu parecer.
§ 1.0 O relato rio será assignado por todos os mem bros
da junta, podendo algum >,'ogal que divergir fazer a sua
declaração de voto. •
§ 2.0 O official n'estas condições fica dispensado de todo
o serviço até resolução superior, o que será exarado na
g~
marcha com que tenha feito a apresentação.
.
" Art. 4Dr.rr-os estados'llc
iucmpaciãade, alllda rerUe"'d'!-;r-a-.~
veis ou que demandem largo tempo para se curarem, ~e- ,\,$
terminam
o julgamento
de incapacidade
p.ara o serviço
"
t€lmpQl;arHtmenle.

-

Art. 408.0 A junta póde, em todas as hypotheses, s~r de
opinião de que o official está nas condições de continuar
na mesma situação, e este pare!.ler põdc repetir-se as vezes que, pelo estado do mesmo offieial, for indicado.
Art. 40\).0 Os officiaes que sejam presentes á junta para
mudança de situação, bem corno os que requererem licença
e estiverem nos casos de ser julgados incapazes, poderão,
alem do julgamento de incapacidade temporarie, ser julgados, segundo as hypotheses, incapazes do serviço activo
ou incapazes de todo o serviço.
Art. 410.0 Os offíciacs julgados incapazes do serviço, em
qualquer grau, ficam dispensados de todo o serviço até á pu~
em ordem do exercitOld~a
__m.uda.nça..d.asitu: lIo.
Art. 411.0 As juntas, lloS seus julgamentos,
ponderarão
todas as eireumstancias,de
modo que nem prejucTiquem o
serviço nem os lt!gitimos interesses dos offieíaes, considerando que não é a doença em si, mas o seu grau, comparado com o serviço que o official tem a desempenhar
e
a sua aptidão para elle, que deve determinar o voto sobre
ateria trio melind
a.
Art.
L. o E perrnittido, no mappa da junta, consignar
um capitulo gencrico ou symptomatico,
quando convenha
guardar o sigillo profissional ou evitar que o offícial possa
conhecer elo seu verdadeiro estado; mas a junta redigirá
sempre .um relatorio circumstanciado,
sobre as verdadeiras
causas determinantes
da sua opinião, o qual será enviado,
confidencialmente,
á secretaria da guerra.
.
Art .• j 13. o Quando o ministro da guerra permittir que
um official do quadro du reserva, q ne fôra julgado incapaz do serviço activo, seja novamente presente á junta
hospitalar
de inspecção para ser julgado incapaz ele todo
o serviço, a junta declarará expressameuje
se ha ou não
motivo para deferir a pretensão.
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Art. 414.° Para o julgamento
de incapacidade
dos officiaes não ha tabella, fundamentando
as juntas o seu voto
no mappa (modelo n. ° 48) e desenvolvendo
em relatorio
todas as circumstancias
e ponderações que o determinem,
e a que não podem ser estranhas' as funcções do official,
a sua patente e as condições do serviço a ella inherente.
Art. -415.° O julgamento de prompto, tanto quando o official requeira mudança de situação, corno quando for superiormente
mandado apresentar
á junta, não dispensa o
relatório e os fundamentos d'essa opinião.
Art. 416.° Os officiaes presentes
junta, para o effeito de
promoção, devem ser julgados promptos ou incapazes. do
serviço em qualquer grau; mas o julgamento deincapacidade tem pura ria só se justifica em condições excepcionaes,
que terão de ser exaradas no mappa.
) Art. 417.0 Todos os processos da junta hospitalar de
inspecção devem ser remettidos
á secretaria na gnerra,
devendo, porém, essa remessa ser feita por intermédio do
commando. da respectiva divisão, sempre qne estas tenham
de, sobre o assumpto, tomar qualquer resolução.
§ unico. Os processos serão constituidos pela fôrma seguinte:
Ct) Requerimento
do interessado ou proposta do director
do hospital no caso do § 3.° do artigo 360.°;
b) Attestado medico ou boletim clínico;
c) Helaç'uo individual (modelo n.? 45);
d) Mnppa (modelo n." 48);
e) Relatorios exigidos por este regnhmento,
conforme
os casos;
f) Quaesqner outros documentos que excepcionalmente
se produzam.
Art. 41i:5.0 As juntas julgam as praças de pret segundo'
os seguintes termos:
a) Pronipto para todo o eeroiço j
b) Prompto para o serviço do e.cercito di), metropole j
e) Prompto prl1'a o serviço de reformado» j
d) Pr011l]Jto para todo o serviço da reserca ;
e) Incapaz do servico activo j
f) Incnpa» do serviço actico e do de )'1'/01'7llad08;
g) lllr,rl/J(JZ de todo o sl'l'vico;
h) lnctfpoz do eervico do ultramar j
i) Incapaz do serviço do exercito da metropolc ;
k) !l1Cf1p(fZ de todo o eerciço de )'(101'1l1ado,~;
I) Incapas do serriço da TeSl'na;
m) Entra no hospital para tratamento
r/r d.....
ti" " /J',
!~'I\.' p
dl",·t; ... 1:1././1ç;.ç-. ~ ~ll"h tI; 'M'
á

,;<-) j~.
e.;.,.
..

,.0.81'4,
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em [)'ctfarneuto cú observação;

(Tantos) dias de licença pw'a ."
§ 1.0 O julgamento de p7'ompto 0\1 incapaz do serviço do
exercito da metropole é só applieavel ás praças mandadas
á junta pelo deposito de praças do ultramar, por terem
terminado
o tempo de serviço nas colonias, ou que por
qualquer outro motivo forem mandadas reculher ao reino.
§ :2.0 A opinião de prompto ou incapaz lJf1J'a o seruiço do
ultramar refere-se ás pr3ças mandadas julgar para o serviço do ultramar ..
§ 3,0 A resolução de incapaz de todo o sen;iço appliea-se ás praças que, não tendo direito a ser 1'(>fllrma~as,
estejam pelo seu estado inhibidas de continuar no serviço.
§ 4.0 A deliberação de incunaz do se?'t:iço octivo destile
à' '" d
na-.se ás praças de pret que se acham nas eon içoes os
artigos 1.0 e 2.0 do regulamento para a reforma das praças de pret do exercito.
~ 5.0 A deliberação de p7'ompto ou incapaz do .<erviç_ode
reformados é applicavel
ás p1'l\<:a8 cfesta clasí:'e, ainda
não dispensadas
ele todo o serviço e que, pelos commandantes das companhias 0\1 por propf\sta dos e1inieos,.quando·
~Olll
baixa ao hospital, sejam mandadas aprrsentar _ás
Juntas, para se reconhecer Sf} devem ou não ser dispensadas do serviço que lhes incumbe.
§ 6.° A re-olução de ]J)'01llZJlo ou incapaz do se)'vi~o da
1'ese1'va applica-se ás praças n'esta ~it\lnçllo qnc, nos termos
dos regulamentos
dos serviços do re~rllt[mlC'nto ou das rcsen-as, l'Pquererem
aos commaudantes
das di\'i~ões para
ser presentes ás juntas.
Art. 4[0.0 Alem dos julgamentoR dp que truta o artigo
anterior,
ainda as juntas podem alvitrar a cOl1vcniencia
elas pr'aças mudarem de classe dentro da mesma arma, de
aprendizes
de ferrador, clarins ou eo1'neteirns a soldados
e, mais excepcionalmente,
de tpre'I!. p, SSilgem para outra
arma ou serviço.
Art. 420.° As juntas, assim COll1() não (1(1\em julgar incapazes do serviço as praças senão quando o svu estado
o exija, também
devem attende r a não 111,> pr ',indicar o
futuro, especialmente quando forem pl'!1<;a~::;mduac1as e
quando, por mais algum tempo de serviço, pflssam ac1qui1'11' vantagens
para a rl'fol'Ill:l.
Art. 421.0 O julgamento
de il1\':lp:widarle das pr~~as de
pret regllh-~e pela tabella tlTll1f'Xa a e"tc 1'0;;ll\' mento, dev~lldo as juntas ter sempre present(· quantfl as (·ir('lllnstanClaR de grau da doença, de e~peeie de serviçM, de idade
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da praça, de tempo de alistamento e de graduação devem
intervir como factores no julgamento.
Art. 422.0 Para G julgamento
das praças que desejem
ser dadas como incapazes do serviço de reformados,
ha a
attender
especialmente
ao progresso da idade e estragos
por ella produzidos, ás doenças de caracter irremediavel
e progressivo,
ás deformidades
e aos serviços prestados,
quer no effectivo , qner depois da reforma.
Art. 423.0 As licenças a praças de pret podem ser concedidas nos seguintes termos:
a) (Tantos) ... dias de licença pa1'a gosar no seu qum'tel;
b) (Tantos) .. , dias de licença pam gosar em deposite
de convalescenie«. (Quando os haja).
c) (Tantos) ... dias de licença para se iraiar ;
d) (Tantos)
.. : dias de licença para se tratar no seu
ultimo domicilio;
e) (Tantos) '" dias de licença pam uso de aguas minero-medicinaes;
.
f) (Tantos) '" dias de licença pam uso de banhos do

mm';
g) (Tantos) ... dias de licença para tratomenio no sana-.
torio de ...
§ 1.0 Quando a licença for para gosar no seu quartel
ou em deposito de convalescentes,
a junta, quando o julgar conveniente,
poderá indicar o numero de dias em que
á praça deva ser fornecido rancho dos sargentos.
§ 2.0 As licenças para gosar no seu quartel, em deposito de convalescentes,
ou para tratamento
no ultimo domicilio, poderão ser gosadas em qualquer localidade do
paiz., precedendo auctorisação do commandante da divisão,
sob informação do commandante
do corpo, e sem direito
a transporte.
§ 3.0 Quando a licença seja para gosar no quartel e a
praça pretenda gosal-a em casa de sua família, na mesma
localidade, poderá o commandante do c0rpo conceder essa
auctori sação.
§ 4.0 As licenças para uso de águas minero-medicinaes
ou para banhos do mar só em casos muito restrictos se
justificam,
e dão direito a transporte
em caminhos de
ferro.
§ 5.0 As licenças para tratamento na localidade do ultimo domicilio, em sauatorio ou em deposito de convalescentes, dão direito ao fornecimento do transporte em caminho de ferro.
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Art. 424.° As licenças arbitradas ás praças de pret, que
não importem fornpcimento de transporte,
considerar-seh~0 desde logo confirmadas e terão principio n.o dia imm~diato áquelle em que no corpo ou estabelec.:lmento haja
conhecimento
d'essa concessão, devendo, entretanto,
ser
considerados convalescentes.
Art. 425.0 As licenças concedidas ás praças de pret, que
importem concessão de transporte, serão con~r~ll:das pe~o
?ommandante da divisão respectiva c terão prmclplO .no dia
imrnediato áquelle em que no corpo ou estabeleCimento
haja conhecimento da confirmação, sendo entretanto as praças consideradas
convalescentes.
Art. 426.0 As praças de pret que tenham de gosar licença
para uso de aguas mincro-medicinaes
ou para banhos do
mar .farão todo o serviço que por esc~da lhes pertença~ na
locahdacle, até
antevcspera ele segUlrem ao seu destino.
Art. 427.0 As deliberações das juntas que importem mudança ele aituação ás praças de pret carecem de confirmação da secretaria da guerra.
Art. 428.0 As licenças para gosar no quartel n~o .obrigam as praças a permanecer ali sendo-lhes permittida a
liberdade dentro da povoação onde o quartel tem a séde,
sempre que a isso se não opponha motivo disciplinar, dev:ndo, porém, comparecer ás formaturas para as distribuiçoes de pret, pão e rancho, quando arranchadas,
e bem
assim
formatura do recolher.
Art. 429.0 As prac:as que gosem as licenças em suas cas~s e ali pernoitem, embora na localidade séde do quartel,
nao tê em direito a abono algum em genero, isto é, pão e
rancho, e não são obrigadas a comparecer no quartel nem
tão pouco a qualquer formatura.
Art. 430.0 As licenças concedidas ás praças de pret, para
banhos do mar ou para uso de aguas minero medicinaes
gosar-so-lIão, em regra, constituindo-se
conductas devidamente commandadus .
. A permissão para ir gosar individualmente
as referidas
licenças será concedida pela secretaria da guerra e só em
clrcumsta,ncias muito especiaes.
§ LOAs praças de pret, especialmente ás graduadas e
aos cadetes, pôde ser concedido o uso individual de quaesquer thermas ou praias do paiz, sem direito, porém, a qualquer transporte ou abono especial,
§ 2. o As conductas serão mandadas addir a corpos ou
fracções que porventura
existam na localidade cm que devam fazer uso das thermas ou banhos do mar.
á

á
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Art. 431.0 As licenças para uso de agnas minero-medieinaes e banhos do mar serão concedidas especialmente para
as localidades que sejam séde de corpos ou fracções, segundo uma tabella formulada pela secretaria da guerra e
publicada em ordem do exercito.
Art. 432.0 As licenças para tratamento climaterico em
sanatorio especial será preferivel o julgamento de incapacidade, quandu se tratar de doenças do peítoj exceptuando
comtudo os sargentos, seus equiparados e praças quc, pelo
seu tempo de serviço, estejam prestes a gosar a vantagem
de passar ás companhias de reformados.
Art. 433.° O tempo por que as juntas podem conceder
licenças são:
a) Para gosaj' no quartel ou em deposito de convalescentes, desde vinte até trinta dias;
b) Para tratamento, desde vinte até sessenta dias;
e) Para uso· de aguas minero-medicinaes, até trinta dias;
d) Para uso de banhos do mar, até quarenta dias;
e) Para tratamento em sanatorio especial, até noventa
dias.
I
§ unico. As licenças para tratamento podem ir até noventa dias nos casos de convalescença de doenças muito
graves, no regresso elo serviço de expedição ao ultramar
ou de outro serviço grave e importante, e semprc que se
tratar de mudança de clima 'conservador ou reparador.
Art. 434.0 Todos os processos da junta hospitalar de
inspecção respeitantes a praças de pret serão remcttidos
á secretaria da guerra e por intermédio do commando da
divisão respectiva, quando este tenha de resolver sobro
as deliberações tomadas.
§ 1.0 0,3 processos de julgamento que importem incapacidade elo serviço se1'11.0
individuaes e constituidos por:
a) Boletim clinico, tendo estado a praça em tratamento
no hospital ou enfermaria, ou do relatório, quando presente
directamente elo corpo ou estabelecimento militar, nos casos previstos n' este regulamento;
b) HelaÇrlO individual (modelo n.? 4G);
c) )'Iappa (modelo n.? M));
d) Nota dos assentos de matricula;
e) Quaesquer outros documentos que excepcionalmente
se produzam.
§ 2.0 A nota dos assentos de matricula a que se refere
a alínea d) do parngrnpho anterior SCl"Ú pedida pelo director do hospital, cm telcgramma ou pelo telephone, ao
respectivo commandante do corpo.
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§ 3.0 Os processos de julgamento
que importem
súmente a concessâc de licenças não serão indi viduaes e constituir-se-hão
pelas relações das praças a quem sejam arbitradas licenças (modelo n. o 50), acompanhadas das relações inJ.ividuaes (modelo n." 46), e de qaaesquer outros
doe mentos que' se tenham produzido referentes ao assumpto ,
Art. 43;).0 As juntas j lllgam os funccionarios 20 s~rviço
do ministerio da guerra e os operários
dos estabelecimentos fabris, segundo os seguintes termos:
a) Apto pum o desempenho das !UllCçuc!J da sim emp?'ego
OIt

m is te?',-

b) InCftprlZ pam o desempenho das ju;;,cções do seH emprego ou mister,
§ unico , Quando os funccionarios ou operarios sejam
prcscntés á junta para concessão de licenças, serão es.tas,
quando arbitradas, nas condições que ficam estabelecidas
par~ os ofiiciaes ou praças de pret, conforme a sua categorra.
~Art. 436.0 Os processos da junta hospitalar dó inspe~çuo referentes a "individuos da classe civil serão rernettidos directamente
á secretaria da zuerra e organisados por
f'orrna ana Ioga a» que fica determinado
b
,1
•
para os demais
processos.
SECÇÃO III

Das juntas de recurso
. Art. 437.° As juntas

de recurso destinam-se a dar garansempre que o primeiro
cause reparos ou duvidas ao ministro da guerraçou quando,
em dadas condições, provoque reclamações dos offíciaes intere;;sado8 .
• rt. ·t38.o As funcções das juntns de recurso incumbem
. s Juntas hospitalares ou ~I.junta superior de sande.
rt. 43\).0 A junta superior de saude serri composta pelo
general mais untiuo ao servioo do miuisterio da guerra,
re~i~lcllte em Lisb~a, que se!'~ o presidente,
e pelos tres
ofhclae::> medicos mais graduados e antigos do resp(,cti.vo
qWt<1ro, excepto o coronel medico, que não tenham feito
partB da junta recorrida, e pelo presidente ela mesma junta,
qualqller que seja a sua graeluação.
§ llnico, O prc,údel1te da junta recorrida nf:o deixará ue
fazer parte da jtllltlt superior, cmbora jú se ache refo1'll1allo on pertença ao quadro da rcserva; scrú, }lorém, iSub::;-

tia de um segundo

julgamento,
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tituido pelo vogal mais antigo da junta a que presidia,
quando estiver completamente
impossibilitado de comparece'
houver fallecido.
Art. 440.° Das decisões das juntas hospitalares
podem
recorrer
o ministro da guerra e os offlciaes a quem direspeito essas decisões.
rt. 441.° O ministro da guerra recorrerá para ajunta
superior
quando as decisões se refiram a officiaes, e.
para essa junta ou para outras juntas hospitalares,
quando
se tratar de praças de preto
1. o Quando seja incompleto
ou pareça' menos justificado o julgamento
de uma .i unta hospitalar, ref ...rente a
qualquer
praça de pret, o ministro da guerra póde mano
dar o processo cm recurso á mesma junta que o julgou,
para que o esclareça, ou o aperfeiçoe, ou para ilHe modifique, se motivo houver, a sua primitiva opinião; ou mandai-o a outra junta mais graduada pela categoria ou antiguidade do seu presidente;
ou mandai-o entrar n'um dos
hospitaes de 1. a classe para observação e novo julgamento;
ou emfim mandai-o
junta superior de sande, ~ara qu e
julgue
sobre os documentos,
ou para que inspeccione,
tendo-o por neccssario,
a praça sobre que versa o recurso.
§ 2.° Os candidatos a qualquer carreira militar julgados incapazes pelas juntas hospitalares
não podem recorrer para a junta superior,
mas o ministro da guerra
pode determinar que lhe sejam presentes, em julgamento
d
. curso.
Art. 442.° Os ~fficiaes recorrem das decisões das juntas
hospitalares
para a junta superior de saude, somente,
porém, nos ,casos seguintes:
lrj Tendo requerido para lhes serem presentes para
concessão de licença, sejam julgados incapazes do serviço
em qualquer grau;
b) Tendo requerido
para lhes serem presentes
para
mudança de situação, sejam julgados promptos ou lhes seja
arbitrada licença;
c
li"ando, para mais ou para menos, se julguem lesados pelo grau dc incapacidade
constante da opinião das
juntas hospitalares
a que hajam sido presentes ~ incapacidade temperaria,
do serviço activo 011 de todo o serviço;
Quando, mandados apresentar
!I.sjuntas hospitalares
por ordem especial superior, se não conformem com qualquer opinião expressa pelas mesmas juntas;
á
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e) Quando presentes para effeito de promoção, forem
julgados incapazes em qualquer grau;
j) Quando, findo um período de seis ruezes de inactividade temporaria por doença, não concordem com o julgamento, qucr de continuar na mesma situação, quer de
prompto ou de incapaz.
.
.§ unico, Os officiaes do quadro da reserva podem em
qualquer tempo requerer
para lhes ser alterado o julgamento primitivo para incapazes de todo o serviço, uma
Vez qne pOl' dois attestados medicos justifiquem a sua petição, c a auctoridade militar de que dependerem a informe
favoravelmente.
Art. 44,:3.0 O ministro da guerra e os officiaes intoressados devem recorrer para a junta superior, quando aseun o desejem, dentro de dez dias a contar, pa~a aquelle, do dia em que o processo da junta recorrida der entra la na secretaria da guerra, e a' os officiaes, do dia em
que
houver sido notificada officialmen e a (CC
o
~lOspTI1tht

.

.

§ l~eurso

interposto
pelo ministro da guerra
a~rma.se
ordenando ao general presidente que faça re1,1Dlr
a junta no dia determinado,
para o que lhe serão
mandados apresentar
os vogaes que a hão de constituir;
c pela ordem ao o fficia I qne tem de ser julgado, para
b~lxar ao hospital militar de Lisboa na vespera d'esse

d~

2. O recurso interposto pelo offieial interessado affirma. se por meio de requerimento
e que do mesmo modo
deverá ser mandado baixar ao referido hospital.
rt. 444.° A jnnta superior de sande, que só se reune
por ordem do ministro da guerra, deverá effectuar a
SUa reunião no hospital militar de Lisboa, até oito dias
depols da findar o praso estabelecido com direito a recorr~r, onde todos oe vogaes devem observ ar detida e minuCIOsamente o official, que é motivo do recurso .
. ~rt. 4-!5. o Quando causa imprevista de saude não pertnittir que o official baixe ,10 hospital no dia fixado: proceder-se h'L pela férma seguinte:
.a) Se a sua residencía,
embora accidentalmentc,
for em
:llsboa, será IOdO ali inspeccionado
por dois vogaes da
Jt~llta, que resolverão se póde ser transferido pal'1l o hospltal sem perigo de vida;
~) Se resi IiI' fóra de Lisboa, mas em local onde haja
hospital militar, baixará innuediatamcuto
a esse hospital,
de\Tendo o director comrnunicar ao general prcsidente da
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junta a gravidade
da doença, e previsão do tempo para,
• sem risco, poder ser transferido para o hospital militar de
Lisboa ;
c) Se residir em localidade onde não haja hospital militar, serão pedidas, ao clinico que tratar elo doente, iguaes
informações,
que se communicarão
á secretaria
da guerra, para decidir sobre a opportunidade
do addiamento ou
conveniencia de ir a j unta até onde esteja o official ;
d) Se o official se encontrar nas ilhas, o ministro ela
guerra determinará
se um vogal da junta eleve ir ali inspeccional-o e trazer relataria sobre que ella delibere, ou
se eleve esperar o restabelecimento,
havendo motivo para
osperal-o,
Art. 446.0 Quando o ministro da guerra determinar
que um official, impossibilitado
pelo seu estado de sande
de seguir viagem para baixar ao hospital militar de Lisboa, seja inspeccionado pela junta superior no hospital da
localidade onde residir, ou no seu proprio domicilio se for
em terra onde não haja hospital, a junta escolherá de entre os seus membros um ou dois vogaes para irem proceder ao exame, podendo estes, se o julgarem opportuno e
sem perigo, indicar quc a observação se faça pelo pro·
cesso ordinario,
retirando
em tal caso imniediatamsnto
;
mas, no caso contrario,
proscguirão
na observação pelo
praso minimo de tres dias o maximo de oito, visitando
cada dia o doente quantas vezes julguem necessarío, colhendo todos os dados de observação clínica, e todos os
mais que com os recursos
locaes possam adquirir,
c
trazendo
á junta um relatório tão circumstanciado
e
minucioso e dando-lhe da discussão esclarecimentos
tão
elucidativos
e precisos que a habilitem a emittir voto
com pleno conhecimento
de causa, e terminar
o processo.
§ unico. Em casos cxccpcionaes,
o ministro eh gucrra
poderá determinar
que a junta completa se reuna Da localidade onde residir o ofíicial.
Art. 447. o Reunida a j unta, serão lidos pelo vogal menos graduado e antigo todos os documentos relativos ao
estado sanitario do official, c depois () presidente uu repre·
sentante da junta recorrida fará a exposição dos motivos
que determinaram
a sna delibcração ; em seguida será presente o offlcial para ser interrogado e observado por todos,
dando-se-lhe plena liberdade de exposição e de apresentação de documentos quc, rubricados pelo general presidente,
ficarão aUllOXOS ao processo.
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Quando a junta julgar eonvenient~, pód.e o exn~e ao
ofEeial ser feito no quarto que lhe tiver SIdo destinado.
Art. 448.0 Findo o interrogatório e a observação feita ao
ofEcial, a que se refere o artigo anterior, devem os v.ogaes
trocar entre si as impressões ácerca do sen estado e JulgamentI) e escolher aquelle ou aquelles que têem de acompanhar a observação hospitalar.
§ 1.0 Se nas impressões trocadas todos forem concorde~, basta que um vogal fique encarregado
da observ~ção, caso porém haja pareceres
divergentes,
serão dois
os vogues incumbidos
de acompanhar
esta observação,
representando
cada um d'elles uma das opiniões emittidas.
§ 2.0 O prosidente ou representante
da junta recorrida
tem sempre o direito de seguir e acompanhar a observação clínica feita ao offieial.
Art. 449.° A observação hospitalar deve, em regra, durar de tres a oito dias. Em caso muito excepcional, porém,
fundanwntado
scientificamente
e bem informado pelo general presidente,
poderá o ministro da guerra auctorisar
que vá alem d'aquelle praso.
Art. 450:° Durante a observação, os vogaes dajunta encarregados de a exercer elevem proceder, nos respectivos
laboratorios
e auxiliados pelos seus directores, ás analyses ehimioas, exame radioscopico, analyse bacteriologica,
ou quaesqucr outras investigações
scientificas que o caso
reclama.
Os restantes
vogaes, previamente
avisados, assistem,
querendo, a esses exames.
Ai-t, 451.0 A observação
clinica dirigida .e effectuada
pelo vogal ou vogaes da junta, escolhidos para, esse fim,
pôde ser auxiliada, com conhecimento do director do hospital, pelos medicos de dia, especialmente
para a aprecia- .
çào de phenomenos imprevistos que possam decorrer durante a noite .
• Art. 452.° Finda a observação, o general presidente fixa
o dia para os debates, podendo durante elles ser novamente chamado o offi.cial para ser observado, se algum
vogal assim o reclamar, e devendo estar presentes todos
os elementos ele exame adquiridos.
§ 1.0 Se a discussão for tão ampla que não possa terminar cm um só dia, ou se algum vogal pedir o adiamento
da discussão para produzir
documentos de auetoridade
scientifica, o general presidente mareará a nova Sé são
para o dia immediato, ainda quando seja dia santificado
ou de gala.
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§ 2.0 Na exposição de opiniões deverá começar-se

pelos
menos graduados e mais modernos, seguindo-se depois na
discussão li, ordem deprecedencia
por que tenham pedido
a palavra.
.
.
Art. 453.0 Findos os debates. que, por pretexto algum
podem ir alem da segunda
sessão, proceder-se-ha
votação,
começando-se
pelo menos graduado
e antigo
e apurando-se
os votos que devem ser terminantes
e
decisivos, não se permittindo
votos evasivos ou hypotheticos.
§ unico. O general presidente usará do seu direito de
votar sempre que o julgue opportuno,
Art. 454.0 Depois de apurada a votação e attendidas as
declarações de voto, se motivo houver, preeneher-se-ha
o
marpa (modelo n.? 48), com a declaração dos votos divergentes, acompanhando-o
um relatorio desenvolvido e circumstanciado,
sob o ponto de vista medico, e todos os
documentos produzidos.
O general presidente
ordenará que tenha alta o officíal
observado.
§ unico. O mappa (modelo n. o 48) o o relato rio serão
assignados por todos os membros da junta e todo o processo rubricado polo general presidente,
Art. 455.0 O processo, em todos os casos, será remettido á secretaria
da guerra, que o informará para o submetter á resolução e despacho do ministro,
Art. 456.0 O recurso, até deliberação final, produz effeitos suspensivos.
Art. 457.0 O processo, com respeito a praças de pret,
no caso de observação hospitalar,
em que deverá intervir o maior numero de clínicos, será acompanhado do boletim clínico, e em tudo o mais será identico ao do primeiro julgamento
ou dos julgamentos
de officiaes na junta
superior de saude.

