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N.o 1 - 29-1-927

Decretos
H:9i8 H:987
i2:246
i2:560
i2:56i
i2:722
i2:733
i2:737
i2:745
i2:754
i2:755
i2:758
i2:766
i2:783

20-7 -926 - Vencimentos.
Abon os
a oficiais,
quando promovidos.
. . . . . . .
- 29 - 7 -926 - Vencimentos.
Anulação
do docreto
n.· 11:918, do 20 de Jnlho de 1\:)26 .
- 31- 8 -026 - Venciu.eutos.
Abonos e pagamento a
oficiais e praças reformados da guarda fiscal .•
- 27-10-926 - Tropas colouiais.
Extinção
do quadro privativo.
. . . . . . . . . . . . . . . .
- 25-10-026 - Organização militar colonial. Redução
e criação de companhias em Angola . . . . . .
-17-11-026
- Crédito de 330.0005 como refôrço de
verba ao Parque de :\Iaterial Aeronáutico ....
- 22-11-926 - Especiulidadcs
farmacêuticas.
Isenção
.10 imposto de sêlo . . . . . . . • . . . . . .
- 22-11-926 - Conselho cadastral. Organização
e regulatllcuto
. . . . . . . . . . . ....
,
.
-12-11-9!!6
- Regulamento
de concursos de admissão à ruat ncula na E cola Militai' ......•
3-12-926 - .\1':;1'11 ai do Exército. Bronze para o
busto (lo patrão Joaquim Lopes . . . . . . . •
3-12-926 -Uesertore:;.
Elevação do prémio a 48~
pela sua captura.
. . . . . . . . . . . . . •
6-12-926 - Frvgue. ias. Passagem da (10 Degolados (Arronchc')
para 'ampo Maior
.
7-12-926 - Conculhos. Elevando à 1.' categoria o
de FlIll(lão .................•
7-12-926 - Freguesias. Criando a de Paço de Arcos .....•.•........••...

1

2
2
4
8
11
11
13

22
37
37

38
39

40

1.' Sérl

SU'\fÁR10

4

i2:806 - 22-11 926 - Serviço do estado maior. Comissões
dêste serviço. . . . ..
.....
i2:84i -14-12-926 - Crédito de 0:000,000.5 como refôrço
para aquisição ele ga.lo para o exército. ' . ..
i2:842 -10-12-026 - H,í'1'ôrçode verba, melhoria de pessoal
militar e civil do i\finistório da Guerra ....
,
i2:849 - 20 12 026 - Funuulúrio.
Diploiuns
do Govêrno..
i2:858 - 20-12-926 - Gratificação da guaru ição. Abonos permanentes. . . . . . . . .
i2:870 - 22 12-926 - Di-t rf tos. Cri ando o de Setúbal . ••
i2:875 - 20-12-926 - Cródito ele 000.0005 para a reconstrução do Parque de Matori al Aeronáutico
..
, .•
i2:876 - 20-12-926 - Oficiais cm serviço noutros Ministérios .. vlteraçào ao decreto n.· 12:736 . , . . ..
i2:929 -18-12-026 - C r6,l!to de 500.000~ para pagamento
de 10,000 cobo: tores fornC"idoHao exército
. ..
i2:932-30-12-926-lneal'acidade
de serviço activo. Considerando efec ti vado o direito aos cidadãos . .•
i2:949 -16-12-926 - .\ l iuieutação
a cabos e soldados em
serviço activo . . . . .•
.
......•
i2:740 - 26-11-926 - P residente
do Minixtér-io.
Suas atri·
burções
quando não haja PrtJ~i,lllllte da República. ..
....•..•.........
:12:967-17-12-926 - V cncimentos. Pacmnento aos oficiais
e praçns
reforuiu.Ios
da guarda ílscnl . . . . ••
i2.9!J:1- 28-12-926 - Orgallizaç~o das escolns regimentais
12:992- 7-1-927 - Organização ela Escola Central de
Oficiais . .
. . . . . . . . . . ..
i3:078 - 24-1-027 - Demissão o eliminação do serviço do
exército. Aos ollciais . . . • • • • • • • • ••

41
42'
43
44

46
48
:)(}

~1

52
53
53
67

68
72
80
87

Portaria
4:776 -

8-11-92ô- Pequenns reparações. Verba mensal à
disposição da Direcção de Engenharia

00

Dlsposl9õe.

Arsenal do Exército. Distlutivo do director quando seja coronel..
"
....
.......•.•
Modelos militares. Comunícaçüo com autecedência aos erviços Gráficos do Exército quando tíujnlUalterados
,
Colocação de oficiais o sargentos na infantaria. Distrjburçãe
pelas un idadus .•
...'
Taxa militar. Instruções para escriturar os iudivíduos que
as pagam .,
Estupefllcic~lt~~.. Fornecimento pela Farmácia Central do
Exército
Publicações,

..

, . .

,

00
91
91
95
103

Quando autorizada a sua aCJlli~i~·âo.
o autores
enviarão
doi OXI'IlIJ)lare:l a o:~,la hihlioteca tio
tall!) maior do exérei tc

108

Contingcu teM.I)i~trihlli'~'àupara a Anuacla em }D27
'"
ArrclUata)õei\. Formaçõu~ de contratuli cm matéria do administração..
.••.•...•.••••••

Ministério

du Cluerra c

110

(l

112

1.." Série
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Inspecçâo elas tropas de comuuiençüos. Sedo cm Lisbon ,
122
Direcção da ,\ rrun de Cavalaria. Sede em Lisboa
. . .
122
Curso do estado maior. I )oeulllentos de trnnsfcrêucia
dos oficiais não pertencentes no serviço.
. . . . ..
123
Regulamento
para recrutamento
de dcseuuadores da secção
de eartog-rafia
. . . . . . . .
. . . . . . 123
Nova puhlicação, Declaraçã.o de ter saído com inexactidão o
decreto n.O 111:451. . . . . . . . . . . . . . . 125
Clroulares
69 -17-12-92G - Desloca ...ões rle o iciais e sargentos das
unirl: d,' onde (Irc tum scrviço . . . . .....
i4f -14-1
-O:!G - Tempo de e rv iço. Liquidação aos oficiais <llll! pa~,alll ii, re Ul'va. . . . .....
i24/3~550 -19-11-'.26
- 'J'uxa especial paga pelos mancebos re-sideu tes 110 estrnnguí ro ....•.•..
.800-17-1:.!-9~6-0hr,1;
rnl lican-s
Execução, regulari,Iade e atribuIções de entidades
.
iO>- 9-12-92ü - Ajuda' de eu to Aplicação da doutrina da circular n.O 9. . . . . . . . .....
9o_ 8-12-926 - "judas tlc cu to lI.O 1 abonadas aos
eh('fp,", do Gnhiuere e secre t rlcs de ~Illli~tl'08 ..
3 -1()-J2-9:.G - Bifhetc ,I· a iuatu ra .. \bollo~ da imá

pOl'tâllf'in
qunudo utilizado,
CUI . -rviço
.....
2- 8-1~-\l2G-Trall"portc
ti (n,t)l!ia., cm caminho

91
91
93

101
105
106

106

de ft'rro ou llIarítimo
. . . . . . . . . . . . . 107
-. J aeer i ai san itá.r!o e vetor iuár!o. Mapa
a enviar pe la s unida les . . . .
. 108
41-12 !l2 - Ferrngmu o curativo, li qui lação B abono, . . . . . . . . . .
.
. 112
5- :.-92ü - IIhtrito
de recrutnuien to o re erva.
Sã,) adstrito
i, uniciarle ncti vns II iufautaria
113
3'- 1-12-9:W - Diversa
de pesaa. Dota<;o
das unidades . . . . . . . . . . . ..
. .•...
115

t35-- 27-1.-926

Reotlficações
,. Orfum do Exército

e XI.
II Orckm do Exército

TI.O

1;";,ele 1026, ii. determinaçõcs

"
n.O 13, tlu 10:?6, ao ,lecreto

X

126
n.O 12:431 1~6

N.O %! - 17:-2.-027
D&cr8'tGs
i3:i37 -1~

2 --927 - , cpnrnçã() ,lo crviç elo IllRgi tra,108,
funciOllário~
eh i (]ofkini~ <lo . ército e da ar-

IM,ta.....
1117
i'&t38 -15- 2 -927 - Dis oluç o ,la unieladu tIo o ército c
gnarlla repuhlic ti . • . • • • • • • • • • • • 129
~:t39 -15- 2 ··9J7 - Di oluçlo tle uorporaçijes policiais
130

SUM.\RIO

6

1." Sãrie

Rectificação
Na Ordem do Exército

n.O 1, de 1927, ao decreto n.O 13:078 131
N.O 3-7-3-927
Decretos

H:988 - 29- 7 -926 - Engenheiro. Cursos que dão direito a
esta desi gnação. . . . . . . . • . ..
'"
i2:425 - 2-10-926::_ Instrução secundária. Organização e
propinas. . ..
...
."
...••
i2:499-E - 4-10-\126 - Caria org-ânica de Cabo Verde .
i2:499-F - 4--10-926 - Carta orgânica da Guiné ....
i2:539 _ 25-10-926 - Escola Colonial. Organização e fins..
i2:70i -16-11 926 - Exército português. Incumbência ti um
oficial, da confecção de um compêndio da sua história orgânica e política..
.
i2:764 - 22-11-(j26 - Instituto Geográfico e Cadastral. Organização
.'
.
.
.
i2:799 -10.-12-926 - Organização de fõrças militares na
Iudia

133
137
179
218
257

.............••....•

i2:903 -15-12-926 - Sargentos da guarda fiscal. Curso da
E~cola Central. . . . . . . . . . . . . . . .
i2:969 - 30-12-\126 - Instrução secundária. Distrlburção do
serviço lectivo a professores provisórios. . . . .
i2:976 - 31-12-926 - Concelho Extinção do de Macieira de
Cambra e criado o de Vale de Cambra . . ...
i2:978 - 4-1 -927 - F rcguesias. Mudança da de Cacela
para Venda Nova e Burneo .......•••
i2:982-31-12-926-Cródito
de 1!l2.800' como refõrço à
Escolu Militar de Aviação..
. ......•
i2:983 - 3-1-927 - 1Hstintivo. Sócios da Academia das
Sciências de Lisboa. . . . . . . . . . .
i2:984 - 3-1-4127 - Con8e~tos. Carros e espingardas pelo
Arsenal do Exército.
. . . . • . . . . . • . .
i2:996 - 8- 1-927 - Impo rtação ele trigo exótico. . . . .
i3:020 -16-12-926 - Oficiais milicianos. Escala de sargento
para promoção
.
i3:03i -15-10-927 - Fübrlens de moazcm. Produção de um
só tipo ele farinha. . . . . 0. • • • .,
..,
t3:037 -17-1-927
- Freguesias. Extinção da de Forti08
anexando-a à de S. Lourenço. . . . • . . . . •
i3:039 - 7-.1 :-927.- Crédi to de 2:048.5001 como refôrço ao
Miui-stér io ....•.....•..•.•••

t3:040 -

7-1-927 - 'I'ransforêucia de verbas, rofôrço de
outras dentro do Ministér-io
• • • . . . . . . •
t3':04i -19-1
-927 - Rogalia~ a olieiais iguais para o quadro permanente e mil iciano . . . . . . . . . •
i3:045 -18- 1-927 - Sargentos. Frequência à Escola CentraI de Sargentos, pertencendo li. guarda nacional
republicana . . . . . .,
.
i3:056 - 20-1-\l27 - Instrução sccnnrlária. Normas a adoptar até a organizução definitiva . . . . . . . •
i3:065 - 22-1-927 - Vunciuiuutos
a pessoal aposentado,
reformado e de reserva da guarda fiscal . . . •

315
317

SOO
364
364
367

368
370
371
372
373
373
376
382

38S
385
388
S88
389
396

SUMÁRIO
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7

Disposições
Requisições de transporte. Façam-se sempre acompanhar de
um documento militar. . . . • . • • • • • • •
Taxa militar. Dispensa do seu pagamento para a coneessl1o
de licença pelo decreto n.s 11:496. . • . • . • .
Artífices. Requerimentos pedindo para serem submetidos a
exame .....
,
........••..•
Liquidação de despesas. Relação mfE enviada pela Agência
Militar à 5.' Repartição da 2.' Direcção Geral. •
Água. Dotações das unidades em 1926-1927. . . . . • . .
Revolucionários civis e militares abrangidos pelo decreto
n.O12:932, que esclarece o n.0,11:886 . • . . • .
.scola Central de Sargentos. Sede cm Agueda, desde 10 de
Dezembro de 1926 . . . . . • . • . • • • • •

397
398
898
398

401

403
403

Clroulares

65 -15-11-926 - Organização do Exército. Arma de infantaria

"

.....•...•.....•

403

3 - 20-1-927 - Quadro de comissões. Passagem suspensa
até nova ordem. . . . • . . . . . • • . . • •
7-1-927 - Liquidação
de reforma. Esclarece o decreto n.s 12:0113.. . . . . . • . . . . . . • •
1- 3-1-927 - Transportes. Deficiente escrituração nal
requisições daqueles. • . . . . . . . . . . • •
3 -1(-1-?27
-:- ~viação. Cursos de pilôto c abonos a que
tem direito . . . . . . • • . • . . • • • • • •
4 - 24-1-9~7 - Destacamentos isolados. Alimentaçlo a
dinheiro às praças . • • • • • . • • • . • • •

397

7~-

897
899
899
400

N.· 4-31-3-927
Deoretos

12:t78 - 23- 8 -926 - Isenção de direitos. Material a adquirir pela Direcção dos Serviços Geodésicos. • . •
-927 - Engenhei roo Regulamento para obter
o diploma da especialidade e ela siâeação . . • •
13:072- 8- 1-921 - Arsenal do Exército. Bronze para a
estátua ao Marquês de Sá da Bandeira, em Santarém . . . . . .•
. ...•.••••.•
13:t09 - 25-1 -927 :._ Créditos. 6.00<Mpara elabora9ão do
compêndio de história orgânica e politica do
exército português . . . . . . • • • . • . • •
18:HO -10- 1-927 - Pensões. Vitalícia ao tenente, reformado, Manuel Luis Alves . . . • • • • • • . .
13:U7 -10-1 -921 - Conselhos de disciplina regimentai •.
Criação e compcsicão . . . • . . • • • . . • •
I3:H8 -10- ~ -927 - Regulamento dos conselhos de disciplina regimentais. Sua aprovação . . . . . • •
t3:!4! -14- 2 -927 - Freguesias. Alvito passa a denominar-se Alvito da Beira. . . . • . . . • • . . • .

13:043 -19-1

405
406

•
409
410
412
414

481
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1." RlYrle

13:145 -16-

2 -927 - Aspirautes a oficial. Promoção a êste
pôsto
,
i3:163 -14- 2 -927 - Pensões de sangue às famílias de militares falecidos nas revoluções
.. • . . . . . . .
i3:i64 - 20- ~-927 - Cartas patentes.
Disposições que regulam a COIlCCH!loÍ1O • • • • • • • • • • • • • •
13:f.!l9 -19- 2 -\l27 - Explosivos.
Julgamento,
punição
e.
multa dos seus fabricantes.
. . . . . . • . . .
i3:!70 -15- 2 -92.7 - Subsídio às famílias das praças 001lvocadas extranrllinàrialllcnte,
c:itando licancia.las
13.::t7i -17- 2 -927 - Fábrica
de armas. Oticinae que COlllltituom a fábrica de equipamentos
c arreios, com
direcção autónoma
. . • • .
i3:17421- 2-927 - Artilharia.
Quadro único dos oficiais
desta arma.
. . .
• . . • . .
13:i81 - 23- 2 -927 - Guarda
nacional
!'<'pllblicana.
Elevan.Io a pôsto o sub-pôsto do concelho de Palmela ...•..........
,
.....
i3:196 - 26- 2 -927 _ Funcionário~
eolonlais.
Abonos de
passaecns por eoutu 110 Estado
.•
.• :.' _.
i3.:202 - 25- 2 -927 - Cd'ditos. lô:O\Xl.OüOill para aqulslçao
de terrenos, rilifícios, etc. . . . . . . . . . . •
i3;203 - 25- 2 -927 - Créditos. 61.fi70.s para pazamento de
transporte
de tropas llO Canal da Mancha, durante
a gllerra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . •
13:204 - 2- 3 -92.7 - Aspirnntc«
a oficial. Alterações
ao
decreto das promoções a Cs.te pôsto . . . . •.

432
434
436
442
443
444
445
448
448
450

451
452

DI • .p08JQ,Ões
F. Op. Norte e Sul, Liquidação
de Contas. Instruções
. . • 453
Falecimento
de sargoutcs. Uomuulcação imcd iata dos classificados para empregos públ icos à 3." Repartição
da 1.' Di recção Geral.
. . . . . . . . . • . • -454
Louvores em ordem, das direcções
gerais, são ab rangi dos
pela determinação
2.' da Ordem do Exercito ll.O 5,
de 8 de Abril de t 02,). . , . . . ..
....
455
Obras militares. Sua conclusão, prazo da remessa das contas
correntes,
. . . . .
. . . . .
455
Autores du I111Ulical,lõB, rt ie pretendam a velldll uos e tabeleciraeutes ml litares, tôm de enviar qllut:rO oxemplures de cada volumo.
.
4.80
Medicamento
reenit do às praça. 0111 COIl' ultaa o. tllrn3'!.
• 461
Bilhetes
de irlent i ladv. Sua remessa aos eaminho
de ferro
de Guimal'!l.us parn a redução de 60 por cento a
S3rgtllltO
••••.••........•••
462
Inspecção
superior de adm inistraçãc
do: osórcitu
Sede no
MiUÍ.!lli6do. dos Negóeios Etltrangeiro
,2.· anJar
..

Clrcul .... e~

.»1-

2!l-1-026 - ItOIOl'rnru Militares
abrangirlo
palo decreto n.O 12..018, do 2 (lo Algo to de ~6,
M{, tôm
a ela direito eolU o tempo mínimo de servi90 • .

4M

9

Sm.IÁRIO

1... S~rie
5-

26-1-927 - Percou tazcui. Altera de 10 por cento
para 5 por cento aquela a que se refere a circular n.O 2, de 4 de .Iauciro de 1\"127. . . . . . .
6 _26-1-927
-Imposto
de sê lo. Sua eutrega na Tesouraria
F'iuauçns. . . . . . . . . . . . ..
11- 2 -!J27 - ReI] li"i,ões à Cooperativa )lilitar feitas
por interuié.lie do~ conselhos.
. . . . . . .
82- ~ -!J27 - Bilh, tes til! nssiuatura. Autorização aos
oficiais e snrjreutos para poderem adquiri-Ios
. .
·10-18- 2 -\)27
Ração ftü. Sua distriburçao
às praças
ue prevenção . . . . . . . . . . . . .'
.
11 -182 -927 - F. üp. l· orto o Sul. Liquidação
de dospesas extmur.linárias
. . . . . . . • . . . . .
12 - 23- 2 -927 - F. üp .• ' orte o Sul. Iustruções sôbre aliment açao c veuei.ueutos a auouur. . .
t3 - 24-2 -\)27
R'I] Ibi\'u,'s à Cooperativa
Militar. A
doutrina
da portaria
11.° 4:G76, de 1!J26, e circular H.O 7, (!t. 1 (lo Fevereiro,
ú extensiva aos
ofk-i ais da !!"and\,ao de Coiu.b ra. . . . . ,
i - 26- 2 -!)27 - Uui.la 'os d is-ol v i.las. &Hueter ao dupó-i to de p Ihlica 'O~" aquul as (l'le po s-uain
. . . .
2-15-2
\)2i - (lratilka\·ao.
Coruan.Iautos .lus depósitos
.Iu lieenciados . d(~ COlllJlilllhia d.' .lepósito
.....
3 -18- 2 -U27 - Grnt itic: çao lo gU'lruiçlo. Considerando
Alverca fora .la árua do Lisboa . . . . . . . .

ue

455
455
457
457
457

4r,g
458

460
461
462
462

Rectlflc8Ção

a Ordem do Esército

no" 1, de 1!J27, às determinações

XX e III

•• ~ -16-f)-\)~7
Decretos
12:499-G - 4-1 O-ü2íi - Cart a org'lnica
'Itimor . . • . . .
i2:794 -10-1:!-!J2G
- Co.uruto . Sua cel .hl'aQ:lo de que 1'6sult« pa um uto eUl IUIIO I" .'"tl'!lIIg't"ra.
i3:2H - 3- ') -\)27
Carta 01',';1.11 iea. Con,tltllYQão ,to COlllho ( () GOVêl110 e II o \ili,'a~õ
à da O'\Iiné. . .
43:22426- 2 -!127 - Ih'~ul;llllCllto (lo .\Iu uu Milit~
. • .
i3:244 8-3 -!)27 - I>i~ ulll~·ào do nlli,htlu~. Infantaria,
•
caçaollll'f'~, Illl'tralh,ld,)ra,;,
artilharia
o !ffipad()res
i3:372 -10-'
-!J27 -Crédito,.
4()(),()()()!J para a'luiiiçao
,Ie
UUI jJl'údio para
ln titut<l do PIOl" orado PriIIl1hio . . . . . • . . . . . . . . . . .
13:282--14- il-\)27 - Crú litos l[)().OOO$
paTa o get'l'iço 1'eser"ado .10 illforllla",""us.
13:300-10- 3-921-l\lilitare
combnt lIteS contra ill~urrectos. Abrallghlos
pl'lo § 3.° '\0 nrtigo 24." d()f
Có,ligo .10 .TIl tiça Militar
,
13:306-22-3
927 _ Pl"Of,rie.ta,les militarol!. Compra do
A ilo·}ti(!oIB Di tTit 1, em Avel rC) • • . • • • •
:13:309-- 23- 3 ...!Y..l7- E eTeito colonial. Rooi'utalllonto dos
oficiais 'C praçtl~ uo oxúrcito activo da metrópole

°

465
504
5(.)6
b07

514

6t7
518519

fitO521

10

SUMÁRIO

1." Série

i3:334 -

25- 3 -927 - G ratificações de comando ou comissão.
Aumenta algumas outras ao decreto n.? 11:655 e
revo za o decreto n.s 12:164 . . . . . . . . . .
i3:367 - 29- 3 -927 - Dispensa do ser viço militar aqueles
que revidern no estrangeiro,
mediante uma taxa.
.
i3:375 - 3~ - 3 -927 - !u válidos de guerra. Reinspocção por
Junta especIal . . . . . . . . . . . . . . . •
i3:376 - 30- 3 -927 - Organização
do exército.
Conselho
Superior de Promoções e Rl'eUr$OS . . . . . .
i3:380 - 1- 4 -927 - Créditos. 17568$72 para pagamento
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Livros. Aqubi~'ão pelos conselhos administrativos
do livro
Portuçuese« lia Grande Guerra, etc..
• • . . • • 1107

Circulares
22 -17-11-927
- Cofre de Previdência
dos Oficiais.
Averbamento
nas fôlhas de matrícula
e vencimentos dos subscritores
........••..
26 6- 7 -\)27 - Ofíciais deruit idos. Autos por deserção
serão arquivados
. . • . . . . . • . • . . • .
27 - 22 7 9~7 -l~qllilibrio
orçamental.
Redução
de
despesas ao mínimo.
. • . . . • • . . . . • .
2:342 - 22- 6 -927 - Erupreitndns c tarefas. Declarações
a
prestar pelos conselho- admiulstrativos
, . . . .
2:344 - 22- 6 -\127 - Cont.ratos de arreudmuento.
Rescisão
0111 predica mili tares
.....
...
..
45 - 22- G-927 - Voucim: ntos, Aditamento às circulares
li.·' 40 o ·U, de Maio fludo . . . . . , . . . . .
48 - 25- G-\)27 -l\lontepio
dos Sargentos. Relações das
uuirlados e esrabeleeimentos,
sua organização pelos conselhos adin iu ist rutivos
...••••..
47 - 25- 6 -927 - Hequi ição ele fundos. Modo de proceder com os saldos.
. . . ..
•..•••..
48 1- 7 -927 - Expcdiçõea em caminhos de ferro. Senhas cle remessa a enviar coro urgência para evitar pacau.cnto de nnuazeuuireur
.
..•
••
50 6- 7 -927 - Ajuda" do custo. Abonos não justificados ...•••••••........•..
52 -11-7 -n27
Ajudas de custo. Rel!ularização dos abo57 - 28-7 -n27
nos, com a duração da marcha, etc.
53 - 21- 7 -027 - v eucimeutos, Abonos a oficiais e praças dementes.
. . . . . . ..
..•••..
56-1
-927 - CorrespondOncia.
Forma de endere-

I

i

11-7

çã-Ia . • • • • • ••

••••••••.••

1073
1074
1074
1076
1076
1101
1101
1102
1102
1103
1103
1105
1106

N.O U-3-10-927

Decl·.tos
f4:0i9 -

28-7 -927 - Conselho Superior do Ensino Industr inl e omercial _ Org-allização.
• • . • . • . 1109
f4:060 8- R-\)27 - ~Iolltt-pio Uficial. J usere artigos novos
no c tatuto.
. . . . . . . . . . . . . . ..
1124
14:062 - 29-7 -927 _ Transferência
dI' verha.l50 000,&para
refôrço ela verba para a viagem de cireunnavegação aérea. . . . . . • • . . . • . . . . . • . 1125
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i4:086 - 12~8 -927 - Regulamento.
i4:W7 -15- 8 -927 - Passaportes.

Conselho de Recursos. • 1126
Dispensa de apresentação em certos casos.
. . . • . . . . . . . . • U48
U:t28 -19- 8 -927 - urgauização
do exército. Esrabelecímentes produtores do Miuistério da Guerra, basea
para a industrial ização
. . . . . . . . • . . . 1155
i4:Hi -16- 8 -U2T- Org auiznção do exército. Alteração à.
redacção das alíneas b) e e) da base 27.· do decreto n ? 11:85ô (promoção a prlmciro 8, rgento) 1166
i4:i88 - 30- 8 -027 - Curso do estada maior. Condiçõea para.
a admissão à matrícula
. . . . . . . . . .•
1168
i4:i94 - 31- 8 -927 - Escola Central de Oficiais. Recrutamento de instrutores.
. . • . ..
. ...
1170
i4:2:l3 - 25- 8 -927 - Licenças militares aos indivíduos que
desejam sair para o estrungei ro •.
,
....
1173
i4:242 - 3- 9 -927 - Regulalllento. Provas de aptidão para
promoção
a general. ........•.•.••
1175
i4:255 -11- 8 -927 - Organização.
Instituto
<.W Repouso e
Cura de Brancaues
para J\lilitares Tuberculosos
1186
14:262 - 9- 9 -927 - Oficiais ao serviço doutros Ministérios.
Subst.itui
a redacção e elimina artigos do decreto
n.s 12:297 . . . . . . . . . • . . . . . • . . 1188
i4:263 - 2:)- 8 -!l27 - Direcção na arrun de aeronáutica.
Obras neces-drins pela verba de 7:285.000$. . . 1189
14:3.62- 2ü- 9 -927 - Bandei ras regimentais.
Iuscrição
de
legendas ou di visas . . . . . . . . . . • • • . 1191

Portarias
29- 8 -927 - Regul nrnento
ração

tIo artigos).

do depósito de publicações (alte• . . . . . • . . . . . . . . . • • 1197

Disposições
Bilhetes

de ídentidnde. A enviar 11Repartição (10 Gabinete
os dos oficiais que pnssar.uu ou venham a passar
à situação (lu srparados do serviço.
• . . . • •
1'1\\8ioos e artífices. Sua colocaçüo e trnusforêucin . . . . .
Iluminação
dos quartéis. Sua dotação 110 ano económico de
1927-1928 . . • . .
. ....•.•••.
Água. Dotação das unidndcs cm 1!l27-1928 ..••••..
Ajudas de CII~tO. Oficiais e sargentos que regressem doutros
Mini stér ios .•.....•••.•.•.•••

Vencimontos

1199
1207
1207

1213
1215

dos ofici ais. Sua regulação
pela data da Ordem
do Exército.
• . . . . • . . . . . . . . • . . 1215

Fardamento.
IIlHtIlu;ões
. • • . • • . • • • • . . • • • • 1216
Praças licenciadàs.
Rcadmíssão que lhes é abonada ao voltarem ao serviço . . . . . . . • . . . . • • • 1216
Prcpriedades militares. l mportâucla dos rrendamentes, sua
reinessn ao 0011 olho aduiiuistrutivo
da Direcção
da arma (1<' clI~ollh;ll'ia
1217
Medicaw.ent."
e utou rl ios do furmácia, Rrquisiçõe
por inturmédio da 4.- Repartiçlo
da Dlrecçã
do Serviço do Saúde . . • . . . . • . . • . • • • • 1218

•
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19

de guarnição. Incluída na tabela n.O 2 com a de
$40, a cabos, soldados e equiparados
1218
de ideutid ada. Sua substiturção
......•••
1221

Gratificação
Bilhetes
Caminhos

de ferro. Reduçào de 50 por cento aos oflciais de
reserva e refo nna.los pela Companhia Nacional •• 1222
Caminhos de ferro. Redução de 50 por cento aos bargentos
no activo pela Companhia do Vale do Vouga .• 1222
Livros. Aquisição pelos conselhos adminissrativoe
do livro

O.Tiro Nacional ..........•..••

1222

Circulares
28 -11-

8 -927 - Organieação do exército. Comandos e
inspecções dai armai () serviços
. . . . . . • .
9 - 21- ti -927 - F urdniuento.
Praças que tenham passagern a outras uui.lndes ........••..
tO -15-7
-927 - Escol \ ~[ilitar. Praças em diligência
e ar tl zos que devem apresentar
. . . . • . ..
ii - 30 7 -~27 - Carreira
de Tiro «Yor gueire-Ducla
Soares •. Praças em diligência
...•..
.
i21-8-U27 -Colltabili,bde
militar.
Sua execução
depuis de publicada
as iII t ruções
.'58- :30- i -t127 - Pun lo do iustruçãu. Sua entrega pelas
unidades e. tintas à 5." Repartlçãc
da 3." DírecSão Heral . . . . . .'
...•
.....
60 - 2;)- 8 ·-927- Cooperati va !\fili taro Concessão de forIwcillleuto não abrange o, otleiais na reserva C roforma . ..
............••.•
6i - 27- 8 -921- Orçamento geral do Estado. Sustada
a uot a-circulur 11.° 16:;>21, da 5." Repartição
(la
3." Direcção Geral, na parte referente a ajudas do

1199
1216
1216
1216
1217
1218
1219

custo. . . . . . ..
.....
1219
62 - 30- 8 -02i - Processo de contas das uuidades indopendentes
.
. 1219
63 - 3- U-~:H - Obras militares. Saldos, das concluidas, reuret i.los Ilara a Ag~'ncia ~1ilitar . . . . . 1221
Rectificações
Na Ordem do R.tército n." 7, de 1927, aos decretos n.0·13:740
e 13:~51.
N.· 10 -15-11-\"121

Decretos
t0:379 -10-12-021_
uh tãucius (' .plo ivas. AI tcrações ao
r"glll iuento . . . . . •.
. • . . . ..
1225
iO:380-10:12
UU - Guard fi c 1. Altcra"õe na gratificaçao do decreto ti· 8:1Ti, (!c 1922. . .•
. .. 1226
i2:520 - 21-10-92ti - Rcgulumcnt .. Iedulhn do segurança
pública.
. . . . . • . . . . . . . . "
., 1228

•
SUl\IARIO

20

1." Sêrie

i4:072 -10-

8 -927 - Serviços extl'aonlinários.
Remuneração
a pessoal. • . . . .•
......•....
1233
i4~i 72 -12ti -927 - Regulamento
das ordens militares
e
civis. . . . . . . . . . . • . . . ..
. .. 1241
i4:23:1. - 30- H -027 - Trausfl'rência
dc verbas dentro do orçamento do Min ist rio da Guerra.
..
. ...
1256
i4:303 - 21- 9 -\127 - Ordens militares
e civis. Isenção do
imposto de registo
.
.,.
1259
i4:304 - 21- \J -\)27 - Oq;anização
do exérr-it.o. Transformação das unidades existentes da accouáu tica
"
1259
i4:335 - 2ô- 9 -\)27 - Tusourci ros da fazenda pública. Concessão aos call1lidatos durante a Graude Guerra 1263
i4:336 - 28- 9 -027 - Sargentos
cadetes. Anula regalias especiais na admissào à E'H'ula Militar,
.....
12M
i4:337 -149 -927 - Créditos. 814.111 21 para férias a pessoal civil na COllllc!aria e Depósito de Hemoutn e
aquisição do aviâo «Pátri a •..•.......
1265
1.4:339 -_ 28- 9 -\127 - I Il,ti tuto Gcog rúflco e Cadastrul. Eliminação do § único do artigo.2.0 do decreto n.O
12:71;1, de 102ti, na parte referente ao deercto .
li .• 5:3()8, de 1~'19.
. . . . . • • . . . . . . . 1266
i4:340 -13- 9 -\)27 - Créditos. 600.000 dcst.inados à manutenção da ordelll pIV)lica.
. ......•..
1267
i4:34:1. - 23- 9 -027 - Fuueruis de oficiais c praças. Subsídios para os do activo e refo rmadcs. • . . . .. 1268
:1.4:363 - 1 10- 927 _ Proprie.ladcs
militares.
Aquisição do
um prédio n rhnuo junto ao quartel de sapadores
de cruuinhos <10 ferro .•......•.•..
12&9
i4:376 - 23- 9 -\)27 - 'J'rausl'erl'nl'ia do verbas para despcsaa
COIlla convocnçào de pr:l(,'as em 1!l211. ..
. 1270
i4:377 - 27- \J -!l27 -- Créditos. :35.000 pai a a clectriclda.le
do Alpena II.
. • • • • • • • • • • • • • . • +271
é

Alvarás

!

200 - 26- 5 -927 - Pól vora lusi tann branca. Concessão de
licença para fabricar

20i - 2 t- (\-U27

203 -12204 -12-

208 -

9 \)27
9 -!)27
23- 9 -927

.•..•.••.••••

1272

Oficinas piro técnicas.
cença........