á,

CAPITULO III
Das Inspecções de flscaltsaçüo medica
Art, 458. o As inspecções de fiscalisação medica tê em
por fim conhecer do estado sanitario das tropas e das condições hygienieas dos quarteie, hospitaes e outros estabelecimentos militares, estudando e examinando com a maior
eircnmspecção
tudo que possa influir na saude das praças
e nas condições de salubridade dos edifícios.
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Art. 459.° Para completa execução do artigo anterior,
as inspecções
de fiscal.sação medica deverão, em regra,
conhecer, julgar e apreciar:
r.o Nus quarteie e escol as praticas:
a) Do: estado sanitario das tropas e das doenças reinantes;
b) D,) aspecto dos recrutas,
no periodo da encorporação;
'c) Da influencia e efficacia da educação gymnastica e
exercícios
militares,' no desenvolvimento
physico dos recrutas ;
.
d) Das condições de salubridade dos .quarte~s e outros
editicios militares, especialmente
pelo que respeita á exposição, ventilação,
abastecimento
de aguas e systema de
esgotos, incluindo
systema, disposição e estado de conservação das latrinas;
e) Da influencia que o uniforme e o horário dos serviços
pos~a ter na saude dos homens;
f) Da qualidade e conservação dos generos arrecadados para o rancho, bem como do pão e confecção da alimentação a distribuir n'esse dia;
g) Do estado das prisões e das officinas, do das cavaiIariças e, sobre tu 10 no~ corpos montados, do seu influxo,
bem como do elo deposito de estrumes e sua renovação, na
salubridade da habitação humana;
h) DaR epizootias contagiosas
ao homem e dos meios
empregados
para as combater
e para evitar os contagios;
i) Dos meios e pratica de desinfecção empregados;
k) Do estado de conservação do material sanitario distribuido ao corpo ou fracção.
2. o Nus liospitaes militares e enfermarias para praças de
prei :
a) Das condições de salubridade
local e do influxo das
vizinhanças;
b) Do abastecimento
e esterilisação
das aguas;
c) Do systema de esgotos, incluindo o systema, disposição e estado de conservação das latrinas;
d) Da preparação
de rações e dietas e seu correcto
a.bono consoante o estado dos enfermos;
e) Da qualidade e boa confecção dos medicamentos,
quer preparados no próprio estabelecimento,
quer tenham
sido por fornecimento;.
,
f) Do estado e conservação elo material ele camas, de
exploração medica e do material eirurgico;

°
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g) Do modo como são tratados os doentes;
h) Da aptidão profissional e zêlo dos medicos e pharmaceuticos militares;
'i) Da instrucção, aptidão e dedicação do pessoal de enfermeiros;
k) Da pratica de banhos e lavagens corporaes ;
l) Da conservação
do asseio e renovação do ar nas enfermarias ;
m) Da limpeza dos artigos de cama;
71) Dos cuidados de isolamento de doentes contagiosos;
o) Dos meios e praticas de desinfecção ;
p) Das precauções tomadas pelo pessoal medico, de enfermeiros c serventes para evitar os contagioso
.No hospital de incalidoe militares> na escola do e.1:I'1'cito e no real collegio militar terá execução, na parte applicavel, o que fica estabelecido nos n.:" 1..0 e 2.°, devendo
ser apreciado o estado do pessoal em relação ás suas condições de idade.
4. ° Nos estabelecimentos fabl'is conhecerá:
a) Das condições geracs de salubridade dos edifícios e
suas partes 'componentes;
b) Do estado sanitario das praças do exercito ali em
serviço;
e informar-se-ha
do estado de sande dos operarios civis.
5. ° Nos hospitaes civis onde haja doentes militares, j liI,
garà de uma maneira geral das condições da enfermaria
e do modo como são tratados o" doentes.
Art. 4GO.o As inspecções de fiscalisaçâo medica estão,
em regra, a cargo dos inspectores
e sub-inspectores
de
saude.
§ 1.0 Nos hospitaes dirigidos por officiaI medico mais
graduado
e antigo do que o inspector da respectiva circumscripção,
a inspecção de fiscalisação medica será reaIisada pelo coronel medico.
§ 2.° Nos hospitaes cujo director seja mais graduado e
antigo do que o respectivo sub-inspector,
a inepecção de
fiscalisação medica será realisada pelo inspector da circumscrípção.
§ 3. ° A inspecção de fiscalisação medica aos quarteia,
hospitaes e enfermarias para praças de pret das ilhas adjacentes effeetuar-se-ha
quando o ministro da guerra a determinar,
em periodos não excedentes a dois annos, podendo ser para ella nomeados os officiaes medicos de capitão a tenente coronel.

n.o

1.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

§ 4.0 Os inspectores e sub-inspectores
deverão, em visitas freq uentes, e sem aviso previo, aos hospi taes localisados nas sédes das divisões, quando dirigidos For officiaes médicos menos graduados
e antigos, estar sempre
ao corrente elo estado hygienico e condições de serviço
d' esses hospitaes.
Art. 461.0 O coronel medico, alem das inspecções de
fiscalisação medica que lhe são impostas pelo § L o do artigo
anterior,
realisará todas aquellas que tiver por mais convenientes, precedendo auctorisação do ministro da gnerra,
por fôrma a estar habilitado a conhecer,
ele vísu, das
condições dos eclificios elos differentes hospitaes e enfermarias e do modo como é desempenhado
o serviço,
Art. 4ô2.0 Afóra todas as inspecções de fiscalisação medica mencionadas,
realisar-se-hão
ainda todas as outras
que o ministro da guerra ou os commandantes
das divisões ordenarem,
não só a qualquer dos sstahelecimentos
referidos,
mas também aos quarteis de destacamentos
e
outras localidades onde interesse e convenha vigiar a saude
das tropas.
Art. 4G3, o O serviço das inspecções de fiscalisação medica nos hospitaes de 1:'1 classe e no deposito será realisado semestralmente,
~ nos restantes
estabelecimentos
e
quarteie será distribuido
e executado
em conformidade
com as seguintes tabellas.
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Art. 464.° Aos commandantes
das divisões incumbe determinar
os dias, dentro dos periodos estabelecidos,
em
que se devem realisar as inspecções de fiscalisação medica, tendo em vista que os inspectores e sub-inspectores
deverão, em regra, sair em periodus alternados, para que
um esteja sempre presente na séde da divisão.
Art. 465.0 O serviço das inspecções de fiscalísação medica deve, emquanto á parte variável,
alternar-se
de
anno para anno, de modo que os inspectores e sub-inspectores conheçam no mais breve praso todos os hospitaes, quartéis e estabelecimentos
militares das respectivas
divisões.
Art. 466.° O ministro da guerra determinará,
em oecasião opportuna,
os dias em que' deve realisar-se a inspecção medica ao deposito de material sanitario e hospitaes de 1. a classe, e bem assim quem ha de proceder
áquella inspecção.
Art. 467.° Nos hospitaes militares e enfermarias para
praças de pret, determinará
o inspector aos medicas seus
subordinados
que corrijam
o que só d'elles depende, e
proporá aos commandantes
as correcções que julgue convenientes e estejam na alçada d'estes, guardando todas as
outras indicações para o relataria especial.
Art, 468.° 'rodo o official medico, na occasião de ser inspeccionado o hospital ou enfermaria que dirige, apresentará ao . inspector um relataria em que dê conta de tudo
quanto interessa á sande das praças DOS quarteis e dos
doentes nos hospitaes, e ao serviço em todos os seus pormenores.
§ unico. Quando, nos corpos montados, reinar epizootia
contagiavel ao homem, os veterinários que n'elles servirem
apresentarão
ao medico inspector relataria circumstancíado
do que compita á sua especialidade.
Art. 469_0 Os inspectores e sub-inspectores
sempre que
pela primeira vez realisarem inspecção de fiscalisaçâo medica em quartel, hospital ou estabelecimento
apresentarão
d'esse serviço um relato rio circumstanciado,
enviando depois á secretaria da guerra um relatório annual, até ao fim
do mea de maio; e em cada inspecção que fizerem, alem
da primeira, enviarão nota indicativa de quaesquer OCCOI'rencias excepcionaes
que interessem
á saude militar ou
que modifiquem essencialmente
as condições da salubridade local, juntando-lhe
os relatorios parciaes dos officiaes
medicas ao serviço de cada corpo, hospital ou estabelecimento.
G
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§ 1.0 Das occorrencias que tiverem a mencionar n'estas
notas farão communicação aos respectivos commandos das
divisões.
participarão
aos ins§ 2.0 Os medicos sub-inspectores
pectores as occorrencias de qne houverem dado parte aos
commandos das divisões.
CAPITULO IV
Das lnspecções ordinarias
SECÇÃO I

Fim e epocha das inspecções;

pessoal

que as deve compor

Art. 470. o As inspecções ordiuarias são destinadas a verificar o estado dos hospitaes militares, enfermarias
para
praças de pret e deposito de material sanitario, com o fim
de reconhecer o modo como são executados
os diversos
serviços, fazendo cessar ou modificar o que seja contrario
ás leis, regulamentos
e ordens em vigor, e apurando devidamente os meritos e responsabilidades
do pessoal que compõe os quadros respectivos ou que tenha feito serviço nos
referidos hospitaes, enfermarias e deposito.
Art. 471.0 As inspecções ordinarias aos hospitaes militares ele La e 2.a classes e deposito de material sanitario
rcalisar-se-hão
de tres em tres annos, nas epochas determinadas pela. secretaria da guerra, e serão executadas por
um official general do quadro activo ou da reserva, nomeado pela mesma secretaria.
§ 1.0 O general inspector será acompanhado por um official superior medico, por um official superior da administração militar, nomeados pela secretaria
da gnerra, e
por um ajudante de campo.
§ 2.0 Não poderá acompanhar o general inspector o official que pertencesse ao quadro do hospital durante o periodo a inspeccionar.
Art. 472.0 As inspecções ordinárias aos hospitaes militares de 3.a classe e enfermarias
para praças de pret reaIisar-se-hão na mesma occasião em que forem inspeccionados os corpos ou escolas praticas a qUI;) estiverem adstrictos ou pertencerem,
e serão executadas pelos officiaes
inspectores
d'esses corpos ou escolas que, para tal fim,
deverão ser acompanhados por um sub-inspector de saude
ou, na sua falta, pOI· um capitão medico que não tenha dirigido o hospital ou enfermaria durante o periodo a inspeccionar.
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§ unico. O official medico a que se refere o presente
artigo será nomeado pela secretaria
da guerra e deverá
recolher á sua anterior situação logo que esteja concluída
a inspecção do hospital ou enfermaria.
Art. 473.0 As inspecções aos hospitaes militares de 1.a
e 2.a classes e deposito de material sanitário deverão es·
tal' eoncluidas dentro elo praso ele vinte dias para os hospitaes militares de 2. a classe e de trinta dias para os de
1.a classe e deposito.
§ 1.0 O official medico não poderá ser empregado na
inspecção dos hospitaes de 3. a classe e e~fermarjas pa~a
praças de pret, respectivamente,
por mais de dez e seis
dias.
§ 2.0 Quando as inspecções abranjam um período superior a tres annos, poderá ser prorogado, pela secretaria da gnerra, até dez dias, por cada anno a mais, o praso
estabelecido no presente artigo para os hospitaes de 1.11 e
2. a classes, e até cinco dias para os hospitaes de 3. a classe
e enfermarias.
SECÇÃO II

.

Actos preliminares
0

das inspecções

Art. 474. Com a antecedencia
devida, o oflicial inspector solicitará da secretaria
da guerra os mappas dos livros e elos artigos de material cirurgico, mobília, utensilios
e roupas, pelos quaes o hospital, enfermaria ou deposito
seja. rcsponsavel.
Art. 475.0 O official inspector avisará offlcialmcnts o director, elo dia e hora em que dará principio á inspecção,
incumbindo
ao mesmo director providencial' para que esteja presente o pessoal do respectivo quadro, mandando
recolher quem estiver de licença que não seja da junta,
salvó ordem em contrario.
SECÇÃO

III

Deveres dos inspectores
Art. 4 7G. o Desde quc comece a inspecção até à entrega
do relatório final, poderá o official, que a passar, exigir
do respectivo director os esclarecimentos
de que carecer
para o exacto desempenho da sua com missão.
Art, 477.° No primeiro dia de inspecção, o inspector fará
reunir o conselho administrativo
para verificar se existem
no cofr- , tanto em numerario como em cedulas, das quaes
reconhecerá
a legalidade, as importancias que os compe-
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tentes registos accusarem, e de tudo mandará lavrar acta,
que rubricará, depois de assignada pelos membros do conselho.
Art. 478.0 Dos factos de que tomar conhecimento no
decurso da inspecção e que demandem promptas providencias de qualquer auctoridade superior, o inspector darlhe-ha conhecimento, para serem tomados na devida consideração.
§ 1.0 Por meio de notas confidenciaes dirigidas ao director, fará o inspector cessar todas as disposições contrarias ás leis, regulamentos e ordens em vigor, assegurando
o exacto cumprimento das suas determinações. Nos hospitaes de 3. a classe, quando as contravenções abranjam
assumpto da responsabilidade do conselho administrativo,
e Das enfermarias para praças de pret, a nota será dirigida. ao commandante da escola pratica ou do corpo a que
o hospital estiver adstricto ou a enfermaria pertencer.
§ 2.0 As disposições do paragrapho antecedente não
prejudicam qualquer procedimento criminal ou disciplinar
que o inspector deva tomar, nos termos do codigo de justiça militar e regulamento disciplinar do exercito.
§ 3. o Durante os trabalhos da fiscalisação poderá o inspector resolver qualquer duvida que lhe for ponderada
pelo director, sobre a' execução de alguma disposição de
regulamento ou de ordens, quando tal duvida não deva ser
submcttida
decisão das auctoridades superiores.
Art. 479.0 Em acto de inspecção, e na parte applicavel, cumpre ao inspector:
1.o Verificar se todas as receitas destinadas aos fundos
hospitalares, das enfermarias ou deposito deram effectivamente entrada no cofre;
2. o Fiscalisar toda a gerencia do conselho administrativo desde a data do encerramento da inspecção ordinaria
anterior, verificando se na administração e contabilidade
são seguidos os preceitos e regras estabelecidos, notando
quaesquer irregularidades e mandando desde logo corrigil-as; e se, no decurso da inspecção, encontrar qualquerdesfalque ou não approvar alguma verba de despesa ou
operação de gerencia, dará as providencias para que a
fasenda nacional seja de prompto indemnisada pelos responsaveis, independentemente do procedimento a que se
refere o § 2. o do artigo anterior;
3. o Verificar a maneira como têem sido cumpridas as
disposições em vigor sobre a alimentação dos doentes, se
são empregados generos de boa qualidade e nas devidas
á
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quantidades,
e apreciar se na acquisição dos que não estão arrematados se procedeu com bem entendida economia,
de fórma a não prejudicar
outras despezas a fazer pelo
fundo para tratamento,
nem a conveniente
alimentação
dos doentes;
•
4. o Verificar
se aos doentes têem sido ou são ministrados os convenientes medicamentos,
segundo o formulario
dos hospitaes
militares, e bem assim qualquer outro tratamento reclamado pelo seu estado;
5. o Verificar, em presença dos mappas a que se :efere
o artigo 474.°, a existencia effectiva de todos os objectos
constantes
dos mesmos mappas, e tudo o mais que estiver em carga ao hospital, enfermaria
ou deposito, bem
como o seu estado de conservação e limpeza;
6. o A ugmentar á respectiva carga todos os artigos que
encontrar
a mais, quando não sejam propriedade de alguem, e obrigar os responsaveis
a apresentarem
os que
faltarem, podendo a indemnisação
ser feita a dinheiro,
sempre que isto se tiver por conveniente, e, do movimento
havido, em resultado da sua verificação, dará ímmediatamente parte á estação competente;
7. o Inspeccionar
todo o edificio, examinando tanto o seu
estado de conservação, em geral, como o de asseio, ordem,
aproveitamento
e condições hygienicas;
8.0 Observar e investigar, pelos meios que julgar proprios, se nos actos da direcção se revelam os dotes de
energia, bom senso, intelligencia e aptidão; se nos de execução cada um dos indivíduos cumpre com exactidão os
seus deveres, e se a todos elles preside o methodo e boa
ordem convenientes;
9.0 Avaliar a instrucção theorica das praças de pret em
serviço no hospital ou enfermaria
sobre os seus deveres
especiaes como enfermeiros
ou serventes, mandando interrogar algumas d' elIas ;
10.0 Examinar
os livros das ordens, partes dos medicos de dia, participações
escriptas de infracções de disciplina e quaesquer outros documentos existentes no archívo , que lhe possam ministrar elementos para bem e devidamente julgar;
a) Do modo como foi exercida a competencia disciplinar dos graduados;
o) Dos crimes ou delictos erradamente
qualificados de
infracções;
c) Das participações que não tiveram seguimento e dos
motivos que assim o determinaram;
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d) Das infracções vagamente
redigidas de modo a não
se poder conhecer se as punições foram conforme aos delictos;
e) Da justiça na applicação das penas, apreciando, quanto
possivel, se houve proporção entre' a falta e o castigo e
r~lativa igualdade
entre as penas impostas ás differentes
praças,
tudo segundo as regras do respectivo
regulamento;
f) Se das penas impostas foi feita a devida communicação para o seu averbamento
no respectivo
registo de
matricula.
11. ~ Examinar
o estado de asseio e compostura com
que as praças se apresentam em serviço;
12. o Verificar se os uniformes das praças em serviço
são do respectivo plano;
13_o Examinar se no serviço interno são cumpridas as
disposições regulamentares;
14.0 Fiscalisar se as praças em serviço foram distrahídas illegalmente do que lhes competia; nos termos regulamentares, ou se têem sido conferidas licenças ou dispensas não auctorisadas;
15. o Examinar
se os archivos da secretaria geral e do
conselho administrativo
estão em bom arranjo e bem classificados ;
•
16.0 Examinar a escripturação
elos livros, registos, diarios, escalas, cadernos e boletins clinicos, verificando a
existencia
dos documentos
que tenham de logalisar as
verbas lançadas, e bem assim apreciar a maneira como
.têem sido cumpridas as instrucções para a sua escripturação, fazendo as modificações que se tornarem necessarias
nos livros e registos;
17. o Examinar
os livros das ordens, tirando copia de
qualquer ordem que, por importante,
deva ser adjunta
ao relatorio de inspecção, e fazendo trancar e ficar sem
effeito as que forem oppostas aos preceitos legaes ou regulamentares
ou a alguma disposição superior;
18.0 Receber quaesquer
reclamações
que o pessoal em
serviço ou os doentes desejem fazer sobre assumptos de
serviço militar em que se julguem prejudicados,
com excepção dos que tenham sido regulados em conformidade
com as disposições do regulamento
disciplinar do exercito;
19. o Anniquilar, por meio do fogo, todos os documentos
existentes nos archivos que comprovem verbas lançadas
nos livros e registos ela secretaria
geral, conselho admi-
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nistrativo, bibliotheca ou outras quaesquer dependencias se
não respeitarem
ao anno civil em que tem logar a inspecção e ainda ao anterior, excepto:
a) Os documentos de La classe, de caracter permanente
ou que convenha guardar por tempo illimitado, e os respectivos indices, na ultima pagina dos quaes o inspector
fará expressa menção dos numeros dos documentos que
ficaram existindo e cortará com um traço o numero de
ordem de todos os outros;
b) Qualquer documento que no interesse da sciencia ou
por qualquer outro motivo convenha guardar.
20.0 Anniquilar,
tambem por meio elo fogo, as escalas,
diarios, cadernos, relações, mappas e partes do medico de
dia, se não respeitarem
ao anno civil em que tem logar a
inspecção e ainda ao anterior.
.
Art. 480.0 O inspeotor fará inventariar os livros e registos da secretaria geral e do conselho administrativo,
cuja
escripturação
esteja finda ha seis annos ou mais, excepto o
registo das ordens de execução permanente privativas do
hospital ou deposito, e beru assim os documentos a que se
refere a alinea b) do D.O 10.0 do artigo anterior, quando
não haja mais conveniencia em os conservar, e solicitará
da estação com petente a sua entrega no archivo geral do
ministerio da guerra.
§ unico. O inventario organisado nos termos do presente
artigo será feito em duplicado, ficando um elos exemplares
no archivo do hospital, enfermaria ou deposito e acompanhando o outro o relatorio.
SECÇÃO

IV

Actos finaes das inspecções

e relatorios

Art, 481.0 Concluídos os trabalhos de inspecção, o inspector designará o dia em que deve ser encerrada a inspecção, fazendo então, com essa data, os lermos de conferencia nos livros das ordens e actas do conselho administrativo e registos synoptico da correspondencia
entrada,
das ordens de execução permanente
e geral de fundos.
§ unico. Nos termos de conferencia no livro das actas e
no registo geral de fundos, deverá o inspector declarar, por
extenso, qual a existencia em numerado e cedulas no dia
do encerramento
da inspecção.
Art. 482. o Para servirem de base á fiscalisação de nova
inspecção, o inspector deixará no archivo do hospital, en-
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fermaria ou deposito os documentos seguintes, rubricados
em cada folha, e referidos ao dia do encerramento
da inspeoção :
1.0 Mappas de todos os artigos que ficarem em carga;
2. ° Nota dos livros c registos findos que nos archivos
ficarem á responsabilidade
do hospital, enfermaria ou deposito.
Art. 483.° Conclui da a inspecção, o inspector, dentro do
praso de oito dias, remetterá
confidencialmente
au director uma nota por elle assignada, que ficará archivada,
em que indique, de uma maneira .generica, a impressão
com que ficou dos factos analysadoa. Da nota dirigida ao
director da enfermaria
deverá ter previo conhecimento o
commandante do corpo a que esta pertença.
§ unico. Quando, por' esta oceasião, o inspector tiver
de admoestar,
reprehender
ou applicar qualquer
outra
pena da sua competencia
a algum official, por qualquer
acto de serviço, fal-o-lia por meio de nota especial.
Art. 48·1.° Depois de cumprido o preceituado no artigo
antecedente,
o inspector formulará um relatório circumstanciado dos actos da inspecção, o qual será dirigido á secretaria
da guerra, por intermedio
do com mandante da
respectiva
divisão militar, com excepção do da inspecção
ao deposito de material sanitario, que será enviado directamente •.
Na inspecção aos hospitaes de 3.a classe e enfermarias
para praças de pret, o respectivo relatório será sempre
separado do do corpo ou escola pratica que na mesma occasião for inspeccionada.
O relato rio separará claramente os actos de gerencia de
cada um dos directores que o hospital, enfermaria ou deposito tiver tido durante o periodo a que disser respeito a
inspecção, de fórma a poder apreciar-se como a direcção
foi por elles exercida. A ultima parte será consagrada ás
propostas para melhoramentos
de serviços.
Da apreciação
dos actos de gerencia de cada um dos
directores serão extrahidas
copias authenticadas
pelo inspector, que serão juntas ao relatorio, com o fim de serem
archivadaa
na secretaria
da guerra junto dos processos
dos ofliciaes a quem se referirem, depois de convenientemente apreciadas.
§ unico. Os re1atorios das -inspecções serão acompanhados das copias das notas a que se referem o artigo anterior
e o § 1.0 do artigo 478.°, da estatística
do movimento
hospitalar
e mais documentos que se tornem indispensa-
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veis para elucidação do texto, no qual será feita a apreciação individual, quanto possivel minuciosa, dos officiaes
do estabelecimento
inspeccionado.
Art. 480.0 O inspector, logo que encerre qualquer inspecção, póde passar a outra, independentemente
da entrega do seu rclatorio final.
CAPITULO VII
Das inSl)eCções extraordlnnrías
0

Art. 486. As inspecções extraordinarias
terão por fim
verificar inopinadamente
e de um modo geral a execução
dos diversos' serviços, ou examinar com toda a minuciosidade um determinado
ramo de serviço ou assumpto administrati voo
Art. 487.0 As inspecções extraordinarias
só serão executadas por officiues que, pela sua patente, possam ser
nomeados para as inspecções ordinárias.
Realisar-se-hão
por ordem da secretaria da guerra, ou quando sejam ju~gadas necessarias, pelos generaes com mandantes das divisões 0U com mandante militar dos Açores.
N'este ultimo caso, os generaes poderão realisal-as elles
proprios ou nomear um official seu subordinado, fazendo
immediata participação
do facto á secretaria
da guerra.
Art. 488.° O pessoal das inspecções extraordinarias
será
constituido
como o das inspecções ordinárias com as reducções que se poderem fazer em vista da natureza do
assumpto a examinar, podendo n'alguns casos o official medico ser substituido por official de igual patente de qualquer arma ou do serviço do estado maior.
Art. 489. o As inspecções extraorc1inarias regular-se-hão,
quanto possível, segundo o fim a que forem destinadas,
-pelas regras fixadas para as inspecções ordinarias e pelas
disposições ao deante consignadas.
§ unico. As inspecções extraordinarias
não deverão ser
ordenadas
aos hospitaes ou deposito quando estejam em
inspecção ordinaria, mas, havendo qualquer facto concreto
que dom ande especial attenção, será communicado ao official inspector, para os devidos effeitos.
Art. 490.° As inspecções extraordinarias,
em regra, não
poderão durar mais de oito dias uteis, sendo indispensavel auctorisação superior para se prolongarem por maior
praso.
Art. 491. o Nas inspecções extraordinarias,
o official inspector, logo que chegar ao estabelecimento
que vae ins-
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peccionar, mandará chamar o director, ou, na sua ausencia, o official que se achar presente superintendendo
sobre
os diversos serviços, e verificará como estes se executam.
§ unico. N'esta primeira visita, por um seguro golpe de
vista e bom critério ácerca de tudo quanto presencear
dentro e fóra do estabelecimento,
o official inspector procurará determinar desde logo qual o modo e pontualidade
como são executados os diversos serviços.
Art. 492.° Depois de cumprir o preceituado
no artigo
antecedente,
e ainda no primeiro dia de inspecção, o offieial d'ella encarregado fará reunir o conselho administrativo para dar cumprimento
ao preceituado no artigo 477.°
Em seguida passará a examinar rapidamente todos os livros, registos, diarios, escalas e demais escripturação, tanto
da secretaria geral, como do conselho administrativo,
verificando tão sómente se a escripturação
d'estes documentos revela cuidado, se está em dia, e se os impedimentos
e as situações dos officiaes e mais praças são legaes.
Art. 493.° Quando a inspecção extraordinária
recair sobre qualquer facto concreto, o official inspector receberá,
no acto da nomeação, as precisas instrucções,
com as
quaes se conformará,
tendo sempre o maior cuidado
quando tiver de descriminar responsabilidades.
§ unico. O official inspector,
n'essa occasião, poderá
também examinar rapidamente
a fórma como se executam todos os serviços, com especialidade
no que respeita
ao tratamento dos doentes.
Art. 494.° O offieial inspector, por meio de notas confidenciaes dirigidas ao director do estabelecimento
em inspecção extraordinaria,
fará cessar todas as infracções das
leis, regulamentos e ordens em vigor, que for encontrando, e
verificará, até ao fim da sua inspecção, o rigoroso cumprimento das suas determinações
a tal respeito, sem prejuizodo procedimento
criminal ou disciplinar que se houver por
convenien te.
Art. 495.° Concluida a inspecção extraordinaria,
o inspector enviará á auctoridade
que o nomeou um relatório
ácerca do assumpto especial da inspecção ou do estado em
que encontrou o hospital ou deposito inspeccionado, citando
os actos dignos de louvor e as irregularidades
que tiver
notado, devendo, sempre que tenha havido mais de um
director desde a ultima inspecção, descriminar escrupulosamente as diversas responsabilidades.
Paço, em 11 de novembro
ele 1909. = José Manuel
dI Elcaç Cardtim.
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Tabella para uso das juntas bospitalares de inspecção
Causas de incapacidade das praças de pret para o serviço
Estados e doenças geraes e infecções
1 Anemia,

profunda

e irreparavel

ou de longa e duvidosa cura.

2 Asthenia
geral,
resultante
dos progressos da i?ade, fadig~s
do serviço ou estado morbido, embora mal defiDIdo,. que haja
perturbado
sensivelmente
a harmonia das funcções org:lnicas.
3 pachexla.
4 Diabetes.
5 Esoorbuto,

rebelde ao tratamento.

6 Escrofulose,
com manifestações
bem definidas e ultraje sene ivel da robustez
organicu, ou com manifestações
que embaracem os movimentos militares ou o uso do fardamento.
7 Gotta, bem caraeterisada.
8 Hemophilia,
traduzida por frequentes
sem outra causa conhecida.
9 Impaludismo,
chronico, refractario
sões vísceraes importantes.

e graves hemorrhagias

ao tratamento

10 Lithiase
biliar ou renal, rebclde
peramento organico consideravcl.

ao tratamento,

11 Lymphadenía,
com consideravel
bações funccionaes importautes.

enfraquecimento

ou com lecom depauou pertur-

12 Neurastbenia,
com grave depredação de forças ou perturbação
da normalidade das funcções cerebraes,

is

Nostalgia,

14 Obesidade,

idem.
consideravel

15 Rheumatismo,
articular,
articular sensivel.

e desproporcional

com a idade.

grave e chronieo, ou com deformação

16 Syphilis,
com accidentes secundados
graves
tratamento, ou com accidentes terciarios.
17 Tuberculose,

em qualquer

ou rebeldes

ao

grau, e com qualquer localisação.

Doenças eommuns a diversos orgãos

OLl

appnrelhos

18 Fistulas,
determinando
alteração funccional importante,
sendo incuraveis ou de difficil e incerto tratamento.

ou
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19 Hernias,

ou de diffi-

20 Tumores

para a exsensivel nas
ou no porte

visceraes de todas as especies, volumosas
ci! reducçâo ou contenção.

benignos,
quando haja contra-indicação
e a sua permanencia cause perturbação
funcções
organicas, no aspecto, nos movimentos
do uniforme.
tirpação,

21 Tumores

malignos.

22 Uloeras

antigas, extensas, entretidas por causa interna, resistentes ao tratamento,
dando perturbação
funccional importante ou sendo de mau caracter.

Doenças localisadas
Systema
23 Doenças

turbação

nervoso

dos centros nervosos, com lesão organica ou com perdas funcções animaes, graves ou incuraveis.

24 Nervoses:
a) Asthma.
b) Aihetose.
c) Epilepsia e accidentes
medico militar.

epileptiformes,

verificados

por

d) Ohoréa.

e) Catalepsia.
f) Hysteria, em casos de frequentes
g) Somnambulismo.
25 P aralysias
a)
li)
c)
d)

ataques.

:

Paralysiaa eeniraes,
Paralysia geral peripherica.
Paralsrsia proqressioa:
Paralysia parcial, iucuravel ou quando determine
tavel impotencia funccionaI.

26 Psychoses,

definidas por perturbações das funcções
duvida sobre a responsabilidade
moral.

27 Tics

convulsivos,

28 Tremor

habitual,

muito desordenados

no-

mentaes e

e constantes.

bem caracterisado.

Orgãos dos sentidos
2;) Olhos:
a) Anomalias de refracção e de accommodação, caracterisadas por myopia, hypermetropia, astigmatismo ou presbyopia só corrigiveis
com lentes de quatro ou mais
dioptrias para ambos os olhos ou só para o olho direito.
li) AmaurOBe ou amblyopia.
c) Doenças chronicas do fundo do olho. - Tornando imperfeita a visão bi-ocular ou a mono-ocular direita.
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d) Opacidade das memb"anQS ou dos meios transparentes.i-«
Idem.
e) Staphyloma, keratocone e outras deformidades,
dando
mau aspecto
physionomia.
f) Synechias, anteriores ou posteriores,
produzindo baixa
consideravel de agudeza visual.
'
g) Ulceras e inflammações chronicas da cornea ou da selerotiea.
á

30 Annexoa do olho:
a) Blepharite chronica com perda de grande numero de
cilios ou com endurecimento do rebordo palpebral.
b) Govjunctivite granulosa, primaveril e outras de caracter
manifestamente
chronico.
c) Doenças das glandulas e vias lacrimaes, quando incuraveis pelo tratamento hospitalar apropriado.
d) Eepasmos. - Dos museu los oculares, perturbando
consideravelmente a visão ou dando mau aspecto.
e) Nystagmens. - Idem.
f) Paralpeias, - Idem.
g) Deformidade das palpebras, determinando irritação permanente ou mau aspecto phisionomico.
31 Apparelho auditivo:
a)
b)
c)
d)
e)

Ankilose dos osainbos.
Atresia do canal auditivo externo.
Caria do rochedo.
Labyrintite8.
Otitee eatarrhaes, chronicas, com diminuição considerave!
da audição bi-auricular.
f) Otites purulentas.
g) Per.furaç~o de ambos os tympanos ou larga perfuração
de um.
h) Vertigem de Méniere.
i) Surdez, bi-auricular,
rebelde ao tratamento,
embora de
causa mal definida.

32 Fossas nasaes:
a) Destruição total ou parcial dos OSEOS proprios, sphenoide, ethmoide ou malares.
b) Ozena.
c) Hypertropltia d08 cornetos, produzindo insufficiencia respiratoria.

33 BOca, garganta e orgãos da voz:
a) Hypertropltia das amygdala8, consideravel, difficultando
a respiração, a deglutição ou a phonaçâo, e havendo
contra-indicações
para ~ intervenção operatória.
b) Inftnm+ação, grave, chronica e incuravel da bôca, lingua e pharynge.
c) Larllngite chronica, com sensivel perturbação da phonação,

d) Paralysia dos musculos
nal importante.

Iaryngeos,

com lesão funccio-
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e) Perfuração
da abobada palatina, ou destruição do véu
palatino, com pel turbações da phonação
ou da deglutição.
f) Profundo mau estado das gengivas, ccm perda de grande
numero de dentes, quando não possa ser repsravel
pela protbese dentaria.
34 Pene

e seus

accessorios:

a) Bromlnjdrose.
u) Calloe, quando pelo seu numero, situação, grandeea 011
profundidade
da raiz impeçam ou tornem doloroso O
uso do calçado regulamentar.
e) Cal vicie, extensa ou disseminada
em pontos múltiplos,
quando desproporcional
cem a idade e dando mau aspecto.
d) Canicie, precoce, que determine mau aspecto militar.
e) Dermatoses, de caracter contagioso ou de aspecto repellente.
f) Dermatoses, de caracter chroníeo, occupando largas supcrficies e rebeldes ao tratamento.
,Q) Naevi materni extensos e locali-ados na face.
h) Onyxis, quando por tendcncia para a mortificação
dos
tecidos esteja contra indicada a operação.
Apparelho

respiratorio

35 Bronchectasia
estenose
bronchica.
36 Empyema
e pneumotorax.
37 Hydro-thorax
e pyo-thorax.
38 Phlegmasias,
chronicas e bem definidas de trachéa e bronchios.
39 Phlegmasias
chronicas do pulmão.
40 Pleuresia,
chronica, com derrame.
41 Pleuresia,
secca, com adhercncias ou com espessamento.
Apparelho

oirculatorio

42
43
44
45

Arterio-sclerose.
Aneurismas,
quando incu~aveis por operação cirurgica.
Hydro-pericardio.
Infl.ammação,
chronica do myocardio, endocardio, pericardio,.
arterras e veias.
46 Lesões valvulares.
47 Nevroses

cardiaoas,

permanentes

e bem definidas.

48 Varizes,
grossas, extensas, multiplicadas ou embaraçando sensivelmente os movimentos, em especial nos extremos inferiores ou no escroto, quando não possam ser contidas por meio
apropriado
4.9 Vicios de nutrição
do myocardio.
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.50 Apparelho

N.o 19

s abdominaes

gentto-urtnar io :

~) Apertos, consideraveis da uretra.
u) Calculos vesicaes ou prostaU'Cos.
c) Cystite chronica, incurável ou rebelde
d) Doença de Addisson.
e) Nephrite chro nica.
f) Prostatile e hypertrophia da pri staui.
9) Rim fiactuante.
51 Apparelho

887

ao tratamento.

digestivo:

a) Dyspepsia qasirica ou ga8t1'0_intes'ina!, permanente, incuravel, e com depauperação organica.
v) Gastro eetasia, considerável.
.
c) Hemorrlioidas, multi pias, volumosas, ou com fluxos habituaes abundantes.
i) Infiammação, chronica e grave, e outras doenças, chronicas e com depradação de forças, do csophago, estomago, intestinos ou pcritoneo.
.
e) lnjlammação, chronica e grave e outras doenças chronicas e incuráveis do figado, do baço e do pancreas.
f) Procidencia do recto.
9) Stm:8e do esophaqo.
Esqueleto
52 Doenças
dos ossos, a.rtículaçõe a, oartilagens
e synovías,
incuraveia e produaiudo perturbações
de funcções importantes ou deformidgdes.