Concessão ,!tI li•• 1274 a 1278

Disposições

Anuário Comercial de Portuoal,

Relação do pessoal dos 011tnbelccimcntos
IIi litaro>! a rClIIetor à. n-ducção . .
Organização (lo exé I ci to. Composição da ol>qua,lrilha .lu treino
e dopú~ito
....
. ......•....
Militares eUI trâus ito. Obrigação do apresentação UObcom nudoo mi litn n-s . . . . . . . ..
...•
.
Escolas de recrutas. H'('(lIl('rinH'nto~ fl·frrrllt ~ às eseola ..
Escolas de recrutas. A IItos de dei\(' rção por fal ta lle aprll~tlllração de praças IlcPlIl·iar!a'l . . . . ..
. ..
Oficiais na reserva ou rofo nuados. c: ratificações a abonar
quando eLOCOI,IÍbsão••••••••.•.•..

12i9
1279
1280
1~80
1281
1281

smrÁRIO
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Distintivo

nos automóveis. Uso obrigatório
de
retaguarda..
. . . . .
<::orrespon,lência. Forma de endereçá-Ia . . .
Escola Central de :3argeutos. Sua sede na vila

21
uma chapa na
• . . . . . . 1296
. . ...
. 1297
de Agueda.
. 1297

Circulares
30 -196465 -

9 -927 - Obras e adaptações de alojamentos. A
sua não justificação
para aumentos de pessoal,
animal e matcrial..
..
....
..•.
1280
1 \:l-927 - Escol as militares e campos de inst rução. Vencirueut. s, alojau.euto e alimentação. Gratificações
. . . ..
1282
7- 9 -927 - Cabos, sol.ludos e equiparados doentes
no domicilio. Abonos de pré.
• . . . • . •
1296
o

o

Rectlfioações
Na Ordem do Exército

n .•

n,

de 1927, ao decreto n.O 14:362.

Noe 11-18-12-927

Decretos
t2:979 -

6-1-927 - Contratos
de arrendamento.
Mantém
em vigor o decreto 11.° 9:1"12;',de 192-1.. . ..
.
t3:357 - 28- 3 -927 - Substâncias
explosivas.
Licença para
fabrico de rastilho tipo Bikford
. . . . o o • o
t4:242 3- 9 -921 - Rcglllalllento
para as provas de aptidão para promoção I g rneral (rectifica. lo). . . .
t.4:409 -11-10-927
- Org auiznção
do e ército. Consfitujção
provisória
cm três secções da 1." Ropartição
da
1." Direcção
Geral do 'Iilli~tério da Guerra ..
t.4:4t9 -13-10-\:l27
- Fôro uri li tar, Ficam sujeitos os oficiais
em todas as situa,ões.
. . ..
.
t4:430 8-10-\:)27 - Transferêucia
de verba do Ministério
da Iustrução
para o da Guerra para pagar os
vencimentos de urna professora.
.
t4:47i - 25-10-!)27 - Orgauiaação.
Escola de Oficiais Milicianos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t4:486-27-1O-92i-Aeronáutica
militar. Vantagens da lei
n· 910, de 1920. que lhe são extenaívas •....
U:522 - 20- 9 -927 - Créditos 71i6.IiOOI para pagamento do
subsídio de vôo e gratíficações aos oficiais da arma
d acronáutica.
. . . "
......•..
t4:523 - 28-10-927 -1'ran~ffrOllCia
de verba. Aqulsição de
ttlrrt100S e edi ficios mil i tares.
. ..
..•..
t4:524 - 28-10-927 - 'I'ransfurência de verba. Pagamento de
defirit, nalgumas uniríades . • . . . . • • • • .
14:525 - 26-10-927 - Venciruentos.
Oficiais e praças internados em hospital de alienados.
. . . . . • . •
f4:547 -- 8-:1~-927 - Regulamento.
E cola Central de 04C1alS. Alteração de artigos.
. . . o • • • o o •
o

1299
1300
1301
1312
1314
1316
1316
1334
1335
1336
1337
1341
1344
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i4:56i -

6-11-927 -

Vencimentos.
Chefe de gabinete
e ajudo Miuistério
da Guerra
•.......
1319
{.4:5112-12-11-927 - Pensões de sangue. Famílias
de militares
que faleceram
por efeitos da revolução
de
Fevereiro
. . ..
....•........
1350
i4:563 -12- 11-927 - Museu Millrar.
Alteração
à constituição do Museu MIlitar
e preço de entrada
.'
. 1351
i4:564 -12-11-927
- Russalvae definiti vaso Dispensa
aos indig-entes a e8talllpilha
de 10.6. . • . . . . . . . 1352
i4:580 -17-11-U:H
- Cri 11108 do homicl.l io cont r os funcionários
,108 Poderes
Legislativo,
Ex CUtlVO, JudiciaI, mag ist rados, auto ri.lad >8 civis ou militares,
prof ssores, etc. Seu julgamento
er tribunais
militares.
. ..
.....
..•......
1352
i4:589 -18-11-\127 - Cofre de Previdência
dos ~argentos.
Cou ·tituindo
uma secção do seu Montepio . . .. 1351
dantes

Disposições
Transferências.

Não dar a eonhr-ce r aos intcressndos
as inforlllnç-ões
A )lor moti vo de tr ausferência
. . • 13G1
Refractários.
P"rda
da cnução por faltnrcru à (>n,'orporação
1361
Empregos públicos.
Declarações de sargoutos que os aceitarem.
,
' . . . . . . .
. 1367
Forradores
e enfermeiros hípicos.
Reme sa (I" relações à Direcção do :$('rvi(,'o Vet .. riuário
:\lditar..
. ..
1367
Requerimentos
olp cabos c soldados para pre rtar .erviço 1l0Ut [OS 1\1inj~t<í rios. • . . . . . . . • ..
...
1368
Instruções
sôh re f'ardnureuto.
Sua ap licação
apenas
a08 oficiais 110 activo
...
.....
..
• 1368
Policiamcnto
dr> t'pi ras c arrai ni . P:h!'ntnl'nto
<ia gratificação
a cargo ,las c()mi~,õ .. s festci rus, r-te.
•.
.
1368
Me(licamcnto~
f('odta,lob
upcnns para cabos, . o ldudos c equiparados
"
.....,....
.....
1368
Requisições
.h' transporte.
I Tão "fio conferidos
às praças tran feridas
para a guarda
fiscal . . . . . .,
.. 1368
Organização
cio cxér ..ito. ,\ Iterando
O número,
sedes e distri•
bui'(,':1O elos distritos
dI' n-crutaruento e reserva.
1:\70
Gares <le caurinho
de fl'ITO. Entrada
na~ ('staçõps
aos ofi('iai
1370
Bilhete
illl'ntidade.
Apn"PJltaf,':LO
au; ClII\)I'(,,,ados da Companhia dOH ('l\miuhos
(lo I'\'rro 1 ortll~lIt' n~.
. 1371
Oficiais.
Cont:'lu.!o 10() ror CCUIO aos ofiriab
qll(' ~erviram
CIII l'aho V('rolo durantl' a Grauc! .. Guerra
....
1371
Livros.
Autorizn~'iio
para ns Ilnidadl's
(>l' tnhplpcillll'ut08
mihtaros
adquirirem
a Ó';'/l.0lI,/JI ria Z,e!jililação Jl.lil,tar
•• 1371

mi

ue

Circulares

o

68 -

4-11-!127 - Eseola
lIIilitnrell
o campolI
iUlltru~a . Cl\r~.
('0111 d ir ho a ahouo 01' atim
ntaçio
1
70 - 5-11-!l27 - Ajud a <le ('II to. Anulan.do a Ir 'ular
n.O (} .1:\ Orrl,.1I/ dQ E:r'ér(·ilo n.· 1 . . . . . . . . 1
7t.-10-11-n27RI>qlli~içilf.~ O(~fnndos
Alt !'8nll0 a.
di",
riic:i)()~ 2.- ü :t, da circular
n.O 47, ilo 2õ do
Junho

próximo

pa . alto

.

. • • • • • . • • • •

1369
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1~ -31-12-927
Decretos

i4:i92

-

J4:481114:655 t4:67i f(!687 !4:75i 14:752 U:753 14:770 U:77i -

14:79814:799-

4- 8 -927 - Assistência
aos tuberculosos.
Direito
e coutli~'ões. ..
.....•........
~-10-927 - Substâncias
explosivas. Proibição da
fabrica~'ão, venda e uso de ruor tei ros ou eauhões
25-11-U27 - Troca de edifícios. Coll'gio dos padres
de Campolide pelo quartel do Convento de Aleobaça.
.
6-12-\127 - Guarda nacional republicana.
Reintegra,ão dos 'urgPlltos .lispeusudos ..
'.
'"
8-12-\127 - Venciun-utos.
Asp irautes alunos das
E. colas .lilitar,
aval e Auxi liur da Ma riuha . .
20-12-!í27 - Cofre de Previdênciu.Lug'resso
de subscri tor!'~.
. . "
.
20-12-927 - Escola ~Iilitar, Admissão ao curso de
admiui~tr.1çâo militar (al terações} . . .
20-12-927 - Engeuheiros iudustr iais. Dispensa do
matricula
cm al gurnas carlet rn tio Instituto Superior Técnico ..
'.
. ....••.•.••
22-12-927 - Praças liecnciadas. Convocação para
o <erviço das colónias.
. . . . • . . . . . . .
8-12-927 - Yeuciuu-utos
do chefe do Gabinete e
ajudantes do ~Iilli,tro da Guerra,
...•...
28--12-927 - As istiu('ia
aos tnl.ereulo-o • Vantng'l'lI!! de que gozulu
as Inmíl ins dos oficiais, surI!elltos (' equiparados
....•.
, ..
."
28-12-U27 - Encorporação
de recrutas na 3.' companhia UO grupo de dete 'a submarina de costa.
.

1373
1376
1380
1381

1382
1383

1386
1387
1389
1390

1390
1392

DisposIções
Escrituraçã.o

no mapa mensal. Praças no efectivo e licença
regi,talla
..
,
.
Escolas regiu.cncnis, Averbnmeutos
00 curso elementar ..•
Bandeira
ou estandartes,
Uferu .imentos por quaisquer entiI!a'!t!s . . . . , ' . . • . • • • • . • • • • •
Material autolllÓV('1. Rcqui i,õc~ para reparações a efectuar
.
no l'arqut' Auromovel Mif itar ...•.....
Material
fcrro\·iário.
Rl'llui,i~'ão pnra transportar
mercadorias 011 combustível . . . . . . . . • . . . . .
Armas de fogo. U o P -Io oflr-iai 110 exército c da nrmarla, .
Fornllcimentol!
de géllt'ro~ .• \lItorizaç:io aos sargcutoe até a
quantia de 400~ uu-nsais .•• • . . . . • • . .

1393
1396

1395
1395
1396
1100
14.01

Circulares
8:874 - 29-11-927 - Organização

do xI~rcito. Alteração
em alllanlll'rl!<e~, ordeuuncas e faxinas na iUl!pecçã.o Utl infantaria da 2.' Região l\1ilitar ..•••
1898
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3:624/35 - 21-11-927 - Estabelecimentos

produtores. Sua
designação antiga com excepção das oficinas gerais de fardamento e calçado.
....
• • .
73 -15-11-927 - Oficinas de guarnição. Consertos de
calçado, tornando extensiva a estas a doutrina da
circular n. o 56, de 27 de Julho de 1927 . . . . •
74 - 24-11-927 - Vencimentos de oficiais exercendo ai
funções de governadores civis e administradores
de concelhos . • . . . . • • . ..
..•..
'15 - 30-11-927 - Crédito a oficiais. Aumento do débito
até o máximo estabelecido.
. . ..
...••
76 - 2-12-927 - Ajudas de custo. Alterações na percentagem
. . .,
...•..•.•••..
77- 2-12-927 - Oficiais demitidos. Abono de alimentação até 30 de Novembro de 1927
78 6-12-927 - Vencimentos dos sargentos reformados
por acumulação de cargos públicos de funcionários civis ou militares .••........••
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1398
1399
1399
1400

1400
1400
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ORDENS DO EXÉRCITO
(l.a série de 1927)

A

Abonos:
Contra as circulares n.01 12 e 15 de Fevereiro til timo -768.
Suspensão dos concedidos pelas circulares 11.°1 10 e 12 de
Fevereiro último - 769.
Aeronáutica
militar:
-_
Suspendendo o artigo 15.0 do decreto n.? 11:297 - 604-Vantagens da lei n.O940 -1334.
Águas:
Dotações em 1926-1927 -140l.
Idem em 1927-1928 -1213.
Ajudas de custo:
Alterações na percentagem -1400.
Anulando a circular n.O 9 da Ordem do Exercito n.O 11369.
-_
Aplicação da doutrina da circular n.O9 -105.
-_
Abonadas aos chefes de Gabinete e secretários de Ministros-lOG.
-Cessam havendo subvenção de campanha - 574.
-Abonos não justificados -1002.
Regularização dos abonos com a duração da marcha-ll03.
--:- Oficiais e sargentos que regressem de outros Ministénos-1215.
Allmentaçao:
-_
C~b?s e soldados em serviço activo - 53.
-_
Llmltes máximos de despesa - 769 e 966.
Amnistia - Concessão pelo movimento de Fevereiro de 19261055.
Antiguidade do pô.to de tenente -Alteração ao artigo 8.0
do decreto n.O12:162 -1061.
Anuário C?merclal
de PortugalRelação do pessoal
0>1 estabelecimon to s militares - 1279.
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Armas de fogo - Uso pelos oficiais -1400.
Armas e munlções-lmportação,
uso e porte, licença-78!.
Arrematação:
_Formações de contratos -192.
__
Condições dos cadernos de encargos - G01.
_Uniformidade
nos autos - 1068.
Arsenal do Exército:
__
Distintivo
do director quando seja coronel - 90.
__
Bronze para o Monumento aos Mortos da Guerra cm Santarérn-1058.
__
Idem para o busto do patrão Joaquim Lopes - 37.
__
Tdem para a estátua do Marquês t:lá da Bandeira - 408.
Artrfices:
_I{equerimentos - 398.
__
Exceptuar
na circular 3." do n.· 6 (Ordem do Exército n.· 2,
de 1920) - 572.
Artilharia
- Quadro único - 445.
Artll ha ria montada -Mandando
pôr em esecução o regulamento para a sua instrução -747.
Aspirante a oficial:
__
Promoção a êste pôsto - 432.
__
Alterações ao decreto das promoções - 452.
Assistência aos tuberoulosos :
__
Tratamento
em sanatório ou clima apropriado - 551.
_Direito e condições -1:373.
__
Vantagens
às famílias de oficiais e sargentos -13DO.
Autores de publloações -Vendas
de exemplares - ,iGO.
Autos de extravio e Inutlllzaçao - Provenientes
da manutenção da ordem pühlica - 1>72.
Aviação - Cursos de pilôto o abonos - 399.

B
Bandeiras ou estandartes - Oferecimentos -1395.
Bandeiras
regimentais - Inscrição
do legendas ou divisas -1191.
Bilhetes
de assinatura:
-Abonos da importância -106.
__
Autorização
para os oficiais o sargentos os adquirirem-e4fi7.
_Em caminho do ferro, sua aquisição -7G7.
Bilhetes de Identidade:
_Apresentação
a08 empregado» das companhias de caminhos
de ferro -765 e 1:~71.
-Envi ar os dos oficiais separados
à l{{>partição do G ahinete-l109.
.
-Sua substiturçâo -1221.
__
Abatimento
a sargeutos
no caminho de ferro de Guimarãos- -162.

c
Cabos, soldados e equiparados
doenteaAbonos de
pró-1296.
Caducidade de lIoenoa. 'oncessões para alvarús -771.
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Caminhos
de ferro:
-_
Adjudicação de linhas - 997.
-Abatimento em várias linhas a08 oficiais -1107.
-Abatimento aos oficiais de reserva e reformados-1222.
-Idem aos sargentos -1222.
Carga de materialEscriturações nas unidades - 592.
Carreira
de tiro (Verguelro-Ducla
Soare.II-Praças
em diligência -1216.
Cartas
orgânlQas:
-Cabo Verde - 179.
-Guiné - 21 e 506.
-Timor - 4.65.
Cartas
patentes:
-Concessão-436.
-Pagamento de sêlo e emolumentos-76-1.
Cavalo de gu erra - Provas de campeonato -778.
Cauções - Referentes ao regulamento de explosivos-728.
Clarins - Excepção na determinação 3." do II.• 6.· da Ordem do
Exercito n.s 2, de HI20- 572.
Cofre de Previdência
dos Oficiais:
Averbamenro
ciossuLscritores-l073.
-Ingresso de subscritores -1383.
Cofre de P"evldêncla
dos Sargentos
- Secção do Montepio-1357.
COlocação
de oficiais e sargentos
- Arma de infantaria-91.
Companhia
dos Caminhos
de Ferro
Portuguese
s
~uspen~ãode abatimento a praças de pró-070.
-Coneessão de abatimento a oficiais do activo-997.
Competência
disciplinar
- Concedida aos oficiais da secção
de cartografia - 5 9.
Concelhos:
Elevaudo o de Fundão à. 1.' categoria - 39.
Extinção do de Macieira de Carubra e criando o de Vale de
Cambra - 367.
Correspondência:
Enviada em notas de modêlo regulamentar - 572.
Regulamentação da expedida teleg ràficamente- 577.
l<~orma
de endereçá·la-ll06
e 1207.
Conselho
Superior
de Ensino Industriai
e ComerciaiOrgaDlzação-1109
Conselho cadastralOrganização e regulamento -13.
Conselhos
de disciplina regimentais
- Criação e composição -412.
Consertos
- Canos e espingardas pelo Arsenal do Exército 372.
Contabilidade
militar - Execução -11117.
Contagem
de tempo de serviço - 'oronéis, chefes do estado maior - 606.
Contas "'10 de receita
e despesa - 760.
Contingente.
- Para armada .m 1927-110.
Co ntratos - Pagamento cm moeda estrangeira - 50-!.
Contratos
de arrendamento:
-Rescisão em prédios mil itaros - 1076.
-Em vigor o decreto D.O !h 25-12\)9.
Contrlbu\'cões
e Impostos -l<'actorcs a aplicar-55!e
981.
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Cooperativa Militar - Concessões de fornecimento de artigos-1219.
Crédito a oflclals:
-Descontos mensais - 970.
-Aumento do débito ao máximo -1399.
Créditos especiais:
-350.000~ para refôrço ao Parque de Material Aeronáutico11.
-5:ooo.ooo~ para refôrço da verba do aquisição de gado42.
-9OO,OOO~ para reconstruir o Parque do Material Aeronáutico -50.
-5oo.()()()~para pagamento de cobertores - 52.
-162 8oo~ para refôrço da Escola Militar de Aviação - 370.
-2:048.500~ para refôrço ao Ministério - 383.
-6.0oo~ para a elaboração do um compêndio do história -409.
-16:000.000~ para aquisição de terrenos e edifícios - 4:>0.
-61.570~ para pagamento do transportes durante a guerra451.

--------

400.0001 para a compra do um prédio - 517.
1:>0.000;6para o serviço reservado do informações - fi1 .
17.fi68172 para pagamento de reformas e pensões - M9.
6:000.000~ para refôrço da verba «Ra~-uose forragens»- fifiO.
801.12o~ para refôrço da aquisição de roupas - MO.
460.0()0~ para refôrço de verbas de pré n alimentarão - 901.
814.144124 para pagamento à. Coudolaria e Depósito de Remonta, aquisição do avião Pátria-126:í.
-600.000$ para a manutenção da ordem públiea -1267.
-33.000~ para instalações eléctricas cm AIpena -1271.
-766.fíOO~para subsídio de vôo e gratifica~'ões -1335.
Crimes de homlctdlo - Contra funcionários civis e militaros-1352.
Curso do estado maior:
-Documentos de transferência dos oficiais não pcrteucont -s ao
serviço -123.
-Condições para admissão à matrícula -116
D

Demlssllo e allmlnaeão
do servlço-Oficiais7.
Desertores - Elevação de prémio de captura - 37.
Deslocações-Oficiais
e praças -91.
Destacamentos
Isolados - Alimentação a dinJu-iro-4oo.
Dlrecçllo:
-Arma de cavalaria, sede -: 122.
-Idem de aeronáutica, obras-1189.
-Armas o serviços com os outros Miniatérios -76:;.
Dispensa de serviço militar - Pagamento de taxa aos residentes no estrangeiro - 535, 747 o 96·1.
DI.soluçllo:
-Do unidades -129, !í14, 1060 e 106;'.
-De corporações-130.
Distintivos:
-Sóoios da Academia das ciências de Lisboa - :l71.
os automóveis -1296.
Distritos - Cria~'ão do ele Set.(lb.l- 48.
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e reserva:

---

Adstríroa às unidades actuais de infantaria
Supressão e aumento de concelhos - 704.
Dlve rsas despesas - Dotações -115.

-113.

E
Empregos públicos - Declarações
Empreitadas e tarefas:

de sargentos -1367.

---

Aju-ta eUI Concurso limitado -68'>.
Declarações pelos couselho- administrativos
Encorporação
de recrutasArtilharia

Engenheiro:

-1076.
de costa -1392.

---

CurhoS que dão direito à designação -133.
Diploula-406.
"
Engenheiros
industriais - Dispensa de matricula -1387.
Equlllbrlo orçamental - Redução de despesas -1074.
Escola Central de Oficiais -l{ecrutamento
de instrutores-1170.
Escola Central de Sargentos - Scde-403
e 1297.

Escola Militar:

-

Praça" em diligência-1216.
Adu.issão ao curso de adrniulst ração militar-1386.

Escolas militares
-

e campos de instrução:

Veucuaentos, alimentação, etc.-12~2.
Ca!go~ coiu direito a abonos -1369.

Escolas de recrutas:
--

Instruções nas escolas priticas-765.
Reqnerimentos-l:!60.
Autos de deserção por falta de apresentação-1281.
Escolas regimentais -Avel'balllelltos-139fi.
Escrlturaçao
do mapa mensal - Praças no efectivo e liceuça re~l~tada - J39:1.
Escrltu ração de verba - De 16:000.1)()01 do orçamento do
:Minigtério -602
Especialidades
farmacêuticas
- Isenção do imposto de
sêlo
lL
Estabelecimentos
produtores - Sua designação -1396.
Estupefacientes - Fornecidos pela Farmácia
Central
do
Exército - J03.

ExérCito colonial:
---

Recrutamento dos oficiais e praças - 521.
Organização - 2:i7.
Exército português - Compêndio de história militar315.
Expedições em caminho de ferro - Senhas de remesaa-e1102.
Exp loslvos - Julgamento d08 fabricantes442.

F
Fáb~lca

de armaS - Oficinas que constituem

equIpamentos

Fábrica.
-

-

444.

a fábrica

de moagem:

Produção de um único tipo de farinha - 376 e 616.
Obrigações perante a Bôlsa Agrícola - 611.

de

1.' Séri.

ÍNDICE

30

Falecimento

de sargentos

pühlicos -

- Classificados para em~

454.

Fardamento:
---

Praças t ransfe ridas -1216.
Instruções - 1216.

Feiras e arraialsGratificação -1077.
Feriados
nacionais:
-Dia 9 de Abril-606.
-Idem 28 de 1\laio-780.
Ferradores
e enfermeiros
hfplcos - Remessa de rela.ções à Direcção rio Serviço Veter in rio l\Iilitar-1:-~67.
Ferragem
e curativoLiquidação
I! aUollos-112.
Festa da Flor - Organização- 778.
Fôlhas de matricula - Ave rhamuntos -1075.
Fôrças de operações
do norte e sul:
-Li quidação de cOllta~-4n3 e 4i8.
â

--

Al inreutação

e

VCllCllllClltOS

lfi8.

-

Formu1árlo - Diploma, do Oovêrno -44.
Fornecimento
de géneros - Auto rizução

a sargento.-

1401.

Fô,.o

militar

- Estão sujeitos

08

oficiais

cm iodai as situa-

çõrlh-13U.

Freguesias:

l'assagl'lll (1:\ de Dcg-oJacios para Campo Maior -38 .
Cria~lãoda ele Paço do .\rros--40.
Mudança ela (Il! Cacela para Venda Nova c Buraco-368.
-Extiuçâo (la de Fortios-;~, 2.
-Alvito pas-n a cluuuar-se Alvito ria R..ira-431.
-f'a,sa7cll1 da tf(1l\lnrllll'leira
a vila (R Àfaiol') -679.
Funolonárlos
coloniais
Ahouos d .. pasHagl·n~-448.
Fundo de Instruçao - Eutl 'ga pulas uu idndcs estintal-

__

•__
--

1218.

Fundo

de tratamento

del(·g-açào de sn üde -

Funerais

de oflclais

hospltalar-Saldos

a entregar

~

7Üü.

e praças

- Subsidios-1268.

G

Geres de caminho
Gratificações:

de ferro-Entrada

nas estações-n1O.

Coruundnntes
dos depósitos do licenciados
de pó .. ito - 11;2.
-A honos por earg08 crlrnlos -777.
--

e cornparíhias

a

-I>e comnudo 0\1 ('(lIlIi"ào-!i:H.
Gratlfioações
de guarnição:
-Abonos p('rlllall(,lIt(·~-4G.
---

Çouaidorundo
Al vi-rcn fora da área d Lishoa-462.
As praças das guarniçõe» de Lisboa e Pôrto cm serviço es-

terior
--

Guarda
-_-

-l

(i!).

Iuelu ída na tahela 2-1218,

flscal :

Alttltallll'nt.o-603.
Apli('a~'iio da lei n.· 888 aos oficiais na r

dos-liH4.
--

Alterações

na gratifica~o-l226.

na o.~
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Guarda nacional republicana:
-Elevando um sub-posto a pôtito-448.
-Redução-607.
-Reorganização-l034 e 1036.
-Reintegração dos sargentos dispensados-l3B1.
I

iluminação
dos quortéls-Dota~ões-1207.
Importação
de trigo - 573.
Imposto de sêlo:
-Sua liquidação - 576.
-Entrega das importâncias -767.
-Sua entr..ga na tesouraria ,Ie nn!l.nças-455.
Incapacidade
de serviço mil'tar-53
Inspecçao
super
r de administração
do exércltobelle cm Li 'u, - 403.
Inspecção
das tropas de comunicação
-Sede em LI'"
bo .-122.
Instituto Geográfico
e Cadastral:
UI'g'anizaçào- 317.
Elilllinação de 1I1l1 parágrafo do decreto n.o12:761-1266.
Instituto
de Socorros
a Náufragos - Uso da medalha-c77~I.
Instruçao
de tiro -I)otaçõts-!)i2.
Instrução
secundária:
-UI',..:anizal,'ào
e propinas -1~7.
-I>istnbui'~'aode serviço- 3ut.
-Norma. a adoptnr - 3i'!).
Instruções
sôbre fardamento
- Para 08 oficiaisdoactivo131iH.
Inválidos de guerraRrillspccção-n38.
Isenção de direitos - ;)Iaterial para a Direcção dos ServiÇO!!

li eodésicos -

40.).
L

Legumes secos-Adoptar
o litro para Ilnida,le-601.
Licenças
militares -Para o cst rangeiro -1173.
LiGJuldaç o:
-l)e rt·forma-3!)7.
--

Instru\'ões sôhre conbs-.j:)1.

-l{t'lação rufE de duspesa-3()8.
Livros - '\fJlli ição lwlu5 cuu t lhos ndministrativos-776, 97~
!)I-O,1107,1222 e rsn.
Louvores em ordem - Das Direcções Gerais·-45.'i.
M
Manoebos aptos - Relações a enviar
taaw6to c re!!erva-77ô.

Material:
--

Entregue

-

De auministração tnilitnr-

aos

SC!!.'t1 ros

, ociais -7

58!).

3.

no. diatrit08

de recr:a-

ÍNDICE

82

1.' Sárie

-E solípedes parn as unidades-765.
-Autolllóvel-13n:í.
-Ferroviário - 13\J6.
-Saniti rio e veteriu ário -108.
Medicamentos:
-Receitar!os-1368.
-E utensílios de farmácia - 461 e 1218.
Mesa dos oficlalsOl'ganização-l077.
Militares:
-Combatentes contra insurrecto~-51n.
-Em trâusito -1280.
Modelos mllltares-Alterações-91.
Monteplo dos Sa.'gentos:
-Pagamuuto
de peusõcs ..- 902.
-Membrosefuctivus--1058.
-Balancetes de receita e despcRa-l072.
-Relações ele uuid ades e e'tabelecilllelltos-ll01.
Monteplo OficlalArfigos novos para o estatuto-1124.
Músicos e artlfices-Colocaçõu8
c trallsferôncias-1201.
Mutilados
e Inválidos
de guerra - Apresentação
junta-780.

1

N
Navegação
aérea-Disposições-681.
Nova publlcaçãoDoclaraçào-125.

o
Obl"8.
--

--

militares:

Execução e rejru lari dade -101.

Conclusão-4.:í.i.
-Emuueraçâo -7H6.
__ Aquisição de artigos vários - 9G4.
__ Saldos remeti dos para a Agt·ncia :\[ilitar -1221.
-Sua não justiücação
para auuien tos de alojalllentos-l280.
Oficiais:
-Em serviço noutros Ministérios-c-fil,
e 1188.
-Na reserva 011 refonuados -1281.
-Contando 100 por cento àqueles que serviram em Cabo
Verde durante a guerra-1371.
Oficiais demitidos:
-Autos de deserção -1074.
-Abouos du alilllelltaç.ão-1400.
Oflolai. milicianos:
-Promoção-373.
-De artilharia-777.
Oflolna.
werals de fardamento
e calçado-Fornecimentol!- 16n.
Oficinas de guarnldl1o-ConBcrtos
do calçado-139S.
Oficinas
pi, otécnlcas-Conce~sào
de licenças-749, 758,
1069,1070,1274 01278.
.
Orçamento
geral do Estado -1036 e 1219.
Ordens militares
e olvls - Isenção do imposto de regiato1259.
.
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Organização:
-Es('olas regimentais-72.
-Escola Central de Oficiais- 80 e 700.
-Direcção Geral do~ Caminhos de Ferro -6240.
-Escola Mi l ital' - 72".
-Instituto de Repouso-1186.
-Escola de Oficiais Milicianos-1316.
Organização
do exército
metropolitano:
-~ Alterações BOSdist ritos de recrutamento e reserva-13iO.
-Aruia de infantaria-.1O:3.
Altera~ão ua inspecção de infantaria da 2." região militar1~93.
-Couselhos Superiores de Promoções e Recursos - 546.
-GOI'I'flIOS
Militares doo!Açôrcs e ~ralleil'a- 5üO.
-Sel'vi~·ode propriedades e obras militares- 756.
-A rruas e serviços - 8.16.
-Alterações de reg imentos, grupos. etc. - 953.
-Ofieinis no serviço aerouáu tico - 106:1.
-ProlIloção a primeiro sar;.!t'uto- 1064 e 1166.
-Estabelecimelltos produtores -1155.
-Comandos e inspecções das anilas e serviços -1199.
-Transfurmação de uni.lades -1:li>0.
COlllp08ção da esquadr ilha do t reino e rlrp6,ito -1279.
;\Iodilicação na eonstitlli'ç:lo da 1.' I>irl'('çàoO,~ral-1312.
Alterução
à constiturção
do Museu Militar -1~5.
Organizaçao
do exército
colonlalUnidades em Angola-8.
Orga~lzação
de fôrças milltares-Iudia-350.
p

Paiol para dinamite - Concessão de licença - 754.
Passaportes:
-Vistos dos consulados-91'3.
-Dispensu de apresentação em cei tos casos -1148.
Pensões:
Vitalícia a um tenente-410.
-Pag-:ulleuto
- 575.
-De san gue a famílias do militares falecidos nas revoluçõea-«

4iH e tarJo.
n pagar pplol pais dos alunos do. estabelecimentos militare.
de efl~illO
- 97M.
Pequenas
reparações
- Verba mensal à disposição da Direeçào de Engenharia-90.
Percentagem
- Alt ..racao a que se refere a circular n.- "de
·1 de .1 anel! o ,Ie 102; - 15:-3.
Pesca de bacal hau - 'I'ax a de Imposto - 9H2.
Petições - Prorhição de as repetir para o mesuro assunto - 616Pólvora
lusitana
branca - Coucessão de licença -1272.

--

Praças
--

licenciadas:

H... u,!tllissào- 1210.

-CUllvo('a.,.ào
para o serviço das colónias - 1389.
Prédios
rústicos
e urbanos - Sua aquisição -1076.
Prémios-Coneur,o>!
e carupnonatos militarel!-970.
Presid(>nte
do Mlnlstérlo-AtribuY~~ões
não havendo Presideute da República - 67.
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Prisão dlsolpllnar agravada - Correspoudente à concedoual-574.
Prooesso
de oontas - Das unidades independentes -1219.
Programas de concur-eo - Adiuissâo à matrreula na Escola
Militar

cm 1927 - 58!.

Promoçào
dll,:io

Promoçáo
---

ajudante - Dispensa de uma eon-

a sargento

do rel{ulauwnto

- 571.

de ofioiais:

Possuindo as comliçõcs médico .. e farnnu-êuticos

Propriedades
---

699.
0.0

quadro colonial-

696.

militares:

Compra do Souriná rio 0111 Brag1- 6-30.
Compra em Aveiro de UIll cdd·ício-520.
Compra cm Tomar .le uns edifícios - ,00.
Iruportâur-in
UO~ arrenriaruentoa
a enviar à Direcção

--

genharia -1217.
-.Cou.pra eui Lisbon de um edifício -1269.
-Execução de obras militares - 572.
Provas de aptldáo -Para
major e generalPublicações:

de En-

692.

1~11l Ordem do Exército,
1.' série, remessa dos as untos por
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Publica-se

ao exército

o segu:nte:

1 0_ Ireeretes
Ministério da Guerra - Dir,eção Gml dn, ~1'rI iços Administrativo~
do Elénito - t a R~I,arliçáo
Decreto

n.s 11:918

Sendo só no Ministério
da Guerra o em relacão aos
oficiais do exército-que
ainda se observa a medida económica originada
uo artigo [)O. II da carta de lei do 30
do Junho de 1893, om virtude da qual e por efeito UI1
aplicação do decreto de :!:! do Fevereiro
do lSH.! os oficiais só auferem por completo
as vantngeus
das suas
promocõ ..s no coruêço do trimestre
soguinte:
o Govõrno
da República
Portuguosu,
sob proposta
do Ministro da
Guerra, decreta o seguinte:
Artigo 1.0 Os ofieinis do oxórcito promovidos em qualquer altura dos trime~trrs
IHL~Sn.II\
a ser abonados do todos os vencimentos
dos OO\'OS postos desde a data <la.
Ordem. do Exército q no publica os decretos das promoções.
Art. 2.0 Fica revogada a lngislnção em contrário.
O Prosidonte do !II iuistório e 'Mi uistro da Guerra e 08
Ministros das domais Repartições
nssim o tenham ontendido o façam oxr-cutar. Paços do Governo da RI'pública,
20 de Julho de i02ü.- António Óscar de Fraqoso Carl
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t

:m~2~ - José Ribeiro Castanho
Xlanuel Iiodriques Jú~.~. -r- João
JO.9é Sinel de Cordoe - Jaime Aireiro=«
Ant~io' Maria de Beüencourt Rodrigues
Abílio Au_~~
Valdê« de Pa8s08 e 801181( - João Belo- .tü'tur
~ica!,do JOI'ge - Felisberto Alces Pedrosa.

DeOreto

o

Governo

da República

n.O 11:987

Portuguesa,

sob proposta

do

l1ini~tro

da Guerra,
docrota o seguinte:
Artigo 1.0 g eonsiderudo
nulo e <10 nenhum eleito o
decreto n.? 11:018, de 20 do Julho corrente.
J\ rt. 2.0 }.'iC11 rt\Yo~lt<la a lugit'>ln<:ão om contrúrio.

O Presidente do Ministério o Ministro da Guorru c os
Miuistros das domais R('IHlI'ti~õo" a asi m o tenham »ntcudido o façam oxecutar.
Paços do (io,"('l'Ilü <ln Ropública, 20 do .J ulho do 102li. .António Oscur rir FI'(/rlo.~o
Carmona
José Elbeiro Castanho - ).l/l/llIIl'l
Uor!,.irllles
JúI!
.10/'10 José Sincl di' Co}'r!es
.11111111' .Afi·ei,roAntonio Maria de Bett cncourt H()rI)'i!l/lI',~ ~lbf{iu Au[JlIsto f'lIldês
di' Passo»
e 80/ls((
.l oa o Belo - .1/'tur
Rlc.irdo Jo}'ge-Felisoel'to
Alres Pedrosa,
I()/'

\Iillisl!

';0

das Flllall~as - llr~ilrli~ão
Decreto

Rllprrior C Coman,lo da Guard,l flsral
n,>

12:246

Considerando que, sondo a guarda fiscal uma corporação militai', i:H' deve regular, tanto quanto fnl' pOi'HÍ\'d,
na l'X('('u<;ito dOH St'1l8 s(,I'\'i\,08, COIII a~ diHposi,õ\'s
t\~ta,bt'!eeidas no l\linil:lt{\t'io da Ollt'rra,
!>l'm ('ontndo (h'ixur
do <;0 tomar em cOllt'>idl'rac;ito o :,('I'\'i<,o eH]> 'dai d· que
ola

80

acha invostida;

('ullsidcrando
gutll'lll1 fisc1l1

q tiO os o(i('iais do
na sitll<l<:ão

qUlld 1'0

dI r ·SN,·a

l's!wcial

ou l'('f'nrllllL

dn
as

pnt<·as l'C'forllladas da 1l10Hll111 guarda l'l'cl'hplll 08 Sl'US
vencimento!> por moio dll título ('Spt ('illl do r< tida vitalícia criado para O~ funcionários
ci\'i. das ela~H(\8 in, ctivas, o quC', cm obedi neia às pl'U.'OI:! buroenlti'a"
tom
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trazido, por YCZAS, o atraso no pagamento dos vencimentos desses militares por alguns meses, pn'j udicando-os sensivelmente na sua vida económica o sujoitaado-os
a esp('cula~ões financeiras feitas por estranhos;
Considerando
que no exército as praças reformadas
são nbonndas dos seus vonciuu-ntos
pelas respectivas
companhias de reformados, o que a adoptar- 50 ôsso sistom~l na guurrln fiscal, que seria sem dúvida o melhor,
traria oncargo , para o Tesouro q uo actualmente
o seu
estndo não permito'
.
C_onsidcrando tir:almellte que a adopção do sistema
aqui apr0st'ntado em nadu afr-eta o Tesouro, porque não
lhe diminui as receitas nem lhe aumenta as despesas, e
ap nas so limita ii transfcrõnvia
dos serviços de reforma
d~ pcesonl da guarda fiscal, CJIIC se acham cometidos à
I?m'('(;ao Gorul da Contubilidado Púhlicu, para a Ul'partição Superior e Comando da Guarda Fiscnl :
Em !101l10 lia ...Tl\(:: 0, o OO\'('I'no du República POJ"tugU0~a decreta, p:irH valor como I 'i, o s0~ui!1te:
Artigo 1.0 O abono () pagallH'lIto dos vencimentos dos
oficiais do quadro uspociu l da ;_!lIarda fiscal n a situt1<::to
de reserva ou roforma 0 dos lla~ prnç:ul roforuuulu s dn
me, ma !}:uarl1n passn.n n "1'1' f·jt()~ pt'!a:;\ ullid:ull'H da
referida guarda ('UI cuj 1 :'lrl'll o JIll'S1ll0 pp~!,(la! rl'!-lidir,
adoptaudo-so
as norma l''It:dJfll('{·ida' para o [lpssonl do
activo, mas <'0111 a 1'(' por-tivn ('S('ritllr:t<:lln
<'III !:'\1'Pll'·ado.
Art. 2." 1\"; vt-rhas cll's('ritns nO Cllpítulo
:!().", artigo 07.°, do or<.:ault'llto (10 Jlillif;!{'fio cln' Finan(:H!-\ para
o ano l't'onúJIlil'o Ill' ln:!(i-l\~:!í para t"l'foJ"lllados
da
gntll'lln
±hH'al pU'-'''lam a C'r cl s('rita~ no capítlllo lH.o
do lll~. mo Orl':lIII\'l1to, cm urtig-o l's!H'("iaJ.
Art. ;~:" PpllJ ~IlIli" 'rio d'u, T·'in:lllças. R0parti(;:1o ~up<'rior o Comando
Ih Gu: rd,L l' iSt':d. st'j'ú puhlicado o
reglllllJlH'lIto n~('(>~ flrio para :t ('.·('('IIÇ:10 do~ta Ipi.
Art. 4.° I<:~tn ll'i cntr:lrú l'1I1 0.'pcn<;no de forma a que
os \'l'nl"ÍIll(IJ)tos do mê do .Jarll'iJ'o (I" t n~7 sejam pagos
pola guarda fiscal.
Art. ;).0 F'il':t rpyogada. a logislaç:io em contrário.
Det01'1I1inn-se portanto :t todas as nutot'ÍduclPH a Cj\H'm
O conhpcilllllnto
(I. 'ceU~l o
do prps( nte' <!N'r0to ('om
fOrça dI !Pi p0r!! n (1' o cumpr'um e f:u:um cumprir e
gU'\rtlnr' ta1l1 int irnm(mto como IlPlll s0 COlltt"Il1.
Os Jfini tros dt todas as Rpllllrtiçi"lps o fa<.:am imprimir, puhlicar e cOl'r r. Dado nos P:IÇOS do Oo\êrn,() da
Ropública,
cm 31 do Ago"to dll HJ2li.-- António Usem'
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de Fragoso Carmona - Manuel Rodrique« Júnior - Joilo
José Sinel de Cordee - Jaime Aireixo - António Maria
de Bettencourt Rodrigues - Abílio Augusto Voldês de
Passos e Sousa - João Belo -- Artur Iiieardo JorgeFelisberto Alves Pedrosa.

Alinislério das Colónias- Dlfecção Gerdl llililar
Deoreto

n.· 12:560

Oonsiderando
que o decreto n." 11:746, de 16 de Junho do corrente ano, que aprovou as bases para a reorgnnizaçao do exército colonial, extinguiu o quadro privativo das fõrças coloniais e que, por conseguinte,
se
torna indispensável
q ue desde já se rogulamente o modo
do dar o mais conveniente
e rápido cumprimento
a esta
disposição,
a fim de fixar sem dom ora a situação dos oficiais que dõlo faziam parte e bem usaim a dos sargeutos
q ue tinham pela legislação em vigor direito a ingressar
no referido quadro;
Considerando
que é de incontestável
justiça conservar
todos os direitos lcgttimamento
adquiridos
que não contrm-iom o espírito do referido decreto n. o 11: 746 nem os
fins que ele teve' em vista l' substitnir
aqueles que não
possam 80r mantidos por ccmpeusaçõos
equitativas;
Considerando
qU0, nos termos da base VI do mesmo
decreto,
que trata da oxtiucão do quadro privativo, os
oficiais que o compunham
devem ter ingresso nos quadros metropolitanos
correspondoutos
à sua origem, o que
a ostoa devem ter passugcm os sargentos do exército colonial quo não optem pela continuação
ao serviço no ultramar e que 6 necessário
regularizar a situação do uns
e outros naqueles quadros, om conformidade
com a reorganização do exército metropolitano,
mas tendo em atoução os postos já adquiridos;
Considerando,
por outro lado, que há toda a vantagflID om facilitar,
no período do trnnsiçã
da antica uara
ao nova organizncão
militar,
a contiuuução
no ultramar
do alguns dos oficiais do quadro privativo, a fim do evitar as perturbações
quo poderia acarr itar para os 'rviços militares a passag0m simu Itünr a do todos
1(18 das
trenas coloniais para o exército m tropolitano :
Em nomo da N uçlto, o Governo
da Ropú blica Porguesa decreta, para valor como loi, o s 'guinte:

1.· Série
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TíTULO I
Oficrals
Artigo 1.° Ê extinto o quadro privativo das fôrças coIoniuis.
Art. 2.° Os oficiais que compõem o referido quadro
terão passagem
imediata
ao Ministério
da Guerra, ficando adidos aos quadros das armas ou quadros amáIiares de origem, em todos os postos, até à sua passagem à reserva.
§ 1.0 Estos oficiais deverão ser colocados nas respectivas e, calas pela ordem da sua antiguidade,
imediatamente à esquerda dos oficiais do exército metropolitano
que contem a mesma ou a antiguidade
imediatamente
anterior no posto de alferes.
§ 2.° Aos referidos oficiais, quando pela sua antiguidade de oficial, contada nos termos do parágrafo
anterior, lhes pertença
no exército metropolitano
um poste
inferior àquele que tinh-un uo quadro privativo, sorã mantido provisoriamente,
para efeito do serviço o vencimentos, o pósto adquirido no referido quadro, que porém só
5(\ tomará
definitivo
quando lhes pertencer
por escala
nos termos do citado parágrafo
anterior.
Art. 3.° Os oficiais do extinto quadro privativo que
pretendam
continuar
a servir no ultramar 0111 comissão,
como voluntários,
terão, dentro das condições exigidas
Ou a exigir para O' diversos serviços, preferência,
sõbro
todos os outros oficiais que so ofereçam, na organização
da primeira escala de voluutários, contando-se-lhes o inicio da comissão desde a data em que soja publicado na
Ordem do Es-ército o sou ingresso nos quadros do exército metropo)itano.
Art. 4,° E mantida. até noventa dias, a contar da. publicacão dêste decreto no Boletim Oficial da respectiva
colónia, a doutrina
do diploma legislativo
colonial (decreto) n.? 44, do 9 de Outubro de 19:!4.

TíTULO II
Sargentos
Art. 5.° Os actuais primeiros sargentos
das fôrças coloniais terão, no prazo do noventa dias, contados doade
a data da publicação dõste decreto uo Boletim Oficial da
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respectíva
colónia, de optar ou pelo seu ingresso nos
quadros motropolitanos
das suas armas, ou pela continuução do serviço no ultramar, em conformidade com as
seguin tos disposicõcs :
1. a Os primeiros sargentos que optarem pelo ingresso
nos quadroa metropo itauos das suas anuas svrão ('010cados iuicdiatamcutc
ii, t'sC[ul'rda UOH primuiros
sargentos
da metrópole quo contem a mesma ou a nntiguidrule imodiatnmcuto anterior no referido põstu, tendo os direitos
à promocão
consignados no § :!," do artigo 1.° do docreto 11,° 1:3:280, do 0 do ~ett'lllh,'o do lU:?li. Estl's p rimoiros sargentos dovom sutisfuzcr a todas as provas exigidas na metrópole
para :i. promoçno
a prhuoiro
sargento.
2.1\ Continuarão no 8(\1'"i<;0 <lo ultramar, St'1Il direito :1
acosso, os primeiros sargcn tos que assim o rcq ul'Í 1';11ll o
aquolos (lHO não ohtcnhum classiticução
11.1'\ provas
nxigiebs para o ingresso no oxórcito uu-tropolitano,
íicaudo
porém com direito h reforma III) pósto d(\ alI', res quan.lo
coutciu :?~) anos do iSl\)'\i(:o com porccntr bl'n", <' no do
tencut« qunudo contem BO anos de l'l('1'\ iço t.uuhóm COIll
porcou tagons.

Art. (i.o Os actuais iSl'gulHloK sargonto:
,L fúr~a. coloniais torão , 110 prazo de noventa llias c()lItnll(j~ ,lP le a
data da. puhlil':I<;i\o d(lst' ,lPcroto 1\ DoleliJlt Oficial ela
resp' eti\":t colónia, dI' optar, 011 pelo S,'II inJI'l\ ,o 1
q uad ros 1IIl't ropolitanos
das slIas Lu'mas, Oll pcl: 'ontinu:t<:ão do s(1J'\'ico 110 ultr tlnar, l.'lll ('onl'ul'll'idado
c0m . S
seguintl's dispo~ic;õl's:
1.1\ ()~ Hl'glllll!o:,; t-Iargl'ntos qlll' optal'l'lll p lo illgrn. O
DOS q1ladros metropolitallos
dns SII:IS al'nHlS
'1'1'10 (01 cados imediatamente :\ l' 'qlll'l'tl.t (l(ls sl'gulllos ":u'JP! t')i!
da metrúpol0
<[no contr'lll a 1lI0SIll:t Oll a ctntiguidad ' im •
diatumollt0 anterior !lO pôsfo (1" ~llglllldo sarg ato, b tos
seguntIot-l sargl'lltos dl\V(\1ll sntitd'azel' a tod IS as pl'lH l
oxi~.d(las na motrópole pant a l!'OlllO(:i'(O a '('gunJo
'lU'
gonto.
:.?:I Continuarão
!lO
S('I"'Í<,:O
!lo ultramar
Sll1l
l!ir
ito
a U('l!RSO os sogull\los
S:lh~\'lIf()s quI' a' illl o I'\''lllt'il'lllll
e aqueles ql10 n:to obtl'nhalll elas. ilil'ilçflo na, provas (,,"i·
gidas pum o ingresso 110 tI,'('I'('ito me!('()pulitnno, licall,lo
llOr61ll l'um direito h ]'Pt'O"111a no po~t() do pl'illll'iro
'111'gl'nto quan(Io contt'llI \ into ( cinl'o :IlHH! de sen iço ('om
pNe\'ntn.g'ens,
o 110 do alt'l\l'l's (piando contelll triuta :\llO~
de sorvi 'o tUlllh6m COlll !>('rcPllt:tg<'1l •
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Art. 7.° Aos actuais sargr-ntos amauucuscs da DirecXlilitar da' Colónias são conservadas as regalias concedidas pelo diploma lq:~islatiyo colonial n.? 78
(decreto), de li do Julho dtl 1n~.\podendo contudo ing rossar no o.-ór('ito metropol itauo, nos termos do artigo 6.°, desde y_ue o requeiram no prazo de trinta dias.
§ único. No cuso do não desejarem ingressar no exército IlH'tropolitano SIr-lhes hão uplicudas, no acto da
refo rmu, a disposições
do artigo 5.°, se tiverem doze
auos ti serviço corno umauuensos
(la referida Direcção Geral.
A rt, 8.° Os sargontcs que neste posto tenham sorvido
com bom com portuuieuto no ui tramar 1)(110 monos seis
anos, uão contadas IIS percentagens,
têm a preferência
no provi.uonto do Olllprl'gos públicos coloniais segundo
U!l hubilitnçõc»
que possuírem.
§ único. Os gO\'I'l'na<lores das colónias enviarão à Direcoão Geral ~lilital' da' Colónias. 110 prazo de SOSHC'nta
dias depois tia pub licução dõste decreto no Boletim Ofi·
ci«l da rvs pecti vn colouiu, tuna rr-lação dos empregos
civis que po . am I'}' providos pelos primeiros o S{'gllndos sarg('IJtos a quo so l'l,fi'I'\' ('stl' urtigo, a fim do se
organizar u li tu dos surgoutos classificados pum cm progC)s públicos nus colónias, orn couformidado com o rogu·
lumr-nto que 1'0(' publicado !lOS termos da base VIII do
dl'l'('PlO n. o 11: 7-i(i.
~\rt. a.o As llisposic:~l's dr'ste decroto não são cxtellSÍ\'as aos sal'gl~ntos indígonas,
nos quais 1:;0aplicará a
lC'gislac:i'lo actualml'ntll Pffi \'i:ror.
ção Geral

TÍTULO III
Disposições transitórias

Art. 10.° Aos ofi('iais dos extintos qnllcll'Os ocit1C1ntal,
.\Ioc:ambiqll', dn índiu, (I (ln '\[ac1tu e Timor silo mant(~l()s O~ direitos que lll!':; PS tão eonsignados nu kgislllçao

<~I

Y'~I'tlh'.
i\(-t. 11.° Os ofi('inis l'!'formudos
do todos os extintos
qua(lro~ (~olollil\is ('ontinuIlJJl. p:tl'l\ todos os ('f('itos, dol)('u<1l'lIt(\S <lo .\[iJli~tt\l'io das Colónias.
Art. 1~.o Aos ofl('iais dos qll:l.rlro coloniais que pn.!I:-;:trnm lL sitlln('ão <l reforma 110 p 'r(odo docorrido do 19
<lo Outubro de 1!l01 fi. ~O (!t .J :tllüiro do 1008 flito extellsi\'llS todas as \'antagcns
(1, cq niparnçlto concedidas
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pelo decreto de 20 do Janeiro de 1908, podendo ainda
optar por qualquer das vantagens concedidas pelo artigo 2.° do citado decreto, ou pelas de equiparação, como
se o tivossem feito no acto da passagem à reforma.
§ único. Os oficiais a quem fõr aplicada a doutrina
dêste artigo não terão direito à diferença dos vencimentos respeitantes ao período anterior à data dêstc decreto.
Art. 13.° Os sargentos que se reformarem nos termos
dos artigos 5.° e 6.° dõste docreto continuarão, para.
todos os efeitos, dopendcntcs elo Ministério das Colónias.
Art. 14.° Fiéa revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tum inteiramente como nêlo so contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Pacos do UOVÔl'noda República, em 27 de
Outubro de 1926.-António
Ó8('ar de Fragoso Carmcna-rManuel Rodrigues Jõsüor-r João José Sinel de CordesJaime Afrei.ro - Autó7do Marta de Bettencouri Rodrigues-Abílio
Augusto Valdês de Passos e 8ou.,a - João
Belo - Ar'tu)' Ricardo Jorge - Felisberto Alves Pedrosa.

Minislério das Colónias- Direcção Geral ~lililar
Decreto n,· '2:561

Tendo o gov{lrno da província do Angola proposto
algumas modificações na orgalliza~ão militar daquela
colónia, das quais resulta considerável economia, sem
deruinulção da eficiõncin da guaruição militar du mo 'ma
colónia:
Em nouio da Nação, o GOVl'l'IlO da República Portuguesa decreta. para valer COIllO lei, o soguin to:
Artigo 1.0 l~ reduzido a vinte o três o número d COIUpanhias indíg0ntl.s do infunturiu, das quais duas, pelo
monos, ostar}to S0111IH'0
no 80U efectivo máxime.
Art. 2, O]~ criada uma companhia nu tomóvol II metralhadoras
pesadas, com a composição
qU0 consta do
quadro anexo a este diploma,
assinado pelo Ministro
das Colónias.
Art. 3,0 Fica revogada a legislação em contrúrio.

1." Série
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Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fôrça de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle so contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
Paços do Govõrno da República, 25 de Outubro de
1926. - António Ó~cal' de l' ra[loso Carmona - Manuel
Rodriques Júnior-Jodo
José Sinel de Cordes=e Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencourt RodriguesAbllio AU[lusto Valdês de Passos e Sousa -Jollo BeloArtur Ricardo Jorçe - Felisberto Alves Pedrosa.
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Quadro da composição da bataria automóvel
de metralhadoras pesadas
a três secções de tiro e uma secção de munições
Viaturas

lIoUH:DS

-------1------Pruçns

Do,ignação

Comandante

(capitã.o de infanta-

ria).
Segundo

.....

comandante

(tenente

de

infantaria)

as

(prilllCil'o'
(pl'ilIlciro~

Se r rn l h e ro-esp iugurdeiro
í

1
1

.
caho-)

G
3

cubos)

(,u-

g'llndo
sargcuto
011 p ri III C iro
cnbo) . ..
.."
..•
BIll' nuciro (priu.cl ro cabo).
Cuntraurcstrc
de cornutci roo( prin.ci ro ,'<1uo) .
ChUIIJ!('III'''' (cubos
011 soldados)

Primei

1'0,

1

1
;)

Subalto mos .
Priruuiro sargento .
Segundos :;::1 rg'rn tos
ApoIltalorp,
'I'elcmctr-ist

- I 1

1

.....

1
1
I

10
()

cabo" .

SCI'I entes (,oldatlos)
Sinalci 1'0:; (soldado:;)

IS

.
.

(i
(i

Maquci ros (soldados).
Co ruetui ros (,Cgllllllo:l cabos)
A pruud iz es de co ructciro
(sold arlos)
.
Auxi l irucs (001,1a<l0::;).
Mct r tlhadurns
(,eis) •
Carros di' ruunlçõos
.
Carro de companhia.

:3

1
5

27

5ü

I'aços do Govêrno da liopúhlicn,
~f) do O. tubro
10~ü.- O Miuistro das Colónias, João Belo.

1

d
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nomo da N ução , o Govõrno

da República

Porta-

gu('~a decreta, para valor como lei, O scguinto :
Artigo 1.0 E nherto no Ministério das Fiunnças,

fi fado ~lilli"t\,l'Ío da Guurr«, um crédito Of'p(·(·inl da
quantia
de a~)),()()Ot', qtll' Sl']':í. inscrito
no orçamonto
para 10:.?{i-l!J~7 do segundo daquejp"
Miuistór'ius C01ll0
l't'foj'(;o h vorha do HUU.()(j{I/; que está consiguarla ao
Parquo !l(' ~latt'l'i·d Acronúutico !lO artigo :.?\l.o do capí-

vor

tulo ~.'\ sob a ('plgra~\
« L: ccnças , construção
e repara<:110 de lllaf{'rial ».
~\.l't, :.?" F'icn n'\ \)~nda
ti l('gÍ",la<,'rto em contrürio.
J)('tenlJina
O

t'

conho. imonto

dI loi
tum int

J!(\rll'll!'\'1'
'irnnlí'lItu

tau o
execução

por
O

as autorirlades a quem
to decreto com íõrçu
fae.uu cumprir
c guardar

1110(h"

do

[ln' ln

() CllllJJ!I'<Ul1 t'
('OlHO 11,1(, so

('ollt6I11,

Os ,1ini"tro'
dt' toda I:) na H partic;i'le:,; o fa<,:arn imprimir, publicur ( ('01'1' I'. 1):\(10 lu" PW'Oi:) (10 (;od;'I'II,o <la
HppúblÍ(",
orn li dL' ..TOYt'lllUIU
d~, !\):lü. António Oscur
di' Fhl!/080 ( (lI'mOI/U
Jose n,/J('iro ('ast(/lIho
JliUlllel
Iiodriaue« J uiior -.lolto
J(},~( :'NI/fl de' ('orei!',,! Jaime
~1/1'1';,1'0 - ,A/ti hll'o Jlw'ia
d, lJl'ftl'lIcolo·t
Hoc!,'i!/II('s.1lbít'o AII!!/{-"!o J·(/Ir{{.~ de l)a.~~~ e ~·()/ls((-.J(}ao lfdv../l1lul' NiCa/do Jor,fJ~
nll.~Ú(rtu AIL'('.~ Pedrosa,
l·ui lrr,o

tl,l~ F,".lIt,l~

-Ihm II (rrt' ,I;I
1.11 II 1.lrli dO ffillral

Decreto n

U

((llIlríhlli~iil

se

111I1'1I,IUS

12:733

Con!;id~'rnndo qm o pn~all1('nt,) do ~{I1odas ('f;p('('inlida(ll'" fll'll1l1l'L'utica
<l'stinnull
110 tratalllentu
dus dOt'lltI,s ho"pitaliza
lo!; ('ln <,,,t,thl'lf1l·illlClltO.' cuj:IS <1('.']10:11
H1\O ('u~t()adn
p lo 1~. tlulo cm \ ('Z dl' 1'<'PI'( S(llIt:lI' Ullla
r('c~ita ~(' traduz
('lll d !'IpC' a. "isto o CUHto do p:l[lol O
da Impr '~!'at) (las r l'('cti\l1s {'stalll)lillltt::;
não SPI' J'('('rn·
bolsado;
I~ :ltt'ndl'lldo
tIOs ]l('dido
<lt' i~('n(:fto quo tC'm Hido
:ql1'l's0.lltllllo, rl'los dir 'ctOI'l', dI' dij'pl'l'llt('S lio pitais:
Em Homo tIa. Ta<;ào. o OO\l'rno da Rl'púhliea
PortugllO.

u dl'cl'l'tn., p,ll'a

,Ar·tigo 1.0 E

,",ti \r como l(li, o soguint(l:
cUllcl'di a a is 'n<:1'\o(lo paganH'llto

tio im-

12

ORDEM DO EXÊRCITO

1.- Sérj~

N.o 1

posto do sêlo a que actualmente
estão sujeitas as especialidades
farmacêuticas,
para todas as unidades dêates
produtos,
tanto nacionais como estrangeiros)
quando sedestinem exclusivamente
ao tratamento
dos doentes hospitalizados
nos estabelfcim<,ntos
cujas despesas sejam
custeadas
pelo Estado, incluindo os Hospitais Militarese da Marinha, o forem adquiridas
directamente
pelas direcções dos referidos
ostabolecimentos
nos laboratórios
dos preparadores
nacionais, o também para as importadas directamente
do estrangeiro
ou adquiridas nas alfândegas para o referido fim.
farmacêuticas
nacionais,
Art. 2.0 As ospecialidad<,s
não estando devidam<,nto seladns, só podem sair dos laboratórios
de proparação
com destino nos ostabelocimentos mencionados
no artigo antecedente
quando roquisitadas por escrito aos proparadores
pelos directores
dos
mesmos estabekcimentos
o forem contidas em embalagem fechada com a indicação exterior do destino quo soguem, ou aeompanhadas de uma guia ou factura com a.
mesma indicação.
Art. 3.° A isenção de que trata o artigo 1.0 só será
concedida pelas alfândegas
quando os directores dos 1'0feridos ~stabelecimentos
hospitalares
apresentem
na alfândega
que haja do efectuar o despacho uma declaração em duplicado, contendo o 1I0mo e o número das diforentes unidados do C's(lceialidaops fnrtuncêuticas
a importar, com a expressa
designação
do fim a que se dosti-

nam.
§ único. Um exemplar
da declaração a que so refere
õsto artigo será enviado 1)(\111 altãndegas à Direcção Goral das 'Contributçõcs
o Impostos.
Art. 4.° Fica revogada. a lcgialação om contrário.
Dctcmrina-se
o conhocimonto

portanto a todas as autoridades
a quem
e execução
do presento
decreto com

fõrça <lo lei portoncor

o

Cl11TI

}Iram o façam

cumprir

O

gnardnr tum intoiramonto
como n~lt' 80 contém,
Os Ministros
de todas as HC'pnrtic,:õC's o façam imprimir, publicar o correr.
Dado nos PUNS do Govõrno da

República,

0111

22 do Novembro

de }t'l'iIfjo.qO Carnuma=:

Bodri{Jl/e,q Júnior.dfl·('i.l'o - .António

do 19:3li.

José lilbeiro

João
."l[eo·ia

AlItónio

Caetanho -

(J.~('ar
Manuel.

José Siuel de Oorâe»
Jaime
de !1ettmlcourt HOtll'l.rJlll'S -

Abílio Au.r;lIsto VaZd8s cZeP(l.~SORe ,,,'oUNa- Jotio BeloAr'ful' Riem'do JOl'ge ~- Felisberto ~ll't ..es J>edl'o.~a.

1." Série
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lIinislérlO do Cllmércio e C.munira~õfs - Administração Geral dos Seniços
Geodésico~, Topográficos c Cadastrais
Decreto n.· 12:737

Considerando, que se torna necessário organizar e regulamentar as funções do Conselho do Cadastro, criado
pela base VIII do decreto com fõrça de lei n, ° 11 :859,
de 2 de Julho do corrente ano:
Em nome da Nação, o Governo da República Portuguesa decreta, para valor como lei, a soguinte:

~rtanizauo s relllamelto ~o ~ODSel~o~e ~ahstro
Da competência
Artigo 1.0 O Conselho de Cadastro, criado pela base VIII
do decreto com força do loi n.? 11:859, de 2 do Julho
de 1926, dependente do Ministério de Comércio o Comunicações, tom funções:
a) Consultivas;
b) Dei informação j
c) DA julgamonto ;
d) Organização o rogulumentação.

Art. 2.° Compete ao Conselho de Cadastro, no desempenho das funções indicadas nas alíneas do artigo antecedente, respecti varnento:
a) Dar parecer fuudamontado sôbre todos os assuntos
em que o Govõrno, pelo Ministro do Comércio e Comunicações, o mandar ouvir, bem como sôbre todos aquolos cm que' fõr solicitado pela Administração Geral dos
Sprviços Geodésicos, 'I'opogrúflcos o Cadastrais;
b) Tomar conhecimento
do funcionamento das juntas
cadastrais e comissões consuúrias.
informando o Govôrno ou a Aclministruçt
O GNal dos Serviços
Gcodósicos, TopogrMico
c Cadustrnis,
conforme os casos, da
forma como essas entidad s funcionam, o indicar as modifi '1\(':Õl'S nccesH:\rias ao dosemponho das suas funções;
c) Julgar cm última instância todas as roclamncões o
r~cursoH que lhe forem aprosontados
o resolver OH conflitos de jnris<li<;ilo o competência
ntro todas as cntidados a q.ll m cabe n or~alliza<:iio e aplicação do cadastro
geométrico .da propricdudo rústica;
.
d) Organiznr o rogulnmentar os s rviços quo por diploma especial lho forem atribuídos.
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§ 1.0 05 julgamentos
são tirados em forma. do acórdito o em harmonia com a votação dos pareceres,
que
terão vencimento por maioria do votos.
§ 2.° As respostas àH consultas serão dadas cm harmonia com as votações que obtiverem o devidamente
comunicadas
pelo presidente.
§ 3.° O prosidontc, a16111 do seu voto, torá voto do
desom p a te.
~ 4." Neuhum vogal do Conselho presente à ses são
poderá ubster 130 dll votar os IH1.1'\\0 res e assinar os acórdãos a cuja discussão tenha nssistidu, sal \'0 em assuntos
qUt' lho respeitem ou a seus parentes
até 4.° grau.
§ [). Os vogais discordautos
poderão
assinar com a
declurnção
do «vencido»,
indicando
sucintameute
a
razno do S01l voto, ou formular parecer àparto quo ficnrú apenso ao da maioria.
U

Da organização
Art. 3.° Os niomln os do Uons -lho do Cadastro
não
poderão ser demitidos senão nOR termos do r.-gulamento
disciplinar dos funcionários civis do 22 do Fev 'r iro do

191B.
§ único. Paraj 1l1~:lJIWll to das argüi,(\es nos membros
do Conselho do Cadastro õste fuucionnrú como COl! olho
discipl innr com todos o. H('UH lUPllIOl'OS,
excepto o argüi(!u, o sob a presidência
do presirleut« {lo Supr uno
Tribunal do .Iustiça, sondo o relator escolhido por eleição.
Art. _to As funções do mombro do Oonsclho tIo Cadastro são acumuláveis
com quaisquer
outra. funç os
pú hlicas ou particulal'\'s,
llH'SIIlO
(IU(
Ü tas sejam e.'urcid<ls (lTll clltid:~dns que t<'llham r 'lac;ões ou contratos
COIUo Estado, illdllillt!o <,stabl'lecilllclltoH hunc{u'io , O
cOlltillU:U'l'tO a SOl' d,·,'l'lll[H.'nhadas pt'lo fun{'iollúrio, mesmo quando êste passe à Hitu:LC;:o de upo elltllç,o,
substitu'i,,10, rosC'l'\'n ou rl'forma, {':L'O O ()oni:i ,lho a sim o
onh1uua.
§ 1.0 Aos lIlollllmJ. do C()Jl~('lho (lo Ca{lai:itl'o qu n110
forem funcioll,\l'ioH ri\'Ís ou lIIilital'os (I ingroH. ('ln C'1Il (lUprogo!'i com dir\·ito n npos!'llta(:: o (·.lht's, plll'n ·!-\toc{(Ii.
to, contado o tl'mpo cip t'.·crcíeio l1<'stOCOllsl'lho, pagando
à Cai. a do Apo'll'lItac:õcs as cotas l~orrcspondcnt()·
no
vcneilllt'llto do úlllpr\ go.
§ ~.o Depois da pas agem fi r<'S01"\a, r \forma ou apo.