Traumatismo e deformidades adquiridas
53 Adherenoia,
atrophia., retracção, relaxamento
ou ruptura,
muscular ou tendinosa, de que resulte difficuldade ou fraqueza
de movimentos importantes.
54 Ankylose,
completa ou quasi completa das grandes articulações, ou das pequenas quando cause deformidade ou embaraço
a movimentos importantes.
55 Ca.Uos

osseos,

disformes

ou volumosos .

.56 Cioatrizes:
a) Extensas,

v)
c)
d)
e)

adherentes, com perda de substancia ossea ou
com perda consideravel de substancia muscular.
Pouco consistentes, quando nos membros inferiores ou
em ponto sujeito ao attrito do equipamento, do armamento ou do calcudo.
Difficultando os movimentos indispensaveis
110 serviço.
Produxindo obstnculo ao porte do armamento, equipamento ou fardamento.
Determinando notavelmente mau aspecto militar.
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57 Corpos estranhos,
alojados em orgãos, onde causem perturba_ç_õesdas funcções organicas importantes ou de movimentos
ne'l!essarios no serviço militar e sendo impossivcl a sua extracção.
58 Luxação permanente,
de onde derive imposeibilidade, impoteneia ou fraqueza funccional, incompatível com os actos necessarios para o serviço,
5H Perdas:
a ) De um olho ou do seu uso.
)h De parte consideravel do nariz.
c) De parte eonsideravel do pavilhão da orelha.
d) De parte consideravel do labio superior ou inferior.
e) De parte da lingua, difficultando a palavra.
f) De uma phalange do polleg ar, de duas do indicado: direito, ou de duas do médio quando acompanhaJa de
uma do indicador.
,q) De duas de dois dedos contiguos, ou de uma de trer dedos.
h) De uma phalange do dedo grande, ou de urna sirrultanea
de quatro dedos dos pés.
i) De uma parte consideravel do penis.
j) De ambos os testiculos.
60 Perdas
ou deformidades, alem das mencionadas, que prejudiquem as funcções da economia e quaesquer movsnentos militares ou que determinem mau aspecto militar.
61 Pseudartbroses.
Envenenamentos
62 Alcoolismo
63 Intoxícações

chronico,

é julgado

profissionaes,

incurável.

graves e chronicas.

Observações
L" Alem dos estados e doenças mencionados na tabella, são causa
de incapacidade
para o serviço to(IIIS as que determinem o julgamento de isenção dos mancebos submettidos ás juntas de recrutamento. regimentaes ou hospitalares,
2." Para as praças a quem tenha sido permittido fazer pontaria
com o olho esquerdo, tudo quanto se refere em especial ao direito,
se deve referir áquelJe.
3." A perda do olho osquerdo, quando completa e sem causa de
irritação permanente, póde não ser motivo de julgamento
de incapacidada para sargentos e equiparados, se pela prothese ocular se
reparar a deformidade.
4 n A cegueira do olho esquerdo, sem deformidade apparente,
pódc não ser causa de julgamento de incapacidade para as praças
graduadas, cuja visão mono-ocular seja perfeita.
5.' A agudeza visual minima deve ser medida, nas tabellas ophtometricas regulnmentures,
á distuneia de 5 metros, e corresponder,
5 = '2
1 para o o II10 diíreito, e a 6õ
5 = 12
1 para o o lho
pe 1o menos, a 10
esquerdo.
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6.a As praças portadoras das doenças indicadas nas alineas b) do
n.v 29 e b) e c) do n.v 30 só poderão ser presentes
junta depois
de submettidas á observação e conveniente tratamento hospitalar.
7." 'roda a molestia que só for curável por uma grande operação
eirurg'ica constitue um caso de isenção do serviço, quando o doente
não queira sujeitar-se
a elJa, e a lesão o incapacite de um modo
absoluto ou relativo.
á

Paço,
d'Elvas

em 11 de novembro de 1909. = José Manuel
/Iardeira.
José Manuel

d'Elvas

Cardeira:

Está conforme.

o direotor geral,

'rf~/CÚ~

d~d-

tU-

;;h,t"" '
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A

Toques de sineta

Designações

Toques

~erviços
Limpeza

,.,

' .. ",

Remedios .. ,,'.

,

Rações e dietas
Substituição

.
, .. ,.

,

,.

de roupas

, .,

Repique.

Visita clinica ..........•.........
Altas .,

,

",.

Silencio

.. ' ... , ... , ....

Alvorada

,."

."

Recolher .. ,
Rancho

" .....

,.

"
,

"

elas praças .. , , ,

'"

,

Toque seguido (2 a 3 minu tos).
.

Chamadas especiaes
Enfermeiro

do posto de soccorros ..

Encarre~ado
Enfermeiro
Piquetes

, "uma

de dia ,
,.

Duas badaladas

das luzes ... , , .. , . "

Tl'es badaladas.

de dia

Sentido .. , ,

badalada

e repiques.

Duas badaladas.

das enfermadas,

Encarregado
Sargento

d'l~ fachinas

Uma badalada.

, . , .. , . . . . . ..
,

,.

Trcs badaladas
Quatro badaladas.

e repiques.

e repiques.
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MODELO N.· 1

HOSPITAL

MILITAR

DE ' ,

Enfermaria de

C.'DERNO. DA YISITA MEDICA
tez de ...

1.nno de

(O caderno terá o numero de folhas que forem precisas para serem ioscriptos todos 09 doentes que estiverem na enfermaria duo
rante o mes).

(Formato

Om,2õ '>< 0",35)
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31

30
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(a) Arroz
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--- -------

100 gr., gallivitella ...
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-
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---
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-
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-

-
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-
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---
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-
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ORDENS

1." Sede

DO EXERCITO

895-

N." 19

N.o 2

MODELO

(a) '"

Boletim clinico n. o (b)
Cama n.O

Enfermaria de ...

Vencimento pel
(d) 1.° dia
de ... de ...
Ultimo dia ...
de .. , de

Situação (c) ..................
Corpo
Batalhão ......................
9ompanhia, E'squadrão ou b.cter ia
jComp.>,esq.ou bat.>
Nurneros de Matl icula ........
Posto ............
0'.·········
......................
Nome
....................
Filiação
N
Freguezia ........
aturalidade
Concelbo .........
••

o

•••••

•••••

0.0

...

•••••••

...

Entraram na arreeadação artigos de:

. ..

I

..

Data do nascimento ............
Estado ..... ................

Data

Freguezia
.....
Concelho .........

da encorporação

Diagnostico

.

no activo

...

Temperamento
...

!

de ... de ...

.

I

Residenciada
família ...

,

...
. ..

-----.... de ... de ... Valores depositados.

Proyi~~rio ...
Definitivo .,

.

O clínico.

F ...

.
Historia da doença
c

--:"

-

e t-ymptomas

..

o

~"

diarios

Çi
-

-'"

I

Tratamenta

Rações
ou
dietas
ordinertna

Dietas
extraordinar lus

Observaçõee

--- ---

I
I

(a) Designação
do hospital ou enfermaria
(b) O de ordem no registo dos doentes.

°

(c) A que tiver
individuo
(d) Hospital ou enfermaria.

para praças de preto

não arregimentado.
(Formato om,24 X 0'",35}
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ORDENS DO EXERCITO N.· 19

I

La Sede

Rações
Historia da doença
e symptomas
dturíos

I

011

Trata·
mento

dietas
ordínartas

o

Djetas
exn-aordínarias

"" Q"
:s:J
~" ---- -_._----- --- ---

Observações

-----

.

I

I

í
(Todas

as paginas

que se sogutrem

scrilo riscadas

con:o esta)

1.' Serie

8!J7

ORDENS DO EXERCITO No· 19
}WDELO N.· 3
Visto.

o sub-d!rector,
F ..

o

HOSPITAL MILITAR DE ...
EnferD1aria

de

Requisição de apparelhos

instrumentos

I (~u.ntl.

Designações

Hospital militar de

é
dade

o

o

.,

•••

.0.

de ...

Observações

de 19 ...

o olinioo,
F ...

•

1.' Serie

ORDEM DO EXERCITO N." 19

899

MODELO N." 4
Visto.

o

sub-d!rector,

F .. _

HOSPITAL MILITAR DE ...
EnCerDlaria

de

...

Requisição de medicamentos para o dia _.. de ...

Numero
das
formulai

de ...

~l1mero
Numeros das formulas por extenso

de
formula.

900

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

Medicamentos

nâo constantes

Hospital militar de ... , ...

de

1.' Serre

do formulário

de lO ...

o olinioo,

F ...

1.- Série

ORDEM DO EXERCITO N." 19

901

MODELO N.· 5

HOSPITAL MILITAR DE •.•
EllCerUl.uria

de ...

•
Requisição de rações e dietas ordinarias para o dia ..
de 19
o

l)e

xumoroe

o

das cnmas a cujos tloentcs
são de t"natlos

ignaC;Ül'.

QU:ln.
ttdades

---

--

-

Dez

2-3-6-9-15-17-21-22

Rações

....

1

..

de

o

o

Genero- a abonar
alem do vencimento
diario

~

24-27
---.-

1..' Tl'es 1-4-5

----:?"

Duas

Assucar 60 grnm-

7-8

mas (cama 7).

-- -- .,

~
]
A

.
---

3."

Cinco

10-11-12-1:3-25

1.-

Duas

1-1-26

-/

'-'-

Pilo 12.') gl'amlllas
[cama 14).

5."

I~I
Hospital

militar

.
de '.

o,

••

,

de

o.'

de 19 ..

o .cltníco ,
F

0'0

o

H02

ORDEM DO EXEHCITO N.· 19

V Serie-

MODELO N.O 6

HOSPITAL MILITAR DE
Enfernlarin

de ...

Requisição de generos para dietas extraordlnarlas
de .•. de 19 ...

.

Gcneros

Ql1antidade.

Arroz ...........
Gallinha

100 gr.

1/~

........

Manteiga.

0

II

para o dia • "

Numerol das camas" a cujos doei.tos
são destinados e modo
de cozinhar 08 generos

Cama n.? 1.
Gallinha
jantar.

cozida com arroz para

200 gr.

.........

Toucinho

o

30 gr.

•••••

----Vitella

•

.......

1'.10..••.........

-

ViteIla em bife ao almoço e ceia.

30 gr.
250 gr.

Vinho do Porto ..

1 decilitro

-

r---"---")

Hospital

militar

de

... , ...

de .

o

o'

de 19 ...

clínico,

F

.'0

LI Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 19

903

MODELO N.· 7

HOSPITAL MILITAR DE ..•
Enfer:tnuria

de ...

Nota dos doentes que carecem de vigilancia especial
do medico de dia

Numero
da
cama

Hospital militar de "')

Indícuções

...

de ...

a observar

de 19 ...

o clinico,
F ...

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

905

MODELO N.o 8

HOSPITAL

MILITAR

DE '"

Posto de soccorros

REGI~T~ D~~ INDIVIDU~~ ~UE RELE~ERAM TRATAM~NTO

o presente registo tem duzentas folhas numeradas e
rubricadas por mim pela. forma seguinte: .,.
Hospital militar de

. " de '"

de 19 ...

o director,
P ...

(POl'mato

c=.ae

X OIO,4.! )

906

ORDEM DO EXERCITO N,· 19
NaturaU.j
dado

Data.

-----.

o

""

<:I

"S
"'" A.~ o

;:;:j

'"

..

."

"...

o
;:;:j

o

1;

;>l

'"p..o..

(a)

la)

o

" s

."
ai

-e
>o;

."

..

.~
'"""
~ ..
o

1;:;
(ai

~
;,.,

(0.)

5
~ "
.. o
"'-~
E ~

.. ~
o" ~
<.>

o

-.:'"e

"

o
O
(a)

0"'-

Ei ..
"e o
e
CJ

1,' Serie

"' .....
~"
..'" .,"
."

o

""
O'

S o
o'"

O'

...
o

.... .,,""

IC":I

G)

.~ CD;;
~ t8",,,,-Z

..

A

_O":"

......'"

o'"

'""E ~""
!'! '5
~...

E-<

'0

e"

;;

""

O

------------------

- -- - -- -- - -- - -- -- -- -- ---

-_

---

------------------------

,

(a) Esta caso. só AC PI'OCl1I'f1.I',í preencher
tenha de haver intervenção da justiça.

quando se presuma

que

ORDEM DO EXERCITO

1." Serie

N." 19

MODELO N." 9

HOSPITAL MILITAR DE
Parte do official medico de dia
em ... de .,. de 19 ...
Estado

do hospital

Distribuição

e annexos

_

de rações e dietas (a)

_

---.--------Viveres

(li)

Prestaram-se

serviços

no posto do soccorros?

_

.I. ·umel'o
de baixas
Numero de altas

_

Occorrencias

_

extraordiuarias

--------------_._.-

(q) Informação
(/) Infonnução

sobre a qunli.lade,
sobre a qualidade

quantidade e confecção.
e quantidade dos rcccbidos.
IFormato

0"',22 X 0"',82)
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908
Occorrenclas

1." Serie

extraordinarias

_

Relação (las praças que faltaram ás diversas íormatnras
e serviços

I

Numeres
do

Corpos

-~
..~,~.~ I
~.aE
,,"

..

Ê~~

--

o"
::.J

c

I

--

Forma-

"

Postos

Nomes

~
~
~
-

tura ou

Quando

servtço
a que
faltou

se apre-

sentou

--_

II

I
Hospital militar de ... , .•.

de •..

de 19 .••

o medico de dia,
F .. ,

I Ouservaçõo«

909

ORDEM DO EXERCITO N.· 19

1.& Serie

MODELO N.· 10

HOSPITAL MILITAR DE •••
Enf'erIllaria

de .. I

Relação da roupa suja que se entrega na arrecadação

Designação

Quanti-

dOI artigos

Hospital militar de

Observações

dade

...,

de ...

de 19 ...

o enfermeiro,
F ...

910

L" Berre

MODELO N.' 11

HO~PITAL MILITAR DE ...
Euf'cr.luaria

Boletim clinico

71. o

de

Cama n.o

.,.

Relação dos artigos de materlal de guerra apresentados pelo ...
n." ... / ... d ... do ... batalhão do '" n.? ... , F. "',
que se entregam na arrecadação'

Designação

I

dos artigos

Quanti.
dadc

Ou.or\"sçõol

1----

Hospi tal militar de "',

...

de '"

o

de 10 ...

enfermeiro,

./1' '"

L" Sede

ORDE 1 DO EXERCITO N.·

MODELO

ro

911

N.o 12

HOSPITAL MILITAR DE .' .
do '"

Enf·('J.'IIHu·ia

Boletim clinico n. o

•• ,

Cama

•

11.0

Relação dos artigo. de fardamento ~erttncentes ao '" n." ... / ...
d •.. do ... batalbão do ... n. o " ., F ... , que se entregam
na arrecadação.

IQ

I :G:;~'.

----------------------~

Hospital

Ob orvnçü~8

---------------

milita r J~ ... , ...

de .,.

o

de

enfermeiro,
JI' ...

1!l ...

912

ORDEM DU EXEltCrfO

1.- Série

N,· 19

MODELO N,o 13

Visto.

o medico

de dia,

F .. ,

HOSPI'rAL MILITAR DE .• ,
En:f'er~naria de

Boletim clinico

n,O

Cama

.,.

n,O

Nota dos valores pertencentes ao . , . Il.o ••• / ' ., d ... do ...
batalhão do .. , Il,o , , , F .. , que se entregam
no conselhe administrativo

Observnçilc8

Designações

Hospital militar de

.,

.,

, ,. de , .. de 18, ..

o enfermeiro,
1" .. ,

913

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

1." Scrie

MODELO N." 14

(a) .. ,
Vae dar entrada n-...

(b) a praça abaixo designada.

Batalhão •.....................
Companhia,

esquadrão

I

ou bateria

~Comp.s.esq. ou bat.'

~

Numeres -de
~latricula

........

Posto .........................

Nome ...................•.....

Filiação

......................

Naturalidade

IFregueaia ........
IConcelho .........

Data do nascimento

-

............

Estado ........................

---

a>

R e s id en c ia~FregUeZia ........
da
Data
Estado

familia

O)

.0
t)oo

Concelho ......•..

lia encorporação

no activo

Q)

I

Õ

~

I

de pagamento ...........

Quartel em ... , '"

~a>

de '"

c:o

...

l>-

Q)
Ul

.a

O

de 19...

o

commandante,

11'...

Entrou na enfermaria de '" d'este hospital em
de
de 19. " ás .,. horas da ... começando a vencer
no dia ...

o medico de dia,
E ...

Numero de ordem no rczisto dos doentes '.,
ltirno dia de vencimento '" de '" de .,.
o chefe

da socretarta,

lt' ...
((I) Desi '1l:tc;:10 do corpo.
(6) J)('''ignilc;ão !lo lio pitul ou enfermaria.

(c) Rubrica

do medico de serviço.
(1'01'1.

ato 0"',1 X 0"',23)

914
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1.' Serie

Relação dos artigos que esta praça leva para

Pertencentes

:í fazenda

I

I

Numero
de
artigos

Proprtos

Numero
de
artigos

do doente

---

I

o

commnndnnte d ...

1,' ...

(a) Companhia,

osquadrão

ou bateria.

(a)

ORDEM DO EXERCITO N." 19

1.- Serie

MODELO N.o 15

(a)
Relação das praças que devem dar entrada hoje
no hospital militar de
!

..,ee

Numeros
<le

=

o

Nomes

~--~----------

Quartel em

..

"

de

de 19 ...

o

commandanto,

P ...
(a) Designação

do corpo.

915

,

".

1.-

Serie

ORDEM

DO EXERCITO

MODELO

917

N." 19

N.o 16

(a) ...
Tem alta a praça abaixo designada, n." ...
no registo dos doentes.

Corpo

................

0

o

•••

de ordem

••••

---------

Batalhão

.....•..............

Companhia,

·.

ef\quadrão ou bateria

i

Comp.s.esq. ou bat.s

Numeres

de

'"
..:
""
;..

Q:>
OQ

Matricula

........

'"'

o

Posto ......................•..
Nome
Filiação

•••••••••••

.o

00

.:::;.
O
0

•••••

................

0

••••••

0

IFregueúa

•••••

........

Naturalidade
Concelho .........

I

Começou a vencer por est ... em ...
terminando hoje o seu vencimento.
Foi tratado de ...
Precisa .. , dias para convalescer.
(h) " .

de ... de 19 ...

o

direotor,

F ...
(a) Designação
(b) Designação

do hospital ou enfermaria.
do hospital ou enfermaria c data.
(l:'ormsto 0'",18

X

0'",28)

L" • crie

ORDEM DO EXERCITO N.· 1!)

918

Relação dos artigos que leva esta praça
!\UlH('l'O

Pe i tf'IH'C'Ut<'8

à fazenda

til' adi

Proprtos

rol'!

Numere
arllgos

do doente

do

(a) ...

que

Faltas
corruuetteu

Penas
imposta.

Por quem

____

I

Quando
Ob •• rv.ç<5~.

------

I_Dl~ ~

~

(b) .•.
(II) Rubrica
(ú) Rubrica

do almoxanfe
do director.

de sande.

ORDE~I DO EXERCITO N.' 19

L' Serie

919

l\10DELO N.o 17

HOSPITAL MILITAR DE ..•
Relação das praças saídas hoje por terem alta
~

""'"

"
o
o

...o
.Q

~
o

O

Numeros

do

~
o

."~ -:;
'".. '""
"
" ~
~
"-"
",,- ...

:c

"" ..

.

- ..

:dZ

~~

"".o

'3

"

:E
E"
~ o""6·-~ "o
ç<;
O
O
"
:i1
- - -.
';

Observações

Nomes

Postos

---

.

I

I
I

Hospital militar de ... , ., . de '"

de 19 ...

o

direotor

11' ...

x-

ORDEM DO EXERCITO

1." Serie

ü21

19

MODELO N.o 18
(a) .. '
Aos '"
de .. , de 19 ... n'est...
falleceu a praça
abaixo designada, n.? ... de ordem no registo dos doentes.

Corpo

··

Batalhão

:

.
.

•

Companhia, esquadrão ou bateria

Num eros
de.....

I

COIDP'.'esq. ou bateria

_
'

Matricula ..•........

Posto ....•..........•......

· ..

::s
Q)

~'"
~

Nome .. , ...................•.

Q)

::s

Filiação

'
Freguez_ia

Naturalidade ...

Concelho

C"

.

'"

d
"'"
I>

....

Q)

Q)

Õ
:;;l

..c
O

til

.

Tinha entrado n'est ..• em ... de ..•
xou os objectos mencionados no verso.

(b) ...

Q)

.0

-

.

'"

Q)

'".:S

de 19 ...

o

e dei-

director,

F.. ,.
(a) Designação do hospital ou enfermaria.
(b) Designação do hospital ou enfermaria e data.
(pormato

om,l8 X 0",28)

922

ORDEM DO EXERCITO

~.o

19

1.' Serie

Artigos de fardamento com que foi amortalhado

..

Artigos que ficaram em arrecadação para serem entregues

Ca) .•.

. (a) Rubrica do almoxarife de saude.

()!tDE I DO EXERCITO

1." 'erie

N.o

923

19

}lODELO N." 19

(a) ...
Com auctorisação d .. , é tranferida para o ~ospital militar de ... a praça abaixo designada, n. o ••• de ordem
no registo dos doentes.
Corpo

••••••••••••.••••••

Batalhão

..................

••

I

··· .

esquadrão

Companhia,

ou bateria

~Comp.", esq. ou bat.s
de -MatJicula ........

Numeres
Posto

o.,

.......................

IZ

Nome
Filiação

•••••

0

•••••••••••

o:>
!O

•••••••

ooj
I>-

••••••

0.0

•••

0.0

lo<
o:>

•••••••

IZ

.;::,

\ Fregueaia ... , .....

<;)

Naturalidade)
Concelho .........
Data do nascimento ....
Estado

" ......

.........................

I

Residencia du Freguesia ........
família .... Concelho .........

.-

D ata da encorporação

I

í'

no activo

Começou a vencer por est ... em
terminando hoje o seu vencimento.

(b) " .

(a) Designação

(b) Designação

de ...

de 19 ...

o direotor,
F .•.
do hospital ou enfermaria.
do hospital ou enfermaria e data.
(Formato 0",18>< 0'",23)
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).- Serie

Relação dos artigos que leva esta praça
á fazenda

Pertencentes

Numero
de nrtlgo8

Proprtos

Numero
de artigos

do doente

---

(a) ...

Falta.
que commettcu

Penas
impostas

.

Quando

Observações

Por quem
Dia

-

Mez

---

Anno

.

(b) ...
(a)

Rubrica do almoxarife de saude.

(b) Rubrica do director.

La Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 19

•

925

MODELO N.· 20

HOSPITAL MILITAR DE

o

conselho administrativo d'este hospital requisita os
artigos em seguida mencionados:

Quanti-

Destgnaçõee

dado

lIIotivo

Observações

----------- ---------

Hospital militar de "')

o

'"

de ..•

de 19 ..•

conselho administrativo,

92G

ORDEM DO EXEnCI'I'O N." 19

1.' Série

MODELO x- 21
Auto de incapacidade de artigos
Aos ... días do mez de ... de 19... , no hospital militar de ... ,
tendo-se reunido a commissâo nomeada pelo art igo ... da ordem
hospitalar
n.v ... de ... , a fim de julgar da iucapaeidade dos artigos mencionados nas adjuntas relações, foi de opinião, depois de
cs tCI' detidamente
examinado, que, em vista do S(U estado de
ruina, se achavam, de facto, incapazes de continuar a servir os artigos seguidamente
relacionados com a indicação da data e estado
em que foram recebidos:
.
i
Desf gnaçâo dos artigos

-----1-

(Mencional-

OS

por ordem alpb abetíea).

I

Data
Quantidade

Se foram
reccbídos

cm que

foram
reeebtdos

UI,VOS

ou usados

I
·1

D'estes artigos resolveu
os seguintes :

depois

a eommissão mandar

Dc signuç ão dos ar-tigc s

anniqull ar
Quanti.
dade

E não ha vendo mais nada a tratar, a ccmmissâo dt u por findos
os seus trab alhos de que sc lavrou o presente auto que eu, F ... ,
secretario, e s crevi e assigno com os outros membros da commissào
ou
Dos artigos constantes das relações que foram presentes á commissão julgou esta que aindn podiam prestar serv iço, no es tado em
que se acham, ou depois de concertados, 08 seguintes:
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SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
3 DE DEZEMBRO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(L' Serle)

Publica-se ao exercito o seguinte:
1. o -

Decretos

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - 4. a Direcção - 2. a Repartição

Por ter sahido com uma inexactidão,novamentese publica o
seguinte decreto:
Tornando-se necessario, para a construcção da carreira
de tiro' para a guarnição da praça de Elvas, proceder á expropriação de 21:700 metros quadrados de terreno de
charneca, situado na freguezia de Santo Ildefonso, concelho de Elvas, districto de Portalegre, constante da
planta parcellar que fica junta a este decreto, do qual
pertencem 13:700 metros quadrados a João Antonio Pinto
Bagulho e 8:000 metros quadrados a D. Maria Luiza Magalhães Falcato; e usando da faculdade concedida ao meu
governo pela carta de lei de 21 de junho de 1880: hei
por bem declarar de utilidade publica e urgente a expropriação do indicado terreno, para a oonstrucção da referida carreira.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 23 de
setembro de 1909. = REI. =José Manuel d'Elvas CaTdeiTa.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-5. a Repartição da direcção girai
da contabilidade publica

Com fundamento no disposto na alinea e) do n.? 10.0 do
artigo 34.0 da lei de 9 de setembro de 1908, e guarda-
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das as prescripções
do § 3.0 do indicado artigo 34.0: hei
por bem determinar,
tendo ouvido o conselho de ministros, que no ministerio da fazenda seja aberto, a favor
do ministerio da guerra, um credito especial, devidamente
registado
na direcção
geral da contabilidade
publica,
pela quantia de 8:0006000 ré is, por conta dos fundos provenientes do emprestimo
de 4.500:00015000 réis auctorisado pela lei de 30 de junho de 1903, com applicação, no
anno economico de 1900-1\.110, ao pagamento da despeza
que sc liquidar com a acquisição de peças de reserva para
a nova espingarda
de infanteria ; devendo os respectivos
documentos
de despeza ser incluidos e classificados na
conta da despeza extraordinaria
do referido ministerio da
guerra;
sob a seguinte designação:
Capitulo 14.0Despeza com a acquisição de armas para infantaria e baterias
de artilheria, nos termos da lei de 30 de junho de 1903.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado,
O presidente
do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos nego cios do reino e interino da
justiça, e os ministros e secretarios
d'estado das outras
repartições,
assim o tenham entendido e façam executar.
Paço, em 28 de outubro de 1909. = REI. -:- Wenceslau de

Sousa Pereira Lima=Pl'ancisco
de Paula Aze1'edo=
José lJIanuel d'Elvas Cm'dtim=Manucl
da Terra Pereira V1:anna= Carlos Roma dtl Bocage=Antonio
Alfredo Barjona de Freitas,
2. o -- Portarias
liiois(erio dos negocios do reino - Direcção gm! de administração
L II Reparliçáo

politica e civil

Constando a Sua l\'Iagestade El-Rei quc em diversas
partes é frequente que, tendo obtido passaporte,
os emigrantes menores só façam uso d'elle depois de completos
os quatorze annos de idade, e os reservistas mais de dois
mezes depois de obtida licença para residirem no estrangeiro, o que importa emigrar, no primeiro caso, com violação do disposto no § LOdo artigo 4.0 da carta de lei de
25 de abril de 1907, e no segundo, com offensa do preceituado no artigo 72.0 do regulamento de 2 de novembro de
1R99: ha o mesmo Augusto Senhor por bem determinar,
que nos passaportes conferidos a impetrantes
nas sobreditas circumstancias
se declare sempre, segundo as respecti-
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vas condições de idade ou de reservistas,
o praso dentro
do qual devem sair do reino, a fim de que, e sem prejuízo
da correspondente
responsabilidade
penal, lhes seja embargada a sai.ia quando o pretendam transgredir.
Paço, em 6 de novembro de 1909.= TVenceslau de Lima.

Uinisterio dos negoclos do reino - Dirrcção geral de sande e beneficencia publica
P Repartição

O Principe Real, Regente, conformando-se com o parecer da eouunissão dos explosivos: ha por bem, em nome
de El-Rei, perrn.ttir,
de harmonia com o preceituado no
artigo 158 o do regulamento sobre substancias explosivas
de 24 de dezembro de 1902, o transporte em envolucros
de oleado de foguetes e peças de fogo armadas, dispensando-se o seu aeondicionamento
em cunhetes, comtanto
que n'estes artificies não haja () emprego da dynamíte ou
de explosivos propriamente
ditos.
Paço, em 20 de novembro de 1009. = TVenceslau de
Lima.
3. o _

Secretaria d'p~lado dos negocios da guerra- La Direcção-La
0

Repartição

Em harmonia com o preceitado no artigo 3. do regulamento dos tirocinios de 27 de junho de 1907, publicase a alteração ao quadro inserto na ordem do exercito
n. o 20 (1. a sprie) do mesmo anuo, designando os períodos
em que os ofHciaps d~s diffe~'entes a;'mas satisfarão ao tirocinio na escola pratica de infanteria, de que trata o artigo 2.0 do mencionado regulamento .

.

Capitães da arma
De 14 de maio a 12 de junho.
De 15 de junho a 14 de julho.
Capitães estranhos

á

arma

De 7 a 11 de junho.
De 10 a 14 de julho.
Officiaes superiores da arma
De 2 a 11 de junho.
De 5 a 14 de julho.
Officiaes superiores estranhos á. arma
De 7 a 11 de junho.
De 10 a 14 de julho.