1," Série
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sentnção,
os mombros do Conselho do Cadastro continuarão a contribuir com a cota corrospondentc
ao lugar

da roforma

ou aposoutação

fi,

por cada ano do exerci-

cio, S('J'ú a respectiva
pensão rectificada
ató o limito máximn fixado na 10gislaçi'LO cm vigor,
§ 3,° Para a contagem do tempo na aposcntacno
ou
roformn, nos termos dos parágrafos
anteriores, cada falta
quo o Conselho não julgue justificada
às sessões ordinárias correspondo
a trinta dias Rem voncimcnto.
Art, 5,° O Conselho de Cudnstro terá um secretário,
som voto, nomeado por decrete, por proposta do presidente, do entre os funcionários
do quadro da AdministraçilO 00r:1.1 dos Serviços
Geodésicos, Topográficos
o
Oadastrais,
O qual
acumulará
estas funções com as do
SOl! cargo.
§ único. O soe etário assistirá
a todas as sessões do
Conselho, lavrando as netas e fazendo todo o ex podionto
rol utivo ao serviço (10 mesmo e servirá de escrivão nos
procl'SSOS que se iustuurnroiu
c correrem
sous termos

porunto

o Conselho.

Art. G. o Quando n acu mulação de serviço o aconselhe
fica o Govôrno
au torizn do a nonn ar, sob proposta
do
presidente
do Conselho de Cudastro,
ujuduntos do secrr-tário
do (,lltl'O os funcionários
:10 serviço
da Adminis-

trncão

G -rul do'

Serv icos Goorló .icos, Topogrúticos

O

Ouclai'\traii'\.

§ ÍlIlÍCfI. Quando o sccrot.irio osti ver impedido clt' compun'c\'1' :Is Sl'ss()r~ (lo COIl '( lho, [lor moti\·o jllstifi('ado,
o administl'ador
grr~tl IlC\l1I('arú qUflm as suas \'l'Z('S fa(:a,
cOIllP<'tindo n ê te suhstituto [lmtic·:tl' toJos os a('tns 'luo
cumpriam an i:iUhslitllído, jlcrcc)!H'lldo por tal moti,'o a
l'r'lJllllleJ',I<:

o

rol:lti"a

:\

<;('

san

011 S()SSÕI'S a quP

assistir.

AI't. 7,° Um olllprl1gado llH nor da Administração
Oeral dos :::)pniços G,'otl':',i('os, 'j'o]logl'áficos o Cadastrais,
nom!',1I1o pelo admiL.i tralol' gl'r:tl, 1'l'J'ú o contínuo do
Oonsl'lho () t:;I'I'\"irá til' mejri,dlO, ('uIllIH:indo lhe faz('I', Olll
fa('" do manda lo pn sado jlPlo "l'crl'I;í.rio t' as:.iÍnado ppl0
Ill'l'sicll'ntll, as intima 'ões dos acórc!aos ,lOS intl')'(' !';,ulos,
<!UHllllo ('ste' 1'( sidam l'lll Li, hoa ou aqui tenham os :lCIlS

l('~aiH

l'(\pl'e~('nt:lIIt!'

.

§ único. OU:lndo n :lcumlllll(~ito (lo .'ani\.') :lf'sÍm o 0xigir POdl'rú o jlt·('.idt'ntc do Conselho do Oadastro r ..quisitar no adlllini tl'atlo!' ~,'ral dos S()J'\i<:o~Oendl'síeos,
'l'opogrMieos
O
ada, trais mais funcionftrios
lllP110t'CS
para o O.·l'l'cício ela fU1H'Õ S fllforidus no urtigo.
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Art. 8.° Na vacância elos cargos de vogais do Conselho de Cadastro,
de nomeação
minlsteriul,
compete ao
Governo,
pelo Ministro
do Comércio e Comunicaçõos,
provê-los de maneira que haja sempre no Conselho um
representante
do Ministério do Interior, funcionário
da
Administração
Politica e Civil; um ropresentante do Ministério da Justiça,
conservador do registo predial; um
representante do Ministério das Finanças, funcionário da
Direcção
Geral das Contributçõos
e Impostos ; um representante
do Ministério da Guerra,
oficial superior do
corpo do estado maior, ou de qualquer arma com o respectivo curso, ou oficial general;
um representante
do
Ministério do Comércio e Comunicações,
fuucionário
técnico da Administração
G(lral dos Serviços Geodésicos,
topográficos
e cadastrais;
e um reprceentaute do Ministério da Agricultura,
engenheiro
agrónomo ou silvicultor.
§ 1.0 O presidente e os restantes vogais de nomeação
ministerial
serão nomeados de entre os fuucionários
dos
referidos Ministérios.
§ 2.° Um dos vogais será nomeado vico-prosidente
por
eloíção do Conselho.
Art. 9.° No impedimento
do presidente
presidirá
às
sessões o vico-prcsidente
e no impedimento
de ambos
preeidirú o mais velho dos vogais p n-soutes.
Art. 10.0 Junto do Conselho haverá um ropr scntanto
do Ministério
Público, que será o Procurador
da Rcpú
blica junto do Tribunal
da Relação do Lisboa, o qual
assistirá, por si ou por seu delegado,
a todas as se sões
do Conselho quando funciono como tribunal.

Do funcionamento
Art. 11.° As sessões do CODs01ho serão ordináriaa
e
cxtraordinárbs
o nunca so poderão realizar sem a comparCnciu de, pelo menos, sois membros.
~ único. N as S()S~ÕPH em q no o Conselho funcione como
tribunal,
a falta do Ministério Público, desde qllO tenha
sido convocado, não impedir-á a r ulizuçílo da sessão.
Art. 12.° Quando a sossão se não po sa realizar por
falta de número,
os membros
do Conselho pr s nt s
terão direito a cobrar a s nha de presença, e qu m d va
presidir, passada quo soju meia hora da. marcada pura o
inicio dos trabalhos,
mandará lavrar acta mencionando
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nome dos membros
presentes
e o motivo de se não
realizar a sessão.
Art. 13.0 As sessões ordinárias
realizar-se
hão, pelo
menos, uma vez por mês em dia marcado polo Conselho.
Art. 14.0 As sessões extraordinárias
serão sempre
convocadas pelo presidente, fazendo-se a convocação por
escrito para os locais indicados pelos vogais ao secretário e pelo menos com oito dias de antecodõncia.
§ único. :&8tO prazo podo ser reduzido quando se trate
de parecer solicitado pt-lo Ministro ou em conseqüência
de resoluc:ito do próprio Conselho.
Art. 15.0 Salvo caso das sessões extraordinárias
em
que com a convocação se envie a proposição
do assunto
sõbro que deve rocair a apreciação do Conselho, nenhum
parecer ou acórdão será tirado definitivamente
antes da
sessão seguinte àquela em que fõr apresentado
o objecto
a discutir.
Art. 16.0 Emqmmto
houver pareceres
a formular ou
processos
a julgar a sessões do Conselho não poderão
suspendC'r-se
ou adiar-se
antes de três horas do trabalho.
Art. 17.0 O Conselho torú fórias iguais às do Supremo
Tribunal
de Justiça,
sem prejuízo das sessões extraordinárias a que se refere o artigo 14.0
O

Da forma do processo
Art. 18.0 Os processos
terão por base uma petição
assinada
pelo interessado
recorrente,
com a assinatura
reconhecida,
ou por advogado,
om cujos conclusões se
resumirá todo o exposto, devendo a essa petição ser juntos todos os documentos
que julgar necessários.
§ 1.0 Se o intoro sado estiver ausente do continente
ou das ilhas adjacentes, quando a propriedade nestas
fõr situada, poderá a p ,tição S(,I' assinada pela. entidade
que o representou
na reclamução
que motivou o recurso,
sondo igualmente
reconhecida
a Rua assinatura.
§ 2.0 O Conselho poderá conceder prazo improrrogáV(I), quando
lhe
eju requerido na petição a que se refere o artigo, para aprese ntução do documentos que o
intoressado
alegue não poder juntar com a mesma petição.
õbro êste pedido pronunciar-se
há a entidade recorrida
quando
responda
ao recurso
nos termos
do

§ 4.°
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§ :3,0 A petição

com

OH

respectivos

N.o 1

1.' S?ri~

documentos

será

aprescntadn
no secrotário
da entidade recorrida.
§ 4,0 O prosidouto da mesma eutidado convocará os
seus membros,
a quem exporá o motivo o fundamento
do recurso, o juntará
ao procosso n resposta h mesma
poticão que resultar
dessa reüuião, remetendo-o
assim
instruído
e dentro do prazo do vinte dias, a contar do

recebimento
da petição, no sccrotário
do Conselho do
Cadastro,
q uo IH1SgarA recibo, f[ 1l:U1110 1ho 1'01' exigido,
ou assinarú o registe postnl ou aviso do rccepç, 0, quando

haja.
Õ.O Oom
OO1l5C1['\"atória

§

ou pré.lios
tal' so (\S;;O

a poticão serú sompro junta certidão da
da oomarca a cuja ároa pcrtonca o prédio
a \(\10 re;;ppitar O 1'l'('Ul'~O, da qual dp\'t, consprédio ou prédios estão Oll não descritos nos sa

Conservatória,

e, ostnndo,

quul o seu nÚIllI'I'1J

dl' ti .scri-

ção c ('1l1 nome (lo quem pstú feita a sua última ius crição de transmissão
011 qual o nomo do último possuidor
qu« fi~ura nos índices I'C"pl'"th O~•• '0m h,t(' dOCIlU1 -nro
não po,j('l'1í conhoccr-so
do recur-so ou j'I'('laIII<l(:ao C o
relator n'jeit:l1'ú logo o ppdido IIIlO d01u III o \"L'nha acompanluulo,
Art. lH.o }l('cohido o ]lI'O{'('SSO, o S ('J'('t:h'io do Conselho (ll' Ünda .. tro o J','gi tilr:'l com o nú!tl('l'O do OI'Ik'lIl,
dia (l hora do lllltl'llda.
() HlIlll<lrÚ
'al'l'l St'nt:II'Ú ao 1)1"gi(lentl"
fIliO (ll';lÍgIWdl ln~() ('1'latOI' o lho Illand:.ll':t l'nt['o"
gal' (11'10 lDl'irillho eOlll o j>l'ot()('oI0 do 1'1'I'ibo,
§ úni('o. O rl'latol' !'3l'I'Ú illdil';lIlo jll'la 01 dl'lll lIa Ilotnl'a~tlO dos \ognis para a l'on"titll'ú;ão
do Oun, ('lllO,
Art. ~O.O
1'('latllr pOllprA e:alllina[' o 10('111. olil'itnl'
das mlti(lalh~l:i olil'iais as ini' j"m:u: I'S 1!IW hOU\'(II' pur noci's.'Ílrias, 0\1 l!OIllPHI' 1ll'1'ito ou 1'l'ritO'\ pal'a 1'.";1I1I s ou
v;s torias,
~ 1." I~stl' jl('l'ito OH jll'l'itos IlI'0starilo d(ldal'al::
do
honra p01'antll o l'l'lntol', C[U(' lh0s ('ntr gar:'t O qllr. ito
por l'h\ formulados
l'm fa('ll do pro!'\' so I a(llll Il's qlll'
"POl'\1 ntum as partt's
lho tellham :l!ln' t'lltado ( 'lo r 'latOI' .iulgllo IlI'Cl S:sÍlI'jO',
~ ~.o 0" 1)(dto:'! dnl'; o as 1'1 po:tns
,o (I'\('<;ito Oll
npl'l' 'I nt:ll': () o 8(1111'(lla[ól'io !lO pl'a~o 1[11(' O rI I:ltol' Ih
nWl'c:tl', 1I1IIS a filIta til' 'l>l I'{ spo tn ao l'l'lutt',!'io n:
imjl('dil'á o s<'gllilll('lltll do jll'O{'I'S, o.
Al't, :?l,o nas l'o;oluI:õl's ou dI' pu('!to' do l'l'lntor, provocatio por il1t('I'\'!-'II(:; dil'll't.l dos intl')'( :iado,
er~í
cstl\S dado l'Onhl'ciIl10nto.

°
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§ 1.0 De tais resol uções ou despachos
para

o Conselho,

cabe reclamação
por meio de roquedez dias a coutar da data da

qUl' serú interposta

rimento dentro do prazo 0.('
expedição da notificacão.
§ ~.o O relator inundurú juntar ao procosso o roquerimonto a qu!' se refere o parágrafo
anterior, o da sua
matéria
se cOllhecerú em p riurciro lugar quando o processo fôr ao 'ouselho para julgamento
final.
Art. ~:?o Feito o relatório
no mais curto prazo, o relator fará l'utrq;ar o proc,>s. o na socrctariu dn Couselho,
OIHh, ante
do julgamento
o depois <ln. (\I' <nv iadn cópiu
do relatúrill a jodos o li mnis membros o ao ~Iilli;;t{'rio
Público, c~tal'Ú patoutc 1'('10 menos oito dias para poder

ser por êles com ultud ), podendo
gado pelo presidente,
com recurso
pedido do q ualq 11('1' vogal.

êstc prno

ser prorro-

pura o Con: olho,

a

§ 1.0 ..Ta sessão do t 'Oll .clho em fi ue 80 ('f'('duar O iulo .olutor fUl'ft a o: po i :o dos [, ctos
h·rú o
seu rclutório, que o presidente
porá CIlI dis .ussão e dopois à \ otação. Do 1'('. ultado (lu votaçüo se tiru rá ucórdão qu ~Hr:.l intimad
ü part s, dando-lhes ('ópia quando
gamento

elas

fi

(I

pt'd i1'l'1I1.

~ :?o Qli:'IHlo
o reI dor não eompal'ccC'r ii st'ssfio do
jUl!!:UllPllto
poder! 8('1' substituído purn. o ol't'ito do parágrafo,
1tl'l'iol'.
Art. :.!:to O propri ,tário <j1l' t nlw intl'l'ôs '('~ !lO pleito
o nao s<'.ia o r ('or1' nt 11odC'r:'t "ir' !lO pro'e su, por si
ou por [tlh'ogndo leO'~lment con. tituído, expor n (!t·fosa
<los s('u' intur bSl' <1110 c liguem di}'('ctnllh nh' ('om o
pleito.
Al't. ~.J.o ...\mlltlilla 11' 'lamu\" o ou rl·('I11'. o t('1':'l <,f('ito
susIH'nsi\'O, mas no n ÓI' lflo final podorú mandar-so ropartir qualf(llf'l' (la 11o ('alisado .
...\.rt. ~~).o OUtln<lo .('.ia o p1'opl'it'tftrio (j1ll tIl'cnia no
11leito, ' 'I'á ('ond nudo a pagar uma illll('mniza('ito do
[). u 10.000'5. <1'1<' em S('" ·!to do COllsplho Ihl' berá
fI. ada (' <]tll' rl'\ ertMÍl a fa\'or do fundo da Administra<;ão (; ral do. S l'vir;o Oeodé ieo~, 'l'opognílicús
l' CnUastmis.

§ únÍt·o. l\ l'(,lJ\tllll'rur:1'to dos peritos (' o ('u:-;to dos
('rAo o fixnd
na. tn.Lelas ofiei li . (' Il/lO'OS poIa
AdJllini~trac:, o Gf\r, I do
11'\ i(·o. Gcodú. il'os, rl~)pográ1icos o ('adastrni:.
Art. 2ll. o Ouundo o propl'ict{lrio
dl'cni I' li n1to paguo,
110 l,razo <1<' trinta din
a indl'll11lÍzação em qUl' fOr cou\)X tl IIH'

I
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denado, será o acórdão remetido por certidão, a qual
tem fõrça executiva, ao respectivo juiz fiscal, para ser
cobrado coercivamento como dívida ao Estado.
§ único. O prazo de trinta dias começa a contar- se da
intimação do acórdão ou da sua publicação
em edital na
freguesia a quo pertencer fi propriedade em pleito.
Art. 27.0 Todos os termos do processo serão escritos em papel almaço de vinte e cinco linhas e isento de
sêlo. Todas as petições, rcq uerimentos e alegações e os
documentos juntos ao processo são tambóm isentos de sõlo.
Art. 28.0 Os processos depois do julgados serão arquivados numa dependência
do Conselho de Cadastro,
sob a guarda do secretário.
§ único. Dõstes processos poderão extrair- se ccrtidões, que serão requeridas ao presidente e contadas em
harmonia com a tabela dos emolumentos das secretarias
de Estado. revertendo o seu custo a favor do fundo da
Administrnção
Geral dos Serviços Geodésicos, Topogrúflcos e Cadastrais.
Art. 29.0 Todos os acórdãos do Conselho de Cadastro serão publicados no Diário do Gouêrno,
Das remunerações

Art. 30.0 O presidente, vogais e o secretário do Conselho de Cadastro, o bom assim o rcproscntant
do :'IIi·
nistério Público, terão a remuneração do 1:!0~ por cada.
sessão do Conselho a quo assistirem, e o sou pagamento
será feito mensalmente
na Administrnção
Geral dos 'orviços Geodésicos, Topográficos e Cadastrais, contra as
sonhas de presença às sessões do Con- lho.
§ 1.0 Aos vogais q 110 eo rotirarom sem motivo j nstificado antes do oncorruda a s ssão será anulada a enha
do presença.
§ 2.0 Os ajudantes do secretário li. CjUC RO refer, o artigo G.? terão a romuneruç. O do dois terços do que competir no secretário.
§ :3.0 Ao relator que estiver nas coudicõcs do § 2.°
do artigo 2:!.0 o justificar
a falta porunto o 'onsolho
sorú ubonudn sonha de Jlre~(lIl<:a.
Art. 31.° Os ml'lllhrOH do 'onsl'lho dú aun. tl'O,
quando em set'\'i~o fora da ci(lado d<' Li boa, tt'l'ão direito a dOHp<,sasdo transporto em "ia ordin:tl'ia ' 11 ajudas dn custo iguais IIs qU!) com (lC'tirf'!llao adlllini. tra<lor
goraI dos Sl'l'\'i<;os Oood6~icos, Topográficos O Cuuat>trai .
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Art. 32.0 O contínuo receberá, nas mesmas condições.
do artigo 30.0, 20;$.
Art. 33.0 Aos membros do Conselho de Cadastro serão concedidos passes cm La classe nas linhas de caminho de ferro, considerando-se como tal compreendidos.
entre os funcionários ou entidades a que por lei é concedido ÕSS(I direito.
Art. 34.0 As remunerações a que se referem os artigos 30.0 e 32.0 são isentas de qualquer coutribuição ou
imposto.
Disposições gerais
.Art, 35.0 Aos interessados ficará sempre salvo o direito de recorrer aos tribunais comuns para fazer valer
os seus direitos de propriedade.
~ 1.0 Em nenhum dos processos a que se refere õste
a:tJgo e onde e ventilem assuntos que se refiram à diVlsão Ou demarcação dos prédios, ou que por qualquer
forma possam modificar os seus Iimites, ou ainda direito
a uso dr águas, será proferida sentença sem que o juiz
ou presidente do Tribunal ouça o Conselho do Cadastro,
so as partes não tiverem juntado, até a altura em que o
podem fazer, documento comprovativo de deliberação
que porventura já tenha sido tomada por õsto Conselho
acêrca do assunto debatido.
§ 2.0 O disposto no parágrafo anterior só é aplicável
nos con('olhos cm que o cadastro esteja iniciado ou em
regime do conservação.
Art. 3G.o Concluído que soja o cadastro das propriedades e tononos que constituem a área de 11mconcelho,
~ão poderü requerer-se registo na conservatória respcctiva sem o indicar o número qoe o prédio tenha no respectivo cadastro,
§ único. 'l'C'rminado o canastro de um concelho, comunicar·se há tal facto ao conservador da comarca a cuja.
árou o mesmo pertença.
Art. 37.° O serviço do Conselho do Cadastro prefere a
todos os outros serviços públicos, salvo caso de fõrça maior.
§ único. O superior hierárquico do membro do Conselho. <!P C<ldn"tl'o 86 por ordem escrita poderá recusar-lho
a dispensa do H.'l'\'iço público para o descrúponho de qual.
quor das suas funções cudnstrnis,
devendo dessa ordem
consta!' o motivo da !'C'CUl\/l.
Art. 38.0 Toda a. corro pondõncia expedida polas en-
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tidudos mencionadas
na base vru do decroto COlU f O1'<: a
de lei n." 11 :8f)\) será iseutu cip qualquer franquia postal.
Art. 30.0 Qunndo IIIll membro do Conselho se ausente
do Lisboa
para quulquor
ponto do continente
da ltl'pública , cm serviço, assim o ei uiunicnrá ao p residonte do
Consolho, indicando O (1I\(ler(l(:o postal da corro spon.lôucia para n couvocuçãn,
L' ser-lhe
há n plicúvel O disposto

no urtigo

:a.o

°

A arrccnducão
dns rl'ú,it.ls
o
pagalll011to
das desposas competem h Administrnção
aNal cio: ~\>1'viços Gl'Udl'sieos, Topogrúli('o~ l' CadHstl'uis.
Art. -11.0 Aos mem bros do Conselho (h, Cadastro ~\'rá
passado pelo :\Iini~t{'l'iu do Comércio {, ('OlllllIli('1!C:õps um
bilhete de idcnti.ludo, qU(1 os j~lr{t ucreditar ncstu quulidado pcrnnt
todas as autoridudos.
Ar]. 42,0 Os mombrus do COIl «-lho .1(' Cadastro t rão
direito :t \ISO o porto d« arm n 'pod('rão,
no
l releio
da~ suns funções. rcqui: itar a ('()llIpaI'01lC'ia de quulquor
autoridr do administrntix
a ou fi~('lll ou dl\ f()l'<;,t pública
pt\m gal'anti:t da ol'll('Ul (\ lin(1 ('. 'J'('íl'io c1u~ dl'\'( L'C' (lo
8(111 cargo .
•\rt. 4:l. O di~ro:;to nq!'l ,rtigos :3 .0 l' :t?o t" apli '.lycl às S( 881'\0, jú (Ifl'('tuaclas,
.Art. 4-1." Fica 1'<1\ ogurln, a l('gi J,w () l'lll clJlltrAl'io.
Art.

40.0

1

Det

1'lllill:H;(l

pol'1all!O

:t

toda~:(

:tlltol'id lcll's a que1ll

ntll II .1'<' to {'om
fÓI' 'a d, I\.!i p'rtel1(, 'r o (·Illlljll·.llll l' raro III Clllllpl'ir l)
gllal'dar tt\m illt(\iranll'llt!
como ,,(,1(\ :11 ennt0m,
O ?\linistl'o!' do toclas as Rllparti(:i!0s ti f:ll:am impl'imiJ', jlllhli('al' l' ('()lT('I'. Ihclo n!)s I'a 'I)S <lo 00\'('\1'0:) da
Ropúbliell., ( rn ~~ {!Ú .'0'-(111)("0 dI' 1!t!l;' .t IItúlI;O ()~ral'
de FI'a[Jo~o Ca/'HIOIUI
.JOS(: N/lil'il'o ((l '/al/I/o
.I1mluel
Rodri!lues
.lú1Iio)·
Julio .JOS(: ,'1)111 dI' 'arrIes
.Jaime
O (,OllltCl'ill1l'nto

.Jl/t'ei,J'o

An/ónio

('

(l

l'l'uc,:flo

J/I/ri((

AM/io ~lll.rl'l,~/O "uft/h;
.Artur Ul('(lJ'(lo Jur[Je

rir'

dI'

cio

[ll'ns(

/1('1/1'/1( (ll/rt

!)IW~(),~

n/i.~bel'fo

('

''''0

.1It·c

Slf

Hnt/"iflIlC
.10(10

-

Belo-

!)e lrosa.

~1.11;~trl;Od.1 Guma - 3.a Ilimçãn Grral- E '.rlu I. ior tio E (: dto
lí.~ R"I'lJ'liç. o
Deoroto

n,· 12:745

Tornando-s0
1ll'(·.0~~úri() J'(\guJaJll!'ntnl' ti condi<;i'\ dos
do :ttlllli:gao nn..; ,'úrio
CUI' o. (ln F. '}!a :\Iilit:'tl', o Oo\'Cmo (la lh'púhlil'1t Portllglll'.:l,
:oh propu ta
<'OIl<'urSOS
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do Mini"tro da Guerra,
decreta quo soja aprovado o
põsto em execução o rcgul.uncnto
dos concursos de
admissão à matrícula
nos CUI'SOS do infantaria, artilharia, cnvulariu, e.'llgüllharia militar o udiniuistração
militar da Escola :\lilitar, que faz parte iutogrunto dõste
decroto.
O Ministro da Guorra assim o tenha entendido o faça
executar.
Paços do Govõru.. da Ropública, 1~ do NoVPIIIbl'O do 1921i.-Anlóllio
Oscar de Fragoso Üarmoua=«
Manuel

Rodrigues

Júnior.

~e~Dla ento~os enormes
DOS eurSDS

a~ issão a matr'cula
~e inlantaria, "rlil ari , cavalaria, eBlen~arii militar
je

e a~ inislra~ao i1itar
.Artigo 1.0 Os xuulidnto
urlmitirlos na I~!\coIa :\Iilitar.
com de. tino às difl'I'PIl C~ arm ns (O exórr-ito t' it udminislra<:ilo militar, fn rão a p rimeiru matr íeulu pelu forma
sogu in to :
a) ()s quo se d(l .tinnm
a infantaria
ou cm alariu, no
lJl'illWiro :IUO (comum i I istos curs JS;
ó) O: que S(' de tinam a ;l 'tilhnria, Pllg Ilharia militar
ou adminis racao miliu r, 110 primeiro ano dos rospectivos cursos.

Art. ~,o O nÚIlH 1'0 de aluno'! CJIlL' poderá sor admitido
cm c idn ano lectivo à 11 a trfculn !la Escola, COllt dpstino
às di\ (\I'SllS :Il'llla <.' ao ,l n; 'o (l11lldmilli~tl'<l\:llo militar,
ser:l li.· ado pelo Mini tério <ln (.; lIorra (;3.a Di I'< e<;:t Gerai) (11lJ harmonia l'OIU as IIP<.'C'ssidadu' dos (llladn.ls do
sllualtl'l'!los das dit('l'(\nt(l~ armas e do sl'1'vil:o tI(I admillbtra<:ão llIilital',
S 1.<1 (illundo, em qUltlqlll'l' ano, os candidatos :t(llllitido'! ii matl' clda fon'm ('lIl nún,(I)'o inferio!' ao lixltl!o, a.
.E~l'ola l'Ollllllli(':ll'ú o fado ao I<..stndo Maio!' do g ó)'eito,
paril
to o (,ollsidt"I'oll' TI() acto <IL> dctu!'lIlin, r o núme.'ro
de ~t1tlJlOS a admitir ;\ IlJatríl'llla 110 futlll'o ano Il'clivo.
~ 2," () ~Iinj t "rio da UUúIT:l jlllblicarú todos OR anos,
atI" :10 do Junho, 110 Diário do Uou'/'/w e na Uulf'!n do
Ea'hcito, o nÚllI(ll'O ti!' aluno' a admitir 110 auo Iedivo
seguintt' à mlltJ'íclIln dos dh- ') 'o' cursos.
A rt. 3,0 A aJllli~ ão 1 matl'ícula no cu l'SOS lias di \'orsas armas e no SPl'\'iço du ndlllinistrac:l1o militul', como
I
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aluno ordinário, será feita mediante concurso de admissão, que se efectuará na Escola perante júris para êsse
fim nomeados,
§ único, O indivíduo qU(I pretenda
ser admitido
ao
concurso deverá satisfazer às soguiutes condições :
A) Para os cursos

de infantaria

P,

de cavalaria:

1.° Não ter com plotado 21 anos de idade no dia 20 do
Outubro do ano em quo pretenda mutricular-se ;
2,° Ter bom comportamento
militar O civil ;
&,0 Possuir o curso do sciôncias dos liceus ou do Colégio Militar;
4. ° 'ror aprovação nas seguintes di iciplinas prof ssudas em qualquer das Universidades
Oll nas equivalentes
do Instituto Superior Técnico :
a) Algcbrn superior, geometria analltica e trigonomotria esférica ;
b) Físicu (curso goraI); e
c) Desenho rigoroso.
B) Para o

CU1'SO

ele artilharia :

1.° Não tor com plotado 22 anos de idado no dia 20
do Outubro do ano em qUl) protouda matricular-so ;
2. ° '1'01' bom comportumouto
militar o civil;
3.° Possuir o cUJ'i:\Odo sei ncias dos liccua ou do Colégio Militar;
4,° Te i, aprovação nas seguintes disciplinas professadas om qualquer <LlS Uuivoraidadcs
on na
quivalentes
do Instituto Superior 'I'écnico :
a) Álgobra superior, geometria analítica o trigonometria esfórica ;
b) Cálculo diferencial, íntegrul e das variações ;
c) Geometria descritiva o ostor iotoruia ;
d) Física (curso goral o complementar,
comprooudendo: acústica, óptica, calor o clectricidude) ;
e) Química (curso gorai);
f) Desenho rigoroso o do máquinas.
C) Para o curso de eiujenharia militai':

1.0 Não ter completado 24 anos do idud no dia 20
do Outubro do ano em que pretenda matriculur-s
;
I. 2,° Ter bom comportamento
militar
civil;
. 3.° Possuir O curso de I<ci IlCiM dos lic '\IS ou do Colégio Militar;

1," Série
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4.° Ter aprovação nas seguintes disciplinas professadas em qualquer das Uuiver sidades ou nas equivalentes
do Instituto Sup rior Técnico:
a) Álgr-bra superior,
geometria analítica e trigonometria esférica;
b) Cálculo diferoucíal, integral o das variações;
c) Mecânica racional;
d) Goometria descritiva o cstorootomía ;
e) Fisic~ (curso geral e complementar,
compreendendo: acústica, óptica, calor o electricidade);
f) Q?ímica (curso gernl ;
9) MIIl0ralogia 0 geologia (curso geral) ;
~) Economia política;
'1,) Desenho rigoroso o do maquinas.

D) Para

o curso de administração

militar:

1.0 Não ter completado 22 unos do idade no dia 20 de
Outubro do ano om que pretenda matricular-se;
2,° Ter bom courportumonto
militar e civil ;
3. o Possuir q ualq 111'1' do cursos professados
no Instituto Superior
do Comércio ou o curso médio (l<~'comércio <lu qualquor dos Institutos Comcrciuis ou do Instituto
Profissional
dos Pupilo
do Exército.
Art. 4.0 (transitório).
Para a admissão ao concurso
quo no corrente
ano lectivo se deve realizar para a matrícula
nos cur 'os de infantaria,
cavalariu, l'ngt'nharia
militar
(I administrncão
militar as coudicões a que se
refere o § único do artigo anterior serão as soguiutos :
A) Para

08

cursos de infantaria e de cavalaria.
do 21 anos do idade no dia 20 de

1." Não ter mais
Outubro do COITI'1l tI ano;
2.° Tor bom comporuunento
militar ou cívil ;
3.° Possuir o curso complementar
do sciõncias
ceus ou do Colégio ~lilitar,
D) Para o

(,1II'sO

1.o Tor menos do 25

de en qenharla

dos li-

militar:

aIlOS do idade no dia 20 do Oudo corrente alio'
')O'I"bPI um comportamento
'
, ... ou civil ;
....
militar
30. Po ssuir' o eurso CUlllp Iementar uo
1" scn-ucius
. dos licous 011 do CoJ('gio :\(ilital';
4. o Ter aprovação nas di. ciplinns II\( ucionndas no n.?
4. ° da alínea C) do § único do artigo anterior.

tubro
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militar :

1.0 NflO ter mais do :H auos de idade no dia :?O do
Outubro do corrente ano;
2.° Ter bom comportumcnto
militar ou eh ii;
3.° Possuir o curso médio de comércio professado em
qualquer
dos Institutos
Comorciuis ou no Lustituto Profissional (los Pupilos do Exército.
Art.
5.°.A:-; praças CJlll' dosejnrcm
matriculur-:
, com
dcstiuo
ti algullJa
dns armas do oxóri-i to ou udurinistrução militar
t'utregarão
aos H'lIS couuindantes
111' companhia,
csquudrüo
ou bata: ia OH rcquorinn.ntos
instruídos com 08 documentos
noeossários.
§ único. Os comunrlautos
dos corpos onviurão lli!', damonte para a, Escola, ntó o dia :31 de AgoHtn, 0. \ S 1"qneriuioutos
ucoiupnnhados
das respectivas
nota' de assontos.
Art. G.o 0:-; can lidiltoH p rtencoutos
h elas p ('i\ ii entregal': 0, até 9 dia 31 dI' ..\gosto, lia socrotari» dn E cola, os seus ruqucrituentos
igllah!l('ntl'
instruulo
com
os documentos
Ul'cl'ssúrio" dp\ idnmonto nutenticud
I",
§ único. () documcn o CUlllp!'O\ ativo do hom (,ollljlu1'tamouto l'i\ il ó O cortiticndo do !'1'gi!'1to crimiunl.
Art.