•
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Secretaria d'eslado dos negocios di! gucrra- Direcção geral- 3. a Reparlição

Convindo harmonisar as normas para a escripturação dos
registos de matricula dos officiaes, estabelecidas pelo regu·
lamento geral para o serviço dos corpos do exercito de 23
de abril de 1\)08, com outras que, relativas aos mesmos
registos, se acham dispersas em varias ordens elo exercito,
determina Sua Alteza o Principe Real, Regente, em nome
de El-Rei, que, sobre o assumpto de quc se trata, se observe, d'ora avante, o seguinte:
1.o Os assentamentos
de matricula dos officiaes, com
excepção dos arregimentados,
deverão existir:
a) Os dos officiaes generaes, na 3. a repartição da secretaria da guerra;
b) Os dos officiaes do quadro do serviço do estado
maior, na direcção geral do serviço do estado maior;
c) Os dos officiaes collocados no estado maior das differentes armas, bem como os dos officiaes em disponibilidade, desempenhando
commissões de serviço, nas respectivas
direcções da secretaria da guerra;
d) Os elos officiaes do corpo de almoxarifes de engenheria e artilheria, na 3.tl direcção da secretaria da guerra;
os dos corpos de medicos militares,
de veterinarios
militares, de pharmaceutieos
militares e de almoxarifes
de
sande, na 6." direcção do secretaria
da gucrra;
os do
corpo de officiaes de administração militar, na 5. a direcção
da secretaria
da guerra;
os dos corpos do secretariado
militar e de capellães militares, na 3. a repartição da secretariada
guerra;
os do corpo de picadores militares, na
2.a direcção ela secretaria da guerra;
e) Os dos officiaes na situação de addidos aos quadros
das differentes armas e serviços, nas respectivas direcções ou repartições da secretaria da guerra, exceptuando
os dos offieiaes em serviço na guarda fiscal e os com licença illimitada, que terão os seus assentamentos:
os da
guarda fiscal, nas respectivas circumscripções
ou companhias das ilhas adjacentes a que pertençam,
e na 2 . .'l repartição da secretaria
da guerra, quando n'esta estejam
collocados;
e os com licença illimitada, nos quarteia generaes das divisões ou commandos militares dos Açores
e. Madeira em cuja área residirem, e onde se apresentarão
pessoalmente,
ou pDl' escripto, quando o não possam fazer
por aquelle meio;
f) Os dos officiaes de qualquer arma ou serviço, nas situações de inactividade e de disponibilidade,
exceptuando
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d'estes ultimos os desempenhando commissões ou collocados
por ordem do exercito em algum corpo, e os dos officiaes
do quadro de reserva ou reformados até ao posto 'de coronel, nos quarteis generaes das divisões ou commandos militares dos Açores e Madeira em que se achem apresentados ;
g) Os dos officiaes combatentes e não combatentes qu~
façam parte dos quadros das unidades do exercito, embora na disponibilidade, nas mesmas unidades.
2. o Nae estações acima citadas, e onde ficam existindo
registos de matricula para officiaes não arregimentados,
serão os mesmos registos constituidos por folhas de matricula, modelo n." 1, do regulamento. geral para o serviço.
dos corpos do exercito, formuladas segundo os preceitos
do mesmo regulamento.
3. o Para a constituição dos registos serão em tempo competente remettidas ás estações de que trata o n. o 1, as folhas de matricula e os necessarios documentos de transferencia a que allude o artigo 272.0 do regulamento geral
para o serviço dos corpos do exercito, dos officiaes collocados nas mesmas estações. Quando os registos se refiram a officiaes provindos directa:nente da classe civil, constituir-se-hão com as folhas de matricula organisadas nas
estações que para isso possuam os elementos necessarios,
4. o Quando, depois, algum official, por mudança de situação ou collocação, tenha de constar d'outro registo,
será enviada ao seu destino a respectiva folha de matricula, se a folha houver sido recebida, de outra estação
por aquella que tem de a expedir, e depois de lhe se~
rem feitos os devidos averbamentos, /LOS quaes se seguirá, entre dois pequenos e grossos traços horisontaes na
mesma linha, um numero de referencia para a margem
onde o responsavel pela escripturação do registo escreverá
a sua rubrica; sscripturando-se tambem o mesmo numero
da referencia nas casas por encerrar, e onde se não ache
escripturada verba alguma. No caso da folha de matricula
do officiaI ter sido, originariamente, organisada na direcção
ou repartição que a deva expedir, ohservar-se-ha então o
disposto no § 3.0 do artigo 251.0 do regulamento geral
para o serviço dos corpos do exercito.
5. o Nas estações onde, por esta determinação, ficam existindo registos de matricula, terão estes um indice consoante o modelo junto, no qual e na casa «Observações» se esoripturarão todas as verbas que devam ser lançadas tambem nas folhas de matricula, e correspondentes ao' tempo
em que os offíciaes se conservem n'aqueIlas estações.
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Igualmente
serão eseripturadas,
na 'mesma casa, as verbas constantes das folhas de matricula de officiaes regressados de ministerios estranhos ao da guerra, e correspondentes ao tempo em que os officiaes permaneceram
em
serviço nos mesmos ministerios.
O índice, a que allude este numero, será formado por
300 folhas de papel almaço, destinando- se cada pagina
para dois registos. Quando no espaço correspondente
ás
observações de um registo não caibam as relativas ao official n'elle mencionado, continuar-se-hão
no registo immediato se este estiver em branco, ou, no caso contrario, no
da primeira pagina em branco, fazendo-se para isso as referencias convenientes.
6. o Todas as vezes que um official for collocado em situação onde não deva ter registo de matricula, poderá esta
estação pedir, áquella onde existe o registo, para lhe ser
fornecida uma copia parcial da folha de matricula do referido official, a qual, uma vez pedida, deverá ser escripturada segundo o que dispõe a primeira parte do n. o 4.0
d'esta determinação,
e devolvida á estação que a forneceu, depois de encerrada, quando o official deixe de desempenhar o serviço a que acima se allude.
7. o Dado o disposto no numero antecedente,
a copia a
remetter á estação, que a solicite, limitar-se-ha,
alem dos
dizeres do cabeçalho,
a mencionar os averbamentos
correspondentes á casa «Designação do estado civil»; ao assentamento de praça, condecorações como praça de pret e
official, datas das promoções aos differentcs postos de official, augmentos e diminuições no tempo de serviço, c os
relativos ás condemnações
dos tribunaes
e infracções de
disci plina.
8. o Os assentamentos
dos officiaes, actualmente
existentes em livros de matricula nas estações que ficam indicadas, serão encerrados, logo que os officiaes, que n'elles
figuram, transitem
para estação onde tenham nova matricula, ou serão encerrados e substituidos por folhas de
matricula quando, em qualquer das casas do mesmo livro,
se não possa, se preciso for, continuar
a escripturação.
Igualmente nas estações em que, ao presente, haja ainda
antigas notas de assentamentos,
far-se-ha a substituição
d'estas por folhas de matricula, á proporção que os officíaes, a quem ellas digam respeito, passem a constar de
novo r~gisto de matricula.
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5. o - Secretaria d' estado dos lIegocios da guerra - Direcção geral- 3.a Repartição
Para cumprimento do artigo 26.0 do regulamento sobre
substancias explosivas, approvado por decreto de 24 de
dezembro de 1902, se publicam os seguintes alvarás e
avisos:
lIiuisterio dos uegocios do reine - Direcção geral de saude e heneliceneia publica
1.' RtJlarlição

Eu EI-Rei faço saber aos que este meu alvará de licença virem que, attendendo ao que me foi representado
por Fortunato de Oliveira Gonçalves, do Jogar do Outeiro,
freguezia de Guinchões, concelho de Fafe, districto de
Braga, pedindo licença para o estabelecimento de uma
officina pyrotechnica destinada á fabricação de fogos de
artificio e tambem das substancias explosivas necessarias
para tal fim;
Vista a lei de 24 de maio de 1902 e o decreto regulamentar de 24 de. dezembro de 1902;
Visto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Fortunato de Oliveira
Gonçalves a licença para a installação de uma officina
pyrotechnica destinada ao fabrico e carregamento de cartuchos, confecção de fogos de artificios pyrotechnicos e
fogos corados, no referido logar do Outeiro, podendo tambem fabricar os corpos explosivos precisos para estes produetos, ficando o concessionario obrigado ao disposto nos
citados diplomas e mais ás seguintes condições geraes e
especiaes:
La Entrar na caixa geral de depósitos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 100;$000 réis, importancia da caução definitiva arbitrada.
2. a Cumprir todas as prescripções de segurança. estabelecidas no regulamento de 24 de dezembro de 1902.
3. a Só poderá fabricar os explosivos destinados á confecção dos fogos de artificio da sua officina, não lhe sendo
permittida a venda dos mesmos explosivos.
4. a Só poderá começar a laborar e funccionar depois
de ter permissão dada por eseripto pelo administrador do
concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo
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inspector de serviço de artilheria ou por delegado seu a
requerimento do interessado.
'
6. Não effectuar a cessão ou transferencia sem previa
auctorisação do governo.
0. Acceitar a visita ordinária ou extraordinaria do official de artilheria inspector ou do seu delegado, e bem assim a do engenheiro chefe da circumscripção dos serviços
technicos da industria, permittindo-Ihe que examine as
condições da installação, verifique a producção da fabrica
e proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente 61'denadas.
7. a Não effectuar trabalho nocturno.
Pelo quc mando ás audoridades, tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu
alvará competir, que o cumpram e guardem e o façam
cumprir e guardar tão inteiramente como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e seIlado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no paço, cm 2 de junho de 1909.=EL-REI.=
TVenceslau de Sousa Pereira Lima.
11

11

Eu EI-Rei faço saber aos que este meu alvará de licença
virem que, attendendo ao que me foi representado por Antonio Gonçalves, do logar de Villar, freguezia de Travassós, concelho de Fafe, districto de Braga, pedindo licença
para uma officina PYT.otechnicade fogos corados e de fabrico dos explosivos necessarios para a sua industria;
Vista a lei de 24 de maio de 1902 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro de 1902;
Visto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Antonio Gonçalves a licença para a installação de uma officina pyrotechniea destinada ao fabrico e carregamento de cartuchos, confecção
de fogos de artificios pyrotechnicos e fogos corados, no
sitio de Barradas da referida freguezia, podendo tambem
fabricar os corpos explosivos precisos para estes productos, ficando o concessionario obrigado ao disposto nos
citados diplomas e mais ás seguintes condições geraes e
especiaes:
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na caixa geral de depositas, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 100auOO réis, importancia
da caução definitiva arbitrada.
2. a O edifício será circuitado por um muro, apenas com
uma porta para o lado do norte, e com a altura de 3 me.
tros, pelo menos, acima do solo; dos tres corpos de edificio desenhados na planta, os dois extremos serão os destinados ao fabrico e manipulação
e o central a deposito
de productos;
no corpo do edificio em que se fabrique a
pólvora, será expressamente
prohibido o fabrico dos fogos
de artificio; a cobertura
de cada corpo de edificio será
separada da do adjacente ou adjacentes e constituida
de
madeira e telha não argamassada
e tão leve quanto poso
sivel.
3.a Só poderá começar a laborar e funccionar depois
de ter permissão dada por escripto pelo administrador
do
concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo
inspector de serviço de artilharia ou por delegado' seu, a
requerimento
do interessado.
4. a Não effectuar a cessão ou transferencia
sem previa
auctorisação do governo.
5. a Acceitar a visita ordinaria ou extraordinaria
do officiaI de artilheria inspector ou do seu delegado, e bem assim a do engenheiro chefe da circumscripção
dos serviços
technicos da industria, permittindo-lhe
que examine as condições da installação,
verifique a producção da fabrica e
proceda ás pesquisas
que lhe forem superiormente
ordenadas ..
6:a Não effectuar trabalho nocturno.
7." Só poderá fabricar os explosivos destinados á confecção dos fogos de artificio da sua officina, não lhe sendo
permittida a venda dos mesmos explosivos.
Pelo que mando ás auctoridades,
tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu
alvará competir) que o cumpram e guardem e o façam
cumprir e guardar tão inteiramente
como n'eIle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e seIlado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no paço, em 2 de junho de 1909.=
E L-REI. =

Wenceslau de. Sousa Pereira Lima.
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Eu EI-Rei faço saber aos que este meu alvará de licença virem que, attendendo ao que me foi representado
por Joaquim Pereira,
do logar Valmelhorado, freguezia
de Oliveira do Douro, concelho de Sinfães, districto de
Vizeu, pedindo licença para estabelecer uma officina exclusivamente
destinada a preparações pyrotechnicas,
artificios de fogo e foguetes;
.
Vista a lei dc 24 de maio de 1902 e o decreto regula.mental' de 24 de dezembro de 1902;
Vi to o parecer ela commissão dos explosivos;
Consideran lo estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Joaquim Pereira a licença para a installação de uma officina exclusivamente
destinada
a preparações pyrotechnicaa,
artificios de fogo,
foguetes ou manipulações analogas de corpos explosivos
ficando o conccssionario
obrigado ao disposto nos cita~
dos diplomas e mais ás seguintes condições 'gerafJs e especiaes :
1.a Entrar na caixa geral de depósitos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 50:000 réis, importancia
da caução definitiva arbitrada.
2. a .A barraca deverá ter uma parede fraca voltada para
o cabeço do terreno que lhe fica eminente; deverá construir uma pequena barraca para guarda dos productos
preparados diariamente;
a officina propriamente
dita será
separada <.10 deposito de materias primas por uma parede
de alvenaria de 00 centímetros de €'spessura, sem abertura de communicação com a officina, devendo a parede
prolongar-sc em guarda-fogo 30 centímetros para cima do
telhado e plu'a fórà da fachada do edificio; a cobertura
será leve; e mio poderá ter em deposito mais de 2 kilogrammas de dynamite.
3.' Só poderá começar a laborar e funccionar depois de
ter permissão dada por escripto pelo administrador do eoncelho 011 bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector de serviço de artilheria ou por delegado seu, a requerimento do interessado.
,
4. tl Não effectuar a cessão ou transferencia
sem previa
auctorisaçâo do governo.
5. a Acceitar a visita ordinaria ou extraordinaria
do officíal de artilheria inspector ou do seu delegado, e bem assim a do engenheiro chefe da circumscripção dos serviços
technicos da industria, permittindolhe
que examine as con-
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dições da installação, verifique a producção da fabrica e
proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente ordenadas.
6.a Não effectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando ás auctoridades, tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu alvará competir, que o cumpram e guardem e o façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no paço, em 9 de julho de 1909. = EL-REI. =
Wenceslau de Sousa Pereira Lima.

Eu EI-Rei faço saber aos que este meu alvará de licença virem que, attendendo ao que me foi representado
por Antonio cip. Magalhães Alves, do logar de Paçô, freguezia de Ribas, concelho de Celorico de Basto. districto
de Braga, pedindo licença para construir uma fabrica py_
rotechnica, destinada a confecção de fogos de artificio e
bem assim ao fabrico das substancias explosivas necessárias
para tal fim, no sitio de Ribeiro da Burra, da referida
freguezia;
Vista a lei de 24 de maio de 1902 e o decreto regulamentar de ~4 de dezembro de 1902;
Visto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Antonio de Magalhães
, Alves a licença para a installação de uma fabrica pyrotechnica, destinada ao fabrico e carregamento de cai-tuchos, confecção de fogos de artificies pyrotcchnicos e fogos corados, podendo tambem fabricar os corpos explosivos precisos para estes productos, no sitio de Ribeiro da
Burra, fregueaia de Ribas, concelho de Celorico de Basto,
districto de, Braga, ficando o concessionario obrigado ao
disposto nos citados diplomas e mais ás seguintes condições geraes e especiaes:
1.a Entrar na caixa geral de depósitos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
d"e 100t$000 réis, importancia da caução definitiva arbitrada.
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2. a S6 poderá fabricar explosivos destinados á confecção dos fogos de artificio da sua officina, não lhe sendo
permittida a venda dos mesmos explosivos .
. 3. a Só poderá começar a laborar e funccionar depois
de ter permissão dada por escripto pelo administrador
do
concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo
inspector
do serviço de artilheria ou por delegado seu, a
requerimento
do interessado.
4. a Não effectuar a cessão ou transferencia
sem previa
auctorisação do governo.
5.a Acceitar a visita ordinaria ou extraordinaria
do officíal de artilheria inspector ou do seu delegado, e bem assim
a do engenheiro chefe da circumscripção
dos serviços technicos da industria, permittindo-lhe que examine as condições da installação, verifique a producção da fabrica e proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente ordenadas.
. G.a Nilo effectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando ás auctoridades, tribnnaes, funccionarios
e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu alvará
competir, que o cumpram e guardem e o façam cumprir e
guardar tão inteiramente como n'elle se contém.
Xão pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no paço, em 9 de julho de 1909.=EL-REI.=

Wenceslau de Sousa Pereira Lima.

Declarando
a caducidade,
nus termos do disposto no
artigo 39.0 do mesmo regulamento,
da Iícença concedida
a Adriano da Cunha & Irmão, para o estabelecimento
de
urna officina pyrotechnica no sitio do Lameiro, freguezia
e concelho de Cantanhede, c10 districto de Coimbra, por
estar incurso nas disposições do n. o LOdo artigo 38.0 do
mencionado regulamento.

Declarando
que é retirada a licença concedida a João
José Pereira, proprietário da officina pyrotechnica estabelecida 110 logar de Coelheiros,
freguezia e concelho de
Povoa de Varzim, do districto do Porto, por estar incurso
nas disposições do artigo 33.0 do respectivo regulamento.
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La Serie

Rfparli~ãó

Para conhecimento das differentes auctoridades militares
se publica o seguinte:
Secretaria da guerra _1.:l Direcção - 2. a Repartição.
-Oircular
n." 8.-Lisboa,
J6 de novembro de 1909.Ao sr. commandante da 1. a divisão militar. - Lisboa. _
Do director geral.
Encarrega me s. ex, a O ministro da guerra de dizer a
v. ex.", para seu conhecimento e devida execução, que a
remissão nos termos do n.? 2.° do artigo 154.° do regulamento do recrutamento, concedida pela circular n. ° 8 de
3 de dezembro de 1903, e outras posteriores, seja regu.
lada por esta circular nos seguintes termos:
1. ° É permittido a todas as praças pertencentes ás armas de engenheria, artilharia e cavallaria poderem remir-se
nos termos do n.? 2.° do artigo 154.° do regulamento do
recrutamento, observando-se os preceitos estabelecidos no
§ 3.° do citado artigo e n.OS1.0, 2.° (com a alteração da
1.. parte da circular de 10 de maio de 1906), 3. ° e 5.° do
artigo 157.°;
2. ° O requerimento pedindo a remissão será acompanhado do recibo da quantia de 50aOOO réis, que é paga
previamente;
3.° Concedida a remissão, as praças têem immediatamente passagem ao regimento de infanteria ou batalhão
de caçadores que indicarem no requerimento, escripturando-se-lhes nos documentos de transferencia a seguinte
verba «Por se ter remido nos termos da circular ele 16 de
novembro de 1909, passou ao '" '" em .,. ~ ;
4. ° A remissão póde effectuar-se antes da epocha normal da encorporação,
observando se o disposto no artigo 156.° N' este caso será lançada na guia '"/9 a seguinte
verba comprovativa do novo destino «Por se ter remido
nos termos da circular de lG ele novembro de 1D09, vae
incorporar-se no ... », ficando o recibo da quantia paga
arehivado no districto;
5. ° Todas estas praças serão transferidas para a 2. a reserva logo que satisfaçam ás condições do n. ° 2.° do artigo 154.0 já citado. = José do Ca1'valhal e Cm'valho, general de brigada.
Identica ás 2.a, 3.a, 4.a, 5.11 e 6.11 divisões militares,
commandos militares dos Açores e Madeira e campo entrincheirado de Lisboa.
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Rectificações
Na
linha
ler-se
No
cado
anuo,

ord em do exercito n.? 15 de [) de novembro ultimo, pago 630
4, onde se lê «natureza do alistamento ou readmissão», dev~
«natureza do alistamento ou admissâo».
modelo n.v 33 do regulamento do arsenal do exercito, publina ordem do exercito n.? 14 de 23 de setembro do corrente
o verso deve Bel' precisamente igual ao rosto.

José Manuel d'Elvas Cardeira.
Está

conforme.

o

direotor geral,

'rfUVfycdí/de ~

d~d- rú~tÁ'

SECRETAR!! D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
18 DE DEZEMBRO DE 1909

ORDEM DO EXERCITO
(1.' Serie)

Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.o -

Decretos

Secretaria d'estado dos nrgocios da guerra- Repartição do gabinete
Hei por bem approvar e mandar pôr em execução o novo
estatuto da cooperativa militar, creada por decreto de 18
de outubro de 1893, que faz parte d'.este decreto e baixa
assignado pelos ministros P. secretarios d' estado dos negocios da guerra e da marinha e ultramar,
Os mesmos ministros e secretarios d'estado assim o tenham entendido e faç-am executar. Paço, em 9 de dezembro de 1909. = REI. = Manuel da Te1'1'aPereira Vianna. = José Manuel d'Elvas Cardeira

.

Estatuto da cooperativa mllltar
(Sociedade

anonyma de responsabilidade

Organisação

limitada)

social

CAPITULO 1
Disposições nmüamentaes

,

Artigo 1.0 Denominação.-A
sociedade anonyma de responsabilidade
limitada denominada .Cooperativa
militar s
funcciona como sociedade de credito e consumo, e tem a
séde em Lisboa, no edifício que pelo governo é posto á
sua disposição.
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§ unico. São consideradas
como succursaes
todas as
cooperativas militares que acceitarem o presente pacto social, nos termos dos artigos 63.0 a 65.0 d'este estatuto.
Art 2.0 Capital.-O
capital social será variavel e representado por acções do typo e fôrma estabelecidos nos
artigos 75.0 e 76.0
Art. 3.0 Objecto.- O objecto d'esta sociedade é:
1.0 Servir de caixa economica aos socios, capitalisandolhes as quantias que depositarem
e facultando-lhes
emprestimos j
2. o Estabelecer
casas de venda onde os socios possam
adquirir generos de alimentação, artigos militares e outros
de uso commum ;
3.0 Crear ou coadjuvar quaesquer instituições,
associações ou serviços, que sejam de reconhecida utilidade para
os socios e empregados j
4. o Prestar "ao estado todos os serviços compatíveis com
os seus recursos.
Art. 4.0 Espeeie e du?·ação.- Esta sociedade é considerada, para todos os effeitos, como instituição official e de
utilidade publica, e, commercialmente,
é uma sociedade
cooperativa anonyma de responsabilidade
limitada e duracão illimitada.
>
Art. 6. o Organisação legal. - Esta sociedade regula-se
pelo presente estatuto e pelas disposições do codigo commercial e de outras leis, que lhe sejam relativas.
§ unico. O presente estatuto só pó de ser alterado em
assembléa geral, devendo as alterações ser confirmadas
pelo governo.
CAPITULO II
Socios
Art.

6. o Admissibilidade. - Podem

ser

ndmittidos

so-

CIOS:

1.o Os ministros d' estado effectivos e honorarios ;
2. o Os officiães do exercito de terra e mar, da metropole e províncias ultramarinas,
guardas marinhas e individuos com graduação de official;
3. o Os empregados civis dos ministérios da guerra e da
marinha, nomeados por decreto e de categoria não inferior
de amanuense ;
4. o Os aspirantes a official, cadetes, aspirantes de todas
as classes da armada, aspirantes a facultativo do ultramar
e os alumnos do real collegio militar, quando auctorisados
por seus paes ou tutores, sendo menores;
á
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5. ° As collectividades militares, taes como escolas, corpos de tropa, ranchos de officiaes, cooperativas,hibliothecas, gremios, etc., e quaesquer instituições mantidas por
militares;
6.0 As viuvas, filhas solteiras ou viuvas, filhos menores
ou maiores impossibilitados, mães viuvas, paes impossibilitados e irmãs solteiras ou viuvas dos socios fallecidos .
7.° O guarda-livros, os medicos civis que prestam 'serviço clinico aos socios por intermedio da cooperativa militar e o pbarmaceutico.
§ unico. Deixam de ser socios:
1. ° Os individuos mencionados no n. o 4.° e 7.° d'este
artigo, quando percam a qüaJidade que lhes deu direito á
admissão;
2.0 Os individuos mencionados no n." 3.°, quando deixem o serviço publico, salvo o caso de reforma;
3. ° As filhas e irmãs solteiras, quando contrahirem matrimonio, e as viuvas, quando passarem a segundas nupcias.
Art. 7.0 Para ser admittido socio é necessario:
1. ° Adquirir uma acção;
2. ° Pagar a joia de l~OOO réis.
§ unico. São isentos do pagamento de joia os individues
a que se refere o n." 6.° do artigo 6.°
Art. >:l.0 Classificação.-Os socios são classificados em
fundadores, ordinarios, extraordinarios e benemeritos.
§ 1. ° Socios fundadores são os que se inscreveram na
fundação da sociedade em 1893 e aos quaes foi conferido
o respectivo diploma, sendo considerados como socios 01'dinarios para todos os effeiíos do presente estatuto.
§ 2.° Socios ordinarios são os individues especificados
nos n.os L." e 2.° do artigo 6.°, que possuam ou subscrevam uma ou mais acções.
.
§ 3.° Socios extraordinarios são os individuos ou collectividades, a que S6 referem os n.OS 3.° a 7.° do citado artigo, nas mesmas condições dos mencionados no paragrapho anterior; os officiaes que, tendo solicitado a demissão
desejem continuar a estar agremiados na cooperativa, ~
os alferes que, regressados do ultramar, voltem á sua anterior situação, quando esta não lhes dê categoria para
serem socios ordinarios.
§ 4.0 Os socios ordinarios e extraordinarios podem ser
cla88ificados benemeritos sempre que a assembléa geral
os julgar dignos d'este titulo, attendendo aos serviços relevantes que tiverem prestado á sociedade.
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Direitos
Art. 9.° São communs aos socios ordinários e extraordinarios os seguintes direitos:
1.0 Pagar a importancia das acções que adquirirem, de
prompto ou por meio de quotas mensaes de 500 réis ou
seus multiplos;
2. o Realisar operações na caixa economica ;
3. ° Fornecer-se
a dinheiro, a prompto, por deducção
nos vencimentos ou a prestações;
4.° Receber o dividendo arbitrado
ás acções que possuírem e o bonus do consumo;
5. ° 'I'ransmittir as suas acções, mediante legalisação da
direcção;
6.° Receber, gratuitamente,
o exemplar do estatuto a
que esteja annexo o seu diploma, e bem assim todas as
publicações da sociedade;
7. o Exonerar-se
da sociedade,
quando transmittam
ou
reembolsem todas as suas acções;
8.0 Reclamar dos fornecedores,
dos empregados e do
pessoal maior 'para a direcção, d'esta para o conselho fiscal e d'este para a assembléa geral.
. § unico. O numero de acções reembolsadas nus termos
do n.? 7.° d'este artigo não poderá exceder, em cada
anno, a média das acções subscriptas nos ultimos tres annos.
As acções reembolsadas
por esta fôrma, serão depois
averbadas aos socios de novo inscriptos
ou que augmentem o seu capital.
Art. 10,0 Os socios ordinarios têem mais os seguintes
direitos:
L." Assistir, discutir e votar nas reuniões da assembléa geral, por si ou como representantes
de outro socio,
sempre que tenham uma acção liberada trinta dias antes
da reunião e em iguaes condições esteja o socio represent.ado;
2. o A presentar, em assembléa geral, quaesquer propostas que julguem convenientes aos interesses da sociedade;
3. o Ser eleitos para os corpos administrativos;
4.° Fazer-se representar
nas aesernbléas geraes por um
socio ordinario, mediante procuração legal;
5.0 Examinar
a escripturação
e documentos da sociedade, nas epochas regulamentares,
e com a unica excepção
.das contas correntes dos outros socios ;
.
G.o Protestar contra as deliberações da assembléa ge-
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ral, oppostas ao determinado na lei ou estatuto, e requerer a sua annullação, nos precisos termos do artigo 146.0
do codigo commercial.
Deveres
Art. 11.0 São communs aos socios ordinarios e extraordinários os seguintes deveres:
1 o Satisfazer os pagamentos
na sé de da sociedade ou
por deducções nos seus vencimentos, conforme o disposto
no capitulo XIII;
2.0 Sujeitar-se aos prejuizos sociaes, proporcionalmente
ao numero de acções que possuirem ou tenham subseripto,
embora não inteiramente pagas.
Art. 12.0 Os socios ordinarios têem mais o dever de
exercer os cargos para que sejam eleitos, salvo se for
0
acceita a sua escusa, nos termos do n." 1.0 do artigo 41.
0
e nos do artigo 48.
Penalidades
Art. 13.0 O membro do conselho fiscal ou da direcção,
que se recusar ao desempenho
do cargo para que for
eleito, ou faltar a tres sessões seguidas, sem motivo que
se julgue attendivel,
terá de pagar à multa de lO~OOO
réis,
§ unico. As multas reverterão a favor da caixa de auxilio na inhabilidade dos empregados.
A rt. 14.0 Só são competentes para avaliar a justificação
das faltas ás differentes sessões as collectividades em que
ellas se derem.
Art. 15.0 Os socios que não satisfizerem
a joia ou o
capital subseripto, n~s prasos a que se obrigaram, serão
onerudos com 0,5 por cento ao mez sobre as quantias
vencidas c não pagas.
Se, pa·ssados tres mezes depois do vencimento da ultima presta~ão, não liquidarem o seu debito, ser-lhes-ha
restituido o capital, deduzindo o juro em divida.
Art. 16.0 Incorrem na pena do exclusão:
1. Os socios que pratiquem
quaesquer actos considerados irregulares
pela direcção e que a assembléa geral
julgue não deverem continuar na sociedade;'
2.0 Os socios a quem, por julgamento,
seja imposta
pena que importe a demissão.
§ uuico. A pena de exclusão só póde ser applicada pela
aseembléu geral.
Art. 17.0 Quando tenha de votar-se a exclusão de algum
socio, o presidente
da assembléa geral notífícar-lhe-ha,
(I
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com .oito dias de antecedencia,
o dia e hora da reunião, e
o socio apresentará,
querendo, a sua defesa, pnr si ou por
outro socio, com procuração legal.
§ 1.0 Quando o socio não quizer comparecer á reunião
da assembléa,
ou não se representar,
declaral-o-ha por
escripto ao presidente. Não o fazendo, será lido, quando
se abrir a sessão, o certificado da notificaçào, prose guindo
o julgamento
na. ausencia do socio.
§ 2.0 A exoneração e exclusão dos sócios far- se-ha nos
precisos termos dos artigos 221.0 e 222.0 do codigo commercial.
Organisação administrativa
CAPITULO III
Entidades administrativas
Art. 18. Administração, - A administração
dade é exercida petas seguintes entidades:
1.a Assembléa geral;
2.a Conselho fiscal;
3. a Direcção.
0

da soei e-

CAPITULO IV
Afsembléa geral
Art. 19.0 Constituição.-A assembléa gera, é constituida vela reunião dos socios ordiuarios,
no uso de todos
os seus direitos, que possuam uma ou mais !tCÇ'fH:'S liberadas trinta dias antes d'aquelle em que ella se (tfl'duar.
§ 1.0 A assembléa considerar-se-ha
legalmente constituida, um quarto de hora depois da indicada !lOS respectivos annnncios, estando presentes, pelo menos, trinta socios ordinarios.
§ 2.0 Quando não se reuna o numero indicado no paragrapho anterior,
a assembléa será immcdiatan.vute
convotada para nova reunião, no praso de quinze a vinte
dias, constituindo-se
e resolvendo com qualqu- I' numero
de socios.
Exceptua-se,
porém, o caso da assernbléa g-ral para
dissolução
da sociedade e nomeação de liquidaun ios, cujas
resoluções só serão validas quando se reuna mais de metadedos
socios, representando,
pelo menos, tres quartas
partes do capital social.
§ 3.0 Cada socio dispõe, por si, apenas de um voto,
seja qual for e numero de acções que possuir.
§ 4. o .Quando a sociedade emitta obrigações, não podem
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os obrigacionistas,
n10 socios ordinários, tomar parte nas
assembléas .
. Art. 20.0 Pre!idencia. --:-~ua Magestade EI-Rei é o presidente honorano e os ministros da guerra e marinha osvice-presidentes
honorarios da assembléa geral.
§ unico. O presidente e o vice-presidente effectivos serão officiaes generaes, do exercito ou da armada, e os secretarios dois socios ordinários, eleitos annualmente pela
assembléa geral.
a) Na falta do presidente e vice-presidente
effectivos
presidirá o offieial mais graduado que estiver presente ;
não faça parte dos corpas gerentes;
b) Na falta de qualquer dos secretariol:! exercerá o seu
logar um soei o, na occasião convidado por quem presidir,
Art. 21.0 Reuniões. - A asaembléa geral reune ordinaria ou extraordinariamente
nos dias para que for convocada pelo seu presidente.
§ 1. o As assembléas ordinarias realisar-se-hão em duas.
sessões, sendo uma no primeiro trimestre de cada anno, parll
apresentação
do relatorio e contas do anno findo, a outra
na primeira quinzena de dezembro para a eleição da direcção, conselho fiscal e mesa da assembléa geral, que
devem entrar em exerci cio no anuo immediato.
§ 2.0 As reunii5es extraordinarias
effectuar-:3~-hão quan·
do a direcção, o conselho fiscal, ou um grupo de, pelo
menos, vinte socíos as solicitem ao presidente,
ou ainda
quando este as julgue necessarias.,
§ 3.0 A convocação para as reuniões é feita com quinze
dias de antecedencia, pelo menos, no boletim da sociedade
e em dois jornaes dos mais lidos da capital, devendo repetir-se o aviso convocatorio nos mesmos jornaes na vespera do dia em que tenha de effectuar-se a reunião.
§ 4.0 Em todas as reuniões da assembléa geral se tratará, na segunda parte da ordem, de apreciar qualquer reclamação dos socios yue seja presente com o parecer dos
corpos gerentes.
Art. 22.0 Deliberações. - As deliberações
são tomadas.
por maioria absoluta de votos.
§ 1.0 A assembléa só póde occupar-se dos assumpto
para que for convocada, sendo nulla toda a deliberação
sobre os que sejam estranhos aos indicados na ordem de
convocação, salvo se tal deliberação for eommunicada aos
socios não presentes pela mesma fórma da convocação, e
não houver protesto dentro do praso de trinta dias.
§ 2.0 Quando a assembléa tenha de resolver sobre
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questões administrativas
ou alterações
do estatuto,
de-.
vem estas ser-lhe apresentadas
com pareceres
escriptos
da direcção e conselho fiscal, dentro do praso de trinta
dias.
§ 3.0 São nullas as deliberações tomadas pela assembléa, quando esteja irregularmente
constitui da.
Art. 23.0 As deliberações
tomadas contra os preceitos
da lei geral ou e statuinte tornam de responsabilidade
illimitada a sociedade, mas unicamente
para os socios que
as acceitarem.
Art. 24.0 Competencia da assembléa. - Compete á assembleia geral:
1.0 Discutir, approvar ou modificar os balanços annuaes
e relatorio do conselho fiscal e resolver os assumptos para
q ne tenha sido convocada;
2.0 Eleger os membros neeessarios para os differentes
cargos da sociedade e seus supplentes;
3.0 Alterar o estatuto e resolver definitivamente
sobre
qualquer duvida na sua interpretação;
.
4. o Apreciar colleetivamente
os actos dos corpoi!! administrativos e fazer executar o presente estatuto e as suas
deliberações;
5. o Resolver as reclamações feitas contra o conselho fiscal e revogar o mandato aos membros d'este conselho ou
da direcção quando verificar a existencia de irregularidades por que sejam responsaveis ;
6.0 Resolver quando a cooperativa deva suspender as
suas operações, no total ou em parte, em consequencia de
guerra ou perturbações
internas, ou continuar o seu funccionamento como auxiliar dos fornecimentos
aos officiaes
em campanha:
7. o Applicar aos socios a pena de exclusão;
8. o A uctorisar quaesq\lel' contractos que não sejam da
competencia dos outros corpos administrativos;
9.0 Nomear os liquidatarios e seus supplentes, devendo
para este fim constituir-se pela fórma prescripta na parte
final do § 2.0 do artigo 19.0 e § unico do artigo 86;
10.0 Fixar o praso da liquidação e prorogal-o por uma
só vez até metade do tempo primitivamente
marcado;
Art. 25.0 Competencia do presidente. - Ao presidente da
assembléa geral compete:
1. o Convocar a assembléa para as suas reuniões, communicando aos ministerios da guerra e da marinha o dia,
hora, local e objecto d'essas reuniões;
2.0 Communicar
aos ministerios
da guerra e de mari-
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nha quaes os individuos eleitos para os differentes cargos
e aos socios a sua eleição;'
'
3. o Corresponder-se com os ministerios da gnerra e da
marinha sobre quaesquer assumptos que não sejam da especial competencia do conselho fiscal ou da direcção;
4. o Convidar os socios que hão de substituir nas sessões
03 secretarios;
5. o Assignar as actas das sessões.
.
Art. 26." Competencia dos secretcwios. -Aos secretarios
compete:
1. o Fazer todo o expediente da mesa da assembléa geral;
2. o Lavrar e assignar as actas das sessões;
3.0 Ter á sua guarda o respectivo archivo ;
4. o Verificar a legalidade das procurações apresentadas;
5.o Enviar aos presidentes do conselho fiscal, da direcção ou de qualquer commissão especial, as copias das propostas sobre que as mesmas collectividades tenham de dar
0
parecer, DOS termos do § 2.0 do artigo 22.
CAPITULO V
Conselho fiscal

Art. 27.0 Composição. - O conselho fiscal, cujas' funcções são gratuitas, é formado por um presidente, official
general, coronel ou capitão de mar e guerra, e dois vo·
gaes, officiaes superiores, um do exercito e outro da armada, todos soeios ordinários e eleitos pela assembléa geral.
§ 1.0 O presidente do conselho fiscal será sempre mais
graduado ou antigo que o presidente da direcção.
§ 2.0 Haverá tres supplentes, com a mesma graduação
dos effectivos, tambem eleitos pela assembléa geral, os
quaes serão chamados por ordem de votação, e em igualdade d'esta, pela de antiguidade de sacio, de ;modoa manter-se a constituição indicada no presente artigo.
Art. 28.0 Reuniões. - O conselho fiscal reune, ordinariamente, uma vez em cada mez., para ouvir () relatorio do
vogal de serviço e sobre elle deliberar, e extraordinariamente, sempre que for necessario, ou a pedido do presidente da direcção.
.
§ 1.0 No impedimento dos membros effeetivos, serão chamados os supplentes, em harmonia' com o § 2.0 do artigo
anterior.
§ 2.0 Ás suas reuniões deve assistir, com voto consultivo, o presidente da direcção. ,
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Art. 29.0 Competencia. -O conselho fiscal é encarregado da vigilancia geral dos interesses
da sociedade, e
confia a execução das suas decisões a um dos seus membros que, para todos os effeitos, o representa,
e compete-lhe:
1. o Examinar
e fiscalisar,
sempre que julgue conveniente, e pelo menos uma vez em cada mez, collectivamente ou por intermédio do seu representante,
a existencia em numerário, os documentos das transacções e a escripturação
da sociedade, authenticando
com a sua assi.gnatura os balancetes mensaes;
2.0 Assistir ou fazer-se representar
nas sessões da direcção sempre que o julgue conveniente;
3. o Verificar o cumprimento
da lei e do estatuto por
parte da direcção e no que se refere á intervenção dos
socios nas assembléas ;
4.0 Communicar ao presidente da assembléa geral qualquer irregularidade
commettida pelo pessoal da sociedade;
5. o Informar as reclamações enviadas por outras cooperativas ás instancias superiores;
6.0 Informar
a asserubléa gera), e dar parecer justificado sobre todas as reclamações que tenham de ser por
ella resolvidas;
7.0 Resolver as questões que lhe forem a,presentadas
pela direcção, e ~ reclamações dos socios, quando digam
respeito a actos d'esta collectividade;
H.O Dar parecer,
quando seja consultado, sobre a melhor applicação dos fundos sociaes, bem como sobre todas
as questões administrativas
que tenham de ser presentes
á assembléa geral, e estabelecer, mediante proposta da direcção, as taxas dos depositos á ordem e a praso ou por
outras transacções propostas á sociedade;
9. o Resolver as questões não previstas
no estatuto e
submettel-as,
na primeira opportunidade,
á apreciação da
assembléa geral;
,10.0 Fazer-se representar
na assembléa geral por qual,quer dos seus membros;
.
11.0 Julgar as faltas commettidas
pelos socios, solicitando a convocação da assembléa geral para os casos em
que tenha de ser applicada a pena de exelusão ;
12.0 Applicar 8.S penas de multa e de perda parcial de
-díreitos ;
13.0 Vigiar as operações de liquidação da sociedade;
14. o Proceder j nos termos da lei, contra a direcção
-quando esta commetta qualquer infracção.
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Art. 30.0 Competencia do presidente. - Compete em especial ao presidente do conselho fiscal:
1.0 Conyocar o conselho para as suas reuniões';
2. o Escolher o secretario e o relator;
3.0 Escolher, em cada trimestre, um dos membros do
conselho, para o representar junto da direcção;
4.0 Assimar as actas e toda a correspondc.ncia do conselho;
5. o Assistir á entrega da gerencia feita pela direcção e
dar posse ú nova direcção, assignando a respectiva acta.
Art. 31.0 RI3,cpollsabilidade. - Os membros do conselho
fiscal são pcssual e solida,riamente responsaveis, nos termos d'este estatuto, pelos prejuizos que possam advir á
sociedade da sua falta de fiscaliseção e, em especial, por
actos praticsdos que excedam o seu mandato ou auctorisações esppciaes da assembléa geral.
§ unico. A responsabilidade cessa com a da direcção
cuja gerencia lhe cumpria fiscalisar, nas condições indica.
das no § 4.0 do artigo 34.0 d'este estatuto.
CAPITULO VI
Direcção

Art. 32.0 Composição. - A direcção, cujas funcções são
gratuitas, snlvo o disposto no artigo 3~)'o, é formada P()J'
um presidente, um gerente e tres vogaes.
§' 1.0 () presidente, o gerente e os vogaes, todos socios
ordinarios, serão eleitos pela assembléa geral.
§ 2.0 Haverá igual \tumero de socios ordinários eleitos
para substituir o presidente e os vogaes da direcção, na
sua ausencis ou impedimento, servindo, na falta d'estes
Bupplentes, os soeios designados pelos corpos gerentes rennidos.
Art. 33.0 Renniões.-A
direcção reune, ordinariamente
uma vez cada semana, e, extraordinariamente, sempre que
o presidente a convocar.
§ unico. É obrigatorio o mínimo de tres votos para que
as suas resoluções sejam validas.
Art. 34.0 Responsabilidade. - A direcção constitue o poder executivo da sociedade, incumbindo-lhe a boa e zelosa.
administraç;lo dos seus fundos, conforme o estatuto e resoluções legaes da assembléa geral; responde pessoal e
solidariamente por todas as operações alheias aos fins da
sociedade, aos poderes do seu mandato ou ás decisões da
mesma assembléa, com excepção dos directores que não.
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tomaram parte na resolução relativa a essas operações, ou
protestaram
contra ella, anteriormente
ao pedido da responsabilidade.
§ 1.0 E considerada violação do mandato a distribuição
de dividendos e bonus ficticios.
'
§ 2.° As deliberações da direcção contrarias ás leis ou
ao estatuto não obrigam a sociedade.
§ 3.° E expressamente
prohibido aos directores negociar por conta propria, directa ou indirectamente,
com a
sociedade.
§ 4.° A responsabilidade
da direcção cessa seis mezes
depois da approvação
do balanço e contas da gerencia,
salvo o caso de omissões ou indicações falsas, com o fim
de dissimular a situação da sociedade.
Art. 3f>. ° Competencia: - Á direcção compete:
1.0 Apresentar
ao conselho fiscal, para ser discutido na
primeira sessão ordinaria da assembléa geral, o relatorio
circumstanciado
da sua gerencia, instruindo-o com as contas e documentos designados
no artigo 180.0 do codigo
commercial,
com as propostas
sobre a distribuição
geral de lucros e sobre medidas qlle julgue conveniente
tomarem-se e careçam de approvação da assembléa, cumprindo as disposições dos §§ 2.°, 3.° e 4.° do citado artigo;
2.° Emittir o seu parecer sobre todas as questões administrativas,
e no praso de quinze dias, sobre as reclamações dos soeios, que hajam de ser submettidas á decisão da assembléa geral e não sejam da iniciativa do conselho fiscal;
,
3. ° Fazer entrega da gerencia á nova direcção eleita,
no primeiro dia util do mez de janeiro;
4.° Publicar os balanços, contas e relatorio respeitantes
á gerencia anterior;
5.° Publicar mensalmente,
por exposição na séde da
sociedade,
o respectivo
balancete, depois de visado pelo
conselho fiscal;
6. ° Propor annualmente
ao conselho fiscal as taxas a
pagar pelos depositos á ordem e a praso, ou por outras
transacções propostas
sociedade;·
7.° Propor aos corpos gerentes reunidos o estabeleci.
mento de secções, succursaes, depositos, armazens, agencias, postos de requisição, officinas, etc., que as neeessidades da sociedade aconselharem;
8.° Anctorisar os contractos;
0.° Approvar
os projectos de reparações
ou modificaá
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ções a introduzir no edificio até 50015000 réis em cada
anno, as quaes serão adjudicadas por empreitada;
10.0 Fazer-se representar
na assembléa geral por um
dos seus membros, pelo menos, alem do director gerente'
11. o Leg'alisar a transmissão das acções;
,
12.0 Fazer e modificar os regulamentos para os diversos serviços;
13.0 Distribuir

a verba destinada

a retribuir

extraordi-

nariamente o pessoal;
14. o Diligenciar
haver os debitos dos socios fallecidos
quando se reconheça a possibilidade de o fazer;
15.0 Nomear ou exonerar os chefes de secção, gerentes
das succursaee, caixa e mais pessoal, e propor aos corpos
gerentes reunidos os vencimentos do pessoal e suas alterações;
Iti." Contractar ou despedir
17. o Proceder,
nos termos
secção, caixa e guarda-livros,

todos os empregados;
da lei, contra os chefes de
quando commettam qual-

quer infracção;
18.0 Promover o cumprimento das decisões que os tribunaes proferirem, em virtude de acções intentadas pelos
0
credores da sociedade, nos termos do artigo 148. do codigo commercial;
19.0 Submetter á assembléa geral, e no praso que a
mesma lhe fixar, o inventario, balanço e contas da sua gerencia final, quando tenha sido votada a dissolução da sociedade;
.
20. o Entregar aos liquidatarios, logo apoz a approvação
das contas da sua gerencia, todos os documentos, livros
papeis, fuudos e haveres da sociedade, a fim de se começar a liquidação;
21.0 Rp,solver todos os assumptos que não sejam da especial competencia das outras collectividades administrativas.
Art.

36.0

Competencia

do presidente. -Ao

presidente

da direcção compete:
1. o Solicitar a convocaç1l.o do conselho fiscal por propria deliberação ou em cumprimento da conveniencia expressa por qualquer vogal da direcção;
2.0 Assignar os titulos nominativos, os averbamentos
das suas transmissões e as actas.
Art. 37.0 Competencia do secretario. - Ao secretario
compete:
1.U Escripturar
o livro das actas e assignal-as;
2.0 Fazer o expediente da direcção e colher todos os
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dados estatisticos julgados uteis para a boa administração
da sociedade.
Art. 38.0 Director gerente. - Ao director gerente compete:
L." Dispor da assígnatura
official e commercial da sociedade;
~. o Submetter
á apreciação
da direcção todas as propostas para contractos;
3.0 Assistir a todas as reuniões da assembléa geral e
ás do conselho fiscal, quando este julgue necessaria a sua
eomparencia ;
4.0 Receber as propostas que os sacias lhe enviem sobre questões administrativas,
submettendo-as
á apreciação
da direcção quando não lhe compita resolvel-as ;
5.0 Resolver, no praso maximo de tres dias, as reclamações que digam respeito ao pessoal seu subordinado e
aos contractos e fornecimentos,
devendo a sua decisão ser
notificada ao reclamante. Quando a decisão for contraria
ao reclamante,
será devidamente
fundamentada,
para que
a direcção possa, com segurança, aprecial-a ;
6.0 Informar
a direcção sobre os factos e transacções
que interessem á boa administração
da sociedade j
7. o Auctorisar todo o movimento de caixa;
8.0 Vigiar peJo bom funccionamento
de todas as depeno
deneias da sociedade;
!}. o Fiscalisar
os actos e superintender
no serviço do
pessoal, bem como na escripturação
e contabilidade da soo
ciedade;
10.0 Fazer aos empregados
as concessões e applicarlhes as penalidades marcadas no regulamento;
11. o Assignar os titulas nominativos e rubricar as cadernetas dos socios j
12.0 Propor á direcção todos os empregados necessarios aos serviços da cooperativa
e as suas substituições,
conforme os quadros fixados;
13.0 Propor á direcção os ordenados de todos os empregados, os augmentos que julgar conveniente fazerem-se
nos vencimentos
e a sua nomeação ou demissão, e bem
assim a distribuição da verba destinada a gratificações extraordinarias ;
14.0 Propor á direcção as gratificações
dos gerentes
das succursaes, dos chefes de secção e do caixa ;
15.0 Suspender
os gerentes das succursaes, chefes desecção, caixa e guarda-livros,
dando d'isso immediato conhecimento á direcção.
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de 360hOOO réis anArt. 39.0 Alem da gratificação
nuaes, que lhe é arbitrada, receberá o director gerente
pelo ministerio respectivo, todos os vencimentos de effe~
ctividade de serviço.
Art. 40.0 O director gerente é substituido, nos seus impedimentos temporarios, por outro vogal da direcção.
CAPITULO VII
Rennlâo dos eerpos gerentes
0

Art. 41. A mesa da assembléa geral, o conselho fiscal
e a direcção, constituindo os corpos gerentes, reunem ordinariamente
em cada anuo, no dia da primeira reunião
da direcção, a fim de tomarem posse dos seus cargos.
Reunem extraordinariamente:
1. o Para conceder ou negar a recusa pedida dos cargos
do conselho fiscal e direcção, e applicar as penalidades a
-que se refere o artigo 13.0;
2.0 Para nomear o socio ou socios que provisoriamente
devem fazer parte do conselho fiscal e direcção, fixando
a data da reunião da assembléa geral para pruceder á
eleição para os legares vagos;
3. o Sempre que seja solicitado pelo conselho fiscal ou
direcção, para resoluções de assumptos que lhe tenham
sido apresentados pelo mesmo conselho fiscal ou direcção·
4.0 Para resolver qual a parte do capital que deve se;
affecta ao fundo da caixa economica.
CAPITULO VIII
ElelçiJes
Art. 42. Listas. - As eleições são feitas em assembléa
geral e por escrutinio secreto
As listas serão tres, uma para a mesa da assembléa gerai, outra para o conselho fiscal e outra para a direcção,
devendo conter:
a) A da assembléa geral:
Para presidente, um nome (officiaI general);
Para vice-presidente,
um nome (offieial general);
Para secretarios,
dois nomes (socios ordinarios).
b) A do conselho fiscal:
Para presidente,
um nome (officiaI general, coronel ou
capitão de mar e guerra);
Para voga.es, dois nomes (officiaes superiores um do
exercito outro da armada);
0
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Para supplentes, tres nomes nas condições dos cffectivos.
c) A da direcção:
Para presidente, um nome, para gerente um nome, para
vogaes tres nomes;'
Para supplentes, quatro nomes, sendo um para presidente, todos socios ordinarios.
§ unico. São nullas as listas a que falte a indicação dos
cargos a que se destinam os individuos propostos e aquellas em que estes individuos não tenham a graduação exigida, não se contando os nomes a mais nem as repetições.
Art. 43.° Elegibilidade. - São elegíveis para os diversos cargos os socios ordinarios que possuam uma ou mais
acções liberadas e estejam no pleno uso de todos os seus
direitos.
§ 1.0 É obrigatoria a reeleição de um vogal do conselho fiscal e de um da direcção, podendo a reeleição recair nos supplcntes que tiverem servido mais de seis mezes seguidos ou interpolados.
§ 2.° Os socios que exercerem cargos remunerados na
cooperativa, cuja gratificação não estej a estipulada n' este
estatuto, não podem ser eleitores nem intervir nas eleições
dos corpos gerentes, sob pena de demissão do seu cargo.
Art. 44.° Apuramento. - Serão proclamados eleitos os
socios mais votados para os diversos cargos.
§ unico. Quando n'este numero não entrem os que devam ser reeleitos, em harmonia com o § 1.0 do artigo 43.°,
serão apurados estes, pela ordem da respectiva votação,
embora sejam excluidos outros socios mais votados.
Art. 45.° Preferencias. -Não
é accumulavel, no mesmo individuo, o exerci cio de cargos differentes,
§ 1,° Quando o eocio for votado para cargos differentes, preferirá aquelle para que tiver maior votação.
§ ~.o Quando for igualmente votado para differentes
cargos, observar-se-ha a seguinte ordem de preferencia:
1. ° Mesa da assembleia geral j
2. o Conselho fiscal;
3. o Direcção.
§ 3.0 Se dois ou mais socios forem igualmente votados
para o mesmo cargo, preferirá:
1.0 O que ha mais tempo tenha deixado de fazer parte
dos corpos administrativos;
2. o O mais antigo na cooperativa;
3. o O que tiver maior numero de acçõc II;
4.0 O que for mais velho.
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Art. 46.0 Sttbstitllições. - Quando alguns socios se escusarem ao desempenho dos cargos para que foram eleitos
e forem acceites as suas escusas, serão chamados os supplentes. Na falta d'estes serão, nomeados, provisoriamente,
os substitutos
pela fórma estipulada no n." ~.o do artigo
41.0, até que a assembléa geral proceda a nova eleição.
Art. 47.0 Commissões. - Quando se trate de 'eleger
q ualq uer eommissãc em assembléa geral, esta resolverá
sobre o modo da eleição e numero dos membros de que
deva compor-se, ou delegará no seu presidente a respectiva nomeação.
Art. 48.0 Motivos de escusa. - São motivos de escusa
dos cargos ou com missões para que os socios forem eleitos: elei<;ões successivas para qualquer cargo salvo o caso
previsto no § unico do artigo 44.°; ter servido no conselho fiscal ou direcção ha menos de cinco annos; a residencia fóra da capital; a incompatibilidade
do serviço
inha1ilitando-os
de, com reglllaridade,
exercer os cargos
flara que houverem sido eleitos; e para os officiaes reformados , quadro da reserva ou em inactividade,
a inhabili. .
dade physica para o mesmo exerClClO.
§ unico. Os supplentes que tenham servido por mais
de seis mezes, seguidos ou interpolados, gosam dos mes-

.

mos direitos.
CAPITULO IX
Disposições geraes
Art. 40.0 Organisação. -- Para realisar os fins a que é
destinada, terá a sociedade:
uma secretaria
e archivo,
um escriptorio, uma eàixa economica, as secçõos de consumo julgadas nccessarias
pelos corpos administrativos,
uma secção de expedições e armazens.
§ nnico. A caixa economica estará annexa ao escriptorio, do qual também dependerão os armazens.
Art. 60.° Distribuição dos serviços peló pessonl maiorc--:
Os serviços da cooperativa serão distribuidos pelo pessoal
maior, obédecendo ás seguintes normas:
La Os chefes das secções e o caixa serão officiaes do
exercito ou da armada, socios ordinarios, dos quadros da
reserva ou reformados, conforme aos corpos gel'entes parecer mais conveniente para os interesses da sociedade'
2. a O escriptorio
estará a cargo de um guarda-livros:
devidamente habilitado a dirigir toda a escripturação commercia!
e industrial
da sociedade,
devendo o mesmo

1028

ORDEM DO EXERCITO N.· 21

1,0 Serí e

guarda-livros
inscrever-se
socio da cooperativa
logo que
seja nomeado.
§ unico. Os chefes de secção e o caixa receberão, alem
da gratificação arbitrada pelos corpos gerentes, pelos ministerios respectivos
todos os vencimentos
a que tiverem
direito pela sua situação de reserva ou reforma.
na sociedade é, para
Art. 51.0 O pessoal empregado
todos os effeitos, directamente
subordinado ao director gerente.
Art. 52.0 A execução dos serviços em cada uma das
dependencias
da sociedade e as attribuições
de todo o
pessoal serão objecto de um regulamento
especial.
Art. 53.0 Fianças. - Sempre que se julgue necessario,
os empregados civis da sociedade prestarão fianças em dinheiro, valores facilmente realisaveis ou darão fiador idoneo,
sendo a importancia
das fianças fixada pelo regulamento.
Art. 54.0 Succureaes. - As succursaes,
quando sejam
cooperativas,
serão geridas pOl' com missões administrativas compostas de tres officiaes, dois nomeados pelos socios residentes na localidade, e um gerente escolhido pela
direcção, que }loderá arbitrar-lhe
retribuição.
I

CAPITULO X
Secretaria e escriptorio
0

Art. 55. A secretaria
terá a seu cargo o serviço de
expedições
e expediente,
recebendo, registando
e distribumdo todas as requisições, de Lisboa ou de fóra, pelas
secções; adquirirá
fóra da séde da sociedade os artigos
requisitados que não sejam dos existentes nas secções de
venda j procederá
á expedição
de todas as requisições
feitas á sociedade e que tenham de ser mandadas entregar aos socios, na capital ou fóra d'ella. Terá mais a secretaria a seu cargo: toda a correspondencia
da sociedade,
a qual será assignada pelo director gerente, a iuscripção
de socios ; o movimento de acções; a preparação
dos processos para apreciação
dos corpos gerentes; a matricula
de empregados e archivo,
Art. 56.0 O escriptorio é destinado á execução de toda
a esoripta geral da sociedade, que se fará pela fórma determinada no codigo commercial, havendo todos os livros
auxiliares
indispensaveis
para maior clareza e facilidade
do serviço, e attendendo ao- modo especial por que os socios podem effectuar os pagamentos e a fazer a escripta
industrial das officinas de producção,
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CAPITULO XI
Caixa eeonomlca
Art. 57. o Os fundas da caixa economica comprehendem, alem das importancias dos deposites, a parte do capitaI social que, pel s corpos gerentes reunidos, for julgado conveniente affectar-Ihes.
.
Art. f>8 o A operações da caixa ocoriomica serão discriminadas em conta separada e, no fim de cada anno, o
seu resultado será levado á conta de ganhos e perdas da.
sociedade.
Art. 5V.o Os empréstimos só se fazem a socios e serão
sempre caucionados por papeis de credito, sendo admittidos, alem dos que constarem da tabella em vigor no monte
pio geral, 8S :wções da cooperativa militar
A importnncia
do emprestimo nill) poderá exceder o limite fixado na referida tabella ; e para as acções da cooperativa, o seu valor nominal.
§ unico. O juro dos empréstimos será de 1/2 por cento
ao mez. pago adiantadamente.
CAPITULO XII
Socios-collecti" idad es
Art. GO. o C -ed lto, - As collectividades
consideradas
como socios extraordinuriós
e mencionadas no n. o 5.(' do
artigo 0.° ,ú podem fazer compras lia cooperativa até a
importancia estipulada pela direcção.
r
Art. Gl . o Credito ertraordinario, _ .\.s instituições
de
instrucçâo
ou bcneficencia, Bm·torisa(Jas Jl810s ministerios
da guerra ou da marinha, poderá ser concedido, quando
socios, e quando
t'ja garantido
pOI' qualquer
d'aqu .iles
mini terios (' mediante o juro de 1/2 por cento ao mez,
um credito supplementar
para a sua installação ou desenvolvimento,
() qual será fixado pela direcção e pagavel,
no maximn, até trinta e seis prestaçõea mensaes.
Art. 62. o RespulIMlbilidade8. _ Todas as operações de credito dos lSocios-collt'ctividades serão feitas pejos cornmandantes, chefes ou directores dos respectivos corpos ou estabelecimentos
e sob sua directa e immediata responsabilidade.
Art. 63.0 Succursa 8. -Pflra que as cooperativas militares po sam funccionar como succursaes d'esta sociedade,
é condição essencial que as respectivas direcções lhe te-

•
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nham previamente
tomado um numero de acções igual a
um quinto do numero total dos seus socios.
Art. 64.° Direitos. - As cooperativas
a que se refere
o artigo anterior,
alem do que ficou consignado no artigo 9.° e n.OS 1.0, 2.°, 4.° e 6.° do artigo 10.°, têem direito ao seguinte:
1. ° A um credito supplementar
nas condições do artigo 61.° c na importancia do seu fundo de reserva;
2. ° A fornecer-se de todos os artigos das secções de
consumo d'esta sociedade,
mediante requisição até a importancia dos creditos que tenham sido facultados, e d'ahi
por diante, por meio de letras, quando a direcção o auctorise ;
3. ° A pagar os seus fornecimentos pelos preços pOI' que
a sociedade os tiver obtido, accrescidoa
da com missão
que se fixar e das despezas de acondicionamento
e transporte.
Art. 65.° Deveres. - Alem dos deveres consignados no
artigo 11.0, têem as cooperativas-succursaes
mais os seguintes:
1. ° Fornecer mensalmente
á cooperativa militar, até o
dia 7 de cada mez, o resumo da conta corrente de cada
socio, que o seja cumulativamente
de ambas as sociedades, ou ({ue, sendo só da cooperativa militar, tenha com
aquella effectuado quaesquer transacções;
2. ° Fazer,
por conta da cooperativa
militar, todas as
operações de credito auctorisadas
por este estatuto, aos
socios, que o sejam cumulativamente
de ambas as cooperativas, ou sómente da cooperativa
militar, á vista das
respectivas
contas correntes,
que lhes serão fornecidas,
encontrando,
em sua conta, os creditos e debitos que d'estas operações lhes resultem. Para a sua realisação devem
computar-se os debitos e creditos dos soei os nas duas cooperativas;
3.° Adquirir,
nos mercados da localidade e seus arredores, todos os genercs e artigos requisitados pela cooperativa militar, nos termos e condições por esta indicados,
ou fornecei-a dos que tiver em deposito, mediante a commissão estatuida
sobre o preço da acquisição, ficando as
despezas de acondicionamento
e transporte por conta da
cooperativa militar;
. 4.° Prestar todos os esclarecimentos
o informações que,
pela cooperativa
militar, lhes forem pedidos sobre a sua
administração
e contas correntes dos socios de ambas as
cooperativas;
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todas as suas contas com
da agencia militar.

CAPITULO XIlI
Consumo
Art. ti6. o As secções de venda serão em numero variavel, conforme mais conveniente parecer, e destinar-sehão ao fornecimento de generos e artigos de reconhecida
utilidade para os socios, devendo ter-se em vista que o
caracter
militar da cooperativa exige que esteja provida
de todos os artigos de uniforme, armamento e equipamento do officiaI. Dependentes
das secções, haverá officinas para, por conta da sociedade, se produzirem os artigos, que, por esta fôrma, se possam obter em economicas condições de preço e qualidade, e uma officina typographica.
.
Nos deposites darão entrada todas as mercadorias adquiridas pela sociedade e destinadas á venda, nas secções.
§ 1.0 As acquisições serão feitas, tanto quanto possivel,
directamente
aos fabricantes, procluctores ou proprietarios
de generos e artigos.
§ 2. o As vendas serão feitas .peIos preços mini mos, de
maneira que cubram as despezas da sociedade e garantam
o dividendo ao capital.
Art. G7. o As vendas fazem-se a dinheiro, a prompto
pagamento, por deducção nos vencimentos e a prestações.
1.o Consideram-se a dinheiro, quando os artigos são pagos na occasião de serem adquiridos.
2.0 Consideram-se aoprompto) quando o pagamento for
feito até o dia 10 do mez immediato para os officiaes do
quadro da reserva, reformados ou na inactividade,
e até
o dia 7 para todos 08 outros socios.
3. o Consideram-se por deducção nos vencimentos) quando o pagamento for feito por descontos nos vencimentos
e onerado com i/2 por cento ao mez, nos termos do artigo 70.0
4.0 Consideram-se a prestações, quando o pagamento for
feito de duas a vinte e quatro mensalidades e, u'este caso,
accresce o juro de i/2 por cento ao mez.
Art. G8.0 O credito dos socios é:
1.0 Limitado á importancia de um mez de soldo ou vencimentos de categoria, para as vendas a prompto, ficando
á direcção, assumindo a responsabilidade,
a faculdade de
ampliar este credito quando o julgue conveniente;
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2.° Limitado
ao dobro do soldo ou do vencimento de
categoria, quando se destine á compra a prestações de
quaesquer artigos fornecidos pelas secções da sociedade.
Art. 69.° O credito de que trata o n.? 1.0 do artigo antecedente, é utilisavel mensalmente
e pago directamente
na
caixa da sociedade, ou por meio de desconto no vencimento.
§ unico. O credito referido n'este artigo é accumulavel
com qualquer outro.
Art. 70.0 O socio que não satisfizer a importancia dos
seus fornecimentos
no praso estabelecido
no artigo 67.0
ou cujo vencimento liquido não comportar a totalidade da
deducção pedida, será onerado com 1/2 por cento ao mez
e não poderá adquirir na sociedade qualq uer artigo, a não
ser a dinheiro, sem que a mesma sociedade esteja totalmente embolsada das dividas em atrazo.
Art. 71.° As prestações devem ser pagas até o dia 10
do mez immediato para os officiaes do quadro da reserva,
reformados
ou na inactividadc,
e até o dia 7 para todosos outros socios, na caixa da sociedade ou por desconto
no vencimento.
CAPITULO XIV
Caixa de soecorros a socíes
Art. 72. Instituição. - Haverá junto d'esta sociedade,
e por ella administrada,
uma caixa de previdencia com o
fim de prestar seccorros
aos socios, em caso de doença
propria ou de família, ou ainda em casos de fallecimento ,
§ unico. A vida económica d'esta caixa é independente
da cooperativa, tanto na creação de receitas como na sua
applicação,
e a sua organisação
e funccionamento
farão
objecto de um regulamento
especial.
0

Caixa de auxilio na iohabilldade
Art. 73.° Haverá na sociedade uma caixa de auxilio na
inhabilidade,
destinada a auxiliar os seus empregados em
casos de doença ou de impossibilidade
de trabalho.
§ unico. Em regulamento,
approvado
pela assembléa
geral, se fixará o funccionamento
d'esta caixa.
CAPITULO XV
Fundos
Art.· 74. ° Classificação. 1.° Capital social;
2.° Fundo de reserva.