7." O

candidato'

h lIwtríl'lIla

no, di\l'I',

Il!'; ('Ill'-

so.', al('lIl dos (lOClIllwlItns l'.'igido
1I{'slc r.'glllallH'ntn,
pOUl'lll jUlltar todos os qlll' ([IIi ('I'l'!ll pal'a ('Ollll'rO\-arplll
as haiJilita~{ I'S ([ue J!osuír'lllI.
Art. K." Uma ou ll1;lis cUIIlissõI's ('(Instituída,
('udt\
uma, por trôs pl'OfllsSore~ Ilollll'ados JlPlo ('olllllho
do
ln tnwão CXUlllinarão 08 do('ulll(Ontos [IpI'I'~(,llta lo" par~
verifical'
SO O~ candidatos
(1~til() llUH condiço
s d> 10G
rom . ('l' admitido,'
a eOll('lll'~().
lista dos (,tuHlidatns adlllitidos ao ('011('111' 0,
Ar!. !J.
depois do aprovada J)('10 COIl I·lho dI' I Ilstl'llÇ, 0, -l'l'ú ati,'ada no vo~tihlllll da J<:.'(·ola com a dI cl.trn~.t(), lia (Ir 11'1Il
du IlH'SIllH, do dia (l !tO!',1 ('11l '1111' so l't0\'tua a lIn. :1(',0,
podendu
o ('andid:ltu
quI' . \ julgaI' lesado apI'I' (1I1t,ll',
no ]lI'tl%O dI' tr[os dilts dl'll()is da I'ubli('a ':to !lO \ I' tíblllo,
n slla 1'l1('1:una<;ào f'llll(lal!wntada
ao Con, "lho dt' ln tl'll'
~ito, 'luo SI' 1'I'i\ni,'{( illll'tliat:tlll(llIto
para a (11'1'1 ('ilu',
I< iudo (lstl' ]>1':1%0(\ no <';t<;o do nllo Il'Wlll ,iclo ntl'n(lidas a, ditas n'c!allla\,(')ps, ati :t", o h;'l o l'l' '(H'di '0 :1\ i..o
DO \(OstílJIIlo ( far'8l
há :t dl'\ ida d('(·lar:l(·.lo na nrd(·m
da gscola, po(h ndo ainda ()~ illt I"S ado,', l'1lI no\'o prnzo
do três dias, npres('ntar
na lil't'l' taria 1'\' ·UI'.O pnra o
0

~\
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11:nistro da Guorru, (!U(I resolverá
cm última iustãn('ia,
Ar], 10,0 A lista a <[ue se' refere o artigo anterior,
dcj ois de resolvidas
qunis qurr rcclumaçõos,
cm harmonia com o di~posto
no mesmo artigo, serú enviada ao
Minietério da O ucrru, o tI ual manda rú CJ. uc os candidatos
adruit idos ao concurso so n presentem na Escola !lO dia
por ela fixado, a fim de servm presentes ii. junta de iuspeccão, qu(' verificará s<' possuem as qualidades noccssárias para o uxcrcício du currciru dI' oficiais do exército.
~ 1.0 Os candidatos admiridcs a concurso q1l0 pertonçuui a ullitladl's
aquarteladas
cm Lisboa aponns serão
pl'l'HClltt's na I'>cob para Os efeitos das diferentes opal'<l,ÕI'S d( concurso,
dl" on.lo todos os abonos continuar
sendo J't'itos pl'l:t I'ei'i] ecrivas unidades, spguill(l(l SI' irlêntico critério para com as [1['<1(::18 pCItcuccntos às unidafora Ul' Lisboa, as quais :'IGrilo m audndLI8 aquurtoludus
das adir, para todos os efeitos, às unidade» com sede cm
Lisboa.
~ :2,0 Todos (l an.lidatos,
q 'I' s jum milituros, quer
eh i." considcrnr-sc
!t, ) 11\ i idos pelos anúneios <JtlP,
com

hlllo
apl"

a J'(' sí,,!'1 Il11Íl'CPUC'[l( ia, f01"l1ll ati -adc!H [lO \ p~tíd,l F '::01 , .0bl'<l os 1 I lora
cm qUl' de\'('I'ito
(Ilt. l'
n t ue Illa 1'~Ll'aa l"_ l'('uç:lo d,t~ di\'el's<,s

OP('I':I<.,'U('" do concllJ' o.
~\l't. 11," \ junta ,] quI'
í' rl'1'f'J'(' {) :1l'tiç"o antNiol',
'omposta pl'lo (,plndo ('om,lnd,tIltc da E ('ola, pl'Ol'('~,:Ol'
d t :3i.
lei 'ra. ru d.co da
, ' la (' lll.tll(LlI tI' (lo ('orpo
d(' ulullo , 11m illstl'ut
r do "mnA tictl, fIi1l("on:ll'1i logo
no Ilia' sr Ilint
,o d: ai n" III, I;<L) (h s ("Illdic.lato.' O
fOlll1lllnl'ú
Illir: n ltl' 1111,11'·1,«;,) (los caTJdidato,; ius}Jec( iOl, ,lO , .t 'lU'
I.tl' ao ('olllallrhntl
da l~..;cola, ,(t'n'l1d
r : ti 'nda II Y(':-itíbulo da
lJlI'~ ma.
§ 1.0 O:; ("[ ltlidato
11,() ']pl'O\ ado~ na jllnta jj(,lIrílo
excluídos do ('Ollcur o de ndmi ; o.
~.o j)a~ d()('i~/')l'~ d:t junta. lIao lIú n'Clll'SO.
~\ rt 1:2,0 OpOl'tllllHIUCllt o cOllln'ldllllt(' (l.I I':':cola reJll"Ot'lU'ft o (;on ('1110 d( lu t,u<;;tO a tini (k S 'I'('m nomoados os júris ]lo I':t as dift'l'I'II((':> JlI'O"1 qU( COll tituc'lll o
conC'llrso de adllti ,o.
§ 1.0 E:tos jíll'is tl'r: o a sogllinto COlllpO i<;1'io:
a) Para a prova a q l!l' ., rI f'lll'l' o ~ 1.0 ,lo artigo 14. o,
três I rofe '~orcs IlOlIlelldo 1'\'10 'Oll \,lho dI' fust['(J<;llo;
b) Para lt prO"'t a (Iue !'il' r 'Icr\) o § ~.o do ar'tigo 14.".
I

*
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o 2.° comandante
da Escola, dois professores
nomeados
pelo Conselho,
sondo um deles o professor
da 37. a cadeira, o módico da Escola e o mestre de gimuástica.
c) Para as provas obrigatórias
a. q 110 so retere o artigo 15.°, serão nomeados
pelo Conselho de Instrução
quatro júris, cada um de três professores,
a fim do examinarem os candidatos
que se destinam respectivamente
ao primeiro ano (comum) do infantaria o cavalaria,
e ao
1.o ano de cada um dos cursos de artilharia, de engonharia militar e de administração
militar.
d) O júri da prova facultativa sorú constituído, para
cada uma das línguas
sõbro que ola versar, por dois
professores o pelo professor
da língua a que a prova
disser respeito.
§ 2.° Os membros de um determinado júri não podem
fazer parte do outro na mesma parto do concurso.
Art.
13.° O concurso
de uduiissão à. matrícula nos
cursos das divoraas
armas e no do udrninistrução
militar com preonderú
d nas partes: a primeira do efeito eliminatório
\ a segunda destinada :\ clnssificucrto do' candidatos, a qual serú feita nos termos do artigo 30.0
Art. 14.0 A primeira parte do concurso de admissão
à. matrícula a que so 1'\'1'01'0 o artigo anterior compreonderá duns provas:
urua oscri ta, o outra, do aptid! o, no
campo.
§ 1.0 A 'Jl1'ova escrita tor.i a duração do uma hora O
constará do um exercício de compoaiçüo o l'edac(:i'i.o \' '1'sande sobre um toma histórico ou googrúfico aprovado
polo Conselho
do Iustrução, em quo serão apreciados os

conhecimentos
mnnilostados
pelos cnndidutos
sõbro O
assunto do tema ; li int(,ligibili(ladC' da letra, ('rá tamhóm
elemento do ap reeiação. O toma s rÍt tirado fi sort , por
um dos candidatos,
no acto da r 'uliza(,'ão da pronto
§ 2.° A prova do aptidão con 'tal':Í d(' uma s{'riú do
exercícios físicos, roalizudos na cêrcu da Es('olu, tondontos a apreciar s o candidato possui a aptidão física nocessát-iu para a carrcirn militar como of .inl.
§ 3.° Não haverá ordom tIl' Ill·pcn.!0ucilt na prC'staç, o
das provas fi q\H so r f'l'ro ('sto urtigo, do\'{'ndo contudo,
som:m\ qllo for Jloss[ycl, a prOYtl do uptid: o SP1' prestada cm i'wgnida:\ ill~pecçl1.o foita pela juntu a quI' 'e
roforo O artigo 11.°
.
§ 4.° Qllando as C'ÍrC'unstftncias assim o impusor 01,
podorão pt·osüu· provas no Illt'SIllO (lia, perallt
o 1ll SUlO
júri,

dois ou'

llUlis

turnos

uo

candidatos.
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§ 5.° A constituição dos turnos e os dias, horas e local em que as provas devem ser dadas serão publicados
em ordem da escola e em aviso afixado no vestíbulo do
edifício da mesma, com quarenta e oito horas do antecedência.
Art. 15.° A segunda parte do concurso de admissão
constará de duas provas, uma, obrigatória, especial para
cada curso ou grupo d cursos, outra, facultativa.
§ 1.° ,A prova obrigatória constará:

a) Para os cursos de infurdaria e cavalaria:
1.° Reso!lldl.o
2. ° Ro olução

de um problema

do matemática;

de um problema

de física.

b) Para o curso de artilharia :
de um problema
o do um p.oblema
3,° Resolução do um prohlomu
1.° Resolução

2,° Resoluçi

do matemática;
do física;
de química.

c) Para o curso de enqenluiria militar:
1.° Re solução de dois problemas do matomátlca,
sando um dêles sobre nux-ânicn ;
2.° He~oll1ção do um problema
3.° Resolução d um problema
d) Para o

CU1'SO

de física;
do química.

de administração

1.° R solução
2.° Resolucão

d um problema
(li' um problema
3,° Rcsoluçí o do um problema

ver-

milltar :

do oontabilidudo ;
do oscrituração ;
de análise química,

§ 2.° A 1)1'0\':\ facultativa constnrá do um exercício de
roducção cm Iínrrua frnncesa, inglesa ou alemã, à oscolha do candidato, sõbre 11111 tema singelo o vulgar.
§ 3.0 N i o há prcl'i'dência obrigatória na roulização
das duas provas

desta

parte

(10

concurso,

tendo somente

~ngar a prova fucul tativ a quando q ualqucr candiduto
junto no seu requerimento
a declaração do quo a desoJa
prestar .
§ 4. o Pura a rr-al iznção das pro"l1s a q ue so refere
õsto artigo, Os ('LllHli<lato,' serão disn-ibuídos por turnos,
sendo-lhes
uplicávol a. doutrina do § 5.° do artigo anterior,

§ 5.° (Transitório) .... TOS concnr os a roalizllr para a
à. mutrícula
no ano lectivo do 19.:W-1927, a

adruis 'ào
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proy::t, obrigatória
para os cursos tIL) infantaria o cavalaria constará:
1.° Resolução (lo um problema do matemática;
2.° Resolução So um prohlomn do física;
3.° Resolução do IIIll problema !ir química;
4.° Resolução <lo um probl-ma (lo !I('!'!(>llhogeométrico;
om harmonia
com o programa puhlicnrlo na Ordem do
Exército 11.° ie, ].U sério, do 1\)~f).
Art. lG.o Os pontos para as provas escritas serão «luborados pelos respectivos júris em hurmonin com a doutrina contida nos programas l' submetidos ;\ aprovação (lo
Conselho de Instrução. Logo <}lH' por êste tonhum sido
aprovados,
sorfio cncorrudos
em sobl'l'scritos,
d(\\'i(lamonte lacrudos o rubr-icados ]><,10 p rosidento o ser-rotário
do conselho, e entregues aos presidentes dos júris.
A rt. 17. Aos júris com pct<, :
a) Elaborar
os pontos;
b) Di tal' os pontos aos cand ida tos;
c) Assistir a todo o (k:,WIl\"olvillll'lltO dos tomas o ('.·C1'cicios propostos, procurando impedir a prúticu ar qualq 11('1· frnudo ;
d) Visnr, com a ruhrica do presidente ou de qualquer
dOR vogais, as fôl hns em qlH' (10\ ('111 rculiznr-so a~ pro\".ls;
e) Cla" jlicu r MI provas.
S L" l~~ fo rrunl moute }lJ oibido ao!'! mcmhros do júri
pl"\'~t:lr nos cand] latos fjlwlqller oscla rr-cin.onto <}11(' S
rcluviono com o assullto lI:1 prO\u.
§ :3 o Toda a fl·:l1I11<,cm qll:tlquCI' 11as pro\"tlH 'cm ('orno
COllsl'qiiC'Ill'ia a 1\:xcll1s110 illH'diata ,10 COI1('\"·
Art. 18" Para II o:xcl'lIt;flo das pl·O\ a I' eritas at ndcr'I'H hit às srgllilltl's
pre,.;cri(:iks gl'rais:
L" l{( iinilloH os c:llldidHto!' df' 1I1ll tlll"110 (1l1 ·ala :1Jll·O·
priltíla,
o pl"(~si(knt(' do júri, ahrindo o :;obrl'!o1(,l'ito que
encerra os pontoH, eOIl\"idaJ"Ú 11111dOH ('OIIl'orn'lIte
n tirnr, A so!"t("
ponto a 1]\1(\ todo' t\'1I1 qllu rl'. pOlidor,
proel'dcndo
o mo. mo enndi(hto
à flua l!'itlll'u elll ·01.
0

alta.
SI'guidanwnto um dos lltC'lllbros do júri ditad no' cnndi(btos
o ponto cm q\l('gtii.o, rscl'l'\"ondo
!lO <]lI:1<1ro,o
dados nlllllí'l"i O!'\, qlllto(lo 11('1'0, {lrio:, dC'poi, do que o
prcsiclnllte
ellcrrrud
('!lI no\"() f;ohn'gerito,
lacrado (' r11brirac!o por to(los os 1I1('mbros do júri, O!l rll. t:\IltP!, pemtos dl':-\tinauos n i'\0rvil·,'m aos I 1I1·1I0H :-\IH'( SHi\·o~, com cn(!:l
um dos quaiR 1H' IIl'O('C'dl'r{1 til' forma análoga;
2. o As provas oscritas realizar-se 1110 plll folha 0\
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cadernos
de pupol dex idamcnto cosidos, soludo s sobre 11
costura
' adquiridos 1)(>10' concorrentes
na secretaria
da
Escola .
•\.s fõlhus serão numerudus
e rubricadas
por qualquer
dos membros do júri, o autenticadas
com o carimbo da

Escola;
3." l;~ formalmllllte proibido aos candidatos, sob pena
do oxclusão , nproscutnrorn-so
munidos de livros, apontamentos ou ou tros qunisqur r elem -utos . ubsidiários
para
os uuxiliuruin no desouv olvimcnto do tN1Hl da prova escrita a que !-ie refere o § 1.0 do n rtigo 14.°, podendo porém fazerem uso dêsses elemoutos subsidiários
nu rusolução dos prohlernas qUl' constituem a prova obrigatória
a quP se I'l'J'I'rp o artigo l~).o, íicuu lo contudo ao arbítrio
do júri o illlPp!lir a consultu d,' qualquer Iivro qu.uido
daí I)():-,t:'a r"sldtar llla:lÍf,·, ta f ruudo. g iguulniont«
proi-

°

bido ao' caudidatos
sum-m do: Sl'lIS lugares ou COIl1U11i 'ar('11I um; corn os outro,', Ilãu podendo saí I' das snlas
por uioti , o al,.!,'1I111antl's de toruui entregue a suu prova
ao pr '~idl'IIt<1 do júri i

4:.0 As fôlha~

011

cadornos,

(l11!

quo os prohlomns

tivo-

sido resolv idos, s 'r: () tIL'\ id.uueuto assinados pelos
cuudidutos.
Arr , 1!I.o .'a prova ohrigntóriu
(h> classificacão s{'rá
(h,ti Iw.do o J)('ríodo dt' tllna ho I'lt à rl'sollll;:fi.o do cada
1'0111

dos jll'o1.J1·lllaS n qlH' SI' t'!,j'l'J'('lll ns alírH'lts a). Ó), c)
ri) dI) ~ 1:) do :\rtigo 1;).°, ('Olll l'.·C('p<;'
do prohlt'[Jlt\,

um

°

do

11,° ;),"

dl'st:l última

°

para a qual
júri ti. arú a dura,. o do período,
Art, ~()." As que. tõ s ~lIs('ila<1as no decurso du C']lIal'lu'r
S(';-;:o<10 dos júris
do. ('onelll'SOS
{'rão r('sul\'idas
pelos me 'mos júris, por llIaiorin de \'otos.
;$ úllico, n.l. ti ·(·isõ,·. I't.f,·ridas nao havorá rL'CIll'So.
1\.rt, ~1, o .' áS prova: (l( aptlel. o físi('a, anl('~ de ('nua
turllO
ini('i, I' :1. J'( P' ·ti':I I>I'O\'a, o' (':lIIdidatos qll(~ o
constitllÍI'P!n
1i 'arllO ii orÍt', l'0r<Lnt o júri. 11111lIúllHlro
(h ol'dl'ln CUJO eorr' pOlld( ntl' hra(:al, fOrJ1t'cido )1010
ollstallttl

alínea,

m SIIIO júri, o t('utarão no bra('() l'~qll('J'(lo atô condusilo
da pro\ n.
J\.rt. :'?2,o A todo. o IIH'lI1bl'OS do júri (la pro\'1l de
aptid. () fi. ica
I'all forn<'ddo'<
bolotin dl'~tillado!\ li, prlo
.l'U

rido~

ad(><jua

lo

pI' I'n

UI( mbl'o

hi

lH IIto,

ua fi. :1\. o ti

ltll

'diar

cada

UUI

sua apr('ciu~!lo

doo:;rf'fol\('{lrcn

da.

]lrOvn ]I n's tad:t,

Art, ~J." O c:luJidnto.

r, ali~ tão os difofrntos

c 'úr-
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cicios da prova de aptidão física individual e sucessivamente,
de forma que sobro cada candidato possa recaira atenção do júri em cada um dos oxorcícios que executar.
§ único. Ao júri compete providenciar,
marcando as.
saldas para a suoossão dos candidatos nos diversos exercícios, de forma a facilitar o cumprimento
do que neste
artigo se preceitua.
cada uma das provas da parte
Art. 24.0 Terminada
elimiua tóriu,
proceder-se
há ao seu apuramento
da seguinte forma:
a) Prova

escrita:

de cada turno, o júri reücada um dos seus
membros
todas as provas prostadus
(\ ('sCrl1VCIHio e rubricando o seu parecer (apmt'o ou r(j"itll) na própria fôlha da prova que acabar dt\ aprociur. Findo (Isto trabalho proccder-so
há ao apurumouto,
preenchendo-se
um
mapa modêlo I, que será afixado 110 vestíbulo da Escola
e ond«, a tinta encarnada,
HO declurnrão
aprovados todos
os quo alcunçarem maioria de- votos favoráveis.
O mapa sl'rá aseiuado pelo júri.
Concluída

a prova

escrita

nir-se há imediatamente,

b) Prova

examinando

do aptidão

física;

Em scguidu à conclusão
da prova prestada
por cada
turno proceder se há iguulmonto ao apuramento,
(>1'000eh udo-so o mapa modelo I, qllo SMá afixado 110 vostíbulo da Escola, e onde, a tinta eucarnuda, so declarurão
aprovados
todos os que tiverem
alcançado maio da de
votos favoráveis.
O referido mapa sorá assinado pojo júri.
Art. 2f).o O candidato (1110 fõr rejeitado cm qualquer
das provas será, por sso facto, excluído do COII<:III", o.
Art. 2H.o Terminada
pnrn cada turno a pro\'a obrigatória elo clnssificar:i'to o t(,JH!O-S() escolhido, t-m cudu um
dos respectivos
júris,
<1(1'1(']('8 dos seus
ruouibros C]uo,
como relntoroa, dOVOTll aprucinr c.idu uma das partos das
provas prestadas, os prosidentos
constituui 0, com a. f'Olhas 011 cadernos
dr cada uma (las purtos da rr fl'ridll.
prova, IlltH.:OS distintos
('111 que,
depois de d '\'idnlllonto

lacrados e rubricados, 80 escreverá o.·toriormeute o
do membro do júri qUl' os tom d relatat·.
Estos

llla~os sorão eutrt'gu

s na secretaria

nOlllO

da Escola

1." Série
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e confiados à guarda do secretário
desta, que só os entregará a qualquer dos membros do júri.
§ único. Nos júris das provas facultativas
O vogal relator será o professor da língua ou q uem o substitua no
júri rcspecivo.
Art. 27.0 Concluídas as provas sobre que os respoctivos júris tiverem de pronunciar-se
os presidllntos dos
mesmos marcarão
o dia em quo o júri deverá novamente
reünir para dar comõço ao apuramento.
Art. 28.0 Cada relator,
cm prl'l>l'nça das respectivas
fólhas ou cadernos cm que a prova tiver sido prestada,
informar-á os seu colegas no júri sobre o rosultado da
sua apreciação,
assentando
o júri na cota a atribuir-

-lhes.
§ único. Só depois

de uma mesma parte

do classificadas
todas as pi ovas
se passará
à. classificação
das de

outra.
Art. 20.0 As c ta do mérito serão conferidas,
a cada
parte, pela escala O a 20 o lnncadus a tinta C'tlcar!luda
no nlto c à esquerda
da capa do r.-spoctivo caderno ou
folha. As cotas serão sempre autonticudns
com as rubrica dos membros do júri.
A rt. 30. o Em cada prova fi cota do mérito eorrespondento fi cada candidato
6 obtida multiplicando
as cotas
conferidas a cada parto pelos coeficientes adianto indicados o dividindo a soma dos produto
assim obtidos pela
Soma dos rospoctivos
cocflcioutes.
Os eocientos aproveitam-sr
até us décimu::;, sondo numontadns do urna décima so O número do centésimas for igualou
superior a
cinco,
§ 1.0 A tabela dos coeficiontes a quo iste artigo se
refer 6 fi seguint :
Matemática.

.

4

. . •

Ftsicn o química

. .

Oontabilidudc
n oscriturneão
Química indu itriul (I nnnlítica

§ 2.0 (trunsitório).

3
4

.

a

No!'. concursos
a realizar no corano lectivo Jlara a ndrnis '110 à matrícula
nos cur80S do infantaria
cavularia
atribuir-se
há à. prova de
d S(\II ho o coeficiente 1.
Art. 31.~ Todo o candidato
qu na prova obrigatória
de elassifieação
não obtiver cota de mérito igualou
supt'rior à 10 valores nilo podorá SOl' admitido à matrícula
na E'cola.

rente
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Art. 32.0 Em igunldarle
do cota o júri tomará narn.
base do classificução
us I'ngllintC's 1':l7.1'\(·sd preferência;
1." O,; qllO tiverem obtido cota do 1I11'I'ito lia pt'OVU faeultntiva, cuso n. ela sn tÍ\"PSspJU suj .itado ;
2." Os quo tiverem mais tempo do serviço em campanha;
:3, a Os qU(\ tiverem maior 1:\011111 do valores na hnbilitacões exigidas como curso SII porior preparatório,
sendo
aplicúvcl aos valores adquiridos
nos P:UIIlHl:\ (los 'as cadoiras o disposto no artigo 30,0 c 1:\(111 ~ 1.'>' a trib rindo-se ao exame <las tliscipllllas
sõhro cujn np licução nuo
V .rsem 08 problemas
os seguintes eoeficiohtes :
Goouictria

deacritiva

e

storcotomia,

mineralogia

goologia, o oconoruia política.
D seuho . . • . . . . • • . . . . . . . .

o

2
1

Esta razão do prOflll'l'll('iu não I' uplicável ao candidatos fi mntrfculu 110 curso do udministrução
militar.
4. o ():; filhos do, oficiais do exército 011 da nrnuula,
eeupando
III ste ~rllpo os priuu-iros nÚIUI'I'OS os órfãos
do pai, preferindo
ainda, entre estes, os d,' morto cm
eampunhu 011 do forimuntos
n-cobidos em cnmpunhu ou
o 11.(·Ialccidos om co IS"qü-'!lI'i:t 1111 llIulú:;tia~ cudómicas
ad plil'i 11tH cm o podÍl.'1tO I·olollial.
;).' OS 'lIH' tin'l'I'nt Illai~ li m,·lIlOl'l'l"i hahilitaçõl's Iit 'rAdas, ali III das (' i..
dd:t~ como cursu pr('paratório
para
a admis .., () h lIlutrÍl'ula.
ü." U' quo ti"(11'1 III w,ús !lllllpO de_bCl'\'i~(J oft'(·tivo uns
1ropas ('Olll Loas inlol'IIlIU:Õ(\S dos cOluandalltl's
do-- corpos onde serviram, acf'rn~ da sua al'tid, o para o ::;lll1\'i~o
militar.
7.'t Os que ti\'ol'l'm o curso cOlllpl1to do Colégio )1iJ1tal',

Art. :3:3.° Para a l','('('ll('ão (lo di, pOt'to !lO arti~o antel'iol', (JS !lrésilklltml dos jÍlI':!'! d'ls pI'OV:I' f'ncultati u
r(ll1lptl'l'aO, n C!t(Ja um dos júris C'.'I)('(·iai. do. di, (r os
curso~, l'cl:.I<,:t1o ('om a~ cota' obtidas poJo' candi .ttos
r 'p(lctb'os no~s R prov/I '.
A1'I. :14..,0 OI'~Ullii:ll1lns pp!o:,\ j(II'j ('orrl' l' ntll'nt s ao
di,'(II';OS cursos as li~tas dl' cla~sili('a('il() ti 1: ('!Ullliuatos,
indiculldo nelas 0'1 1ll0tL"OS d\ prl'fVrl'nt'lU,
l'1U onfOlllidado eOlll o di 'posto no :tl'til-Ço :\:2.°, ~( ao <'11L'i • ULUI 'ti,
rlml h uprC'('ia 'lodo ('on, (lho dn IIlStl'llÇl'l.o, () flUal formullll'<í a l' 'lação dos candidatos
quo do\'em s r Udluiti-
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nos cursos das di\ ersas armas e no de
militar, iudicaudo nessa relação os motivos de preforênciu, quando os haja.
§ 1.0 O cOllwndanre enviará essa relação ao Ministério
da 0110rra c muudará ufixa r uma cópia no vestíbulo (lo
edifício da Escola, porleudo os candidatos que se julgarem prf'judieados
com rt-lnção às prok-rêncius
proceder om hurruouiu com o disposto no artigo D.o
§ 2.0 Quando qualquer cnnd i da to cuj a reclamação não
tenha sido jul~ad:t utendrvel pi-lo Conselho (!0 Lnstrucão
interponha
recurso Jlara o ~linistJ o da Guerra, 11(18 termos do mencionado artigo, (,SSI' recurso ucouipnnha rá a
r lnção do" cundidutos a admitir à matrícula, elaboruda
polo mesmo ('011s('1110.
§ 3.0 O :\lini-.;t{·rio da Guorrn, resolvido quul quor recurso,
comuuicurú
ti. Escola
a rclaeão elos candidntos
admitidos à urutrículn nos diforontes cu rsos o providenciará pum q II!' 'H'ja!ll enx iudos h secrotaria da 1<:s('ola.
.Militar os documentos do trunsfcrõncia
daqueles que sejam militares.
Art. 35. Os progruu as das (lifl'J"{ntes partes do concurso do admissão
serno :lIl1lalrn,lllto ('labormlos polo
Conselho d(' Instrucão {' puhlicados na Ordem do h.'J:'ército, té o dia ;H do [)(,z('lIlhro.
§ úni<:o. (Tran~itól"i1») .• TO C(jlT('llt(' uno h'etivo, os
programas
das dih·rpnt(·s
par!I'H
do <:OIJellI'HO paw a.
admi"sfto à TIlatrí<:ula no Cllr~o do artilharia ~t'l'il.u os já
public"ados na ()rdtJ.m do R.l'pr( ito n. o lil, 1.:1 ,ério, do
lD::?f> , par;t
nntrgo (·orrcnr. o <II' :lrtillrnria a jlt\ com excl u~no, Il:t ~('("çi\o I (:\1 a tl'lIIútic:t) do programa p/Ira a.
prO\':l cSPI'cial LI :to curso,
da parto n.'lativa à mccâni('u.
:Art. 3G. o Os Cfill<1idatos nito :l(lmitidos à matrícula.
poderão hm' l' da :('('rpt/lriu da E~coln, lllC'diunto I"('cibo,
os docunH'tl tos flue aCOlll p:mIJaram os seus roq IIl·riml·ntos.
Art. :31.° As p1'O\'as o CI'ih , conclu!(lo quo s('ja o concurso,
('rito ('lIlm:ll':I(!;IS, 1:1<'1'<lda8 C' ruhricadas [>('10júris,
dnH)ll(lo fi('al' lll'quÍ\ :telas at{· ao eOIlll't.:o
ano h·ctko
im 'diato,
:!'lIdo Pllt: ,) inut,lizadas
após disposiçào para.
ô" e fim publicada
na (j"II'/II dn E.l'h·cito.
Put;Ol'l do ao\"( roo da. R('púhli(,:l, I:!. de ~ovcmbro de
192ü.- :t{/l Óll;O ÚHcar de fm!J
o Can/lona.
à,

matrícula
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MODÊLO 1

Escola Militar
Curso de '"
Concurso de admissão à matrícula no ano de 19... -19 ...•
Turno .•.

Prova eliminatória (a)
Em ... de Outubro de 19 .••
VotO! (b)

N6.meros

po.to.

Nomea
Favorávch

I Desravo-

Rc.llltado

ro.vell

--

(o) F..crlta ou de aptidão fialo..
(b) Escrever por extenso o número do VOtOI.

IIIOD~LO 2

Escola Militar

Curso de .,_
Concurso de adrniasão à matrícula.

110

ano de 19... -19 .•.

Apuramento da V parte do concurso (eliminatória)
Apuramonto. parelala
N6.mero8

POltO'

Apura-

Nomel
Prova
Clcrll"

I

mento

ProvA

I doaptidio
pr;',lca

deAnIUve

flllca
,

Paços do Govõrno da Ropública, 12 do Novembro d~

1926.- António Óscar de Fraçoeo Carmona.