Os fundos da cooperativa

são:
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Capital social
Art. 75.0 Constituição. - O capital
pelo capital subscripto e representado

social é constituido
por acções nomina-

tivas de 106000 réis.
§ 1.0 A subscripção far-ee-ha por quotas mensaes de
500 réis ou seus. multiplos, recebendo os socios os respe·
etivos titulos á medida que os forem liberando.
§ 2.0 Nenhum socio pó de subscrever por mais de réis
.5006000, com direito a dividendo.
Art. 76.0 Acções. - As acções, formuladas conforme o
artigo 167.0 do codigo commercial, serão assignadas pelo
presidente da direcção e director gerente.
§ 1.0 Só podem averbar-se aos socios e a individuos ou
collectividades nas condições de o ser, havendo títulos de
uma, cinco e dez acções.
§ 2.0 As ac~ões têem direito a dividendo no trimestre
seguinte áquelle em que forem liberadas, o qual será sempre pago por uma percentagem dos lucros e nunca tirado.
de outra origem ou verba ficticiaArt. 77.0 Tmnsmissão. - A transmissão das acções será
sempre legalisada pela direcção e não produzirá offeito
para com a sociedade nem para com terceiros, senão deM~
a data do respectivo averbamento
no livro do registo.
§ unico. A transmissão só póde ser auctoNsada quando
as acções estiverem liberarlas e não sirvam de garantia a
contractos com a cooperativa.
Art. 78.0 Co_propriedade. - Quando differentes individuos forem co_proprietarios de uma acção, a sociedade não
a averbará nem reconhecerá
a respectiva
transferencia
em quanto não eleger-em um, de entre si, que para com
ella os represente,
quanto ao exercicio dos direitos e cumprimento das obrigações que lhes pertencerem.
Art. 79.0 Applicaçao. - O capital social é destinado a
effectuar as transacções
proprias das diversas secções da

•

sociedade.
§ unico. É expressamente
prohibido o emprego do capital social na compra de quaesquer papeis de credito, em
operações especulativas ou a longo praso e na acquisiçãc
de immo
, que nito sejam os indispensaveis
ás installaveis
ções da sociedade.
Fundo de reserva
Art.

80.0 Constituição. - O fundo de reserva

tuido:
1.0 Pelas joias de admissão

dos socics

j

é consti-

1034

ORDEM DO EXERCITO

x-

21

L" Serie

2.° Por 5 a 10 por (lento dos lucros annualmente
liquidados, segundo a maior ou menor necessidade de cobrir
os prejuizos havidos n'este fundo;
3.° Por quaesquer donativos ou legados.
Art. 81.° Applicaçõo, - O fundo de reserva deverá ser
empregado
em titulos da divida publica, representativos
de oiro, sendo especialmente
destinado:
1.0 A fazer face aos prejuizos devidos a causas legaes;
2. o A indemnisar
a sociedade pelos debitas dos socios
fallecídos, quando se reconheça nos herdeiros a impossibilidade de os saldar.
CAPITULO XVI
Balanço. ganhos e perdas, lucros liquidos, divldendo

,

Art. 82.0 Balanço. - No fim de cada anno civil, proceder-se-ha
a balanço geral de todo o activo e passrvo da
sociedade, devendo descrever-se,
com toda a minuciosidade, o desenvolvimento
das diversas contas que os constituem.
§ unico. As operações do balanço serão referidas a 31
de dezembro, e os inventarios das fazendas existentes for'mulados pelos preços da compra ou pelos quc tiverem na
occasião, caso se hajam depreciado com a armazenagem
ou por ter baixado o preço no mercado.
Art. 83.0 Ganhos e perdas, - Todas as verbas da receita da sociedade, não especificadas
nos artigos anteriores, como elementos
constitutivos
dos fundos, t1l0S como
juros c lucros de vendas, serão levados á conta de ganhos
e perdas, e bem assim todos os encargos da sociedade
que, em especial, não forem aífectos a qualquer dos mesmos fundos.
Art. 84.0 Lucros liquides, -- Os lucros da sociedade SfLO
constituidos pelo saldo quc apresentar a conta de ganhos
e perdas, depois de fechado o balanço, e serão distribuidos pela maneira seguinte:
1. o 5 a 10 por cento para fundo de reserva;
2. o Para depreciação de machinas, moveis e utensilios,
5 a 15 por cento sobre o seu respectivo valor;
3. o Para amortisar a conta de despesas de installação,
5 a 15 por cento sobre o seu respectivo valor;
4. o 3 por cento para gratificação
annual ao director
gerente, deduzindo-lhe
a gratificação
de 3601)000 réis a
que se refere o artigo 3D. o ;
5.0 Até 3 por cento para a caixa de auxilio;
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6.0 Até 3 por cento para gratificar extraordinariamente
os empregados;
7. o O saldo restante para distribuir em igual percentagem como dividendo ao capital, e como bonus ao consumo
passando a parte não divisivel a conta nova;
,
8. o O dividendo e o bonus a que 08 socios tiverem direito serão retirados no praso maximo de seis mezes,
passando n'esta data para deposito á ordem.
CAPITULO XVII
Disposições dh'ersas
Art. 8ó. o .Dissolução. - A sociedade dissolver-se-ha em
algum dos seguintes casos:
1.o Quando a aSi:!embléa geral reconheça a impossibilidade de satisfazer aos fins designados n 'este estatuto ou
por accordo da maioria dos socios ;
2. o Quando lhe seja aberta fallencia;
3. o Quando tenha perdido nas suas transacções,
legalmente efFectuadas, dois terços, ou mais, do seu capital
social;
4.0 Quando os credores o requeiram, provando que posteriormente á epbcha dos seus contractos se acha perdida
metade do capital social e a sociedade não lhes garante o
pagamento dos seus creditos.
§ unico. Nos casos previstos n'este artigo e para a nomeação de liquidatarios,
só é valida a resolução tomada
por mais de metade dos socios, que representem
tres
quartas partes, pelo menos, do capital social.
Art. 86.0 A direcção fica pessoal e solidariamente
responsavel por todas as operações iniciadas desde a data da
dissolução, isto é, da data em q ue a sociedade for declarada em liquidação pelos soei os ou pelo tribunal, considerando-se taes operações como individuaes.
Art. 87.0 A dissolu<;ão será devidamente
publicada no
Diario do governo) no boletim da sociedade e n'um dos
jornaes mais lidos da sua séde.
Art. 88.0 Desde a data da dissolução, a sociedade só
tem existencia juridica para os effeitos da liquidação e
partilha,
continuando
a ser representada
pela direcção
cmquanto os liqllidatarios não assumirem as suas attribui~
ções.
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Liquidação e partilha
Art. 89.0 Liqttidação e partilha. - Aos liquidatarios
compete:
1.0 Representar
a sociedade em juizo e fóra d'elle ;
2.° Promover e realisar a cobrança das dividas activas
da sociedade;
iS. o Vender os bens mobiliarios ;
4.° Pactuar com os devedores ou credores, em juizo ou
fóra d'elle, sobre o modo de pagamento das suas dividas
activas ou passivas, podendo, para tal fim, saccar, endossar, acceitar letras ou titulos de credito;
5.0 Obrigar os socios, por todos os meios legaes, ao
pagamento das quantias por que forem responsaveis
e que
se tornem necessarias
li satisfação dos compromissos da
sociedade e despezas de liquidação;
6.0 Apresentar,
mensalmente,
um balancete das operações que realisarem e, terminada a liquidação,
á assembléa geral, as contas tinaes e um relatorio do desempenho
do seu mandato, com os documentos justificativos;
'1.o Partilhar os haveres liquidos da sociedade.
§ unico. Quando lhes não bastem as attribuições conferidas n'este artigo, poderão solicitar da assembléa geral as auctorisações
de que carecerem para o bom desempenho do seu mandato.
Art. 90.0 Os Iiquidatarios têem, para com a sociedade,
a mesma responsabilidade
que os administradores,
sendolhes applicaveis todas as disposições que a estes attribuem
a lei e o presente estatuto.
Art. 91.0 A responsabilidade
dos liquidatarios
termina
com a approvação
final das suas contas de liquidação e
partilha, subsistindo para com os accionistas
pelos erros
ou fraudes, nas mesmas contas comrnettidos, e que posteriormente se averiguem.
§ unico, A acta da assembléa geral, que approva estas
contas, ou a sentença judicial que a substitua, SCI'l\oaverbadas no respectivo registo e publicadas pela forma prescripta para a. dissolução.
Art. 92.0 Em caso de liquidação, o titulo da sociedade
será acompanhado das palavras-em
liquidação.
Art. 93.0 A partilha será feita segundo as regras geraes qu~ regulam a partilha entre co-herdeiros, tendo em
attenção que deve ser feita proporcionalmente
ao capital
responsavel de cada socio.
Art. 94.0 Na ultima assernbléa geral uomear-se-ha quem
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sociedade,
os quaes
cinco annos.
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dos livros e mais documentos
da
terão de ser conservados
durante

Fallecimento

de

socíc s

Art. 96.0 Fallfcimento de SOciOIl.· - Trinta dias depois
do conheeimenw official do falleClmento do socio; será encerrada a sua conta, não entrando no respectivo
credito
o valor das suas acções. O saldo, quando positivo, ficará
pertencendo
aos herdeiros ou h'gatarios,
sendo considerado como deposito á ordem, ate que por elles seja levantado; quando negativo, fic~mt á responsabilidade
dos
mesmos herdeiros ou legatarios, vencendo o juro annual
de 6 por cento.
§ 1. o A fórma de habilitação

será

especificada

no re-

gulamento.
'
§ 2.0 Findo o praso estabelecido na lei geral do paiz
para a reclamaçao da herança, reverterá
esta em beneficio da caixa de auxilio na inhaj,ilidade dos empregados.
§ 3.0 As acções serão abatidas ao fundo social, quando
não sejam tomadas pelos herdeiros.
Paço, em 9 de dezembro de 1H09~= Manuel da Terra
Pereira Vianna = José -:Mantlel d'Elvae Cardeira.
a
Secretaria d'eslado dos negecies da guerr - Dirrcçáo geral- 3. Btparllção
Considerando
que da promoção ao posto de primeiro
sargento
effectuada
dentro de cada corpo, conforme o
disposto DO decreto de 7 de maio de 1908, resul tam desigualdades
flagrantes no accesso dos segundos sargentos
dos diven;Qs corpos de cada arma, desigualdades
que é
justo evitar quanto possivel: e
Carecendo de ser modificadas muitas das disposições do
regulamento para a promoção aos postos inferiores do exercito, que faz parte do decreto de 20 de setembro de 1906
conforme a experiencia tem acunselhado:
'
Hei por bem approvar e mandar pôr em ,execução o
regulamento
para a promoção dos postos inferiores do
exercito, que faz parte integrante d'este decreto e baixa
assignado pelo ministro
secretario d' estado dos negocios

e

da guerra.
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
entendido c façrL executar.
Paço, em 16 de dezembro de
1909. _ REI. -José Manuel d'Elvas Cardeim.
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Regulamento para a promoção aos postos inferiores do exercito
CAPITULO I
Do modo de prover os postos vagos em tempo de paz
SECÇÃO I

Disposições geraes
0

Artigo 1. A promoção aos postos de segundo e primeiro cabo e de segundo sargento, é da competencia dos
commandantes
dos regimentos ou de outras unidades com
organisação independente.
Art. 2.0 Os referidos commandantes
promoverão a segundos cabos, por proposta dos respectivos commandantes
de companhia,
esquadrão
ou bateria,
ou por iniciativa
propria nas companhias ou baterias independentes,
os soldados que, depois de promptos da instrucção de recruta
e tendo pelo menos sessenta dias de serviço sujeito a nomeação de escala no corpo a que pertencerem,
reunam ao
bom comportamento
manifestas disposições de aptidão militar e qualidades pbysicas e moraes que dêem a indispensavel garantia
de que os promovidos poderão impor-se á
consideração e respeito que são devidos a todo o graduado.
§ unico. O numero de praças promovidas nos termos
d'este artigo, deverá ser tal -que a totalidade dos segundos cabos não exceda, em cada unidade, a metade do quadro dos primeiros cabos, excepto na companhia de saude
onde poderão ser promovidas
as que forem necessarias
para o serviço.
Art. 3.0 Da mesma férma serão preenchidas
as vacaturas de primeiro cabo, devendo porém as praças propostas possuir, alem das condições exigidas para a promoção a seg-undo cabo, o exame do curso de habilitação para
aquelle posto. Quando e.m qualquer
companhia,
esquadrão ou bateria haja vacaturas de primeiro cabo e não haja
praças nas condições de poderem ser promovidas, o commandante, do corpo fará o provimento
por livre escolha
entre as prilças das outras companhias, esquadrões ou baterias, propostas para promoção pelos commandantes d'estas unidades.
§ unico. Na companhia de saude n promoção a primeiro
cabo só poderá recahir em praças que rennam ás condições geraes expressas u'cste artigo as indispensaveis
qualidades de aptidão para os serviços da alta especialidade.

1.* Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 21

1039

o

commandante da companhia não promoverá praça alguma ao referido posto sem que essa praça tenha servido
durante seis mezes, pelo menos, n'uma enfermaria de hospital militar ou n'uma enfermaria regimental e sem que
tenha obtido boas informações de aptidão profissional prestadas pelos directores dos estabelecimentos, onde, nas referidas condições, tenha prestado serviço.
Art. 4.0 As vacaturas que occorrerem no posto de segundo sargento serão provid1'.s por concurso realisado entre os primeiros cabos do respectivo regimento ou unidade
independente, salvo
disposto nos seguintes paragra·
phos 1.0 e 2.°
§ LONa arma de engenheria serão etfectuados os concursos para provimento das vacaturas de segundo sargento que oecorrerem:
a) Em qnalque!' das companhias de sapadores mineiros _ entre os primeiros cabos de todas as companhias
d'esta especialidade;
b) Em qualquer das companhias de pontoneiros- entre
os primeiros cabos das companhias de pontoneiros;
c) Em qualquer das outras companhias - entre os primeiros cabos da propria companhia.
§ 2.0 Havendo em qualquer unidade segundos sargentos .supranumerarios por excederem o respectivo quadro,
as \'acaturas que n'este forem oecorrendo serão preenchi-

°

das:
a) A Iternadamente por concnrso e por aquelles supranumerarios, entrando estes no quadro pela ordem por que
foram augmentados ao offeotivo do corpo, quando as vacaturas a prover sejam resultantes de fallecimento, reforma, passagem ao sen'Íqo do ultramar ou á reserva, baixa
de serviço, provimento em empregos publicos, mudança
de arma e promoção;
b) Exclusivamente pelos referidos supranumerarios e
pela mesma ordem indicada na alinea anterior, quando as
vacatUl'as a preencher sejam provenientes de transferentias de limas para outras unidades da mesma arma, ou
de nomeações para serviços pelas quaes os nomeados passem á situaç:to de supranvmera1·ios} corntanto que estes
não vão substituir outras praças de igual graduação com
as quaes se dê algum dos casos previstos na alínea a).
§ 3.0 Na arma de engenheria, os supranumerarios só
poderão prcencher, nos termos do parngrapho anterior,
as vaeatul'as oecorridas em unidades da propria especialilidade para que foram promovidos-

..
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§ 4.° Sal vo os casos previstos na ultima parte dos artigos 20.° e 21.°, o concurso a que se refere este artigo
só será valido para o preenchimento
das vacaturas occorridas durante
o trimestre
em que este se effectuar, segundo o disposto no artigo 16.°, e que não devam ser pre€nehidas por supranumerarios,
nos termos do § 2.0 do
presente artigo.
Art. 5.0 As vacaturas de primeiro sargento que occorrerem nas unidades das diversas armas, serão providas,
salvo o disposto no artigo 7.°, por concurso previamente
realisado entre os segundos sargentos de todas as unidades que constituem o grupo a que pertence aquella onde
se dér a vacatura.
§ 1.0 Os grupos a que se refere este artigo serão constituidos, nas diversas 'armas, pela seguinte fórma :
a) Na úifante?'ill - 'I'antos grupos quantas as divisões
militares, sendo c;.ada gmp" constituido pelos quatro regimentos divisionarios e pelos batalhões de caçadores aquartelados na área da divisão; no grupo correspondente
á
1.a divisão serão couiprehendidos
também os regimentos
de infanteria aquartelados
nas ilhas adjacentes;
b) Na caoallaria=- Um unico grupo, comprehend.endo
todas as tropas da arma;
c) Na ortilheria - Dois grupos eonstituidos : um pelos
regimentos e grupos independentes
de artilheria de campanha, outro por todas as unidades de artilheria de guarnição ;
~d) Na enqenheria - Um unico grupo,

comprehendendo
todas as unidades da arma.
§ 2.0 Os segundos sargentos das companhias de subsisteneias e de equipagens entrarão em concurso para o posto
immediato,
respectivamente,
com os dos regimentos de
infanteria da La divisão militar, e com os da artilheria de
campanha.
As vacaturas
de primeiro sargento que occorrerern nas
companhias de snbsister.cias
e de oquipagens
s )'<10 pre- .
enchidas pelos segundos sargentos das mesmas com panhias,
approvados no ultimo concurso realisado para o posto immediato, se na occasião em que se dér a vucutura lhes
competir por escala a promoção, nos termos do ~ 4.0 De
contrario, serão as referidas vacaturas preenchidas por primeiros sargentos supranumerarioe
das mesmas companhias
ou, na falta d'estes, por primeiros sargentos transferidos,
respectivamente,
dos corpos de infanteria e de artilheria,
preferindo-se
os que tenham servido como segundos sar-

V Serie

ORDEM DO EXERCITO

N,· 21

1041

gentos nas r
ridas companhias, e entre os de infante ria
n' estas condições, aqueJles que tenham frequentado
co~
bom aproveitamento o curso professedo na manutenção militar, a que se refere o artigo 168,° do regulamento de 11
de abril de 1907.
§ 3,0 Os concursos a que se refere este artigo serão
realisados annualmente,
durante o mez de setembro e nos
seguintes locaes :
a) Os dos grupos da m'rna de infante ria - nas sédes dos
quarteis generaes das respectivas divisões militares;
b) Os da cavallaria, artilheria de campanha e enqenheria -

em Lisboa;

c) Os da artilheria de guarniçâ'o - no campo entrinchei-

rado de Lisboa,
§ 4,0 Os referidos concursos serão validos por todo o
anno civil seguinte áquelle em qae forem effectuados, Será
ordenada pela secretaria
da guerra a promoção dos candidatos approvados em cada um dos grupos mencionados
no § 1.0, pela ordem da classificação obtida no. concurso
nos termos da secção v do capitulo I (salvo o caso previsto no artigo 8.0), e para as vacaturas que, durante
aqnelle anno, occorrerem
nas unidades do respectivo
grupo.

§ 5,0 A antiguidade no posto de primeiro sargento será
contade desde a data da ordem da secretaria da guerra
que determinou a promoção, e será abonado o respectivo,
vancimento desde o dia em que, na ordem do corpo a que
pertença o segundo sargento, for publicada a sua promoção.

§ G,o Se, em qualquer dos grupos mencionados no § 1.0
não houver candidato algum appl'ovado no concurso ou,
havendo-o, tiver perdido o direito á promoção por algum
dos moti vos expressos no § 8.°, será enviada á secretaria
da guerra a respectiva declaração: no primeiro caso, pelo
jury do grupo, no segpndo, pelo commandante do corpo a
que pertencer o candidato.
Em qualquer d'éstes casos, e ainda quando por falta de
COlll'Orrelltes 0<1.0 pudér realisar-ae o concurso em qualquer
dos grupos, a secretaria da guerra ordenará que as vacaturas que occorrerem
durante o anno no referido grupo
sejam preenchidas por supranumerarios
do mesmo grupo,
0
se os houver, indeppndentemente
do disposto no artigo 7.
Nau havendo supranumerarios
no proprio grupo, serão as
vacaturas:
na infanteria,
preenchidas
por supranumerarios transferidos
dos grupos onde os houver em maior
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numero; nas outras armas, deixadas em aberto ate que se
realise o novo concurso annual.
§ 'i ,0 Quando, contra um segundo sargento approvado
em concurso para o posto immediato e em condições de
ser promovido,
for instaurado
algum processo criminal,
o comuiandante
do respectivo corpo assim o eommunicará
directa e irnmediatamente
li secretaria da guerra, devendo
a promoção, caso venha a competir-lhe,
ser effectuada sémente depois do julgamento
da causa, se, cm virtude da
sentença, não lhe for applicavel o disposto no § 8.°
No caso de ser promovido, ser-Ihe-ha contada a antiguidade desde a data em que a promoção lhe pertenceu.
§ 8.° Perde odireito á promoção o segundo sargento que,
depois de classifieado no concurso, for punido por algum
dos crimes indicados no artigo 12.°, ou soffrer qualquer
pena que o inbabiJite de ser readmittido ou que reduza a
apreciação
do seu comportamento
a valor inferior a dez,
nos termos do artigo 10.°, sendo n'este caso marcada peja
data do ultimo castigo a terminação do ultimo triennio.
Em qualquer dos casos considerados,
deve o faeto ser
communicado immediatamente
pelo commandante elo co~po
secretaria
da guerra.
§ 9.° Nas relações das alterações occorridas no quadro
dos sargentos,
que elevem ser enviadas pelos corpos á
secretaria
da guerra logo que se dê alguma d'essas alterações,
dever-se-ha
sempre mencionar
na columna ele
«Observações»
a circumstaneia
que porventura, se dê, de
ter sido abatido ao effectivo do corpo algum segundo sargento que, nos termos do presente artigo, estivesse incluido no numero dos sargentos a promover ao posto immediato.
§ 10.0 Quando um segundo sargento approvado em concurso para o posto imrnediato mudar de um para outro
grupo dos men cio nados no § 1.0, por motivo de transferencia de corpo, no decurso do anno em que for valido
aquelle concurso,
será promovido, quando lhe competir,
para o grupo a cujas provas tinha concorrido.
Art. 6.° .n companhia de saude não é applicavel o disposto no artigo anterior, elevendo o provimento das vacaturas de primeiro sargento que occorrerem n'cssa companhia effectuar-se, salvo o disposto no artigo 7.0, por concurso entre os segundos sargentos ela mesma unidade.
§ 1.0 O concurso a que se refere este artigo será
realísado por ordem elo commandante
da companhia, na
séds d'esta, e s6 será valido para o preenchimento
da.
á
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vacaturas
occorridas durante o trimestre em que elle se
effectuar, segundo o disposto no § LOdo artigo 16.0 e
que não devam ser preenchidas por supranumerarios
~os
termos do artigo 7.0, salvo, porém, o caso previsto na ul0
tima parte do artigo 21.
§ 2.0 A promoção ao posto de primeiro sargento será
ordenada, depois do concurso, pelo commandante
da companhia, para o prN 1 chimento da vacatura occorrida, sendo
contada a antiguidade
do. promovido e abonado o respectivo vencimento d-sde a data da ordem da companhia em
que for publicada a promoção.
Art. 7.0 Havendo primeiros sargentos supranumerarios
em algum dos gl'npos de unidades mencionados no § 1.0
do artigo 5.0 ou na companhia de sande, as vacaturas que
occorrerem
n'aql1l'lIe posto no referido grupo ou companhia serão preencbidas:
a) Quando essas vacaturas sejam resultantes de fallecimento, reforma, passagem ao serviço do ultramar ou á
reserva, baixa de serviço, provimento
em empregos publico , mudança d. arma e promoção, alternadamente
por
concurso e por supranumerarios:
1.o Do proprio corpo, se os houver, e pela ordem por
que n'elle tenham sido coliocados;
2. o Dos mais modernos dos supranumerarios
do respectivo grupo de corpos, quando os não haja no proprio
corpo onde se deu a vacatura ;
b) Quando as vacaturas occorridas
sejam provenientes
de transferencias
do umas para outras unidades da mesma
arma ou de nomeações para serviços pelas quaes os nomeados passem á situação de supranumerario8, comtanto
que estes não vão substituir outras praças da mesma graduação com quem se dê algum dos casos previstos na alinea a), serão essas vaeaturas providas exclusivamente por
supranumerarios
do proprio corpo ou do grupo de corpos
a que este perten~a e nas condições expressas na mesma
alínea.
Arl. 8.0 Os segundos sargentos transferidos
para o ul0
0
tramar em virtude do disposto no n.? 3. do artigo 31.
do decreto de 14 de novembro de 1901, que regressarem
ao exercito da metrópole, tendo ali concluido os dois annos de serviço efr~ctivo) terão preferencia para a promoção ao posto immediato sobre os que com elles entrarem
em concurso, quaesquer que sejam as suas classificações
relativas.

§ 1.0 Para

serem admittidos

a concurso

para primeiro
2

•
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sargento,
devem os segundos sargentos a que se refere
este artigo satisfazer
ás condições La, 2.11 e 4.:1 do artigo 11.° e não estar incursos nas disposições
do artigo 12.°
§ 2.° Salvos os casos previstos nos paragraphos seguintes, a preferencia
de que trata este artigo s6 aproveita
aos segundos sacgeutos que se apresentarem
e forem approvados no primeiro concurso que, depois de regressados do ultramar,
se realisar no grupo de corpos a que,
nos termos do § 1.° do artigo 5. 0, pertença aquelle em
que estejam collocados ou na companhia de saude se a ella
pertencerem.
§ 3.° Aos segundos sargentos de que trata este artigo,
que não possuirem
o curso de habilitação para primeiro
sargento,
mas que, estando n'elle matriculados
quando
lhes foi imposta a obrigação de serviço no ultramar, o adquirirem no primeiro anno lectivo depois do seu regresso
ao exercito da metropole, será mantida a preferencia
consignada n'este artigo, unicamente quando se apresentarem
e forem approvados no primeiro concurso que, depois de
concluirem o exame do referido curso, se realisar na unidade ou grupo de unidades a que se refere o paragrapho
anterior.
a) Em caso algum será dispensada
a frequencia
e o
exame do curso de habilitação para primeiro sargento aos
segundos sargentos
a que se refere este paragrapho;
assim como não lhes será permittido matricularem-se
no referido CI1l'SO nem fazerem o respectivo exame f6ra das
epochas regulamentares.
§ 4.° Se o concurso a que se refere o § 2.0 se realisar
antes de decorridos seis mezes depois do regrêsso dos sargentos ao exercito da metrópole, a estes fica a faõuldade
de a elIe se apresentarem;
no caso, porém, de não se apresentarem a este concurso, ser lhes-ha mantida a preferencia concedida por este artigo, no primeiro concurso que
se effectuar depois de esgotado aquelle praso.
Art. D.O Os segundos sargentos
a que se refere o artigo anterior,
que não obtiverem approvaçãe nas provas
do primeiro concurso realisado nos prasos indicados nos
§§ 2.°, 3.° e 4.° do mesmo artigo, perderão o direito á
vantagem
consignada no § 3.° do artigo 31.° do decreto
de 14 de novembro de 1901.
Art. 10.° O comportamento
das praças que pretenderem ser admittidas
aos concursos para os postos de segundo e primeiro sargento será apr~ciado em valores, que
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entrarão na formula final de classificaçãe, servindo de base
pam esta apreciaçllo a cota máxima de 20 valores, arbitrada ás praças com exemplar comportamento.
As praças a quem tenham sido app1icadas punições disciplinares soffrerão as seguintes depreciações na referida
cota ruaxima:
Valores
Castigos applicados no ultimo triennio:
Prisãc disci plinar (cada dia)
. 1
0,4
Detenção (cada dia) ...••...............
" '"
0,3
Guardas (cada guarda) ........•..............
Fachinas (cada ~achina)
Quartos de scntmella (cada quarto)
, 0,1
Uma l'cprehensão
,
.

'j

No triennio anterior ao precedente:
Prisito disciplinar (cada dia)
Detenção (cada dia)
Guardas (cada guarda) ..................•....
Fachinas (cada ~achina) .... , ............•....
Quartos de sentmella (cada quarto)
Uma reprehensão
,
No triennio anterior ao precedente:
Prisão disciplinar (cada dia)
Detenção (cada dia) .............•............
Guardas (cada guarda)
F.achinas (cada faehina)
(--l,lIurtosde sentineIJa (cada quarto)
Uma reprehensilo
Nus triennios anteriores ao precedente:
Prisão disciplinar tcacla dia)
, •....•....
Dett;n\,lw (eada dia)
Guardas (cada guarda)
,
Fachinas (cada fachina)
Quartos de scntinella (cada quarto)
Uma reprehensão

.
.

'j

0,75
0,3
0,22

.
.

0,07

.

0,5
0,2
0,15

.
J

~ 0,05

·l
.
.
.
.
.