3. •• Série
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Ministério da Guerra"- Reparli~áo do Gabinete
Decreto n." 12:754
Em nome da. Nação, o Govêrno da República Portu-guesa decreta, para valer como loi, o seguinte:
Artigo 1.o
o Governo autorizado a ceder gratuitamonto pelo Ar onal do Exército o bronze necessürio para
o busto do Patrão Joaquim
Lopes, de Puço do Arcos,
que tantos actos de heroismo e abnegação pruticou em
prol da humanidade.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação fim contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e ex icucão do presento decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteirnmente
como uêle SI' contém.
Os Ministroa
de to las as Repartições
o façam imprimir, publicar
e correr. Dado nos Paços do Governo da
Rcpúhlica, em 3 de Dezembro do ln26.-ANTONIO
OSCAR

t~

FRAGOSO CAR~[IlNA - .Jo,~é Ribeiro Oastanbo - Manuel Rod rique« Júnior - JOtlO José Sinel de Cordes - Abilio Augl/.~fo Valdês de Pa8S()1J e Soioa=s Jaime AfreixoAntnnio Maria de Betten( ourt Iiodrique« - Julio César
de Carvalho 1eitxeira - Joao Belo - José Alfredo J.lfendes de Mag1lhães - Felisberto Alces Pedrosa.
DE

linislério da Guma - Reparliçio do Gabinete
Decreto

n.· 12:765

Tendo cm COD ideracão
a desvalorização
da moeda,
que torna exíguo o prémio do 4680 estabelecido pelo § 3.°
do artigo 4.0 do regulamento
aprovado
por decreto de
de Março do 1904, ouro do vencimentos
às praçaa de
pró do exército, pela captura de desertoros :
Coa idcrando que, se fi multas e classificações de valores do furtos para as penas cominudas no Código Penal foram elovadus ao décuplo, não é monos justo que a
aludida importttncia
soja
levada na mesma proporçãO,
() quo n1\o prl011clica o Eatuno, vi to ser levada à conta
~e furdamrnto
das prn<;:ts <1(' ortoras;
Tondo finalmente cm aten~i'l.o o que prollôS o corona-

a

38
dante

gornl da guarda

nacional

ças daquele corpo:
EIlI nome da Nação,
guc~a dccrota,

Arti~o

parH

republicana

° 00"êl'110

\'Idl'I'

1.° I;j elevado

('OIllO

loi,

para as pra-

.
da República

Portu-

O ~H'gltillt(':

a 4(),~ o p rémio do 4,~BO ostnhe-

lecido pelo § :Lu do artigo -1-.-0 do rogulnmnnto aprovado
pelo decreto do 3 do ~1:tI'(:o do J nOJ, dl':-;tin:u!o ao p:lg-amonto do praças do pré (lUO cfectivarr m a captura
do

deserto I't-lR ,
A rt. 2." li'ica revogada

a lrgislac;ão em contrário.
Dotorminu-so
p ortunto a todas 11' aut()!'~dadcs a quorn
o couhecimonto
o ('.'('('u\,ão do PI'('H\lIll' decreto com fOI'~n
do Ipi ]1('I'I('IIC('1' o eump r.uu o f;l<:alll cumprir e gu .rrlnr
tam inteirnmonte
eOI1W 11010 HP comóm,

°

Os l Iiuistros dI' torlns us H('IIal'ti<::t('s
Iaçnm imprimir, puhlicar e corrvr. I ):illo !lOS l'a\,os rio (rO"i'r!IO
da
Rppú h I icn, em 3 d<, ))('ZI'TtI hro do ] !l:::?n,- J\ NTÓ."lU Oso \Jt
DE FltAOOtiO OArl~lO '.\ - Joe« Ril/tiro
Custanlio -" Iunuel Norl,·ifl'{I'.~ Júnior - ./0(10 Jos« Siuel rll' (:ol'dl'~ - .l/,ília AI/FIliNto J'y/llr/{>s dI' T'asso» c Sonsa
Jaime.1 ti',,:.ro
Autrnüo ; Iuria de lIetfI'IIC(Jlu·t Nodrirlll1'8
.Júlio (t'Nnr
de Crl/'r(llho 'I ehl'l'Ím - ./0((0 /leio - ./08~ .111 ledo Jltllde!:l de Jlagalldles - Feli.~úl'l'to .llrl'8 l'e(h'o,w,

llinislI;rio

110

Inlcrior - Din,(·~ito

{'cril

I ria 1\lllllini,lra~ão

Polilir.1 c ti III

Deoreto n.· 12:758
Atf'!Hl('l1rlo a qlH' n :-;('de (ln fl'l'gllf'. ia d( J)l'golat1o
ondo ('stá a~lOlllt'l'arla
toda n popula(:ào
dn fl'l'glll'"in,

t

dista 17 qllilólIletroH
<ln yiln do A)'!'OIl('!tN'.
para ondo
10111 "iaH (III cOlllullicac:tlO,
o () <jllilóIlIPtl'O:'; apenas de

não

OmllJlo :\fnior, pura olldl' t('1II ('~trll(bl
A 1('11d\llI t!o qtl(\ (l. til fr('gllmda tplIl

cio 011111(10 Mlliol' 10(!.,
pop1l1aC;1 () j
.At('ndondo 00 qtW :rI'P)'\. t ntalll
,Junta de FI' ~Il('·
sia ,II Dog-olu41os, com todo, 01'1 Ht'IIH (lll'itor<, , O a IIIU"
njei pul idn!Io do A rrO IIl'!t C' H fI Cam po 111iOl';
Atcnclt·ndo no nc relo ct\tnbollleido umiglt\ 1m! nt (utre 1\ fJ'l'gIlO~ill !lo B('golado, o os (lois ittulos ('orH'olh ,
SÔhl'ü u rPI!lIQfto dn tmll úroü o n intt'1;l'l\f:i'io dll r1l1rtl ('.•
ccdPnte na fr<'gnc:ia do S. Bllrtolomllu,
cou lho de A roo hos, acOl'do q
foi sancionudo e informado fu\'orà~~(ltl

('olt){')'cillis com o

n lllllt·, (lam(';
,tlH ]']-

todas n,

as dinidllt!(,

com

cOII(·plh

!OIIU

1,· ~ érie
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acordando

igual-

mente ua un x a 'ao da freguõs ia assim reduzida ao concolho UI Campo. Iaior:
Em nome da ~ ad.o, o GOYêmo da República Portugu "a doer ta, para vuh r como lei o seguinte:
Artigo 1.0 São intt'grudas
na fJ"('gu.·~itt do 8. BUJ'to·
10uH'u, cone 'lho til' Arronches,
as propriedudcs
sl'guintos, que por êste motivo ficam desune adas <la fn·gll\·t\ia.
de J),·golado : l3alT':lda-;, Burru.liuhus,
Frrreiros, Baldio
da Chuinça, I ico (hurrlad i), Rico (courcla., 'I'inoca, Tinoquinhu, :Uol' IlO
Corrodouru.
:\I"lltc do .Iurl ()\I , VidigOlU ti
imu, Viui"~ " cll' Baixo, Pina o Cugons. Linhan: (I EnfllrIllaria
Pina (t:lplldal, Pina (fcl'ra;_:;iull, ('agoiuhas,
~r(Jl\tt' Velho ... \h()' uaria di' Cima, Aho~oarit\
d' Baixo, Grulha,
I'il!o ~allhuta, Contonda, Couten-la
T

(horta),

'on

.nd:

(horta)

;\Iouto Branco,

descritas

lia

mutriz IH' dinl , ro pectivamont«,
soh os n.:" 1-!, lf), 1G,
17,18.1\),
!2U, 21, :!:?, :?:3 :!-!, :?f), :2li. :.n, 28, :.W, :lO,
31. n~. :3:3, :3-L, 13,\ :3li, :3" 1()~. 1m, !OH H 1m .
.Art. :.!,O .\: fr""IIJ'. ia (1. " \) n ,'Pllhora (la l ;ra\,tt do
Dl',.:'oh 11It\, com n • 1'1':\ a ~im lilldtadn, passa a fazrr
parti' d,) cOlle,'lho do ('alllJlO ~ra:or.
Ar!. :1.0 !.j(,;l rC\It;:ada
a Il'/.d Ia<:i'ío (,1l1 COIltl'il rio.
I),'!I'rlllill:t'~I\ portanto
a tI dll~ a, alltori<latlcH
II qnom
O ('{)uhf'(·illll'lIto
'll\,:10 do prt'st'lItl\
t!ccrl'to ('um
fOr '" tiL' I( i perku('('I' () cumpralll
l' f:l\,~Ull ('ulllprir
o
guardar
talll iut .. irlll11,'nt' COIIIO nêle !'() (~()nt~JIl.
() :\lilJi 'tlO:-. d todas as Hlll'lrtil:õo-; o fa<:arn imprimir,
lIubli('ar
eOl'I' r. D(lJo llOS I':tt:u
(lo GO\'~I')I11 da
R\lpúhlicn, Mil (i ti" J)o;wlllhro ti' 11):!(i. A 'TÓ, 'lO OSCAR

I' ('.'('

DI'

FIL \ ,liSO

No

nllef

~.\J \1('

(/'/[Jue,~ .JIIII/OI' -

.!()xé !l,/"úro C".<itrwh,)
,1IaJo<lo .!v,~é S/nel de Corrle,~dr. 1'(/.~:Jo~ e '011,'1((
,Tí,ime

Ii.Ú 11,.;
Anlúnio Jlw", rle fj.lteu ou/'t flOr/I'l'!J1U"YJlllio
CcsC/r di'. (u/'t'(llho
TI i.r..eil'll
.Jo<7o lJelo -.José
.A/f,'do
Jlellc!c8 da JJ(t[Jul/1l es -l!'eli~bel'to
.L1he. I'udrw;u.
l/Jílt~

...:I

11l!J1! lo

)'L.iJ:(l

illi

t

fie (I lal i r-IIi

iii G r I J,

\,"nini lJa~io Pú:ílifa o foi,;1

Decreto no' 12~7

A ·ntl, ndo no ql1l' foi J 'lih 1'1l,lo pu). omis ·ito Adrni·
ali\'a (lo :\IUllioípio do I, UIltl. o no l'lo.utido (lo 1[110 o
xo pottivo (lOIl' lho C'jll. 1 aJo:\ cntogoriu. do L" Q,Ci
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1.· Série

dem por já ter atingido o número do habitantes (40;000)
para obter aquela classificação,
como é expresso no artigo 16.0 da lei n. o 621, de 23 de Junho de
1916:
Em nome da Nação, o Governo da República Portuguesa decreta. para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É elevado à categoria do concelho de 1.11 ordem o concelho do Fundão.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
O conhecimento
e execução do presento decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e fuçam cumprir e guardar
tam intoi rnmonte corno nêle fie contém.
Os Ministros
do todas as Roparticõos
o façam imprimir, pub licar o correr. Dado nos Paços do Govõrno da
Ropúhlicn,
cm 25 do Novembro rio 1926.-Alltónio
Ós-

necessário

car de Fragoso Carmona - José Ribeiro Ooetanho - J[anuel Rodl'igues Júnior - João José Sinel de CordesJaime Af,·,'i.r.o - Awónio
Maria de Betteneourt Iiodrigues,-.iÍbilio
Auqusto Valdê» de PIIS80S e Souea-u João
Belo - Joné Alfredo Mendes de Maqalhães - Felisberto
Alves Pedrosa.
Millist~rio do Interior - Direcção Geral de Administração Politica c Civil
Deoreto

n.· 12:783

Atendendo
à representação
aprosontada
por alguns
cidadão~ eleitores
da fr'('gumda do Ooirus, do concelho
do llWAIl10 nome para quI' scjn criada uma nova freguesia douoruinada Paço do Arcos, com sedo na mesmu povoucão ;
Ocnsldorando
que a aludida povoação pelo incremento
qUl' tom tomado,
q UM como estâncin balnour, qUl'r como
centro comercial, 6 digna do sor dietiuguida cOJU aquela
denominação
e ainda com o titulo do vila;
Tendo em conta 118 informuçõos oficiais a que se pro-

cedou :
Em nome da Nação, o Govflrno da República Portaguesa dvcrota, para valor como lei, o soguiuto:
Artigo 1.o l~ cri Ilda It fl'<,~u(1sin do Paço do Arcos,
oonstituída
pelas locnlidudos Paço de Arcos, Lagonl, Oaxias, Oartuxa, Gibnlta, LIlV(\iraR, MlIrgllnhlll, 1'errll~l'm
de Baixo, Terrllgell1
do Cima, Fonte de Maio o Esparguoira, com sede na povoação de Pal:o de Arcos.
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Art. 2.0 A delimitação
da nova freguosiu, desmembrada da de Oeiras, começa pelo lado sul na praia denl)minada do Inglês Morto, pela Rigur-ira do Esparaal
à.
estrada nacional n. o 67, na passagem do nível do caminho do forro de Cascais na Espargueira,
seguindo pelo
poente o norte em linha curva à Rigueira de Arcos, na.
estrada
nacional de PilÇO do Arcos ao Cacém, seguindo
ainda pelo lado do norte ao Murganhal,
onde limita com
a frogueaia de Barcareua. compreendendo
as localidades
da Espargueiru,
Alto do F'eixe a Feixe, Fonte do Maio,
Terrugem
do Cima, 'I'orrugem
de Baixo, Cartuxa, Lavoiras o Murganhnl.
Daqui vai limitar pelo nascente até
Gibalta
com a freguesia de Carnaxide,
servindo de delimitação pola parto marginal a estrada nacional n. o 67,
do Gibalta à passngem do nivel do caminho do ferro na
Eapurgueiru,
compreendendo
ar. povoações do Gibalta,
Caxias,
Lagoa! e Paço de Arcos, indo terminar à praia
do Inglês Morto, ponto do partida.
, Art. 3.0 A sedo da froguo .ia a CJue se referem os artigo
anteriores,
Paço do Arcos, Ó elevada à categoria
do vila.
Art. 4.0 Fica revogada ti. logislação om contrário.
Dotormina-se
portanto
ti. todas
as uutorldudce
a quem
Q conhr-cimcnto
e execução do p rnsonto decreto com fOrça
do lei pertencer
o cumpram e façam cumprir o guardar
tam inteiramente
como nolo SA contém.
Os :\linistros
de' todas as Repnrticõos
o façam imprimir, publicar
C01Tl'r. Dado nos Paços do Gov{\1'1l0 da
Repú blica, em 7 do Dezembro dr 1026.- A~Tó:~nO ÓSCAR
CA)nlO~A - Jo.~P Ribeiro Castanho - Manuel Rod,.igues Júnior - João J08P Sinel de Cordes=«
Abilio AU[JII8tO Valdê» de P(/.~.~/)S e SOIl.Wt - Jaime
Afreixo - .António Maria de Bntencourt RodriguesJúlio César ele Carratho Tei reira-: João BeloJ08é
Aliredo Mendee de J1agalhães - Felisberto Alves Pedrosa.

DE FnM10SO

!Iin:s'ério da Guma- f a Direcção GcralDeoreto

ta ReparllÇ'o

n.· 12:806

Considerando
que desde a publicnção da lei n. o 798,
de 31 de Agosto do HH 7, nunca foi dada execução ao
dispo to na alínea a) do § 4.0 do artigo 15.0 da mesma
lei, certamente porque, tendo sido promulgada
durante o
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08tal10 do guorra, OS oficiais nomeados para as comis,
sõcs a quo aludo fi referida alíneu esravum (kS~'IllPOnhando serviço privativo do corpo do estado maior;
Considcrnudo
quo posteriormonto
{I~S(\S oficiais
foram
autorizndos
a continuar
no desom pcnho dessas
comissões cumulativamente
com o serviço' do estado maior

e sem }lr(~ uízo dõsso serviço ;
Cousideruudo

que a altorução

de uma

nova,

1'\

daccão

da alínea a) monoionuda \stl\ contida no csptrito do: docrctos n.?" 11:8f>G (o:t!o10 25,") ti 12:017 (urtigo GO,O) e
não contraria
o do decreto 11,° 1~:1(\:.?:
Em nome da 1\'11\110, o Governo da República Portu-.
guosa decreta, pnra valer corno loi, o spguinto:
Artigo único, A nlinea a) do § 4," do artigo 10,0 da lei
D,O
7H8, do 31 do Agosto do 1017, pns:>a a. ter fi s guinte rcdacção :
«Quando forem nomeados para
mi isões do serviço cll1lh'lvll)lltos
GIH'I'l'1t
não privativas
daqueles

não sojam
maior»,

acumuláveis

d somponhar
codo Miuistério
da
quadros
c que
o serviço do studo

com

Determina-se portanto ti, todas ns autorid tlcs a qUI'ID
cunlu-ouneuto
e C'.·I'('IIl'ÜO
do PI't'sl'nto
<11'('['Cto ('OIU
fOrc:a ([I' lei portr-ncor O ClIlllpl'lIlll o f'açuru cumprir O
O

gu!\rd:u'

tH111

inteiruuu-nte

como

nõlo

!'(\

eontóm ,

Os Ministro«
dt~ toda'!ol as Hcparli~i'\l ii o Iaonrn imp rimir , puhlica.r (' C01'1'l'r, Dado 1I0S P:H:O~ (\1) OO\l'l'tlO d1
Rppúhlic./l, em 2:.! de NOVl'lllhrn dI' l~l:!(i, JlulólIio (;,~('ar
Ribl'i/'o O/s/ali" I
llade Frauoso Cm'/IIol/a -.I081l
1I11('l N~d,.i[llIe8 .I/il/im'
.10110 Jo.~é ~""illl'l di' CrIl'I(I,~Jaime Arl'ei.r'o - tI/Iónio .1/1//'1'(1 de n t!eI/C(lul'f
Ho(11'/'glleN

.ti ',Ilio

tU{!l/slo

Joc1o Belo-Jtl'tu/'

de I '((liSOS
e S!lll.~a.fOI'UI' J'di,~b{/,to Ah'c IJe-

J '((Ir/hl

Ricardo

d/'osa.

Deoreto n.O 12:841

Con~jdcrnlldo (PI' IlS unicl:lll(: lln :\1 tilltlu'ia (' ('Il\'alaria psI. o ll1anifPRt.lllll'llto (ll'~]lr()\ i,llls do "ado 11111 I' O
C/Hill,

actuar

1',

o

qllo

11. o

('OIlIO '\ lll(\stll'

pllrlllitll

quo

l

o uI> 'OlulIlt'llte

S l~

llnid.u!( s

r

illdi::!pl'JI :'ln 1;

um

1.a

~

axsa
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Coo, id ran lo
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13

o
CI"
() d(' sorvico
(Iue actualo pf'qlH 110 número rio solípedns I'. ist I tus no esé cito Iht
promovo UJJl rápido ga~taU1 ato
{PW o: tornu ti 'IlU'O em POllI'O inc, pazes ;
COII id mudo <til estas Iult •. tI;.{ru\ am com flagrante

mente

obrccarr.

(\111)

~

prt'julzu a instrucã
militar I' uut rus ~(rVi(!OR, o CJlI 6
para. por dcrur, além ti, dillculd. dei! o mharnços com
que lutam os comandos
() oficiais qu têm u~ cumprir o CJIIO 1l11'!' (':-;tú ntrihuíd ;
Cousidvrundo
qlll\ 1'01' estes motivos se torna
inadiável
a aqui 'i<;ào I[ , muaros U Cll\ aios para serviço do exército:
EIllIlOIllU
da. :te.:; o, o TO \'(1 r 110 da Ropúbli '(1, Portuguesa
decreta, Jlur' ;vulor como h-i. o St'guiute:
.l\rtigo 1.0 E anl to 110 ~rilli tório das Financas, n fu\'01'
do ~[jlli·t{'l'io
da (hwl'l' , IUU crédito (spI'ch!
ela
quunti I d,) :dXl l,O () , im] ol'lúnri'
!'~t que iri. 1'l't'(lJ'(:ar
:L verba
de ;I:noo,o lU, <]111' 'e' acha iII critu 110 orçamento
dlL ~Iini:;tlH'
ln Guurru p II"L l\I.,!li-l\l:.n, no artigo 4f>,o
do 1':l]1I!1I1o :!"
,!J a l'pígrarfl «l' Lrn lUl'll i"ào de cuvalo' l' IllllllI,\, pal'a o t'X"'l'l'ito»,
.\rt,

~,o

Fiea

I>1't! I'rnin \

l

ohl

o

'illH'lltl)

I'l'\o,!ada
portalltQ
I' U<'(

:t
)

a I,),!i .. la<:fto em eontrúrio,
toda, as :1I1tOl'idadUti II Iluem O

do

]ll'\

,'ntn

,h'('rllto com fôrça

I,'i l't'rt I1CI'I' o cumpram II fll!:,lI11 cumpl'lr ( gllllntlr
tum illt ,ir.IIJI(>lIt l'OIllO II, tI'.
('l)lIlt"III,
(). ~riJli 'tl'()S dI' toda as HI'pal'ti(:i'les o fa<:mn iJllprimil' Jlllbliclll' (' 1'0"(' I', I lado rllls Póll'!)::) (lo (lO\'I'1'1l0 ,da
H"l'úl>l il'a, 1'lJl I! ti I 'ZI'Ul b)'o d.\ t n.!li. - A :">ITÓ:">l[() Os(',\1: J)g
FI' \l.t), o (' ..\]:lIU·''\
Jo;;é Itif)/~i/'o C(/.~t(1l1ho-d

I.'or!,.i'/lIes .fmúo/'
JO(/o .Jo.úi ,..,'iTlPl de (Yo,.rll'.~AI/VII '/0
l,r/de'
d
1)II,.,~().'1 e 8olt,w/ Jaime
.A /i'l 'J'O - lllitlllio .1/,,1'[« ti e li, tJlIllCOllrt
UIJ{I/'i!jlle,~.Julio (é ..~11 de n/l'calh 1ti:r: ;1'1/
'/o{Jo lido
José
..llfi·erlu .;1Jellde~ de .l/(I!! di a('.~ - }i'fi.~óe/'lo ..Ill;e,~ Fedl'Oda.
jlllllllle/
.JIIJ,/io

11 m

II"M

Ib liuerra - :..." K~l'alll ~n I D.r tão Gull
da III) ~IJlh ,I, J'uloll, a
OeCl'eto

1)...

12.;842
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artigo 6. o do decreto com fõrça de lei n. o 12:408, de 1
de Outubro de 1926, sob proposta do Ministro da.
Guerra: hei por bem decretar q ue as verbas a inserever no orçamento
do Miniatério da Guerra para 19261927, destinadas a ocorror ao. aumento de despesa proveniente do referido decreto com fõrça de lei n." 12:408,
sejam as seguintes, as quais irão reforçar as que com
idêntica aplicação se encontram descritas no artigo 6capítulos abaixo designados:
Artigo 13.°. capítulo 1.°-Pessoal
menor
assim discriminada:
1 Sub-chefe do pessoal menor. •
5 Prime iros contínuos .••.
13 Segundos contínuos . . . . •
Capítulo 2.° - Melhorias de vencimentos
militar e civil dependente do Ministério
assim discriminada:
1 811 b-chefe do pessoal menor.
5 Primeiros contínuos .. "
13 Seguudos coutmuos • . ••

6.30817l)..
568175
2.100100
3.640100

ao pessoal
da Guerra

70.639133-

3.55U08
17.141$25
49.916100

O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça.
executar. Paços do Governo da República, 10 de Dezembro de 1926. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Presidência do ~Iillis[ério
Deoreto n.O 12:849
Sendo indispensável ostabclccor o formulário com que
devem SOl' expedidos os diplomas o actos do Govêrno e
autotidados que exercem funções om no mo da República ;
Usando da faculdad que mo confor O n.? 2.° do artigo 2.° do decreto 11.(\ 12:740, de 26 do Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros do todas as Repartições: hei por bom decretar, para valor como lei, o seguinto:
1.° Fórmula dos decretos doutrinais :
(Relatório 50 o hOllV01').
Usnndo da Jaculdado qu mo couf 1'0 o 11.° 2.0do artigo 2.0 do d icroto 11.° 12:7.W, do 2G do TO_

1.- Série
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vombro de 1926, sob proposta dos Ministros de
todas as Repartições: hei por bem decretar, para
valer como lei, o seguinte:
(Segue-se a íntegra do decreto com fõrça de
lei).
Determina-se portanto a todas as autoridades
a quem o conhocimento e execução do presente
decreto com fõrca de loi pertencor o cumpram
e façam cumprir e guardar tam inteiramente como
nêle se contém.
Os Mini tros de todas as Repartições o façam
imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços de
Govêrno da República, em ...
(Seguem- se as assinaturas).

2. o Fórmula dOR decretos simples:
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.·
(ou n.? 3.°) do artigo 2.° do doer to n." 12:740. de
2G de Novembro do 1926, sob proposta do Ministro de .,. (ou Ministros de ... ): hei por bem
decretar:
O Mini tI'O de .•. (ou Miniatros de ... ) assim
o tenho. entendido e faça executar. Paços do Govêrno da República, em ...
(S 'guem ns o. sinaturas).

3.0 Fórmulas das portarias

do Govêruo e

Manda o Govôrno da RC'pública Portuguesa,
pelo Ministro de .,.
Paços do Governo da República, em ... - O
Mini tro do

4.0 Fórmula

do alvarús:

Faço saber, como 'Mini ·tro de •..
ção du autorídude que opa .sa).

(ou indica-

5.0 Fórmuln das curtas pat nt s e do quaisquor outros
diplomas do '0\ 1\1'00 que e costumam oo'pedir cm nome
do Chefe do Estado:
F ...

Presidente

da República Portuguesa

.. ~

L" Série
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6.° Fórmula

das cartas

do homonagom:

(As cartas de homenagem
dirão DO lugar compotente):
Como Presidente da República Portuguesa, Eu,

F, '"
7.° Nos mais CUROS não provistos
guir-se

11fto formulário

oatubcloeido

nost

decreto se-

P lo decreto

de G de

Outubro do 1910.
Fit'a rovogada

a lop;isla~fto om contrúrio.

Detormina-so portanto a, todas as autoridades a qnem
o conluwimonto
o oxocucão do pn sento decreto com
forca do lei pert ncor o cumpram o façam cumprir o
guardar taru intl'iramonto como nêlo se contém.
Os Ministros tio todas as Repnrticõos o facam imprimir,
puhlicar o correr. Dado nos Pacos do (l ovõrno da Ropública, em 20 do Dezembro <lll 1f):!(i.- ANTÓ:'..-IO Ó:,- 'AR DE
F"AG080 ('Alt'10~A - José Ri/leil'o
CIl,~I(/nho - JllaTlUel
Iiodrlques
Júnior
Ab lia Al(f/I(.~to J'ítlrlP.i de. Passos e
S()II.~((
Juime Afl'l'i.l'o
António Mm'l! rle Hcttencourt
Rodrifjll(,.~
Júlio ee.~m' de Garvalho 'lei.rcir«
.10<10
lJelo
José Alfredo
Mendes de 1l[afjn[7ules - Feli sberio
Alces Pedrosa,
ui. t~rio da Gama - R"parti~ão do Gabin'lt
Decreto

n,O

12~858

Tondo a prátiça demonstrado
a nocossidud
do introduzir algllmn.s modificncõos no decreto n." 12::!18, do 30
dn Agosto último: o Govêrno da R(\pública
Portuguesa,
sob proposta do Ministro da Guerra, docrota, Jlara valer
como lei, o srguillto:
Artigo 1.0 Qlltl o arti~o 2,° do dl'cr to 11.0 12:~18, do
30 do Agosto último, passe a ter a s!'guinto l'1't1aeção:
'IY'm (lirt'ito ao nhollo p(l1'1nnn!'nto do gratifieuçl'lo
do gllarni(:1to: o pt'Hsoal das unidatlt's (Il· tropaR do
o. ('reito nqu::tl'tlllndas naR úrt'HH <ln!:!ci<llltl 8 d(~ Lishoa c PÔI'to, incluilldo o 1)('H.oal das rospll<'ti\'as 80cJ't1tarias l) ('()n~il'lhos acllllinil'itr:tti\'OR,
o !l('" onl <ln,
carrt'ira
do til'O Vt'J'glll'il'o-Dllcht
Soarl fi, tIo d stn.·
Ctlll1Cllto (b c8('01a militar, o St p;ulldo eom:mdanto O
oficiais do corpo do :lIlIn08 da mt'sma Es('ola o o i ossoaI das ('aSIlI'i do 1'0c11l8l'toda l.'rlgião
do gon'rDo
militar d Lisuoa,

ORDEM DO EXERCITO

1.1 érie

ATt. 2.° Que
n.? 1~::H8 eja
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2.° do mesmo decreto

pelo seguinte:

, 5.0 cou: idcr-adas como aquarteladas
TIas áreas a
seguir
dt'si~lladas,
c paru t fI ito do abono pcrmaneute de grutiticacüo
til' guarni<;ão ao l'ospcctivo
pessoal, as Sl'gUilltL'!:j uuidades :

1.11 l\.fea

da cidudo de Lisboa : regimentos
de
artilharia
D.O li, 7, li 8, batalhões
de urt ilharia de
costa, compauhia
de tor podoiroe,
couipuuhia
de
e:l[ll'('ialistas,
hataria
de defesa móvel n.' 4 e
grupo ~Io ('~(llladrtlhas dl' :n'il.l<;ào R.lpúbtira.
~. o A ren lIa l'idad!'
do I'õrto : r('giIIICU to de artilharia 11,° Ü e grupo de tr m n." 1.

Art. 3.°
passo

DIlO

o § 1.0 do urtigo 4.° do citado decreto

a ter a s 'gllillte

rt'dul'<;_ o:

§ 1.° O abono lh· qlH' trata o presento urtigo será
limitado !lOS I'stalH'kclllll'utos
militares
do Lisboa e
Pôrto
ao :< 'guintl'
pI' so.il , quuudo ordem cxprol>sa.
não I' tuhelcçu alterne u:
..... E:r.ol:t ~Iditnr:
o cornandauto .
...'a !'::-,culn (JI' ~\l'li('<l<:, o de Admiuietrução
:\tilitur : () com uulu ue ou s!'gllndo couiaudaute,
~ ( fiei. i t'.J. ~tll'r;l'lltos P,lnL o coiuando das
pr I '11 di pllU v. i' .
.....o h l. piwi lJ.ilitaI (os: o di"('ctor Ott SII h di ,'eetor t' () P !; o. I lllPdi{'o. dI' t'llfl'rmng('Ill,
1'l1rmal' utico P l'j'\'t'utes
llOIUt'l1dos Jlufa o ~cr\ iço d( "0 'orro'! a ft 'ido" (' doeutcos,
• l i-l J!l'l'<;. () d!' tropas de 1'()lllunic,l<;ltO:
1 oll-

• 1
•o

:Art. 4,'

I"n
HI

" .

L fi !it'l'\

'III
')

P 1'(1 q 110 a J'(lft'rida inspCI'Il1:tlll·lltC.

l'ja plimill'lllo o artigo ú.(} do
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de-
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CARMONA - José Ribeiro CastanhoMllnuel Rodrigues Júnior - Abílio Augusto Valdês de
Passos e Sousa - Jaime Afreitco - António Maria de
Bettencourt Rodrigues - Júlio César de Carvalho 1eiteeira - João Belo - José Alfredo Mendee de J.Jagalhàes - Felisberto Alves Pedrosa.

CAR DE FRAGOSO

Ministério do Interior - nirccção Geral de Administração Plllítira e Cilil
Decreto n.O 12:870

Considerando

quo o distrito administrativo

de Lisboa,

já de si enorme om suporfícíe

o população,
tom nos últimos anos adquirido extraordinário
desenvolvimento,
avoInmando-ao
os serviços c as rnsponsuhilidades
do sou

govêrno civil, cada dia mais variudcs o com ploxo , de
tal sorte quo
quáai imposstvol numa entidade única
despm[lonhar-se cabalmente da. imensidade de fuuções
qur lho são adstritas ;
Considorando que o quo se dá com a administração
civil do mesmo modo se verifica com os serviços de policia, do fisculizncão, do obras públicas, de fomento agrícola, do operações do tosournriu e de outras incrent s
às circuuscríçõcs
administrativas
designadas por di tritos;
Considerando quo toda a doscontrnlizução
e doseoug('stionam(\llto de serviços públicos importa não só à.
comodidade dos pO\'OA, como tarnbórn a uma oficaz xecueão das lois c a uma mais equitativa distributção
dos
benefícios quo no Estado cumpro proporcionar à localidados qHe o compõem j
Considerando que OR hábitos da vida das grandes cidades obrigam a ostabclccor-so r(\~uas
preceitos que
não podem 110m devom SOl' aplicados :lOS poquenos núcloos locais, cujas noecssidndes o costum s já não s110
obsorvados nem compreendidos polos ag ntes do Pod r
nos grnndos c('ntl'OSj
Consi.dl'r:mdo quo a vasta, fo1'till'>sima o populosa 1'0girto do sul do Tojo dlHlomiuada TI'anfltagann, ainda subordinada ao distrito 00 Lisboa, constitui, p las afinidades étuicas dos sons hnhitHuto!l, pelos sons int01'0811s
COfinns, polas rolnf:õ<,s noquiridlls, um conjunto quási
homogónoo, quo uma mais estreita ligação admilli 'traüva tornaria complNo;
ó
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Considerando
que a cidade de Setúbal, pela sua importância
comercial
e industrial,
pela densidade da sua
população,
qur
hoje das primcirns
cidades do País,
pelas suas ligações de caminho do ferro, fluviais O de
via ordinária,
pelo seu excelente
põrto, está naturalmonte indicada para sedo dessa grande
circunscrição
administrativa
que a. própria natureza traçou o a que as
condições
de vida económica deram uma configuração
harmónica
o perfeita;
Oousiderando
que o pequrno aumento de desposa que
o Te ouro vai ter será largamente
compensado
com meIhoria do receitas a quo a criação da nova circunscrição
distrital dará lugur j
Con ridcrando
que a cidade do Setúbal,
terra republicana por excelência,
tem jus a quo o regime Il. encare
com atenção
o carinho. facilitando-lho
a categoria o as
honras a que, por todos os títulos, tem diroito ;
Usando da faculdade quo mo confere o n." 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro do
corrente ano, O sob proposta dos Ministros do todas as
é

Rcpartiçõe
:
Hui por bom decretar,

para valer como lei, o soguint :
Arti~o 1.° 1'1.0 desanexados do distrito
do Lisboa,
passando a COll rtituir lima circunscrição
administrativa,
qu
se denominará
distrito administrntivo
de Setúbal,
os concelhos
de Almuda,
Seixal, Sezirnbra,
Barroiro,
Aldvin Galeza, Aleochotc, Moit«, Setúbal, Alcácer do
Sal, Grün dolu, Santingo do Cacém, • inos c Palmela.
Art. 2.° O distrito administrutivc
do Setúbal compre \nd,\rá toda a área actual dos concelhos snumerudos
no artigo anteccdrute, sC'rá do 3. a classe O torá a sua
sedo na cidade do "túbal.
Al't. 3.° O Oo\·{lrno, pelos Minístértos rospccíivos. provio(\TH'ial'ú no sentido de serem organizados
o instalados,
no distrito
admini~tl'ati\'o
criado pelo presento decl'nto,
todos os S(\l'ViÇOHpúblicos que por lois e rogulamentoe
pertencem
em gpral aos domais distritos adminÍt;trativos
do pais, logo que 1)('1a comissão nllministrativa
do Setúbal s(\ja fornecido o eoif'lcio (l mobiliário dosignados à
instalação
do no\'o govOrno civil.
Art. 4.0 Os encnrgos
contralclos pala junta goraI do
distrito de Li boa, 1'0 pl'itant(>s aos concelhos quo lhe sl10
dosanl\xlldos,
o b m a. sim dos rl'Cllrsos e receitas que
aos me mos encargos so refiram, tran!!itarllo para a jantA
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úri

geral do distrito do Setúbal, mcdiant
liquid sçno que polos dois referidos corpos admini trutivos st'rIÍ. acordud
Art. [).o Os funcionários adidos do distrito admiuist
tivo de Lisboa ou que venhum a ficar nesta situacão porvirtude da criacão do novo distrito st'rito nNl' «olocad
Art. G.o F'ica r vogada a h'g1:,]nç:ao em contrário.
Dotnrmiuno portanto :\ tudas as nutoridudvs
<lI
o conhecimento
o exocução (lo presente doercto com fü i
do lei pertencer o curuprtun o íuçum curuprir e guard
tam Iutoirarnente como nt'll' se contém.
O::; ~lillistr01:! do todas ,\S H"l'nrti 'õt'S o fncam ímprimir, publicar o corro)". Dado nos I'ncos do 00\ õrno d
U('públicn, om 2~ dI' f)('zl'lllhro de Hl:!(i,
A roo [O
C,\lt DE FI~ÂGOSO
'A]' ~1O.· \ - .José Itibein. ('((.~tlll/"ONan/lel Rodrig/les Júnior - Abitio .tlllfl/l.'ltO
I'ul/ê'
tl
Pa~,~os e SOIlMl- Juime .ti [retiro - A I/fúl/io JIII,.la d
Bettencourt
Nodn',IJlII'.'l
Jút!o C':'<;((r de Carrall.
T r;
tcrira

J()(/O

Ue/o

.!IJ.'{(: A ljredo ;.llr.;lIdc

i

de .!u.I(dMt

Felisberto i1he.~ Pedros!l.

Decreto

n. 12:875
Q

'l'PIl!lo i<lu (1(,6tl'lI;l1l1, tlOr um gr:llldf' illl'(\lI<1io ar!
<l<'IH'll(lt'lIcia!\ do 1'<lI'<J11tI de ~latl·ri.tl At'I'oll(llIti( (l,
Aln·rclI, o soollo Ill~Cl ~,íl'io I' IIrgf'lltt' pro(,,',h'!"
rccofl truç1to, bem ('olHO H olltro. tI' h:dlto, : till< IIt
tornar ti 1InitÍ\'n a ill!\tala<:~1l (I )'(.f(lri lo P '1"4111':
Em numo tia .l.Ttl<:l\o, o (,onrno
dn Hll'úhlll'll PortaglH'i'1<l dI en'ta, ,1wra \ a 1('1' ('1)1110 II'i, o St'gullltP:
Arti:;o
1.0 E al)('),to no ~Iini. tt'rio d.\s FIl1 11<:
\'01' do ~lilli"t"'l'io
<la OIIf'l'l"a IIIll ('I'l~dit() (' p" illl d
qutllltia do HOO,O(lO • dostilwdo I O(,()l'I't'l' :1,)1-1 1'J't'ju{zo
C<lll ado
p 110 illl't'ndio 110 Parqu
lnt 'ri 1 J\ lon:uti
•
cm Ah' ren.
A!'t. :!."
o artigo nu ('ri r
lrú inscrita no 01'<;. 1111'11 to 1\
sl~lIlld()
d'\(11I(l1I'8
1\lillistt"r'io
1~l:.W-Hl:!7, ond, ('oustitllll"lí. O ('apftlllo :li
oh
{rl'af
«RI'C()llst 'II«:TIo ti) 1 arqllt' d(1
ti~o, (1m h 'I' '11, \ o Itl·O 1rllhalh(
(l,lrn fi
(', o <l1'fillitivl\).
Art. :L" Fi 'n l'\\\ ognd.1 n ]<'gi lnçilo \1l1 co trári •
.(l,
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t

r-mina-s

portanto n toda.' : . autoridades

a quem

o co hocimcnto o (>.·IICI1~ão do proscntt
decreto com l()rça
de II i I 'rt<'IlCl'r o cumpram o fnçrun cuuiprir e guardar

intoiramont,
COlHO 1)\.'1(> SI contém.
1'1"<' i(l(1nto do ~lini!it '·rio o os :\lini. tros UO todas

lU

O

1 partÍ\:('k'.

o f:t<:am imprimir,

publicar

(' COITer.

Dado

. Paço' do (' ov rno '.Ia República, CIU :?O de l)(\I.PIlIUrO
lO:'?I;.
.A" 6,'10 () C \It Og Fil \OOSO ('AR~I(),·.\ José. Ribeiro Ca, ta dIV - .!EmULei Nfldi'i!/I/r S JÚlliol'.Abllia
tll!/'t.~to Vuldês de />0,08
e SOIl, a
Jaime
Afreiro
IlIló/lio
staria de llettencou ri !t'orll'i!Jt({"~Júlio Ci:.~(/I' rll' Carcult.» 'Ieitceir« - João Hrlo - José
Alfredo
Menile« de JIrr[Jtllhaes - Felisberto
.Alves Pedrosa.
"Ii ttrio da Guma - RI'parti

30

dD GabiDflll

Decreto n.' 12:876
Em

nom

a ... <li::

0,

o Govêrno

da R0pública

Portu-

uesa di crt-ta, para vnlr-r ('01110 lei, o, 'guintP:
Que o (lpc'rl'to 11,° 1:!:i~3(), publicado uo Diário do GIJ·
ruo de :.!7 II, • 'ov{'mbro do corrente auo, paSHO atol'
C'gllint
1't'(I:I('(:' o:
Artigo 1.0 1\0 artigo 1.0 do decreto n.? 12:_07, do 10

o

'tt'mbro
§

último, é acres contudo O cgllillto p:.rrúgrafo:

:~.o 1" .er-ptunm-se

ant rior o. oficiais

r

qUI

(la (li po i,: o do ]l:lI'Íl~rafo
for U lIomea.los g'O\'I'1'llu(lo-

'ivi " lulmini. t1':" 101'N; do cOllcl'lho, aquples quo
rl'!D Iltilizlld
!lOS
tt'rmo.
do artigo Gl.° rIo
'r to n.o l:!:4.il, (I 0 dI Outubro do corr 'I to ano,
e o <jn~ at{· o núlllc>ro (iI cinco, forem Ol! ,,(Inham
(r 1't'qui. it,lflo ]lar. d> l'mpenhar SI rvi<.·o~ tt'·eni·
o. no org:lIIi. mo ti t'.'p. n~. () ecollólllica 110 :\Iinist rio (lo • T(>g<'H'io C 'tr ng0.iro!'l, OH qlluiH :1 rito eon·
:,;i(IH':lIlos cm diligênl'ia <'lIlfjuanto C.'urCI·rom 8 es
ca1''''o ,
f,

uo-

Art, 2.11 Fi ln
'·0 /leIo
S u('rret08
Il.O.
12:242,
~;)o:l, 12: '(in, r'.'" ti\':lllll nt~
:~Oti Agosto, 113de
utuhl'o (\ Iii d, •'ovllllbr
do cor ento uno,
demais
i }/I(:1\o UI contr írio.
rnúl:t.
portullto
n todn.~
utoridll(lp a. CJ1U~JiU
conhccimento
c CU\: o do p1\' ente drcroto com j' rça.
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de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nele se contém.
Os Ministros
de todas as Roparticõos O façam imprimir, publicar
e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 20 do Dezembro de 19:.?6.~ ANTONIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARM0NA - José Ribeiro Castanho=«
Manuel Rodriçues Júnior - Abilio Augu.9to Valdês de
Passos e Sousa - Jaime A.freixo - António Maria de
Bettencourt Rodrigues - Júlio César de Carvalho Teixeira - João Belo- José Alfredo Mendes de Maçalhães-«
Felisberto Alves Pedrosa.

Ilinislério da Guerra - Repartição do Gabinete
Deoreto

n.o12:929

Tendo sido reconhecida
na vigência do Governo anterior a 28 de Maio último a urgente 0 indispensável
aquisi\:!lo do cobertores
para as pru\:lls do xército ;
'I'endo-so adquirido
10:000 artigos daquela natureza,
cujo pagamento,
na importância
do 500.0006, não pôde
ser f'fectuado pela verba orçamental
respectiva,
por ser
esta doficionto ;
Tendo-se tomado o compromisso
do referido pagamento com a Sociedade Industrial
do Gouveia, que forneceu aq ucles artigos:
Em nome da Nação, o Governo da República Portugursa decreta, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E aberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial da
quantia
do 500.000($, importância
sta que será inscrita
no artigo 57.° do capítulo 6." do orçamento do Ministério da Guerra para 102G-l \127, sob n 0pigralo soguint :
«Para pagnmonto
à Sociedade
Industrial
d
o nvoi a,
polo Depósito Geral d(l Material do Aquart<\llllll<'llto, do
forn(lcinlonto
do 10:000 cobertores
11nra. as pra\us do
exército».
Art. 2.° Fica revogada
a lC'gisln\:fto 0111 contrário.
DC't<'l'mina-se portanto a todns' a nutoridndos
a quem
o conlH'cim('nto o execução do presente d crcto com fôrça
do lei pertcncC'r o cumpram
o façam cumprir o guardar
tam inteiramente
como n êl 8(1 contém.
OR Minisrroa
do tcdus IlR I~(\IHll'li<.:õt'l:! o fll\:um imprimir, publicar
o corn·r. Dado nos Puços do Ooy(irno da
República,
l'm 18 do D z(Ilnbro do 1020. -ANTÓNIO

o
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ÓSCAR DE FRAGOSO CARuONA-José
Ribeiro CastanhoManuel Rodrigues Júnior - Abílio Augusto Valdêe de
Passos e Sousa - Jaime Afrei:ro - António Maria de
Bettencourt
Ecdriques - J úlio César de Carvalho 1eitceira - João Belo - José Alfredo Mendes de Maqalhães-«
Felisberto Al'res Pedrosa.

Prcsid~ncia do Ministério
Deoreto n.·~12:932
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar, po,ra valer como lei, o se·
guinte:
Artigo 1.' Para os efeitos do disposto no § único do
artigo LOdo decr to n. ° 11:886, de 15 de Julho de 1926,
considera-se efectivado o direito dos cidadãos que à
data d sse decreto já tivessem sido julgados incapazes
de serviço activo pelas rc .pectivas juntas e, conseqüentemente, na, situação de r forma.
Art. 2.° Fica revogada a logislação em contrário.
Det rmina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com
fõrçu de I i pertenc r o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
O Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêruo da
República, em 30 do Dezembro do 1926.- ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARUONA - José Ribeiro CastanhoManuel Rodrigues Júnior - Abilio Augusto Valdês de
Passos e Sousa - Jaime Afreixo - António Maria de
Betiencourt Rodrigues -Júlio
César de Oaroulho Tel«eira - João Belo - José Alfredo .1Iendes de Maqalhães - Felisberto Alces Pedrosa.
lini tério da Gaerra - DiwçflO do Scniço de Admini tração Ilililar
t a Repartição
Deoreto n.·12:949
Sendo necessdrio modificar algumas das disposições
quo regem a, administração do rancho dos cabos e soldados, de modo li, conseguir-se, com os recursos o:ça.
montais, uma maior regularidade neste ramo de serviço,
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facilitando " sua jj:.;c:,l!i:t.aç: o; e convindo reüuir Hum ·6
diplornu toda a h'p;isI1H::lo Id'(,I'l'nte a f' te assuuto.:
O Govéruo da H\'públicll Portuguesa,
sob prol o ta do
Mini"tro da Gucrru, <l\l('l'~'t;t o t;1'g'llinte:
Artigo 1.0 A aliuH'lll:t<;:lo noruiul , ou a ruçao ordinária, <los cubos O soldados om ~el'\ iço actlvo, cm tempo
do paz, é constituídu
diàriumcnto
por uma ruçuo do
pao de :)00 gramas
(' por trl'S refeições coziuhadus,
q!lll so denoruinur 1 1':1 ncho gPI':tl,
§ 1.0 A primeira 1'l'l'('il::l0 Ó f'ormuda por li) gn mas
do café torrado,
nu pó, :30 zrnrnns li :lI,:í}("LI' L' a procisa quautidudo
do água para
OOt(11' :3 do .ilitros do
iníu são,

§

Para a composição das 'g'Ul (la (1 terceirn refeiatender-se
h[L às oqui vnlêucin s nutritivas
'(ln tiferentes g{'noros constantes Já tuh ,Ia n." 1 nu '. a II êsto
d .roto, obser , ando-se a8 ~ 'gu;lItps pr" .. I i<; (. :
L' A soiua das I~r 'ontug'l'd, indie da na r '1' rida
t ihulu roluti v UlIH'1l te t\ ~Pg' 1111111 1'(11'1·i • o '. do 1U[) j
2,:' !{.1 tcrl'eit':1i I'l'fei\' o a OllllL thf\ [ll-\n >Iltag 'L.' Ll <lo
120. entrando na sua ('0111111i~:\ {·.ltn' u p i. e;
:3." Duas VOZt S pOL' SOIll:1nll, hlluitll'tllll( !I to <IO~ ti mingos II à~ 'tuintas-Ieiras,
a [H'I (;í'lllH~ 111total da tpr(;l'im
l'l'i'l'it,: o ó d
1-1,0, ontrando 4U pai' C( nto d l':lI'IHl ou
Slm~ l~lui\'al"lItcs
;
4," ('ai,' lh~tl:t a f'1'1:lllti<!:H!
PI'{ ('i;a (h\ 'ada
'('U 1'0
P ra O ulIm '1'0 total do 1':1<:' PS '~ aboll'lr,
da, c' K . dlmais apruveitar.se
há :-ÓllJl.'ut :\ [lrilll 'irll, aun CI t, udo-. . o s~u alg':lrislIIO lima uui lad~ lu:mdo
diah fôr SUI)(rio!' 11 'iIlCO,
Art, ~,o Para a Pl'( p~r:l(:: ( das s O'll d o t, r!' ira
1'ol'li,:õ· .. , () ~H'gulldo It 11:1cOllll'o.i(:: <>, H l!ãocmpl'PO"ldos
2,0

ÇÕ(I,;

os

cOIl,!i1ll 'utos

IlI'CP

Húrjos.

eU.J'h

qU:llltid:l!I'

, Illll r la-

(·.~d:t uma das l'('fl'il'õ(l~ l' a ('lula ra<;, 0, n. I) tid('rào lt:l illd ieadas na bl;;,1a !l," 2 : 111, a Il I t, dl '1 to,
1\1-1.
:t" 1 OH (liH:-\ ft'Hti\'o da HI'l'úblicll, ou <[ll:lll lo
f!llpOl'iorlll('ntll
fOI' dntel'lIlllI:l!!O,
Ht'I':'L a r:l!': o ordill{lri.L
molhoruda
com lllU tIos g('1l 'rI
('Oll taut'
da t,dH la
H,U ;~ o tl'lls dl'l'ilitl'()~
\illhll,
Al't, 4,u ~\_ :LdLUuustl'a~: () <lo I':tJlcllo g'rra!, l III ('ada
unidade 011 (IS t:dHllpeillll'ul () mi Iita I', )H'l'tl'lll'(' no l'e~ [1<'1'ti\O eOll"plüo admini trati, 0, '111 ,II t StJl'VÜ:o. 1'1" uuxilia.! por ltlUl gt n. t , ofi ,i J , ilHlltl'r o da 1 1 a u idad' ou estttl>eleeiUll\llto,
n UH lJ tn(\IlSl\lllll'ut , lor
culu., eru troca ou recolldu~o.
<:ào a

T
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administrativos,
na administraua unidade ou estabelecimento,

:

1.°...

aquisição de todos os gl'ncros e comhustível necessúrios para a confeccão do rancho, sendo-lhes permitido adquiri-los por qualquor do: processos indicados no
regulamcuto
pura u formncão
de contratos em matéria

de udrninistração
desde

CJll1'

militar.

de lU d

os }ln'ços de compru

Novembro

0<1 1\)05,

nau sejam superiores

aOS

da Manutcn<;: o Militur, perurissão

quo não ubrnugo o p'ão
c mnssus alimeuticius
cujo íoruecimento
continua a ser
fe-ito por -ste r-stnbolecim nto.
§ 1.0 'omo príll(.jpio, não (h \'('111 os conselhos administrativos
adquirir gí'TI r) par,l rancho cm quantidade
superior

à ncccssáriu

dias.
FlU casos
in toro: Sl'::l do
aquvl« limito,
nh do fundos

para

o consumo

provável

110

cinco
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6.0 Cumpro ao oficial gorento do rancho:
à hora da terceira refeição, das companhias, esquad rõos ou baterias,
as minutas, modõlo reglllamentar,
do número de praças a abonar para rancho no
dia imodiato ;
2. o Fazer o cálculo dos géneros que, do harmonia com
o artigo 1.0 dõste decreto, devam entrar na cornpoaição
das refeições, roquieitaado-os
ao conselho administrativo,
l'ecebpnuo-os
do depósito rogiml'ntal
o assistindo à sua
pesagpm;
3.0 Fiscalizar todos os serviços do rancho, a cargo do
pessoal impedido nossos serviços, e assegurar- s da legal
aplicação dos géneros quo lhe 8110 destinados;
4. o Assistir
à divisão das rações e à distribulção
das
refeições;
5_° Escriturar o mnpa diário modelo n.? 1, entregando-o,
por ocnsiàn da distriburção da torccira refeição, ao oficial
de dia à unidade 0\1 ostabolecimouto
;
ô. o Ter à HU:1 responsabilidudo
o mutorial de aquartelamento
o os utensllios de' cozinha om carga ao runcho
geral.
Art. 7.0 Para. a polícia da cozinha O para coadjuvur o
oficial gcrouto do rancho no serviço a seu cargo scrú,
monsuluionto,
nomeado por oscala sem troca ou recoudução um cabo, O para runchoiros o número do soldados
proscritos
no rogulamento
gl'l'al do serviço do exército.
Todas estas praças rocobcrão
nlim ntação,
sendo-lhos
abonado a dinheiro pelas companhias,
osquudrõos 011 hatarias a que pcrtonçnm :)0 por cento (la importância
fixada suporiormcuto
para a alimentucão
<10 cada cabo ou
soldado, oxcluindo a respeitante
à ração do pilo, que dovem receber om ~61l<:'1'0.
Art. 8.° Constitui receita do rancho goral :
1.0 A iuiportancia
fixada pelo Xliuistro da Guorrn para
a alimcntncão
do cada cabo ou soldado, oxcluída a respeitante à ração do pão, segundo o número dl' tas prneas
arranchudus.
l~sta iniportaucia
nito ó aI t raela por efeito
da melhoria do rancho a qu s refl'ro o artigo 3.0;
2.° 50 por conto da itnpot'tll.ncia a qu alud0 o nÚTlHlrO
anterior, rclntiyamrnto
a cada uma das prar;ns impedillas
no rancho.
A1't.
Todos os génol'oS r cOll1bu ti\' 1 pnra. ra'1cho
adquiridos
pl\los conselhos
allministrativos
ou p lo gorento do rancho, qualquor quo sojn n forma d nqui i<:l\o,
sorão rogistados
no livro «Armaz6m»
justificados
com

1.o Receber,

n.o
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recibo le~al, com exclusão única para os que respeitem li.
legum 's ire cos ou peixe fresco, cuja justificação pode fazer-sc, na impo sibilidado do obtenção de recibo legal,
com li ma declarução
de despesa assinada pelo conselho
administrativo,
ou pelo oficial gert-'ntu do rancho se a
aq uisição tiver sido feita por êsto oficial. Os reforidos recibos e declarações ficam arquivados no conselho administrativo para efeito (le conferência do livro «Armazém»
om acto (lo fiscalizarão.
Art. 10.0 Os con u-Ihos admini trativos deverão, sempre que o julguem noeossúrio, mandar proceder ao baIanço da existência do g,~oeros o combustível para rancho cm depósito r<'gimclltal, para se certificarem da exactidão dessa exi tência o do estado dos mos mos géneros
para consumo.
Quando por efeito dêste balanço, que 6 obrigntôrio no
último dia de cada mês, se verifique a oxistl\ncia de sobras, serão O' res poctivos géneros como tal alimentados
no livro .Armazém»
e o seu valor pago pelo fundo lArmazóm o
tran ferido :
a) Para um fundo, com a rubrica
«Rcíoitório», nas unidad '8 ou estabell'cilllt'utos
cm quo as refeições sejam distrihuldus
m ref(·it6rio;
b) Para O fundo lill « Rnncho s e abatido à dospesa total do mapa do runcho g('ral do corrl'spoodl'oto
môs
nu
unidudes
ou <,stabelt\('im nto em que as refeições
sejam distríbuídns
em marmitas.
§ 1.0 A receitas do fundo «R('foitÓrio. dostinarn-se ao
cus toamonto
das (h'~I)(>~as a fazer com a instalação dos
refeitórios,
con orvução c r('1Iô\,0 do respectivo material
de nquurtolumento
<' utensílios. Na insuficiência dostas
rvc it.rs , H rão a rt'f( rida' do 'pesas custeadas pelo fundo «Divt\l'sas (les p !Ias».
§ :!.O Q,lltlndo 'o \'l'l'inqu( a falta de qualquer género
ou do
ombu t{\,1'1 nos rl's(H'ctivos dl'pósitos deverá o
cons('lho
aclministrati\'o
c.·igir do },l'spollsávlll a imediata
devida ind( 1l1I1illl<:aofi. Fazenda Nucionul.
Art. 11.0
mapn "'/1, qlle o oficial do (lia à unidade
ou t' tah"(l'cimt'nto
<'Iltrrgnd
na srcrl'taria com a sua
'parto di íri. ». ' d \'i",utlo ()('10 \'ogal r<,lator do consl,lho nclmini. tr'nti\'o, dl'poi~ de conferhlo o registado,
p ,lo vogal tI'. Ollrt il'O, no mapa 10/2.
.
§ único. Os m:1JHlR "'/1. do cada 1I1iis, 8er110 reümdos
por ord III cronolórrica, por forma tl. con tituírelll um só
volumc.

ORDEM DO EXÉRCITO

58

N.O 1

1." Série

Ar]. 12.° As tabelas de que trata o n.? 2.° do urtigo 5.° e as minutas a que se refere o n.? 1.0 do artigo (j.O dêsto decreto serão
arquivadas
no conselho
administrutivo , para efeito do fisculizncão.
Art. 1:3.° A Iiquidaeão de COUta.8 do rancho g ra] de
cada unidade ou estabelccimouto
feita, por intermédio
da conta mensal do rospoctivo
conselho administrativo,
na. 5." Repartição
da 2.:< Direcção ONal do ~linistório da
(Iuorru, ou nas d.Icgncões
da A dmiuistração
:\lilitar nas
ilhas adjaceutos,
conformo us casos, para o qu(' os citados conselhos
administrativos
juntarão
aquela
conta
mcnsul o mapa m/2, om duplicado, acompanhado
dos
oorrespoudontcs
mapas mil.
§ único. O duplicado do mapa m/2., depois (lo devidamonto conferido e liquidado, será devolvido, com a correspoudcnte
conta mensal,
ao conselho
administrativo
a qUll disser respeito,
om cujo arquivo ficará para efeitos do fiscal iznção.
Art.
14." Em murcha, quando não possa. SOl' fornecida n08 cabos O soldados ulimon taçüo om gonoroa, S('1'-lhes há abouada,
nas n·lac,:~l'& do vencimentos
da r0Spectiva
companhia,
esquadrão
ou bataria,
a quantia.
di6.rill, total, fixada para alimontacão das mesmas praças uos quartéis
(1'u[1('1I0 o pilo, sondo (;st(, !H'gundo a
importãnciu
lixada na tabulu (la ~1anlltl'o<:ão ~lilitur para
os. vencimentos
de marchal,
acroscidu
do ~;) por
cento.
Ãrt. 15.° Aos cabos o soldados a quem fôr permitido
desarrauchur
será ubonadu, nas respcctivns
r<>!tl<:'(\"S de
venciuicutos,
uma iooportfwcia
diária igllül a f.lO por
cento
referida
no artigo u,utprior, sem o acréscimo
<W 25 por cpnto.
Art. 1G. ° Aos cabos o soldados reformados
prc~tn.ndo
8(,1'vi.ço 6 abonada nlimüntaçu.o ('m génoro ou a dinheiro
conformo o artigo autoriol'.
§ único. A esta.s prll(:ns, quando om st'l'viço em localidado em que não estl'ja aquartelada
qualqlll'l unidado
ou. estabelecimento
militar
quo 111('s POH!H\ fOI'IH'cPl' alimontar,:ã.o ('lU g~Jl\'ro, Ó n.booada. m(,(Uaut proposta do
respectivo
comn.udt.lJ.lto <10 companhia, aprovada }ll'lo ~Iinistro da Guerra,
a importância
total n.·adl.l. para. alimentação
dos cabos o soLdadOR do activo, nos quartéis
(rancho o pão, sendo ôsto sogundo lo\. im portftllcia fixada
na tabela da lbuuton~ii.o
Militar palt\ v~ncimen.tos de
marcha) •
é

ua
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Art, 17,° Este decreto entra cm vigor no dia 1 de Janeiro 00 1927 (I revoga a l('gisla~il.o om contrário,
O Ministro da GUCT'J"a assim o teuha ontondido o faça.
exocutur , T'acos do Govêrno
d~ Rl'públicn,
PlD 16 de
Dezembro do 10~(),
AX1'(JNIO
Ot'CA1{ DE FRAGOSO
CARMONA--.!OSP
Ribeiro Castanho
Jla1llwl Ilodriqne« Júnior
Jono .f08P Sin»! de Cord e«
Abílio Auqu.'!to Fáldê» de PIISSOS e 8011811
Jaime J1f,'pi.ra - A1dónio Maria de Betteucourt
Hodr glle8 - Júlio Céear de Oaroallio
Teiircira
.f0(10 Belo _- José A!f,'erlo Xlendes de Maga-

lhàes - Felisberto

Aires Pedrosa,

.,'

1.a

TABELA
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N_o ~

Equivalências nutritivas de géneros destinados aos ranchos
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0,0280,0600,0600,0600,0600,0560,0510,3500,2600,1100,2200,030
- 0,1200,1300,140
0,0420,090 O,O!)O o,ono O,O!JO O,O~4 O,OHt 0,525 O,~9(}0,165 0,330 0,045 - 0,180 0,195 (),210 O,OM (l,1~0 0,1200,1200,120 0,1120,108 ", iUO o,n20 0,220 0,440 0,060
0,240 O,2HO0,280 0,100 0,120 O,OKO0,090 - O,OIiO o,mo 0,1500,1500,150 O,lfj() O,HO 0,135 O.8í5 o,65t1 O,~75 0,5511 0,075
0,3000,3250.35(10,1250,1500,1000,112
0,075
0,084 O,IHO0,1811(l,1800,180 0,161"0,162 1,0500,7800,33(1 0,6600,090
O,:I(jO 0,13900,420 0,150 0,1HO0,120 0,135 O,lHO0,090 0,270 0,240
O,()m~ 0,210 0,210 0,210 0,210 ti, 19(; O, I h!.ll,225 O,\:llO 0,31'15(),770 0,105
0,4200,1550,4\100,1750,210
0,140 0,15'i 0,2100,1050,31:) 0,280
0,1120,2·100.240 O,2W O,~40 () 224 0,216 1,4tlO 1,010 0,440 O,H800,120 O,12.i 0,41'100,520 0,560 0,200 0,240 0,160 0,1800,2400,1200,3600,320
U,126 0,270 tl,2iO 0,270 O,~atl 0,252 11,2431,575 1,t70 0,1\15 O,!)()()0,135 0,140 O,5~()O,58b 0,6130
0,2700,1350,4050,360
0,1400,3000,300 O,:30(l ,3000,2800,27(11,7501,300
O,55tl 1,1000,150 O,15G0,600 0,6500,700
0,3000,1500,4500,400
0,1540,330 0,3:ltl 0,330 (),~3()0,308 0,297 1,925 1,41300,605 1,210 (),165 0,171 0,6600,7150,770
0,3300,1650,4950,440
0,16K O,3tiO0,360 0,36110,360 0,33l; 0,321 2,1001,560 O,()(iO1,320 O, Ii-OO,lH7 0,720 O,78tl 0,8400,300 0,360 0,240 0,270 0,360 0,180 0,540 0,480
0,1820,390 0,3nO 0,390 0,390 O,36! 0,351 2,275 1,6\)0 0,715 1,4:30O,1!.l50,202 0.7~O0,8450,910
0,1960,4200,4200,420 0,420 O,:~920,:1782,4501,8200,770 1/>400,2100,2180.840 O,!.ll()0,980
0,210 0,450 0,450 0,450 (),450 tl,420 0.4052,625 L,\l500,H2;>1,650 (),225 0,2:\4 (),!t10 0,975 1.050 O,22t 0,4800,180 0,480 (),~n 0,44H 0,·1322,1"002,01'10O,l'i80 1,7600,2400,2500,960 1,O~()1,120
0,2380,5100,5100,5100,5100.4;6
O, 159 2,!li5 2.210 0,\135 1,870 0,21i5 0,26[, 1,020 1,1051,190
O,25':?OMO O,:'HO0,5 tO O,MO 0,504 0,186 :),175 2,3.jO 0,090 1,!.lIlO0,270 0,2801 ,OKO1,170 1,260
O,26ti 0,570 0,570 0,570 O,5íO O,53:!0,513 3,325 :2,470 1,O.t5 2,O!J0O,28ii O,2!.lG1,140 1,2351,330
0,2800,600 O,6()()0,600 0,600 0,560 0,540 H,500 2,600 !,1002,2000,300 0,3121,2001,300 1,1000,500 0,600 0,400 0,450 0,1\000,300 0,900 0,800
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Condimentos para os ranchos
Litro
Quilograma
Litro
Quilograma

Azeite ..
Toucinho.
Vinagre
Ct'bola~ .

»

Pirnt'nt

Alhos ..
ai
ais a, coentros,

')

.
erva-doce,

Litro

0,025
0,020
0,020
0,010
0,001

0,002
0,015
O preciso

etc.

TABELA

N_o S

Géneros que devem ser empregados para melhorar os ranchos
Carne dl' v:u·[\. . . .
Cbouri\,() . . . • . .
Toucinho cntrclllca,lo
C beça ti porco. . .

Quilograma

..
•

"

0,150
0.075
0,075
0,150
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Visto

(2) '"

(1) ...

M.apa da despesa feita no rancho

geral

no dia ...

de ...

de 19 ...

Custo de cada ração neste dia '" $ ...

:
""

Género'

..,o".."

Refeições
e sua composíção

.,
"
'~

Importânef a

...,..

....
..

""..o
"
."iZia

~
ao'"

O

ii
.,,,
""'
""
10""

il<

.,,,
""..,.
._""~""'"..
" ..
" o

o

-"

='"

.., "8
p,-:

< "
C)

<:J

--------

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

-----

-

..'" ~
';(
rJ)

- - - - - - -1-------

(3,

1,a refeição

1.'
2,'
3."

.a refeição

4.a

:

5.'

I

I

7."
8.a
Rancheiros
Presos civis

,

I

6.'

__

..

~ Õ'" c"

Designação
dos géneros

,

i i

I

I

i i

I

(3)

\

I

(3)

3.· refeição

.

1,-

--.-1-----

Somas

----

-------

- - --.---

--------

-_ -T _-----------I
----

Despesa total
...

o
Quartel em

"'j

,,% ...

Gerente do rancho,

de ... de 19, •
(4) ...

(11
Ünldade
(2 Rubrlea

ou o8tnbeteclmen Ó.
de vogal relator do conselho administrativo.
(,~ Rubrloa do ofiolal de dia.
(4 Assinatura
do oâcíul gerente do rancho,

(Verso)

Verificado e registado no mapa mensal.
Sobras (ou defioit) do mapa anterior .....•......
} Para (1) ... rações a (2) '. "... . .
Receita dêste dia. . ~ P~r~ .': ~a~õ~s .d~s ~'a~c~)c~l'~S
~ ~3).
dêste dia

•

•

•

I

-$-

..."...

Soma (ou fica) .
Despesa

_~-,,.

.

••••

-~--_,,-1>-

_e

•••

.....

-

Sobras (ou defioit) que passa ao dia eeguinte

_~--{>-

o

VOgal tesoul'eiro

do Conselho Administrativo

(4) ...

(1) A totalidade das rações fornocld •• , exoluldas ai dos rancheiros.
(S) ImporUlnola
Para o cabo do
ranobo e para
parll oada
o. r.nuheiro.
a rocei ta Ó d~ ~O por oonto da rceolta
(2)
autorizada
rnçllo.

(4.) A8Ilnatura

do vogal '080urelro

do cOllulbo

admitll

tratl"O.

attorizada

para cad~ ratl üo, .en d o-lh e. paga em dinheiro

a dlfóNIl

a "
t

I uo

100do artigo 6,° do r"~ulamcnto

de 8 de Março de 19'14), O. E, n,o 4,1& 8érle, de 1001.
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MODÊLO

Géneros
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MOD:ÊLO K.. 2

a) ",

Mês de ...

de 19...

Mapa da despesa de rancho
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7
8
9
10
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12
13
14
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16
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2t
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25
26
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,

.

.

28
29
30

31

- -

Somas ..

1

Quantidades
Importâncias

- -

-

- - -- -- _- -- -- -- -- -- -- - - -- _- -- -- _- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - -- --- -- -- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - --

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

e respectivos pr!:'ços

.

I

Quartel em .. " ... de ... de 192...

o

Oonselho AdlUin1atrat!vO,
".

(') Unidade on estabelceímento. (') A abonar nas rell\çll,. de vencImentos da unidade ou eltabeleclmenlo.
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- -
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(Verso do modêlo n.' 2)

M~s de ...

de 19...

Reoeita
Para

.•.

(1) rações fornecidas a praças desta un! dade'e adidas, abonadas nas relações de vencimentos

.

a ... $ ... (2) .

...,.

.

,

Para

rações fornecidas

a praças impedidas

Para

rações fornecidas

a praças

rações fornecidas

a presos civis, a receber

Para

...

Importância

à. responsabilidade

no rancho

do regimento

--$-

~1>-

geral, idem, a ... $ ... (3).

de ..• , a receber da mesma unidade,
do MinístÚio

dêste Conselho Administrativo,

da Justiça,

proveniente

Soma

a ... ;, ...

a ..• " ...

__

__ -I--

(2) .•••.•.

(2) . . . . . . . . . • . ---"

do excesso de despesa no corrente mês (5) --,

..•..•..

".J2

, ..•.•

--

-.-

I -/J __

Despesa
Despendido

conforme consta dêste mapa'.

Pago ao regimento
unidade, abonadas

de ...

. .•

pelo fornecimento

nas relações de vencimentos

. . . • . . • • . . • • . ---

I--

(2) que forneceu a praças desta
esquadrões ou batarias (6). . . . . . ---

I --

" . . . . . • .

de ••. rações a ... " ...

das suas companbias,

Soma

o

Verificado

e liquidado

na importância

de .,.

-_
---1>_

. . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . --

Oonselho AdminIstrativo,

I> __

/

(

(')

... , em .•• de •.• de 192 ...

o

d

oficial que liquidou,

Â totalidade
da. ra"508
abonada s uas re l'açoee de vencimentos, lnc Iu In do ns respeltuntes a adld ose excluindo as d9S rancheiro •• Os eomundautes
. (') ii
C
y
emDlz~r o o onselho AdmInistrativo da importânria das raçõ9s que sacarom e não justificarem nas relaç~e. de vencimentos:
N.ão pode exceder a Importância tlxada 8uperlormente para alimentação
de cada praça, exeluído o pão.
Cíneoenta por cento da ImportíLneia 8uperlormonte fixada para aliroent ação de cada praça, excluído o pito.

t,)

I,'

( ) Total a inoluir na conta mensal para liquldaçlo de despesa do ranchO.
(') ~. consolhos administrativos
.ão r~sponsáveis pela de-pesa que tlzercOl além do que estiver superiormente
(')
ste número de rações deve Inclulr- se nas mencionadas na primeira verba de rocei ta do presente modêlo,
I') Por extenso.
(') Rubrica do otlcial do processo,

autorizado
•

de companhia

ln
•
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Presiíêneia do !IJU,~(ério
Por ter saído com inexactidões novamente se publica o seguinte
-decreto com fôrça de lei:
'ecreto n.· 12:740

Em nome da Nação, o Govêrno da República Portuguesa decreta, para valer como lei, o seguinte;
Artigo 1.o Emq uanto não fôr pleito o Presidente da
República Portuguesa, desempenhará as suas funções o
Presidente do Ministério, sem pasta.
Art, 2.0 Ao Presidente competo:
1.0 Nomear os Ministros de entre os cidadãos portugueses e demíti-los ;
2. Publicar decretos, regulamentos e instruções;
3. o Nomear, reintegrar', transferir, aposen tal', reformar, demitir ou exonerar os funcionários civis e militares em conformidade das leis. ficando sempre ressalvado aos interessados o direito de recurso aos tribunais
com peten tes ;
4. o i{epresentar a Nação e dirigir a política externa
da República;
5.0 Declarar. por período não excedente a trinta dias,
'Ú estado
de sitie em qualquer ponto do território na-cional;
6. o Ajustar quaisquer convenções internacionais e negoelar tratados de paz e aliança, de arbitragem e de comércio, submetendo-os à aprovação do Uonselho de Ministros;
7. o Indultar f' comutar penas;
8. o Prover a tudo quanto fôr concernente à segurança
interna e externa do Estado.
Art. 3.0 Todos os actos do Presidente da República
Portuguesa serão exercidos pOI" intermédio dos Ministros
e por estes referendados, ou pelo menos pelo Ministro
competente,
salvo a atribulção do n.? 1.0 do artigo 2.°,
sob pena de nulidade de pleno direito e de não poderem
Bel' executados nem so lhes dovoa obediência.
Art. 4.0 O Presidente da República Portuguesa perceberá os honorários de Ministro e as despesas de repre-sentação de Chefe de Estado.
Art. 5.0 Êsts decreto entra imediatamente em vigor
oerevoga a legislação em contrário.
.
Os Ministros do todas as Repartições o façam ímprímir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da.
(I

,'
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Ropúblicn,
em 2G (lo Novembro do 1\l2ô,
António O cal' rle ]<'/'(/.'lu80 Carmona - J(},~é Ribeiro Caetu nh» - l1Ia
nuel Roll'i!J"e,~ Júnior
João JUlie! Sinel de COl'rlCifJaime Afl'r;;!'o
António
,1/OI'/'({
de Bvtteueourt
IiodrigllP8
AMlio .:l/l,QUNto Vuldê« de J>(/8,WM I' 'alisa
João
Belo -.}(J8(J Alfredo Memle« de Jla!J«l//((('.~-Peli.~bel't
Alves Pedrosu,

Decreto n.s 12:967

o

Govõrno

da República

Portuguusn,

:::01> proposta

d

Minislro das Finuuçns o 1'1Il cumprimunto
do q\H' tlispõ
O art igo B. tl du .k-croto com forr;1l tI(· lei 11.° 1:?::!·IG, li
31 tll\ A~o~t() do corrente
alio: hú por bem aprovar
rOg'ulIlJlli'!lto pal'a (' ('('IIt;ão do mosruo de .roto o qu
baixa assinudo pl'lo Ministro (Ias Fmunçns.