0,25
0,1
0,07
0,02

Será tambem computado em 20 valores o comportamento das praças que estejam ao abrigo do disposto no
§ .0 do artigo 144. o do regulamento disci plinar do exercito, isto. é, quando ?8sde a data do ~ltimo castigo por
ellus soffrido até ao dia em que se considere terminado o
ultimo triennio tenham decorrido dez ou mais annos.
§ 1.0 Quando os conselhos de guerra ou de disciplina
prol'edam em harmonia com o artigo 451.0 do codigo de
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justiça militar, as penas impostas serão, para todos os
effeitos, consideradas como punições disciplinares, fazendo-se as deducções n'essa conformidade.
§ 2.° Os dias de encorpo ração em deposito disciplinar
ou de qualquer outra pena applicada em substituição de
penas do codigo penal ordinario são, para effeito de desconto na apreciação do comportamento, consideradas equivalentes a dias de prisão disciplinar.
§ 3. Para os effeitos do disposto n' este artigo considera-se que o ultimo triennio termina no ultimo dia do mez
anterior áquelle em que se effectuar o concurso.
O official encarregado do registo disciplinar em cada
corpo terá preenchido, para os candidatos d' esse corpo,
um mappa (modelo A) que será entregue ou remettido ao
presidente do jury no proprio dia em que, segundo o disposto no paragrapho anterior, se considere terminado o
ultimo triennio,
O mappa (modelo A) relativo aos concorrentes ao posto
de primeiro sargento, de cada corpo das ilhas adjacentes,
será preenchido no proprio corpo, na vespera da partida
do paquete que os deve transportar para o continente, nos
termos do § 5.° do artigo 17.°, devendo ser completado
depois no corpo onde fiquem addidos.
Art. 11.° As praças que pretenderem ser admittidas ao
concurso para segundo ou primeiro sargento devem satisfazer ás seguintes condições:
1.a Ter na avaliação do comportamento, pelo menos, 10
valores.
2. a Ter concluido, no ultimo dia do mez anterior áquelle
em que se effectuar o coneuso, o seguinte tempo de serviço:
a) Sendo primeiro cabo: pelo menos sessenta dias de
serviço sujeito a nomeação de escala no seu posto, ou
seis mezes de serviço effectivo n'uma enfermaria de qualquer hospital militar, se pertencer á companhia de saude;
b) Sendo segundo sargento fóra dos casos das alíneas
c) e d): pelo menos noventa dias de serviço nas condições
indicadas na alinea a) j
c) Sendo segundo sargento proveniente da real casa pia
de Lisboa, com approvação no curso de instrucção militar
d'este estabelecimento: pelo menos doze mezes de serviço
effectivo sujeito a nomeação de escala;
.
d) Sendo segundo sargento da companhia de saude:
pelo menos tres mezes de serviço effectivo n' esse posto
em qualquer hospital militar.
0
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3. a Pertencer ao effectivo do corpo ou do grupo de corpos em que se effectuar ? concurso durante os sessenta
dias que precederem a data da abertura d'este, devendo
na engenheria, quando primeiro cabo, pertencer, durant~
o mesmo período de tempo, á especialidade a que se referi.r o concurso.
4.a Ter as habilitações litterarias exigidas para 2. nova
graduação.
Art. 12. o Não podem ser admittidas aos concursos para
os postos. inferiores do exercito as praças condemnadas
por crimes previstos e punidos pelo codigo de justiça militar, e bem assim pelos crimes previstos e punidos pelo
codigo penal ordinário, de que trata o artigo 26. o e seu
§ unico do codigo de justiça militar.
§ 1. o Não podem igualmente ser admittidas ao concurso:
1.o As praças que tenham soffrido punições disciplinares que, nos termos do regulamento disciplinar, as inhí.
bam de ser readmittidas;
2.0 As praças que desde o dia da abertura ao concurso
se acharem no goso de qualquer licença;
3. o As praças que estejam envolvidas em proeel:lso criminal ;
.
4.0 As praças que no dia do começo das provas do concurso devam estar cumprindo pena, anteriormente imposta
superior á de detenção. Da suspensão da pena nos termo~
do artigo 88.0 do regulamento disciplinar não deverá resultar para essas praças qualquer prejuizo ou beneficio.
§ 2.0 Não serão admittidas ás provas, comquanto o haj am sido ao concurso:
1.0 As praças a quem, durante o periodo da sua realisação, contado desde' a data em que, segundo o § 3.° do
artigo 10.°, deva terminar o ultimo triennio, for applicada.
pena sup~rior á de detenção, ou esta. por m~ís ~e nove
dias, ou ainda qualquer pena que, se tivesse sido incluida
na apreciação do comportamento no ultimo triennio, fizesse
resultar para esta uma cota inferior a dez valores;
2. ° As praças que no dia do começo das provas estiverem cumprindo pena superior a detenção, imposta posteriormente á sua admissão ao concurso.
Art. 13.° A habilitação litteraria exigida para a admissão ao concurso é a approvação no curso de habilitação
para o posto a que se concorre.
§ unico. O curso de instrucção militar da real casa pia
de Lisboa é considerado como de habilitação para o posto
de primeiro sargento.
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Art. 14.° A promoção ao posto de sargento ajudante
será. feita pelo ministro da guerra e recahirá no primeiro
sargento, primeiro sargento cadete ou primeiro sargento
graduado, cadete, mais antigo da respectiva arma, que
reuna as seguintes condições:
L." Ter o curso da escola central de sargentos ou approvação no primeiro anno commum dos cursos das diversas armas da escola do exercito;
2.a Ter assistido na escola pratica da respectiva arma
a um periodo de instrucção em conformidade com o preceituado no respectivo regulamento;
3. a Ter, pelo menos, tres annos de serviço effectivo sujeito a nomeação de escala no posto de primeiro sargento,
desempenhando durante o mesmo pruso de tempo as funcções d'cste posto exclusivamente em uma unidade da arma
ou serviço a que pertencer ou na respectiva escola pratica, devendo os sargentos das companhias de subsistencias e de equipagens desempenhar essas mesmas funcções, durante um dos referidos tros anncs, os primeiros
n'uma companhia de infante ria e os segundos n'uma bateria de artilheria de campanha;
4. a Ter bOJ?1comportamento militar, sendo considerado
digno do posto immediato nas informações annuaes relativas aos ultimos cinco annos de serviço, ou por opinião do
conselho superior de promoções quando á sua apreciação
tenha sido submcttida a ultima informação annual.
§ 1.0 Os primeiros sargentos cadetes habilitados com o
primeiro anno commum dos cursos das diversas armas da
escola do exercito são incluidos, para a promoção ao posto
. de sargento aj udante, na escala geral dos primeiros sar,gentos, contando a antiguidade desde a data da promoção
a primeiros sargentos cadetes, nos termos do § 3.° do
artigo 18.0 da carta de lei de 13 de setembro de 1897,
que alterou a organisação da referida escola, se lhes não
pertencer outra maior pelas suas condições especiaes.
§ 2.° Os primeiros sargentos graduados, cadetes, habilitados com o curso do real collegio militar, contarão a antiguidade da data da sua promoção, preferindo, em igualdade d'esta, a maior antiguidade de praça, e quando esta
seja a mesma, o maior numero de annos ele idade.
§ 3.0 O ministério da guerra, antes da promoção dos
primeiros sargentos, primeiros sargentos cadetes ou primeiros sargentos graduados, cadetes, a sargentos ajudantes, ordenará que os connuandantes dos corpos informem
se clles satisfazem á condição 3.a d'este artigo e declarem
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se depois da ultima informação annual elles desmereceram
do conceito em que os tinham, ou soffreram castigos e
quaes, e se tiveram deducção no tempo de serviço qU9 altere a respectiva situação na escala de accesso.
§ 4.0 Annnalmente proceder-se-ha á liquidação do tempo
de serviço sujeito a nomeação de escala e de desempenho
eft'ectivo das funcções do posto de primeiro sargento
de
todos os primeiros sargentos, primeiros sargentos cadetes
e primeiros sargentos gradlllados, cadetes.
Esta liquidação, assignada pelo tenente coronel ou por
quem as suas funcções desempenhar,
será junta aos respectivos processos.
No caso de transferencia,
enviar-se-ha com os respectivos documentos uma nota da totalidade do referido serviço até á data da passagem.
§ 5.0 Aos primeiros sargt;lntos regressados do ultramar
é contado, para o eft'eito de promoção ao posto de. sargento
ajudante,
o tempo de serviço de escala e de desempenho
effcctivo das funcções do posto de primeiro sargento preso
tado nas tropas ultramarinas.
Esta contagem será f..ita na secretaria da guerra para
onde serão remettic10s os respectivos requerimentos acompanhados dos documentos ju~tificativos do serviço prestado.
§ 6.0 Para que os primeiros sargentos cadetes ou primeiros sargentos graduados, cadetes, e bem assim os primeiros sargentos
que sejam supranumerarios
nos corpos
por excederem
o respectivo quadro, possam cumprir o
disposto na condição 3.a d'este artigo, deverá o commandante do corpo collocal-os em companhias, esquadrões ou
baterias cujos primeiros sargentos eft'ectivos não estejam
presentes no corpo, ou scjam mais modernos qu~ os. referidos sargentos. N'este ultimo caso, quando o pnmCll'O sargento eft'ectivo estiver presente, passa a desempenhar apenas os serviços que lhe competiriam s~ fosse supranumerario no corpo.
§ 7.0 Para que os primeit'os sargen~os das co~panhias
de subsistencias
e de eql1ipagens possam eumpnr o dis-'
a
posto na ultima parte da condição 3. d'este a~tigo, a se-l
cretaria da guerra designará, mediante requerimento
dos
interessados
os corpos em que estes deverão prestar serviço, onde ;erão collocados em condições identicas ás expressas no paragrapho anterior e de onde regress~rão ás
suas companhias logo que conclua,m o anno de serviço nas
armas.
.' .
Art. 15.0 Toda a praça de pret que reuna as condições
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do artigo 11.° póde, dez dias antes de lhe pertencer o licensiamento para a reserva, solicitar do commandante do
corpo para ser submettida a exame para o posto immediato.
N'este caso, ainda quando approvado, o candidato conserva o posto que tiver, mas ser-lhc-ha lançada na folha
de matricula e na caderneta militar, sob a rubrica «Habilitações litterarias e profissionaes», a seguinte nota:
Foi approvado com ... valores no exame para (posto).
§ 1.0 As praças n'estas condições, nos chamamentos 01'dinarios para serviço, desempenharão as funcções do posto
para que se mostraram habilitadas.
§ 2.° Em oceasião de mobilisação, as mesmas praças
serão promovidas aos postos para que foram approvadas,
quando haja vacatura, para o que deverão ser inscriptas
annualmente nas relações a ,que se refere o n. ° 30.° da
3.a parte do regulamento de mobilisação .
.SECÇÃO II

Abertura do oonourso
Art. 16.0 Para o provimento das vacaturas de segundo
sargento occorridas em cada trimestre e que não devam
ser preenchidas por supranumerurios nos termos do § 2.°
do artigo 4.°, o commandante do corpo mandará, no primeiro dia de cada um dos mezes de fevereiro, maio, agosto
e novembro, abrir concurso, que deverá realisar-se a partir do primeiro dia util de cada um dos mezcs immcdiatos.
No aviso de abertura do concurso será fixado o dia em
que, segundo o disposto no artigo seguinte, deverão ter
dado entrada na secretaria do corpo as declarações a que
se refere o mesmo artigo.
§ LONa companhia de saude proceder-ee-ha analogamente para o provimento das vacaturas de primeiro sargento que não devam ser preenchidas por supranumerarios, nos termos do artigo 7,°
§ 2.° Nos corpos que constituem cada um dos grupos
mencionados no § 1.0 do artigo 5.°, será publicado na 01'·
dem regimental do dia 1 de agosto o aviso de abertura do
concurso para primeiro sargento, a cffectuar no mez de
setembro seguinte, com a indicação do dia em que, segundo o disposto no artigo seguinte, deverão dar entrada
na secretaria as declarações a que se refere o mesmo artigo.
§ 3.0 A fim de poderem concorrer as praças em serviço
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fóra da séde do corpo, os concursos serão tambem annunciados, por c~~'mn~icação imme~iata do corpo, nos destacamentos,
diligencias,
estabelecimentos
ou repartições
onde aquellas pl'Uçfl.Sse acharem. As praças que estejam
n'estas situações farão a declaração de que desejam ou não
concorrer.
Estas declarações
serão pelos commandantes dos mesmos deEtacamentos ou diligencias, ou pelos chefes dos estabelecimentos
cu repartições,
enviadas ao commandante
do corpo, a fim de este providenciar para que as praças
que sejam aelmittidas ao ooncurso reunam ao corpo em
tempo opportuno.
Art. 17.0 Salvo o disposto no § 4.°, as praças que pretenderem tomar parte no concurso entregarão ao seu commandante do companhia, esquadrão ou bateria, cinco dias,
pelo menos, antes da data da primeira reunião do jury,
fixada pelo artigo 27.°, declaração escripta pelo seu proprio punho em papel almasso, acompanhada dos documentos que comprovem as habilitações que não estejam averbadas.
.
§ 1.0 Estas declarações, bem como aquellas a que se refere o § 3.° do artigo anterior, deverão dar entrada na
secretaria do corpo no terceiro dia anterior ao fixado para
a primeira reunião do jury.
§ 2.0 O tenente coronel, os majores ou os ccmmandantes das companhias ou baterias independentes informarão
respectivamente,
no verso da declaração, com respeito a
cada candidato:
1.° O que constar do registo de matricula na parte relativa a condemnaçõ"es íropostae por sentenças dos tribunaes, habilitações
Jitterarias e cota de merito obtida nos
cursos de hahilitaçâo para os di~'erentes posto~ inferiores;
2.0 Se não está comprehendldo nas exclusoes constantes do artigo l~.o d'este regulamento;
3.0 Se satisfaz ás condições 2.a e 3.a do artigo 11.°;
4. ° Se satisfaz ás condições ~xpressa~ nos pa~agraphos
do artigo 8.°, quando ao candIdato seyHll applicaveis as
disposições do mesmo artigo.
§ 3.0 As dedllrações assim informadas e acompanhadas do mappa (modelo A) a que se refere o § 4.° do artigo
10.0, das notas de assentos dos registos de matricula dos
candidatos
e dos documentos comprovativos das suas habilitações Iítterarias não averbadas, serão enviadas ao presidente do jnry do eoncúr~o, por fór~a que este as receba no dia fixado para a pnmeira reumao do mesmo jury.
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§ 4.0 As declarações relativas a praças aquarteladas nas
ilhas adjacentes
deverão dar entrada na secretaria
do
corpo na data que pelo respectivo commandante
for fixada, por fórma que, devidamente informadas nos termos dos
§§ 2.° e 3.°, possam ser enviadas
secretaria
da guerra
no mesmo dia em que, nos termos do paragrapho seguinte,
aquellas praças embarquem para o continente. A secretaria da guerra reniettel-as-ha
aos corpos a que as referidas
praças forem addir, onde serão opportunamente
completadas as informações e o mappa (modelo A), e de onde se
rão remettidos todos os documentos ao presidente do jury,
juntamente
com os dos candidatos do proprio corpo.
§ 6.° No dia fixado para a primeira reunião do jnry deverão já encontrar-se no local do concurso as praças a qlle
se refere o paragrapho
anterior, concorrentes
ao posto de
primeiro sargento,
devendo para isso ser- lhes fornecido
transporte com a indispeneavel antccedencia,
sempre que
o commandante
do corpo reconheça que essas praças estão em condições de poder ser admittidas ao concurso nos
termos do presente regulamento.
Essas praças ficarão, por ordem da secretaria da guerra,
addídas, fazendo serviço em um dos corpos da sua arma,
aquartelados
no local do concurso, concorrendo
ás provas
juntamente
com os candidatos d'esse corpo.
§ 6.° As praças que depois de se terem apresentado
na séde do corpo a que pertençam ou no local onele deva
realisar-se
o concurso, desistam de concorrer ás provas,
ou pelo jury não sejam adrnittidas a prestai-as, recolherão
immediatamente
ás suas anteriores situações e indemniearão a fazenda, por descontos nos seus vencimentos, da importancia
dos transportes
e das ajudas de custo qne tenham recebido por virtude da sua deslocação: no primeiro
caso, se a desistencia não for motivada por doença, devidamente comprovada,
que a justifique
cabalmente;
no segundo caso, seja qual for o motivo da exclueão.
§ 7.° As declarações
a que se refere este artigo, bem
como qualquer
outra correspondencia
dirigida ao presidente do jury, nos concursos a que se refere o artigo 5.°;
será remettida
ao quartel general da respectiva divisão
militar ou á secretaria da guerra, conforme se tratar da
arma ele infanteria ou de qualquer das outras armas.
Art. 18.° Os concursos não se poderão realisar em dias
santificados, de grande gala ou de lucto nacional.
Art. Hl.o Se depois de annnnciado o concurso este não
puder realisar-se no dia prescripto, por qualquer circumsá
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tancia imprevista,
será adiado para o primeiro dia em
que não haja impossibilidade.
Esse adiamento, bem como
o facto que. o motivou, será eommunicado pela secretaria
da guerra aos corpos, ou será ordenado e justificado pelo
commandantc do corpo que tenha mandado abrir o concurso
nos casos do artigo 1G.o e do seu § 1.0, devendo a ordem
regimental, n'um e n'outro caso, publicar o adiamento e a
sua cama, bem como o aviso de que não serão, por esse
facto, admittidos novos concorrentes.
'
§ unico. Quando, em qualquer corpo, não se apresentem candidatos
ao concurso, o respectivo eomtnandante :
assim o communicará ao presidente do jury, ou mandará
publicar na ordem regimental
a competente declaração
quando o concurso deva realisar-se no proprio corpo, não
se fazendo n'este ultimo caso a nomeação do jury.
Art. 20.° Se o concurso para segundo sargento se não
eft'ectuar por falta de concorrentes, ou se n'elle não houver
candidatos approvados, o commandante mandará preencher
as vacaturas
por supranumerariog,
havendo-os, independentemente do disposto no § 2.° do artigo 4. ° Quando por
esta fôrma ainda não se consiga preencher todas as vacaturas, o commandante do corpo assim o participará ao commando superior de que dependa, a fim de que este mande
preenchei-as por sargentos supranumerarios
de outros corpos ou, não os tendo, mande aguardar o co~curso do trimestre immediato.
Art. 21. ° Se o concurso pllra segundo ou primeiro sargento na companhia de saude se não effectuar por falta
de concorrentes, ou ::;en'elle não houver candidatos appro·
vados, serao preenchidas
as vacaturas por supranumerarios, se os houver, independentemente
do dieposto no § 2. °
do artigo 4.° e no artigo 7.°, ou fioarão em aberto aguardando o concurso do trimestre immediato, se não houver
BU pranumerarios-

SECÇÃO III

Constituição dos jurys
Art.

22.0 Os jurys

para os concursos

serão assim cons-

tituidos:
a) Em cada um dos grupoS de unidades das diversas
armas, mencionados nas nlincas a), b), c) e d) do § 1.0 do
artigo 5.°:
Presidente _ um major da respectiva arma;
Vogaes _ dois capitães e dois tenentes. da respectiva
arma, servindo o mais moderno de secretarlO.
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b) Em cada um dos regimentos de engenheria,
artilheria, cavallaria
e infanteria
e em cada um dos batalhões
de caçadores e dos grupos independentes
de baterias de
artilheria de campanha ou guarnição:
.
Presidente - um capitão;
Vogaes - dois tenentes,
servindo de secretario o mais
mqderno,
c) Nas baterias de artilheria e companhias de engenheria independentes:
Tres tenentes,
servindo o mais antigo de presidente e
o mais moderno de secretario.
d) Na. companhia de saude :
Os dois subalternos da companhia e um capitão medico
mais moderno que o commandante da companhia, nomeado
pela secretaria da guerra, servindo o mais antigo de presidente e o mais moderno de secretario.
§ 1.0 Nosjurys constituidos segundo a alinea b), um dos
tenentes,
vogaes do jury, será, quando possivel, um dos
ajudantes do corpo, que tenha aquelle posto.
§ 2.° Em cada um dos regimentos, batalhões ou grupos
.isolados, companhias, esquadrões ou baterias independentes, a que pertençam,
ou a que estejam addidos nos termos do § 5.° do artigo 17.°, os candidatos admittidos ao
concurso para primeiro sargento a realisar nos termos do artigo 5.°, funccionará uma commissão de exame destinada a
assistir e fiscalisar, como delegada do jury, a execução da
prova eseripta. Esta commissão será constituida por um capitão e dois subalternos
da própria unidade, ou por tres
subalternos quando esta for de commando de capitão, servindo em qualquer dos casos de presidente o mais antigo
e de secretario o mais moderno dos tres membros.
Art. 23,° A nomeação dos offieiaes para constituirem
os jurys a que se refere a alínea u) do artigo anterior
compete, na arma de infsnteria ao commandante
da respectiva divisão militar, nas outras armas á secretaria da
guerra; e deve ~er feita por escala entre os officiaes mais
antigos das classes indicadas na 'referida
alinea com residencia oílicial na localidade onde se eíl'ectua o concurso,
arregimentados
ou na situação de disponibilidade,
que não
estejam em goso de qualquer licença e pertencendo os arregimentados
a corpos differentes.
A nomeação do jury será feita com a antecedencia apenas indispensável
para que possa effectuar-se a sua primeira reunião, no local designado, no primeiro dia util de
setembro.
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§ 1.0 Quando na localidade onde deva effectuar-se o
concurso não haja o numero sufficiente de ofliciaes das differentes classes indicadas na alinea Ct) do artigo anterior
e nas condições expressas no presente artigo para serem
nomeados para o jury, a auctoridade a quem competir a
nomeação d'este fal-a-há entre os officiaes das referidas
classes, seus subordinados, aquartelados na localidade
mais proxima d'aquella.
§ 2.0 Continuará a fazer parte do jury qualquer dos
seus membros que, depois de começadas as provas do concurso, for promovido ou transferido de residencia, continuando na situação de effectividade ou de disponibilidade.
§ J.o Se por doença ou outro motivo justificado, algum
official tiver de ser substituido no jury, o substituto só
intervirá nas provas em que ainda estejam por examinar
todos os candidatos.
§ 4.0 Não podem fazer parte do jury os parentes ou
affins de qualquer dos candidatos, nem poderão juntar-se
no mesmo jury, pae, filho, sogro, genro, irmãos ou cunhados.
§ 5.0 Os jurys a que se refere este artigo ficam directamente subordinados á auctoridade superior que os nomeou, podendo, porém, todos elles corresponder-se direetamente com os commandos das divisões e dos corpos e
com o g0verno do campo entrincheirado de Lisbos.
Art. 24.0 A nomeação dos oflicíaes para constituirem
os j urys a que se referem as alíneas b), c) e d) do artigo 22.0 deve ser feita pelo commandante do respectivo
corpo, salvos os casos expressamente indicados nas mesmas alíneas, e recair nos ofliciaes mais antigos das classes ali designadas que, achando-se presentes no corpo, não
estejam a commandaf-o, a exercer as funcções de tenente
coronel na falta ou impedimento d'este, ou em qualquer
serviço exterior.
.
A referida nomeação será feita na vespera do dia em
que deva ter logar a primeira reunião do jury para apreciação dos documentos dos candidatos, podendo, no emtanto, os membros do jury ser nomeados para serviço interior do corpo durante os dias que medeiam entre o da
apreciação dos documentos e o do começo das provas.
§ 1.0 No reaimento de engenheria, serão nomeados simultaneamente!:>dois jurys, presidindo um aos concursos
de sapadores mineiros e pontoneiros e o outro aos de telegraphistas de caTllpanha e caminhos de ferro, devendo
ser deteríninada pelo eommandante a ordem de succeseão
das provas para as diversas especialidades.
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Na companhia de sande, o mesmo jury presidirá aos
concursos para segundo e primeiro sargento, cujas provas
deverão realisar-se successivamente, pela ordem que for
determinada pelo commandante da companhia.
§ 2.0 Quando no próprio corpo, ou na respectiva divisão no caso previsto no paragrapho seguinte, faltar um
ou mais officiaes de qualquer das classes indicadas nas
mencionadas alineas do artigo 22. o, serão feitas as necessarias substituições em harmonia com o que se acha regulamentado sobre substituição de funcções. Só depois de
esgotado este recurso serão solicitadas á estação superior
as providencias neeessarias, nos termos do paragrapho seguinte.
§ 3.0 No caso de falta de officiaes para constituirem o
jury, o commandante do corpe ou da respectiva divisão
solicitará da auctoridade competente a nomeação dos officiaes precisos para o completar, os quaes serão da arma
ou serviço a que pertencer o corpo onde se eífoctuar o
concurso.
§ 4.0 Continuará a fazer parte do jury qualquer dos
seus membros que for promovido ou transferido do corpo
depois de começadas as provas do concurso.
§ 5. o É applicavel aos jurys do que trata este artigo o
disposto nos §§ 3.0 e 4.0 do artigo anterior.
Art. 25.0 A nomeação dos officiacs para constituirem a
com missão de exame a que se refere O § 2. o do artigo 22.0
compete ao commandante da unidade onde essa commissão tiver de funccionar, e deve ser feita entre os offieiaes
da mesma unidade, em condições identicas ás expressas
no artigo anterior para a nomeação de jurys, e na vespera.
do dia em que deva realisar-se a prova escripta do concurso.
§ 1.0 Quando na propria unidade, c depois de feitas as
indíspensaveís substituições, faltarem officiaes para constituir a commissõo de exame, o respectivo oommandanto solicitará da auctoridade competente os officiaes precisos para
a completar, os quaes serão nomeados de entre os residentes na sédc da unidade, se os houver na situação de effectividade ou disponibilidade, embora sejam de arma ou serviço differente.
§ 2.0 É applicavel ás commissões de exame o que fica
disposto para os jurys no § 4.0 do artigo 23.0
Art. 26.0 As praças da companhia de aubsistencias e da
companhia de equipagens, nos concursos para o posto de
segundo sargento, prestarão as suas provas respectiva-
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mente perante os jurys de um dos regimentos de infanteria e de artilheria de campanha da guarnição de Lisboa
determinado pelo commandante da respectiva divisão.
'
SECÇÃO IV

Provas do concurso

Art. 27.0 No primeiro dia util de cada um dos mezes
de março, junho, setembro e dezembro em que devem
realisar-se os concursos a que se referem os artigos 4.° e
6.°,. ou no primeiro dia util de setembro nos concursos
realisados nos termos do artigo 5.°, o jury, tendo-se reunido
á hora e no local determinado superiormente, examinará
os documentos apresentados, veriticando quaes os concorrentes que devem ser admittidos ao concurso por satisfazerem a todas as prescripções d'este regulamento.
Das resoluções tomadas, o secretario lavrará a competente acta (modelo B), que será assignada por todos os
membros do jury.
§ 1.0 O presidente do jury communicará directa e immediatamente aos commandantes dos corpos a que pertençam os candidatos, quaes os que foram admittidos ao concurso e quaes os motivos de exclusão dos restantes, conservando em seu poder os documentos de uns e de outros.
Nos concursos a que se refere o artigo 5.°, igual communicação será feita pelo jllry, relativamente aos candidatos dos corpos das ilhas adjacentes, aos commandantes '
dos corpos onde elles se achem addidos.
§ 2.0 Quando o numero de concorrentes for tal que se
torne impossivel ao jury examinar todos os documentos
no mesmo dia, a acÍJ1a que se refere este artigo será lavrada diariamente e a communicação a que se refere o
paragrapho anterior será feita a cada corpo logo que esteja
concluída a apreciação dos documentos de todos os candidatos d'esse corpo.
Art. 28.0 Para avaliar e 60mprovar a aptidão dos candidatos admittidos serão effectuadas tres provas -pratica
oral e escripta- todas subordinadas aOSprogrammas qu~
fazem parte d'este regulamento.
§ 1.° As provas serão realisadas pela ordem por que
vão mencionadas excepto nos concursos effectuados nos
termos do artigo I 5.°, em que se rea l'isarão pela seguinte
0
ordem: 1.0 prova escripta, 2.° prova pratica, 3. prova
oral.
A cada 'uma das provas comparecerão todos os candi-
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datos admittidos, devendo, nas pruva pratica e oral, Bel'
examinados successivamente
pela ordem de antiguidade.
Salvo o disposto no n.? 1.0 do arti6'u 32.°, o commandante do corpo fixará o dia em que devo começar a execução elas provas, por fórma que n'esse dia possam estar
presentes
no corpo as praças a que ti • refere o § 3.° do
artigo 16.°, que tenham sido admittidas ao concurso.
§ 2.° Realisada qualquer das pro a, em cada dia, o
jury reunirá em sessão secreta e cada membro, incluindo
o presidente,
formulará a lista (mede'« n. o 1 para as provas pratica e oral e modelo n. ° 2 pll'U a pruva escripta)
com os valores arbitrados
nos termos do artigo 33.° aos
candidatos examinados n'esse dia.
Em presença
d'estas listas preencherá
o secretario o
mappa da classificação (modelo C) in I evendo-lhe logo a
média referente a cada candidato e rubricando-o cada um
elos membros do jury na columna re.]' .ctiva,
Não é applicavel o disposto n'este puragrapho á prova
escripta dos concursos effectuados nos «rmos do artigo 5. 0,
a qual se regulará
pelas disposições cspeciaes do artigo
32.0
§ 3.° Se, entre as classificações arbitradas
em cada
prova a qualquer dos candidatos por cada um dos membros do jury, houver apenas duas qu diíflram entre si de
mais de cinco valores, serão ambas r-xcluidas para o calculo das médias a que se refere o paragrapho
anterior;
se houver apenas uma, máxima (ou minima) que diffira da
maior (ou da menor) de todas as outras, de mais de cinco
valores, sorá igualmente cxcluida prrra aquelle calculo.
As classificações
excluídas
serão cortadas a tinta vermelha no mappa modelo C.
N'este mappa não serão admittida
rasurus, e todas as
emendas serão resalvadas com a rubrica de todos os membros do j ury.
§ 4.° Os candidatos que cm qualquer das provas obtiverem média inferior a dez valores, serão considerados
reprovados
qualquer que tenha sido a classificaçãú obtida
nas prova'! anteriores
e ficarão inhihidos de concorrer ás
provas seguintes.
§ 5. o Os candidatos reprovados em qualquer das provas, nos termos do paragrapho anterior, recolherão immediatamente
ás suas anteriores situações ; e aquêllcs que
não tenham obtido a elaasíficação minima de oito valores
em qualquer das provas, indemnisarão a fazenda, por meio
de descontos nos seus voncimentoa,
da importancia dos
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transportes
e das ajudas de custo que tenham recebido
por motivo da deslocação.
Art. 29.0 Para a execução da prova pratica, os concorrentes apresentar-se-hã.o
armados e equipados em ordem
de marcha, sendo apreciado pelo jury o estado individual
de asseio dos uniformes, de limpeza do armamento e equipamento I) disposição regulamentar
d'este ultimo. Nas tropas montadas, os cavallos destinados aos concorrentes
estarão arreados em ordem de marcha.
O jury deverá passar uma revista minuciosa a todos os
artigos,
para verificar a fórma como elles estão dispostos.
Seguidamente,
cada um dos concorrentes executará um
exercicio ou trabalho, indicado pelo jury, sobre cada uma
das questões que constituem o programma da prova pratica, relativo á sua arma ou serviço espe,;ial.
A execuçãc ele alguns d'esses exercicios ou trabalhos
poderá ser simultanea para alguns ou todos os candidatos,
quando a natureza da questão a isso se prestar e o jury o
julgar

conveniente.

§ 1.0 Quando o jury julgar conveniente,

:t execução da
prova pratica poderá ser dividida em duas partes, abrangendo uma os exerci cios e trabalhos que tenham immediata applicaçã.o no campo, os quaes deverão ser effectuados em terreno apropriadamente
escolhido, que em regra
será fõra do quartel, e comprehendendo
a outra os restantes exercidos
ou trabalhos cuja execução exija outros
locaes apropriados
ou installações espcciaes. N'este caso,
podem as duas partes da prova deixar de ser prestadas
no Il!-esmo dia por cada um dos canc1idato~.
§ 2.0 Para a execução da prova pratica será posta á
disposição do jnry uma força armada e eqnipada em ordem de marcha, constituitiva da unidade indicada na parte
de tactica elunrmfar do programma respedivo.
Nos concursos a. que ~ refere o artigo 5.0, essa força será fornecida diariamente,
por escala, pelos corpos da respectiva
arma aquartelados
na localidado ou no campo cntrincheirado onde se effectuar o concurso; e quando na séde do
quartel general da divisão onde se effectuar o concurso
não houver força disponivel para este effeito, o commandante da divisão providenciará para que esta seja fornecida por um dos corpos aquartelados na área da mesma

divisão.
§ 3.0 Serão igualmente postos á disposição do jury o
pessoal, viaturas e outro material technico 'llccessario para
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a execução dos trabalhos relativos ás restantes partes do
programma da prova pratica.
§ 4.0 Aos candidatos de tropas montadas que entrem no
concurso realisado no respectivo grupo, nos termos do artigo 5. o, serão fornecidas montadas devidamente apparelhadas, pelos corpos da sua arma aquartelados em Lisboa,
e designados pelo commando da 1.a divisão militar.
§ 5.0 Na apreciação da prova pratica, serão especialmente attendidos não somente o tom, correcção e oppor.
tunic1ade das vozes de commando, a clareza e precisão das
explicações e a energia, firmeza e decisão com que os candidatos se apresentarem á frente da tropa, mas ainda quaesquer outras demonstrações de aptidão militar.
§ 6.0 Será motivo de nullidade do concurso o facto de
a qualquer dos candidatos ser permittido responder, por.
outra fôrma que não seja a da execução pratica, a qualquer das questões propostas na prova a que se refere este
artigo.
Art. 30.0 Na prova oral, o candidato será examinado
em cada uma das partes em que se divide o respectivo
programma, primeiro pelo vogal mais moderno e seguidamente pelos outros vogaes, segundo a respectiva ordem
de patentes e antiguidades.
§ 1. o Os vogaes poderão accordar entre si as materias
sobre que hão de interrogar, mas, havendo divergencias,
o presidente indicará as matérias sobre que cada vogal ha
de perguntar.
Na arma de engenheria, nos concursos para segundo
sargento, o numero do programma que se refere a serviços especiaes, será distribuido pelos dois vogaes do jury.
§ 2.0 As perguntas terão sempre orientação pratica, visando a questões concretas de serviço, e serão feitas em
presença do material ou dos modelos apropriados aos assumptos a que se referem as questões contidas no programma. O interrogator]o a cada candidato deverá durar
precisamenie
uma hora nos concursos para primeiro sargento, e quarenta minutos nos de segundo sargento, sob
pena de nullidade do concurso.
Art. 31.0 Na prova escripta dos concursos realisados
nos termos dos artigos 4.0 e 6.0 todos os candidatos serão
examinados conjunctamente sobre o mesmo ponto, que constará de quatro perguntas no concurso para o posto de primeiro sargento e de tres para o de segundo sargento,
correspondentes a outras tantas partes do respectivo programma.
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§ 1.° Pa.ra C!umprimen~odo disp.osto n' este artigo, cada
vogal do JLU'y formulara por escripto, em papeissopa-a,
dos, uma pergunta sobre a matéria constante de cada uma
das partes em que está dividido o programma respectivo
e reunidas em grupo as perguntas relativas a cada parte'
o candidato mais antigo tirará á sorte uma de cada grupo:
§ 2.° A prova escripta será executada no maximo de
tres horas no concurso para primeiro sargento, e no de
duas horas para o de segundo sargento.
Art. 32.° A prova escripta nos concursos realisados nos
termos do artigo 5.°, será effootuada da seguinte fórrna :
1. ° O jury formulará, nas condições do artigo anterior,
um ponto unico para a prova cscripta ele todos os candidatos admittidos ao concurso, e fixará o dia e hora em que
deve realisar-se simultaneamente essa prova em todos os
corpos de cada grupo.
2.° O mesmo jury organisard para cada corpo uns verbetes em numero igual ao dobro do de candidatos d'esse
corpo admittidos ao concurso, em cada um dos quaes será.
unicamente escripto por extenso um numero que deverá
ser differente para cada par de verbetes e igual nos dois
'Verbetes de cada par. Os candidatos dos corpos das ilhas
adjacentes serão englobados, para este effeito, com os dos
corpos a que se achem addidos nos termos do § 5.° do
artigo 17.°
Cada um d'esses verbetes numerados será dobrado ao
meio com o numero para o interior, e assim fechado n'um
sobrescripto; e cada par de sobrescriptos contendo os verbetes do mesmo numero, será fechado n'um outro envolucro.
Nem este envolucro nem aquelles sobrescriptos terão
indicação alguma exterior.
3. ° Juntamente com a oommunicação a que se refere. o
§ LOdo artigo 27.°, e com a designação do dia e hora
em que devo realisar-se aoprova escripta, enviará o jury a
cada corpo O ponto a que se refere o n.? 1.0, fechado e
lacrado, tendo eseripto exteriormente:
«Ponto pa"a o concurso para pl'imeiro sarqenio da moma
de .. , pam ser aberto lia presença dos candidatos no
dia '" d~ setembro de •.. ás .. , horas da manhã».

Juntamente também serão remettidos a cada corpo os
envolucros organisados segundo o numero anterior, em
numero igual ao dos candidatos admittidos d'essc corpo e
. todos exteriormente iguaes.
4.° Recebida em cada corpo a remessa a que se refere
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o numero anterior, o respectivo commandante
fará publicar na ordem regimental,
juntamente
com a relação dos
candidatos adunttidos, o dia e hora em que deve realisarse a prova escripta, providenciando
para que os candidatOR em serviço fõra do corpo,
que tenham sido admittidos
ao concurso, rccolham ao corpo em tempo opportuno para
que compareçam todos áquella prova no referido dia e hora.
5.° No l"l'al appropriado,
que for designado em cada
corpo, reurur.r, no dia e á hora fixada, a commissão de
exame~ prc\ i.nnente nomeada nos termos do artigo 25.°,
perante a qual comparecerão
todos os candidatos do pro
prio corpo o 1 addidos para este effeito (os das ilhas adjacentes) que vor.un admittidos ás provas, mandando o presidente da conuniasão proceder á sua chamada.
Para a e. (,( ução da prova, cada candidato
apresentará
um, caderno (" papel em branco, devidamente cosido, que
seguidamente
,·rá rubricado em cada uma das folhas pelo
presidente
da commissão, devendo ser igualmente rubricados os iruprcssos dos modelos regulamentares
que os
candidatos ten »un de preencher para satisfazer ao ponto,
impressos qu lhes serão fornecidos pela commissão de
exame.
Em seguida (I mesmo presidente abrirá na presença dos
candidatos
,) -nvolucro
que contiver o ponto e mandará
ler as perguntas
d'este pelo secretario,
leitura que deverá ser claro e pausada, para que todos os candidatos
vão escrevendo
as perguntas
pela ordem por que forem
dictadas,
6.° O pro! .cnte da commissão, dirigindo os trabalhos e
mantendo a o.' em e regularidade
na execução da prova,
não permiuii a lue os candidatos
communiquem
entre si
ou que recorraru a livros, apontamentos ou outro qualquer
auxiliar.
Iglu lruente impedirá que os vogaes da commisslto se appr( xiniem de qualquer dos candidatos para lhe
prestar auxili , esforçando-se, pelo contrario,
para conseguir que todos os candidatos executem a prova em condições perfeitamente
identicas.
7. ° Neuhu, i ·~ctndidato assigna1'á a sua p1'Ova~ sob pena
de ser esta j»
'l considerada
null«. O presidente da commissão, cm ,I.) uida ao dictado do ponto, chamará. a attenção de todos o, candidatos
em geral para esta disposição
terminante.
8. ° A prova será executada no praso maximo de tres
horas, podendo cada candidato ausentar-se logo que conclua e entregue a sua prova.
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~ medida que cada candidato entregar a sua prova concluida, mandará o presidente
da commissâo que, na sua
presença,
elle abra, á sorte, um dos envolucros a que se
refere o n. o 3. o
Um dos dois sobrescriptos fechados contidos n'esse envolucro será, fixado pelo candidato, com um attache á
margem esquerda do seu caderno, sendo este fechado pelo
proprio candidato n'uma capa que lhe será fornecida pela
-commíssão
de exame, e entregue assim fechado' ao presidente da mesma commissão ; no outro escreverá o candidato exteriormente
o seu nome, posto e numeros, entre.gando-o em seguida ao mesmo presidente.
9. o Preparadas
e reunidas assim as provas de todos os
,candidatos,
serão todas fechadas e lacradas n'um mesmo
-envolucro, onde se escreverá exteriormente:
« •••

Regimento

Divisão

(ou '...

de .. , (ou batalhão

arma)
de ... , etc.)

Provas eseriptas dos candidatos ao concl/l'so para pri.
meiro sargeuto, reolisadae em ... de setembro de ... » indicação que será rubricada pelo presidente e vogaes da
-eommissâo de exame.
Os sobrescriptos onde os candidatos escreverem os seus
nomes serão todos reunidos n'um outro envolucro fechado
e lacrado, que exteriormente
terá a designação da unidade onde se effectuou a prova e será igualmente rubricado pelo presidente
e vogaes da commissão ele exame.
E seguidamente
tudo será remettido ao jresidente
do
jury do concurso a quem o presidente da commissão de
exame communicarú em 'nota confidendal qualquer occorrencia cxtraordinaria
que se tenha dado DO ado de execução da prova.
de todos os corpos as provas dos can10.0 Recebidas
didatos, reunirá o jury em sess~o secreta, II andando o
presidente
escrever pelo secretal'lO no rosto 1 cada prova, á medida que forem sendo abertas, o mm. '1'0, por extenso, que vier indicado dentro .do sobre ... np~o que lhe
vem appenso rubricando em segUIda o secretario.
O mesmo secretario numerará e rubricarei \,lttLt uma das
folhas de cada caderno, lavrando e assignanclll em seguida
em cada. um o sezuinte termo de encerranH'uto:
«Contém esta ~J'ova ., . (tantas) folhas, por mim num eadas e rnbricadas.
(Assignatura))) ".
11. o Terminada
a operação descl'lpta no numero ante-
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rior, procederá o jury á apreciação das provas e á respectiva classificação nos termos do artigo 33.°, formulando
cada um dos seus membros a lista (modelo n, ° 2) e organisando o secretario, em presença d'estas listas, o mappa de
classificação (modelo C), inscrevendo-lhe
logo a média respectiva a cada candidato e rubricando-o cada um dos mem
bros do jury na columna respectiva,
sendo ainda applica
vel n'estc caso o disposto no § 3.° do artigo 28.°
Quando no mesmo dia não possam ser apreciadas e classificadas as provas de todos os candidatos, proceder-se-ha
em cada dia como fica exposto n'este numero.
12.° Só depois de concluida a apreciação e classificação
das provas de todos os candidatos apresentará o presidente
do jury os sobrescriptos onde se acham exteriormente
indicados os nomes dos candidatos e interiormente
os numeros que lhes correspondem
e se acham inscriptos nas
provas respectivas,
sendo esses nomes lançados no mappa
(modelo C) em frente dos respectivos numeres da prova
escripta.
E seguidamente tratará o jury de apurar quaes os candidatos que, pela élassificaç:J'o obtida, e tendo em attenção
o disposto no § 4.° do artigo 28.° devam ser admittidos
prova pratica, o que communicará immediatamente
a cada
um dos corpos a que pertençam estes candidatos ou a que
estejam addidos (os das ilhas adjacentes), com a indicação
do dia e local em que deverão apresentar-se para prestar
aquella prova.
á

SECÇ:\O

v

Classificação
Art. 33.° Todas as votações são de O a 20 e as médias
approximadas
até ás decimas.
§ 1.° Serão deepresadas as centesimas no total dos valores a descontar, nos termos do artigo 10.°, para obter
a avaliação do comportamento.
§ 2.° A cada uma das perguntas da prova escripta será
previamente
arbitrado pelo presidente do jury, segundo a
sua maior ou menor difficuldade relativa, um valor ma- ,
ximo comprehendido
entre 10 e 30, de fôrma que a somma
dos valores maximos de todas as perguntas seja igual ao
numero d'ellas multiplicado por 20.
§ 3.° Na avaliação da prova escripta ter-se-ha sempre
em attenção
a orthographia
e a redacção, constituindo
motivo para diminuição de valores a calligraphia muito irregular e, sobretudo, pouco legível.
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Art. 34.0 Terminado o concurso, o secretario fará na
pres~Dça do jur~, em vista das médias obtidas por cada
candidato nas d~fferentes provas (mappa modelo C), o calculo da respectiva cota de merito pela seguinte formula:

em que p é a média dos valores obtidos na prova pratica;
o méd.ia dos valores obtidos na prova oral;
e m~dla dos valores ootidos na prova escripta.
Obtida a cota de merito de cada candidato em harmonia com estas prescripções, a classificação final será dada
pela formula
x=a.+-4b+5

c

10
em que a é o numero representativo da avaliação do comportamento;
b o numero de valores obtidos no exame do curso de
habilitação para o posto a que concorre;
c a cota de merito obtida pela primeira formula.
O secretario eacripturnrá
o mappa modelo D, o qual
será assignado por todos os membros do jury.
Art. 35.0 Em igualdade de médias, será observada ,a
seguinte ordem de preferencias:
Para primeiro sargento:
1.0 Qualquer grau da ordem ela Torre e Espada ou a
medalha militar da classe de valor militar;
2. o Medalha militar da classe de bons serviços;
3. Curso da escola central de sargentos e, entre os
que o tiverem, a maior classificação ~'elle o?tida;
.
4. o Maior numero de habilitações Iíueraríss supenores
a instrucção primaria, 2. grau, devidamente comprovadas;
5.0 )Iaior antiguidade no posto de segundo sargento;
6. o Maior antiguidade em praça;
7. o Mais idade.
Para segundo sargento:
1. o Qualquer grau da ordem da' T?~re e Espada ou a
medalha militar da classe de valor milítar ;
2. o Medalha militar da classe de bons serviços;
3. o Curso de habilitação para primeiro sargento e, entre os que o tiverem, a maior classificação n'elle obtida j
0
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4. o Maior numero de habilitações litterarias superiores a
instrucçâo
primaria, 2.° grau, devidamente
comprovadas;
5. ° Maior antiguidade
no posto de primeiro cabo;
6.° Maiol antiguidade em praça;
7.° l\lais i.lade,
Art. H6." () secretario redigirá no verso do mappa da
classificnçf o final a acta do encerramento
do concurso
(modelo L), a qual, depois de assignada
por todos os
membros <lo jury, será, com as demais peças do processo,
entregue ]Jelo presidente
ao eommandants
do corpo em
que se d:fp -tuou o concurso ou remettida immediatamcnte
ao commanrlaute
da companhia
de subsistcncias
ou da
companhia do equipagens,
se disser respeito a praças d'estas companhias,
ou finalmente,
nos concursos realisndos.
nos termos do artigo 5.°, enviada opportunamente
á auctoridade superior que nomeou o jury.
N'est. acta far-se-ha menção da hora a que terminou a
ultima pn)va, e bem assim do numero de folhas que o
processo co .térn, incluindo todos os documentos referentes
ao exame (. as listas e mappas de classificação. No mappa
modelo J) deve ser indicada a ordem por que devemo serpromo\ ido os candidatos, mencionando-se
em observação
as prefereueius que, segundo os artigos 8.° e 35.°, lhes devem aprov, itar, As folbas do processo serão numeradas e
rubricada
I'..lo secretario do jury.
Al't. ::7.0 Se no praso de vinte c quatro horas, contadas d'aquella a (lue terminou a ultima pl'ova, não for apresentada nenhuma reclamação,
o cornmandante
do corpo
mandará
pubhcar na respectiva
ordem, por extracto do
mappa modelo D, a classificação final obtida pelos differentes candidatos approvados, os numeres de ordem para
promoção e as preferencias
que lhes aproveitaram.
§ ].0
concursos realisados por grnpos de corpos,
nos termo do artigo 5. 0, se nenhuma reclamação
for apresentada 110 praso fixado no presente artigo, o jury assim
o COmlllIILi('II'á ti auctoridade
superior que o nomeou, ao
mesmo tempo que lhe envia o proccsso organisado nos
termos (lo artigo anterior.
Aquella auctoridade
remetterá
a cada um dos corpos
que fazem parte do grupo, a fim de er publicada na ordem rPlúm -ntul, a copia do mappa modelo D nn parte que
comprchendc
a classificação
final, 08 nu meros de ordem
para promoção e as preferencias
que foram attendidas,
remettendo
eru seguida todo o processo á secretaria da
guerra, no termos do artigo 40. °

:1)
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§ 2.0 Esgotado o praso fixado no presente artigo regressarão
immediatamente
os candidatos, bem com~ os
membros do jury, ás suas anteriores situações.
Art. 38.0 Nos concursos para o posto de pgllndo sarge~to, bem como para o de. pr.imeiro sarg~llto da companhia de saude, se no praso indicado no artigo anterior não
for apresentada nenhuma reclamação, a não houver prefereneias a considerar, o C'ommandante do eOTf)() lançará no
mappa da classificação final a ordem para' serem promovidos, com a data do dia em que terminaram as provas,
os concorrentes
mais classificados, e mandará que tambem
esta decisão seja publicada na ordem do corpo.
§ unico. Se houver preferencias a attender, o commandante do corpo só procederá como se determina n'este
artigo se, no prago de vinte e quatro horas contadas d'aquella
a que pela secretaria for publicada a ordem mencionando
os candidatos a quem aproveitam essas prcferencias, nenhuma reclamação for apresentada a este re~pl ito.
A data da promoção será também, n'este caso, a do dia
em que terminaram as provas.
Art. 39.0 As praças approvadas
em concurso para o
posto immediato, a quem não competir a promoção antes
de serem liccnsiadas para a reserva, conservam na reserva
o posto que tinham no activo, mas ser-Ihes-ha lançada na
folha de matricula
e na caderneta militar, !la columna
«Habilitações
litterarias
e profissionaesD
a ::<eguillte nota:
Foi approvado com ... valores no concurso para (posto).
§ unico. As praças a que se refere este artigo é applicavei o disposto nos §§ 1.0 e 2.0 do artigo 1 [l, u
Art. 40.0 Os processos dos concursos realisados nos termos dos artigos 4.0 e 6,0,' serão archivados nos corpos j
os dos concursos a que se refere o artigo f>.', na secretaria. da guerra para onde devem ser enviados depois de
completos com 'as reclamações que tenham sido apresentadas ou com a declaração de que não houve reclamação,
N'elles serão conservados
os documentos apresentados
pelos candidatos , os quaes só poderão ser....,.. retirados por
estes para servirem n'outro concurso, se nao tiverem SIdo
averbados no registo de matricula.
§ unico. Quando algum documento seja retirado, será
substituído por um recibo assignado pelo proprio e visado
pelo ajudante do corpo, commandante da companhia ou bateria independente
ou chefe da repartição da secretaria da
guerra, onde estiver archivado o processo.
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Reclamações

Art. 41,.° Só serão admittidas reclamações por falta de
cumprimento das disposições d'este regulamento, ou por
não terem sido attendidas as preferencias de que tratam
os artigos 8.0 e 35.°, e nunca sobre a classificação arbitrada pelo jury.
.
Al't. 42.0 para que as reclamações possam ser attendi.das, tê em que ser apresentadas nos seguintcs prasos:
.
1. ° Quando digam respeito a falta de cumprimento das
disposições d'este regulamento, até vinte e quatro horas
contadas d'aquella a que finalisou a ultima prova do concurso;
2.° Quando digam respeito a inobservancia de prefereneias, até vinte e quatro horas contadas da hora a que
f?i publicada a ordem do corpo indicando taes prefereneras.
Art. 43.° A reclamação poderá ser formulada por escripto:
L." Pelo commandante da companhia, esquadrão ou bateria a que pertencer o candidato, quando esse official a
julgue necessaria a bem da justiça;
2. ° Pelo proprio interessado.
Art. 44.0 Nos concursos realisados por grupos de corpos, nos termos do artigo 5.°, as reclamações a que
se refere o n.? 1.0 do artigo 42.°, serão apresentadas
aos presidentes dos jurys, e por estes enviadas com o processo á auctoridade quc os nomeou, que mandará proceder ás necessarias diligencias para verificar a veracidade
das allegações dos reclamantes, e formulará o 'seu parecer,
que enviará com o processo á secretaria da guerra.
As reclamações a que se refere o n. o 2. ° do artigo 42. o,
apresentadas nos concursos realisados nos termos do artigo 5. 0, e bem assim todas as que disserem respeito a
concursos efíectuados nos corpos, serão apresentadas aos
respectivos commandantes, O! quaes procederão ás necessarias diligencias para verificar a veracidade das allegações dos reclamantes, formularão os seus pareceres fundamentados e remetterão todo o processo á secretaria da
guerra.
§ 1.0 Ao director geral da secretaria da guerra compete
resolver cm todos os casos, tendo' em consideração as circumstancias expostas, se a reclamação deve ou não ser
attendida.
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Se a reclamação for attcndida e disser respeito á ordem
de preferencias,
o concurso não será annullado e simplesmente alterada a ordem referida.
Se a reclamação
for attendida
e tiver por objecto a
falta de cum})rimento das prescripções regulamentares
o
concurso será annullado e abrir-se-ha outro conforme' as
prescripções referidas, ao qual não poderão ser admittidos
novos concorrentes.
.
Se a reclamação não for attendida será confirmada a
opinião do jury.
§ 2.0 Em qualquer elas circumstancias,
adata a que se
deve referir a promoção, quando tenha que se realisar
é
. .
'
a d o prnneiro concurso.
§ 3.0 Da resolução tomada pela auctoridade referida
não ha recurso.
Art. 45.0 O resultado de um concurso só é definitivo
depois de esgotado o praso para as reclamações.
Art. 46.0 Quando for annullado um processo de concurso, por falta de cumprimento dos preceitos regulamentares, não se póde pôr em duvida, nos concursos immediatos, o que a auctoridade
superior tenha resolvido ácerca
do primeiro.
Art. 47.° Quando o concurso tiver de repetir-se por effeito
do disposto no § 1.0 do artigo 44;.o, não poderão fazer parte
do novo jury os officiaes que compozeram o primeiro.
ArL 48. o E applicavel a estas reclamações o disposto
na ultima parte do artigo llí:V elo regulamento
disciplinar, sendo íOÓ competente para julgar da mali~ia da reclamaçllo apropria auctoridade que tenha de a Julgar.
Do modo de prover

CAPITULO II
'llo~to vngos em tempo de guerra

03

SECÇÃO

UNICA

Competencia e processo de promoção

Ar«, 49. o Decretada a mobilisação, e em tempo de guerra,
os postos de primeiro cabo e de sa.r~entos que vagarem
nos diversos corpus de tropas moblhsadas ou em operações, e que não forem preellchid')s por praças que tenham
sido promovidas
por dibtincção no campo de batalha ou0
em harmonia com o determinado no § 2~0 do artigo 15.
e no ~ unico do artigo 39.0 do presente
regulamento,
sei-o hão sezundo as regras seguidam~nte indicadas:
a) As va~aturas
de segundos e primeiros cabos como
em tempo de paz.
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Quando não haja praças habilitadas com o curso para
primeiro cabo, serão as vacaturas
que occorrerem
n'este
posto preenchidas
por segundos cabos ou soldados, propostos pejos respectivos commandantes
de companhia, esquadrão 011 bateria, uma vez que saibam ler, escrever e
contar, tenham bom comportamento
e hajam dado provas
de zêlo no desempenho do serviço.
b) Para as vacaturas de segundo sargento, o commandantc do corpo mandará abrir concurso, o qual se realisará oito dias depois de annunciado.
1.o A este concurso só poderão concorrer os primeiros
cabos presentes no corpo.
2.0 Quando não haja primeiros cabos habilitados com o
curso para segundo sargento, ou, havendo-os não queiram
concorrer,
ou ainda, não tenham sido preenchidas todas
as vacaturas por motivo de reprovação dos primeiros cabos habilitados, serão admittidos primeiros cabos sem dependencia de tal habilitação.
3. o O jury será composto de tres officiaes: presidente,
um capitão; vogaes, dois tenentes, servindo de secretario
o mais moderno.
c) As vacaturas de primeiro sargento serão preenchidas
nas mesmas condições, sendo porém o jury composto de
um official superior presidente,
e dois vogaes: um capitão
e um tenente que servirá de secretario ..
Os individuos promovidos
a primeiros
sargentos
que
não tenham o curso de habilitação para este posto só serão collocados na escala de accesso contando a antiguidade desde a data da promoção, depois de obterem approvação em tal curso.
Art. 50.0 Os concursos para primeiro e segundo sargento constarão de duas provas - pratica e escripta.
Na primeira serão as praças interrogadas
não só sobre
as materias constantes
do respectivo
programma,
mas
tambem nas indicadas no programma da prova oral. N' este
caso, a cota de merito de cada candidato será obtida pela
formula:
p+e

c=--

2

em que P e e são as médias dos valores obtidos respecti.
vamente nas provas pratica e escripta, e essa cota constituirá por si só a classificação no concurso, segundo a qual
serão promovidos os candidatos, tendo em attenção a ordem de preferencias
do artigo 35. o
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Art. 51.0 A distincção no campo de batlha
dispensa
para a promoção todas as habilitações eX;1:' hs n'este regulamento.
CAPITULO

III

Disposições trnnsítorías e diversas
Ar], 52.0 Os segundos ou primeiros sa rventos regres-,
sados do ultramar e todos os que, por qualq II 'r outro motivo, tenham de ficar, como aquelles, suprnll1merarios nos
corpos, serão distribuidos pelos corpos da- ,UI: ~ armas por
fôrma tal que, tanto quanto possível, o numero de supranumerarios
se mantenha igual em todas as unidades da
mesma arma.
Art. 53.0 As praças que tiverem passa~(''ll ás guarnições do ultramar
e ali adquiram
gradliado
superior
áquella com que partiram da metrópole, pod rão ser recebidas no exercito do reino no posto que tiverem quando
regressarem.
desde que satisfaçam ás seguitn('" condições:
1.a Terem concluido no ultramar o tempo le serviço a
que se obrigaram;
2. a Terem pelo menos um anno de serviço no referido
posto;
3. a Serem approvadas

no exame do curso

1('

habilitação

para aquelle posto;
4." Satisfazerem ás provas exigidas pelo presente regulamento para a promoção ao mesmo posto, obtendo pelo
menos dez valores na classificação final cal iada nos termos da secção v do capitulo r.
§ unico. Ás praças. que, tendo satisfeito 1S condições
exigidas n'este artigo, sejam recebidas no exercito da metropole no posto em que regressaram do ultramar, será
contada a antiguidade n' este posto desde 11 data em que
tenham concluído as provas a que se refere 1 condição 4.2:
Art. 54.0 A secretaria
da guerra permitt 'rá, ou ordenará quando julgar convenien~e, as trocas I'n+re os primeiros sargentos das diversas unidades da armr: le engenheria, que forem necessarias para que e~ cad: uma d'essas
unidades seja collocado, sempre que seJaYIIR, vel, um prímeiro sargento mais conhecedor do serviço da respectiva
especialidade,
por ter servido n'ella come segundo sargento.
Art. 55.0 (transitorio).
A inteira observancia da, condição 3.a do artigo 14.0 só começará a ter plena e rigorosa
execução desde o dia 1 de julho de 1910 podendo até
esta data os individuos a quem por escala pertença o ac-
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cesso ao posto de sargento ajudante, ser promovidos, quando
a par das outras condições impostas pelo referido artigo
14.°, tenham, quanto á 3.a, pelo menos tres annos de serviço sujeito a nomeação de escala no posto de primeiro
sargento em unidade da arma ou serviço a que pertençam.
Art, 56.° (transitorio).
A partir da data da publicação
d'este regulamento,
cessa o effeito de todas as determinações ministeriaes
existentes sobre a contagem do tempo de
serviço para promoção relativas a primeiros sargentos que
se encontrem
em situações especiaes differentes das expressamente
indicadas na condição 3.a do artigo 14.°
Art. 57.° (transitorio).
Se á data da publicação do presente rcgulamento
houver ainda alguns segundos sargentos dos primeiros classificados nos concursos a que se refere o artigo 5.° do regulamento
de 20 de setembro de
1906, ser-lhes-hão
mantidos os direitos consignados
no
mesmo regulamento.
Art. 5B.o (transitorio).
Se
data da publicação do presente regulamento
estiver aberto algum concurso nos termos do regulamento
anterior ou do disposto no decreto de
7 de maio de 1908, deverá realisar-se o concurso e effeetuar-se a respectiva promoção, segundo as disposições d'aquelles diplomas.
Art. 59.° (transitorio).
Para o provimento
das vacaturas de primeiro sargento das differentcs armas, que occorram durante o anno de 1910 e não possam ser preenchidas pelos candidatos
a quc se referem os artigos D8.0 e
59.°, sedio abertos concursos nos termos do artigo 5.°, cujas provas deverão rcalisar-se durante o mez ele fevereiro
do mesmo anno e obedecerão a todas as prescripções
relativas á execução dos concursos a effectuar normalmente
no mez de setembro de cada anno.
§ unico. As vacaturas de primeiro sargento que occorrerem ató ao dia 31 dezembro do corrente anno serão providas nos termos da legislação vigente.
Art. 60.° Nenhuma das disposições
do presente regulamento poderá ser alterada, senão por determinação expressamente
publicada em ordem do exercito,
Art. 61.° Fica por este regulamento substituído o regulamento IHlra a promoção aos postos inferiores do exercito
approvado por decreto de 20 de setembro de 190G e revagado o decreto ele 7 de maio de 1908 e todas as mais
disposições em contrario.
Paço, em 16 de dezembro de 1909.=José JJIwwcl d'Elá

vas Ca rdeira.
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MODELO B

Aos ... dias do mez de ... de 19 ... , pelas ...
horas da manhã, reunido o jury, em conformidade da
ordem n. o ••• , de ... de ... de ... , passou a examinar os documentos dos candidatos e verificou que todos devem ser admittidos ao concurso, por estarem comprehendidos nas disposições expressas no regulamento
para a promoção aos postos inferiores do exercito, ou que
:E' ... (posto) não deve ser admittido ao concurso por ...
e os restantes candidatos admittic1os.

Ou
. .. e como se não apresentasse candidato algum encerrou os seus trabalhos.
Pelo que se lavrou a presente acta que vae assignada
por todos os membros do jury.

Os membros do jury,

1.' Serie
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MODELO

E

Reunido o jury nomeado pela ordem n.? ... de ...
de .. ' de 19 ... , e tendo apreciado as provas produzidas
pelos candidatos ao posto de '" sargento, classificou- os
pela fórma constante do mappa retro (modelo D), ficando
reprovados
F...
e F ... ; c terminou os seus trabalhos
.
da por todos os'
lavrando a presente acta, que vae asaigna
membros do jury, os quaes certificam que o presente processo contém ... folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo secretario, e que a ultima prova terminou pelas ... horas (da manhã ou da tarde).
Quartel

em .•. , ...

de ...

de 19 ...

Os membros do jury,

Nota. - As indicações do numero de folhas e da hora a que terminou o concurso serão escriptas por extenso.
'
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Secretaria d'cslado dos ncgocios da guerra-Direcção geral- 2. a Repartição
Tendo-se reconhecido
a impossibilidade
de dar completa execução ao disposto no artigo 14.° do regulamento
para a administração
e fiscalisação do material de guerra
da guarda fiscal, approvado
por decreto de 14 de abril
de 1904, por haver nos esquadrões
apenas um subalterno;
Attendendo
ainda a que no primeiro trimestre os commandantes
das companhias
se acham occupados com os
exames dos sargentos, que têem logar em janeiro:
Hei por bem determinar
que o artigo 14.°, que baixa
assignado pelo ministro e secretario d'estado dos negocies
da guerra, substitua respectivamente
o do mesmo numero
do referido regulamento,
O mesmo ministro e secretario
d' estado assim o tenha
entendido e faça executar.
Paço, em 16 de dezembro de
1909. = REI. = José ]J[anuel d' Elvas Cordeiro.

Regulamento para a administração e fiscallsação do material de guerra
da guarda fiscal
CAPITULO I
lIaterial distribuido
«Artigo 14.° No segundo trimestre de cada anno civil,
os commandantes
das companhias das circumscripções,
na
visita de inspecção ás suas companhias,
far-se-hão acompanhar por um sargento, e em cada secção procederão,
juntamente
com o commandante
da mesma, a uma revista
minuciosa de todo o material de guerra a seu cargo, lavrado um auto, em que' classificarão todos os referidos artigos em tres classes:
para serviço, para concerto e incapaz,
«Os commandantes
dos esquadrões, acompanhados por
um sargento, procederão na mesma epocha áquelle serviço,
por modo identico. Serão classificados para o serviço todos os artigos cujas partes componentes estejam em bom
estado e offereçam sufficiente resisteneia ;
«Para concerto, os artigos que tiverem partes deterioradas, que admittam repal'açr-io;
«Classificados incapazes, os artigos que, tendo o tempo
de duração legal, estejam em mau estado.
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«Estes autos, com as relações de concerto, serão remettidos aos commandantes da circumseripção,
que por elles
formularão
uma proposta de incapacidade
de artigos a
qual, juntamente com os autos e as relações, será enviada
á secretaria
geral do arsenal do exercito. De maneira
identica procederão os commandantes das companhias inclependentes» .
Paço, em 16 de dezembro de 1909. = José Manuel d'El·

vas Ca1·de,i1·6t.
2. o _ Secretaria d' estado dos lIegllcios da guerra - Repartição do gabinete
Declara-se que, por portaria de 7 do corrente mez, foi
determinado
que seja inscripta para todos os effeitos legaes nos registos das instituições de beneficencia legalmente eslabelecidas,
a sociedade portugucza da Cruz Vermelha.

3.' _ Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção

geral- f.3 Repartição

Declara-se que, por decreto de 6 de maio ultimo, publicado no Diario do governo 11.° 101 de 8 do mesmo mes,
o concelho de Bouças, do districto do Porto, passou a denominar-se concelho de Mattozinhos.

4. o _ Secretaria d'estado dos negocios da guerra- Direcção geral- 3. a Repartição
Para

conheciment~

res se publica

das difTerentes auctoridades

milita-

o seguinte:

Secretaria da guerra -1. ti Direcção - 2. a Repartição.Circular n." 31. _ Lisboa, 17 de dezembro de 1909.Ao sr. commandante da 1.3 divisão militar. - Lisboa.Do director de infanteria.
.
Tendo o commandante
do districto de recrutamento
e
reserva n." 27 ponderado, que aos m~ncebos destinados a
unidades
aquarteladas
fóra d~ archlp~lago da Madeira,
havendo feito a sua apresentaçao
no dia 8 de novembro
no regimento de infante ria n. ° 27, .onde ficaram addidos
esperando transporte, a uns se considerou a encorporação
como feita desde essa data, e a outros só desde o dia em
que foram presentes nas unidades do destino, o que não é
curial nem justo: determina s. ex." o ministro da guerra
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que os recrutas nas indicadas condições se considerem encorporados desde o dia em que fizerem a sua apresentação
em infanteria n.? 27.==José do Carvalhal e Oarvalho, general ele brigada.
Ielentica á 2.a, 3.a, 4.Q, 5.:1 e G.a divisões militares e
commandos militares elos Açores e Madeira.

Rectificações
Na Ordem do Exercito n.? 19 de 27 de novembro
fazer-se as seguiu tes rectificações :

ultimo, devem

Pago 716, lin. 17, onde se lê «sargentos cadetes», deve ler-se «cadetes».
Pago 717, lin. 17 e 22, onde se lê «soldados serventes», deve
ler-se «segundos cabos e soldados serventes •.
Pago 747, lin. 37, onde se lê «sargentoa cadetes», deve lôl"Ji!e • cadetes u ,
Pago 748, lin. 22 e 23, onde se lê ((sargentos cadetes», devo
ler-se «cadetes».
Pago 827, linho 3, onde se lê «se ache», deve ler-se «se acha».
Pago 839, lin. 37, onde se lê .secções I e Y", deve ler-se «soees I a Y".
Pago 858, lin. 29, onde se lê «convaleacentes, ou para tratamento»,
deve ler-se «convalescentes,
para se tratar, ou para tratamento".
Pago 860, lin. 25, onde se lê «mudança de clima", deve ler-se «mudança para clima e ,
Pago 884, lin. 15, onde se lê «24 Nervoses», deve ler-se «24 Nevroses »,
Pago 885, lin. 18, onde se lê «Nyetngmcns», deve ler-se .. Nysçõ

tagmus».

Pago 888, lin. 27, onde se lê .62 Alcoolismo chronico, é julgado
inouravel», deve ler-se ((62 Alcoolismo chronico,julgado
incuravelo.
Ao segundo grupo do serviço anuual alteravel de anno para anno
da pago 870, deve udditar-se-Ihe
«Presidio militar".

José Manuel d'Elvas Cardeira.
Está

conforme.

o

direotor geral,

,KUwYa!J--;de.

d~,d
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