O mesmo :\ll!listro

( os do Interior,

Guorrn , .lurinh

í

EstruIlIl'('il'lll-> (' ('u!úni:
l'l
assim o Í<1I1ha11l untr-udirlo
facum «xvcu tur. P:l(:us do (;onrrlO da U('pÍlhliclI, 17 d
Dozetubro
dI' l!I~\\.-.\,"I'()
no Or-CAI' UE Jo'I\\IH) (I , k:&IO.' A
'/1/,'1': Itibeiro
ustu 1/11u JolIO ./o.~é Siucl de or-

deli .tbllic .tugl/xto )'lIldf.'1 dI' j>(J,~,'10,'1 I'. 801/.'1(1-.1111'1
A/i·I,i.l'o-Alltóllio
llfttria di' !Jettl'ucourt Nvrlri!lll(',~-J();'l~

Belo.

'

Regulamento a que se refere o decreto desta dat
para execução do decreto Co II fórça dll lei n.o 12:2~6~
de 31 de Agosto de 1926
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que rosi7.0 O pessoal da re orvu ou reformado
dir no estrangeiro
ou nas colónias portugu sas dov r{L
mensalmente
fazer a sua aprcsoutacão
respectivamente
Art.

ao competente
cônsul 011 cornandunto
militar da localidado, o na falta dõsto à uutoridado admini trativa. que
deverão comunicar
sern demora os a apresentação
ao
chefe da Repartição
Superior O comandante
da guarda
fiscal.
Art, 8,0 Quando falecer algum oficial ou pra(,;'u na situação dn reserva ou reforma será tal facto comuni ado
imedintamonte
pela autoridade
da guarda fiscal
pelas
vias legais à Repartição
Superior o Comando da O uarda
Fillcul.
§ 1.0 So o falecimento se der no interior do Pais, fora
da Ar0U fiscal, será () facto comunicado pela autorhlad
militar ou arlministrutiv a incumbida
do pagamento dos
vr-uvimontos ao comandante da r spectiva companhia, qu
obs( rvaré o quo diHpÕtl sto artigo.
§ :? o Se o oficial ou praça rosulir 110 ostr:\ug( iro ou
nas colóuius pOl'tUgIH'I:H\S, IlI'I'IÍ O fnlocimouto participado
sem demora ao Clll'fll da Rtlpartic:ã.o Superior (I comundante da guarda fiscal p ilo cônsul ou pola autnridude
militar 011 udministrutivn
incumbidu por õste r 'gulamento
dI' participar n respect.va :I}lnlS(1ntn<:i'to.
Art. ü.~ Os procurudores
restitutrão
à.s compnnhins
as importâncias
qut' houverem
rl'('phido o C)Ul' digam
rl'~Twito ao tl'mpo postl'l"ior ii. data do fa!t'cinH'oIO do
ofi('i:aI ou prar.:a na situnçíio do I't',,(Il'nl ou reforma, ;plldo
r('~poll~á"t'is
judicillllllt·ntll
Iwlas
l'('fl' I' ida
qUlIlltins
qllHlldo não ns qu irllm t'lItl't'gnr prolltalll(lutc.
A rt. 10.0 A 4,11 Rf't'<:ào da H [lnrtiçi'l.o Ru pt'riol'
o.
mando da OUU1'<111 FiscHI ilH'umhn a iiquidação do tl'nlpO
dp f1on'iço dos oficiais do quadro PHIH'cial da nH'. ma
guarda quo ntingiJ'{'1Il o limito do itladu l' dos oli('iai. e
pmças
quo forplll julgados
in('II)l:I;I,I'S 1)( la junta
,I
fHlÚdtl da rtlft1rida gual'da,
O hom :L. sim IL or~llni/.a<,i'lo
dos
r(l~ppcti\'os
procf'SSOS
( todos
o ns uutos quc cligllll1 rt'spl'ito
ao mo\'iml'uto
sitult<,:iio du llll'SInOS ofi.
ciais
pl'll<:a~.
A rt. 11. u A 3, n Rl'(~<:ã.oela mHSlllll RC'pnrtic:l\o inclIUJ 11
a ellls in(,II~n.o do WIlCilllPlItO tios otil'iail! (' prn(,'lIs tL 'lU
813 rolj'r
o t\l,ti~o llntlll'ior (\ tudo o quo di.!H r 1'1', p it
ao abono, procc, so o liclllidu~n.o do H'lIciu}(\l1to
do
mesmos ofici/lil! I pr:t~l\s.

Art. 12.0 Contiuua a

tI(

r p rmitido nos oficiai

da r _
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.erva ou J"('fOrlll:l.<lo!'l O à' prnc:as roforruadus o irem ou
continuarem
a. residir no cstrangviro ou IlUS colónias
portllgllosas,
no: termos da lei do 7 do Maio de 191 :3.
§ único. A Iiccnçn para esta rc-.idôncia é concedida
pelo Xlinistro das Finauçus,
mcdiunt
requerimento
do
int--rc .sado.
Art. 1:3.0
da re-

bustnr

h

111

)111

I nhi.

á

fazer tuna

o na com-
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panhius das ilhas haverá um rl'gi~to do todos os oficiais
do. reSPI'Ví\ ou reformados,
(I das
pra<:as I'dlll'lItnclu.,
cujos abonos (lo vencimentos osroj arn à respousubilidudo
das 111<'SmaS unidades.
Pacos do Govõrno da Repúhlicu, 17 do Dezembro II
lú~(i, -O Mluistro das Fiuunças,
./0((0 José"
in I de
C()/'(/(',~.

Decreto

n,O 12:991

Cousi.lcrundo
1\ necessidade
de S mini trar m à
prH~as do ex "l'eito os conhecimento
julgudo
n ce ários pura .~ sua admissão .10 l'OIH'UI'SOS para os po to:
iufcriorcs do e éruito o para a 1l(11I1is:;; o à I.. volu ( atrai (I ~,I'~l'llt{)S;
Con idnruudo <lHO tn.l íim Se') pode·r.í , '(' atingid«
pOt'
m io dto e C ilas l'l'gillH'lltai
, oud ~ fU1H'i0l1l'111 l'UI' O om
fci<:ilO nccntundumonte
pr:ítica nn Ijll I) mini trem O
11 'l'l'ssúrios
.ouhceimentos
literúrios li militaros ;
COll~i(lt'I'and() 1)111', pam 80 fncilitar () recrutam -nto d
graduado,
ru ilieianos, {. couvcui 'nÍl dar no mane .bo:
q u po suam, pe\lo III mo , o :!. o uno do lic U 011 h bilita<:õl'~ l'<jni\ ali ntes, fi f':tl'uldadl dI unte d
'r m (lllcOI'rol'ado:'! POdl'l'()lll ndqlliril' a iII, trllç. li llIilitnr
n \('
,ária
para liO aeto dn ('lll'OI'P0l'llt':lO,
e rplando "pr)\ ado , POdCI'l'lll g'ol,ar da \ :elit:igt ns quo c1: a habilit: 1', ()
(,Ul'SO da
'\.'oln: l'1\gillH.\lltai
;
ou. idl falldo qu' n in tl'Uç: O a mini t1'[l.1' 1M
rl\gim '1Ilai
cl \ t' .I'r obl'igattll'i:un 'lit \ l', te n i\ a
o grndundo
elo (, l\l'l'ito;
Con idl'l'ulIt!e)
a {'oll\'I'nil'lleia ti
roferi lo (·ur.'o o indi\ ícluo manif'(' t lil\\uh
illC'pt(
O quo t'll\ 'klll mú vontntl
ou propô it ti

uo ~,"

der;
OIl~ill(\l'Itntl()
manifl\

t0lll

a

,1\ {'I'

{ (l':lol'dili(ll'ia

qÜlll('in ( npl'o\'e,jtlll'H'llto
un icl(\rando li (1"1'1
critn

IIn !ln I ~ I,
~)(i, (Ie [)!ll

n.o 11:

ielad,\ dI' pr lIli,t}' ()
boa Yllllt:1<l'

('olu
idndt' cI d r
ela

COIi tante\

(

cI

Julho d l:.! i;
U ando dn faC'uldnd' IJUl\ nll' {'onf, r
tigo "",0 do ti 1\ 'fi to 11.'1 l .. :;J . 1 _ti

z
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de todas as Reparti-

('U(';;:

• I!Pi por hom (l('{'rdar, JHll'n val 'I' r-orno lei, fi seguinte
orennizu -ao das escola regimentais qu!' faz parto dêste

doer to,
I) krminlL

toda as autoridndes
a quem
pr '"P01(' decreto ('0111 for fi
(h lei P -rtencer O ('UlIIpr:lIl1 l' façam cumprir (\ guardar
tmn intt irumr-nto COlHO Il ,Ip s contém,
Os :\Iini tros (l( toda a: H('!lll.l'ti<:õof! o fncam imprimir, puhli ':lI' C ('01'1'< r. Dado nos Pnco elo Go\'t-l'110 da
Ropública,
cm ~ dr ])l'zpmbro
do l!l:?<i,-A "TO no Ó .
C \1' ln. 1<'1:'\(.0'0
HMll.-A - José Ribeiro ('(Ixl(/1/"oManuel f{nrll'ig IIe Jún/or
Abílio
111.'J"RtO
r'ú/di'., de
Passo
e
ousa=s Joime AfJ{~i,ro-.Autólliu
M(II'I'a de
Beti JlCOUl't No lriglle,
.Juliu Cé ar rle Üarralho Teitceira
João Belo -./0"
l~fredo .M(!IIde,~ de ~lf(/[Ja.
lhã I:i - F Iisberto .Alv
Pedrosa.
o ('Onllt'l,jnwnto

(I

portanto

II.

(\ ex '('U -un elo

Organização

das escolas

regimentais

org ni<1"0 a,

do
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escolas regimentais
de cursos <1(, aporfeiçoarucnto
ou especiais de uma dada disciplina .
Art, 4.° 0:-; recrutas
serão submetidos,
até quinz
dias após 11. sua cncorporucão,
a UIll l' ',tIIH' realizado
lias
escolas rogimontais,
puru se avaliar do seu gr:w de instrucão literária
o sciontífica, (\ do referido exame ('011cluii so há para cada rc .rutr, a suu clnssiticacão num
dos seguintes
grupos:
1. o O::; analfahl'tos;
2. o 0:-; quo souberr ltl 11-1' n ('Rl'1'CH'l' mal ;
3.° 0:-; que SOU1H'n\1ll 101', escrever (' .ontnr ou possuírom o oxamo de iustrução
primúria, 1.0 grau, ou exnin
de admissão aos licous ;
4.° Os que souhcrom h'r,' escr '''('I' l contar corr damente,
ou possuírem
o exame do instrucão
priuuu-in,
2.° grau ou n ·Ln 011 5.n ('IIISSl's (h instl'uc,:fio prinuu-ia ;
5,° 0:-; que possuirom o :3.0 nHO dos liceus ou diploIDas do 0.':1111(' silllpl('s ('1Il nlgulnll::; disciplinas
do cursos S( cuudá rios ou p rolissiounis
;
(i.o O~ que possulrem o ;).0 ano dos Ii(,pus ou diplomn
do o. ame dos cu I'~OH secundários
ou prolissiounis que
lho sejam equivnleutt
s;
7." O~ quo possuirom
() curso cump leto dos lie: 118
centrais ou dns C'HcolHl'I H(' 'Illl<lfll'ia~ 011 p rotissionai
'ln
lho 1'01'( 111 Cl[UÍ\ HIL'lItOS;
~.o Os que possuírom
diploma do cxamu dI' nlcuma
eadoirns dum ('uni() :llpcl'ior;
9,° Os quo possllfl'l'lll algulll ('ll!'::Hl SUIH'l'ior.
AI·t. [).fl O ('llrso C'l('llll'ntal' tt'dl por lim ltahilitar
n
alulIos It Sl'rem ('lllSHificlIdos I!Os :l,0 011 -t,fl grupo
(lo
artigo <tnt('l'ior .
•\ IHall'i('ula (H'sfll curso (, ohrigatórin 11:II'no I'''('rutas IjlH' (\"h~iall1 l'lal'1sili('ados
('lll <j1l:drpl('I' do 11.0 1.0
2." do cit:ldo artigo .1."
.\tot. (i." O 1.° ctrrso til- babilita('; o d:!!'l (sl'(\11\
11IPlltai' hllhilita
pal'l1 () postu dI I:l'illl<,il'o l'aho;
O :~.o ('UI', O!'l hahilitl1m
parll () po to d" (\"ul)(11
moi 1'0 Sill'g't'1l to.
;\l·t. 7." l:~ olll'igat,'lria a lllutrÍ<'III:1 !lO 1.(\ I'UI' O d
hnbilit:u:i'to
ao,
old:tdo~
rl'C1'lIta' (' pronto.
do qll dr I
»('rlll lIH'lltl' (,Ins 'ilil'lIdos
110' :LO (I LO 'ru]lo
011 (lU
pOSSlllllll o ('llf'SO <'II 111<'111:11'.
~. o di 'IH'llsctda
dI' th'q!\,'ntar :t partt' lit. rá!"
h, t,
curso II!! ]Il':1'.'a· .i,i lt:thilitad.
l'O1l1 a J .. (,III
dI ill t!'lh': o pl'imltria
011 ('!I 111 o ('. /llll. dI ill, tl'lW
I'l'im/'tl'i

L' Sé rie
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2,°

grau

ou equivalente.

Í<:st \

('UI'

o equivale

ao actual

curso de hah,iliw<:ao para primeiros euhos.
Art. ~,o B obrigatória
n mutrí 'Ida no 2," curso aos
suldados
1\
cabos do quadro pcrmancutc
que tiverem
concluído ('0111 nprovoitumcutc
!) L"
curso, 011 ([II!' poso
stnrom a 4,11 classe (!to instrll!:; ) priuiáriu ou o exame

de instrução prim:'tri;t :.!,O gl'nn nu equivalente, tendo freqücnt.ulc
com nproveitamcnt.
a I arte militar
do 1.0
'U1'.'O,
~!lO di 'p<'1)saJos dp freqüentar
11 parte
Iitcrária
dhtc

curso

ou habilitaç

os alunos

qu'

pos unm o ~,o ano

dOH

liceus

::; ('qui\ a len t!' ,

:3,0 curso é ohrigatóriu

aos
Ju quadro pormuncnto que
tonluuu obtido r'lll'O\'a<:i'lo no
curso ou possuam O
actual e: ame pr.itico de h"bilitn<:: o pura l'gnudo'l sal"
g .ntos. '; o dI. pen udns (1· Irr-qü -ntar U parte lit"rftrin.
dõsto (,I1I'sO ns pr:wu' qU(' pos: uam O :Lu ano dos liceus
011 Imhil:t:l<:o('.
oquival 'nt!' .
vrt. l O." I: facultativu
'I Illatrít'ula
nos cllrsos do hahilitac' o ao: oldado
aho I . ar"f'llto: do qundJ'O por1ll,llh'nt',:lO
gr:ldaac!os mili<'i, 110, ou )j('C'll('iados o às
prn(,;a:-; da guarda lllll'ional I' publi ':1l1a (\ da "Hal'da fis(,.tI, quando pro\I'!U t r tido npt<l\', "ao 'lo ('ur!'!o tllltl1rior
.\qu I· lll! <tn • dI' .j TIl TIlatl'j<,ul. r· <', nu quando po!'su!n m n habilita (J
det rrnill, d: 'II(
:tl'tigC!' 7,') o 8.0
.1\ 1'1. t] ,0 • 'di fat'u ltntl a !ln ( l'(llas r gilll<'lltai~ :t frc<tn 111 ia (n 1111't militar, t Ilt
<ln t IH'orpO!';tl';(O, nos
lllClllC'1ho' qu
proW'lll II dI r I r l'ta .itic:ldo· no f).O
~rllp)
a 111('
I' ~\r' o arti ....o .Lo; o~ t'pti'ri!I)~
1I1<lIH'I'
iiI) • "I' fc 1"'In apr 1\, do goz, I" O !ln \ ant. '" III dll rl'
('01) idl1radll
habilit, d
('OUl
ú :.!,O ('tlrS)
dn: I '1'0ln rl'gilll<'utai,
quund
'II' rpor m, t'l'I'I'lItndus ou
,'oIUllt:\rinllll'nt
,IIU
ullld <I do . l"rdtn,
• J't. t :!,o O cur
II m 'ntnr
1,° I'urso <1(, habilita(':
ftlll i IltII\W
cllll':1l1tt> (' riu (' ('ola ti· rc <'rulas;
o
Ic\ h hilit, (,;1o 1'1t) anuai l' di\ i,lidns
fUlw' II: lido
"rim iro (ln I <1(> ... '0. .\ briJ
I fPund ,I 1 cl :\1ttio ,I 10
Art.

(':t!)()!'i

\1.0 .\ matri-uln
do
II :pgun<lo'
sargontos

~,U

f)
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AJ't. 13,0 As }lruC'us da guarda nacional repuhlicana,
guarda
íiscal o as liccuciadas,
caudidutos à mutrinula
nos C\ll'HOS de habilitação,
deverão requerer ao Mini: tI'O
da O uorra, não tOl1do os licenciados
direito 11 :dim 'IHação nem a vencimentos.
§ único, AH desistõncias dêstes alunos e as transf rC'11cías da escola de todos OH uluuos, pelo pedir, só podem
SOl' autorizadas
pelo chefe 110 estado maior do exército
em fuce dos respectivos requor imontos 110s interessado
,
Art, 14,° O possonl onearregado
1111dil'l'ct:: () o cn sino
om cada escola rogimentnl RPrú o seguinto :
a) Um director da escola l'I'gilllental, eapitito com o
CUl'80 da arma ou do 8('I'\'i<:0 de admiui
tra(;i)o militar. o
qual O.-\'I'C01':1 cnmulntivnmento
ll.H funções do profe SOl'
d08 cursos
elo habilitnçãc ;
b) Dois profossoros
jl:tl'a os cursos do hahilitnção,
ubnlternos
com o CUI'SO da arma ou do serviço do , dministrncão

militar;

c) Um professor do curso clemonün-, priu« iro ou ~ _
gundo sargento hnhilitndo com o 3,° l'Ul'SO d ' habilltnçt o
011 com o antisro curso;
d) 08 monitores
quo
director julgue iudisp. n áv i,
para () curso elernontar,
aprovr-itando
quanto (10 slv 1
as pl':1<:ns (cabo
ou soldados) mais npta para o ('.'01'cicio dl'S8US funções, ma SI'IIl prejuízo do t'l! ino <)u
})()n'Cll tura llstlj:t III r('cI,I)('llIlo;
c) UIlI dos mOllitor(ls
udt o ]>rillail'o cnllO umnllll('n
dtl. bibliotoca.
Art, 1:),0 Os Ror\ i<.:o~ do dil'(\cto1' o pro~'s, 01' '8 dn
cola seI'; o con:id 'I'ados ('OlllO do comis,: o . pt' iul o
a\"crhndns no: rps!H'ctin)H I't'gistos,
Art, 113,° A 1l01lI(lIl<,':W do (lil'I'l'Íor
d «('0111.
0l'fL (ln
comIHlti'\n('ia do comandltll!(I
da 1I11idadt on<l(' fun iona
n c ('ola,
o rCl'talltl\ 1)('. oul (r:i iglwlllll'nt ' IlOIlH alIo
pelo ('Olllllndllllto l;O), proposta (lo dil'l,(,tol' l l','(lrl' 'rã I,
sua fUllÇi'\1' 1'01' dois [1110, ('OI!"('I'llti o no mú, imo,
..\rt. 17,0 As atrihui('(
• dirl·ito
!l (1('\'(11'('
ti) p' ,
:t C]lltI I' !'Ofl'l'll o :1I'li .. o l~),[I • ('I': II
]I '('iticnúo
n
g'lIl:tllH'lIto dn.s
lIas l'I giltll'nwi
,
.Ad I ,0 () dil'('etol' da (' '01., os ]irof(· rt
nitor
1';10 di P 'II. ado
d(l todo o (1'\ iC I. t( riol'
tnl l'ln ifi' dI 110 1'I'gul mnlllo 'lll'lll de) ln i<;) d
('ito, l'1I1 11lllnt ) 1'1111 iOI1Ell'('1II () I" P I,ti\ o ('II!'
: 1,0
()
profl' ()I'(l, do ('UI' O. d h bilit tç
do
curso ,1(,111!llal' sllo di l' 'Jl ados dI túdo o

°

(S('

1.' Série
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O pag~ls pelo fundo <la
na-

'111, trata

c ar-

110

ti UI do
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d) Para o 3.0 curso, um prémio do 80$ e dez dias do
licença com todos os voncimcutos.
Art. 2:3.° Estes prémios serão acompanhados
do diploma (rnodõlo n.? 4).
§ 1.0 N fi ordem da unidade a quo pertencerem
os
premiados
serão publicados os sous nomes, sendo esta
distinção fi vcrbada no seu registo o cudcrncta.
§ 2.0 Os prémios serão pagos pelos fundos da instru<;llo das unidades a qUll pertencerem
os premiados.
Art. 24.u As faltas, qualquer que soja o sou número,
não importam a exclusão elo exume.
Art. 25. As faltas nao justillcndns
devem 8('1' punidas pelo comandante da uuidado a que a prncn PI'rt!'Ilcor, nos termos
du regulamento
de disciplinu militar
em vis ta da partici pac, () feita pelo director da oscola.
Art. 2ü.o Todo o material de intrução O mobílin 'PI'i
adquirido c reparado pelo fundo dt· Instrução das I'C 'IH'ctivus unidadus por intormódio dos respectivos
cons ilhos
adm inis tra tivos.
Art. 27.0 A fi::1cnli)i;:H,:l\odo funciouamonto das l' ('0In8
rcglmontnis comp to em primeiro lugar aos comnnrlaut S
das unidades
o ostnbolocimentos,
(l ao'
directores da
armas
t' 801'\'i<:08 por
iutorruódio
dos inspeeturo«
c111~
n1'II1:1S o serviços
e dos comunduntos
daI:! brigada
<lI
cavalaria,
A su porintondênciu
c fis('aJizac;ào superior dns us 'ola
rpg-illH'utllis pertencem
ao eht,r,' do ('Htndo maio!' do C.·{'!'cito.
Art. :?8.o As prae,:as qU0 po~suírolll o CIII'';O prntico
de hahilitnc,:ao para sl'gulldo ~al'gcllto matricularo h: o
no t"J'('('il'O ('ursO do habilitu<:ào,
Ar!. :.l\l.0 .As pl'a<:i1~ quo possuÍl't'ID (. lI<'Íllal ('UI' () do
habilit:l(;fto pal'<l III'illlPil'os ('abos ( () IIctllai~ 8:11''' 'Iltos
qU(
lI.tO tellham o ('Ilr:o prl'ttieo da hahilita<,:i'lo pal'a
,,"unto ~:ll'tr('nto <1(",('1'. o Illatriculnt""
!lO "l"rUlldo
('U!' O
do hahilit;wi1o •
•\1'1. :30.° As praças
qlll
possllÍrnm
() flC'tllélJ (,UI' o
prAtico dr' lwhilit:I<;: f) p:II'a prillHlil'O .11r~!lllt() no di Pl'II, adas da f('('qii(11l('ia dll~ l's('ola.
n' rillll'lItai .
A rt. :n,o J\ P l'I'.I'n to rc'orgaIIiz Ic,:; () ,pra pt> ta m vi,
gor, na part,· aplic:'I\( I. ('lll 1 d, .l:tn!'iro dI' 1.):!i.
Ar!. :I:!," () I'('gldnllll IIto dn' (I, ('ola I'\"'illl 'lltai .. fi. I rã
o nÍlIllf'f'O
,1.(\ 1I1Iln()~ d(· l':lITl1 til 1'11111, modo <l, I'llIllinuU

(l

~.IO dos IJIl\l l'l'r(·IUI'OIIl

1Il1illifc_ ta illaptid:

(l

011 P

1'11< r

'lU
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o ano e as instalaçõ s do que deve dispor cada escola
regi mon tal.
Art. 33.0 Fica revogada toda a actual legislação sôbro
aulas regimentais o escolas 00 sargentos.
p;~\os do Governo da República, ~8 de Dezembro de
10~l). - O ~lini .tro da Guerra, Abüio Augusto
Valdêe
de j)asllos e Sousa.

lIioi~lérjo da Guerr.t - :1, Direr~ão Gml- S,a nrparli~ão
Decreto n.O 12:992

tos

onsid -rando q II
habilitados
com

111

con-

dições d( idade favorávois
ao descmpr Ilho das IlO\:1S
fun<:õos;
Considorr ndo quo a selecção no concurso (1(\ndllliR I o
à frcqüõucia (los cursos de habilitação para otioinl <I,i arantia do melhor aprovcitmuento
do tr, bulho oscolar ;
Considerundo
qU(' o curso ntingirú maior grau (1(\proficuidudo so fõr imediatamente
seguido por Hill tirocíuio
ou ostágio ;
Considorundo
a necessidade
do dar cumprimento
ao
proscritc
110 n." 3,° da base :?O,II constante do :trtigo 1.0
do decreto li,o 11: 85G, de f> (lo .J ul ho II 1 Ç)~{) ;
Usaudo da faculdade quo 1110 confere o 11.° ~.o (lo artigo 2." do decreto n." ] :!:740, do 2ti do Novembro do
192G, sob proposta
dos Ministros do todas <IS UI parti~õcs: lu-i por 1>0111 decretar. 111l1'U valer como lei, li . guiuto orgltnizn\,~lO da Escola
faz parte dóst decreto.

'entrn I do Sargento

<]\1

Determina-se
portanto n todas as autoridndes
a <lU nn
coulu-ciru nto 0'0('\1 -ão do presente 1II'j'I,to c m f Ir,
de lei pertencer o cumprum (\ laçam cump rir (' guardar
tum int: irumouto como uNI' se contém.
Os l\Iinistl'o: do todas :u; R(\[larti~(\(' O f' ('~lIn imprimir, publicar e ('orrer. 1)11<10 no~ Paço do t«)\,01'1I0 ,Ila
R(\púhli a. t'1ll 'l do .Janl'iro d( ln~7.- L'TÓ. I > () CAR ilE l' HAI 080 C.AHMU. ',\ - .I08tÍ Nibl'iro
a.xt(/Tlholtll/1wcl Hudri.'11UW .)IÍ lior - AMlio .A/lgu fo "a/df
ri
]>((8808 (' ,'oll.~a-Jai!ll('.
iI (,.Ú'·O - il/tón;o
1fr"'i" (lll
J)ettew'oud NorJrl,'lIlf'1i - Ju/io {}r,'wr de
H t'fllh
'1't i:reira - Jol1o Belo -.7oxé
.lIft·cdo ~1/f'~Ií;e de J[agallu'Jes- Feli lm'fo uUre. JledroJJIf.
O

J
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\..rt. :Lo As disciplinas
profes :1<1a<;na Escola
par·:ú h, o cm cadeiras pela eguiuto forma:

gru-

1.:1 cadoiru : Portuguê
2.a cndoira : l· runcês :
;3. a

cadciru :

r p: rte- A ritméticn c geometria.
II parte - ..\.lgeLru e trigonometria.
4.11 cadeira:
I 11 rte - D . enho geomNrico o à vista,
II partcrcorn rtria rotada
perspectiva.
cad ira:
ciência fi. ico-química '.
G. a cadeira (I O II part '.): Ili tória o g ografin.
7. n C. deirn :
[).a

I P rte - Organiza
II part '-

•a

cad .iru :

: o tio ~ «ircíto português,
Logi I ç: o militar. Colouizac::lto.
Lf'gi Inç. o militar. Direito constitu«ionnl (C on titulção
(Ia Rcpública). YO~(')1 s do direito internacional c do lcgislaç: o civil.

colonial,
ou

r

p rt

"li

.rra. Pól vora

rviços,

o ox-

II part

s ti
13.'
14.'

loir
fi

i ira:

I p rt
I l' rt

15.'

trnns-

política.
r

rlorias,

milit r. ( r ....nniz ç o do proriminal milit r.
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16.

II

ca.lcira

: Arqui volozia.

T<~Xpl'cli(lllte

rias militares
ceSSOR

17.11 cadoira.: l\Iohilizaç<lo.
18. a cadoiru : Estatística.
19. a cadeira:
Palcogrufla.

II orgnniznc.

1 • Série

das 1j'!(,Cl'l'lao dos pro-

do correspondência.

Bibliotcconomin.

§ único. O Govêruo,
sob proposta fundamentada
(lo
conselho
de instrllC:fto da EHcola Contrn] (lo Surgcntos,
podcni modificar 11 di~tribl1'i\ftO das disciplina» pl'las cudciras ou ainda rriur rubrioas novas.
Art. 4, O curso torá a duração dn dois anos para O'
alunos do secretariado
militar e do quadro auxiliar do.'
serviços
de snúdo e de três unos para O' restnutos CU1'ses.
§ único. ]:: concedida
a tolorãncia
do Ulll ano l ln todos os cursos.
Art. 5,0 O PU ino sel'à orientado no sentido de ministrar aos alunos a instrução
teórica o prática necessária
para a fonuucão de' oficiais, PI'('[lIU'HIHloos para o xercicio da sua elevada mi isão, o sorà miuistrudo em :
I

n) Lições o ropctiçõos
ú) Conferências :
c) Trabalho'

práticos

;
em salas,

laborutóri

s e gubi-

Dotes'
d) 'I'rubalhos

<lo campo (topografia,
fortificação,
rerotc.);
e) Visitas fi stabclr cimentos militar s.
A rt. G. o O cousol ho dll instruç: o da Escola proporá.
superiormonto
aH ruodiíicnçõos
qUI ent -nder por conv '.
nientr li !lOS programas <]\10 forem
stabol 'ciclo' ]I lo 1'0gulnmonto da J~scola ('(llItl'111 do ~'l1l'gento,.
A rt. 7.0 Para Yt'rili(,llr so os a lllnos POS.'t11'111 o, conlH'{'ilTl('llto.' COlIstallt('S elos l'OHpp(·ti\·o: }lrogrnma
IwvcriL ('_-UlTlPS anuais ('111 ('Ilda ('ad('ira.
§ Ílni('o, Aos alunos l' 'pro\ ados Clnt qllulquer
(lo
anOli do ('\lI'SO ,<'1':\ f:u·ultadn.
IIll1a SI gUll(ln ("poca <11' ('.·n.
111os, <'ont:ll1lo
f]t11 () nÚJl!P1'O do ('11<1 'iraR
(\111 (!II( h'llham
sido r(lpro\'ados
:(~jll inf('l'iol' II IIINnd\1
(lo IIÍ1I1lI'I'O totnl
dI' cndl'il'1ls qll( ('OIl~tjtlll'lll o l'l'S]l(·(·ti\ o 11110 (I, 'olar.
Art. 8,0 ~\ COlllpOSÍt,': o \ fllll('jollllllll'nto
<!()sjúri, pi rn
IIpr\ ('iII!' o, ('.'lltlll'S do a1ullos " rIto fi.'ado
ti\'o r<'gululI1Pl1to
'('olal',
<11tH(!t-('i, ~(\S 11 .cícios dt táticn,

hnn'r:í

J\rt.

1'('('\1,',

0.°

(l,

Ta h.s 'ola

11'1\

orá ns in tllla<:õc

11'1'\'

• I'!.
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O msino, bem como alojamentos
para o pessoal O
nccossário ao funciouamento
da mesma.
Art. LO." Havorá na Escola O spguinte pessoal:
.a) 1 III comnndunto
major ou tcncnt -coronel, com o
curso lla arma e (IU( t inha exercido pelo menos durante
dois HIlOS as fun -õos do professor da Escola O iutrul do
pura

animal

t'argl\llto ;
b)

H profes .ores

(') f) profc:

SOl'

110

de)

exército j
cxército ;
número (1l1O fOr

ri) ln
julgado
c) 1
1
II) 1
")()

módico, tenuut \ ou 'apit: o;
ajudant
'. rotário, t meute (li qualquer
arma;
tunento 011 capitão da udministrnç; o militar;
restante
pessoal (lU Iór indicado no regula-

monto

da Escola.

n

'tl'utoro.

I Iectivos,
oficiais
s adjuutos, oficiais
d oducacão frsicu,

110

IH'I('('s .ário ;

11.
comandant
da g cola st'rá nomeado pelo
itro lia. 1110.J'J':t e torlo ornai, o }I(',', 0;11, com C'XI'('p~i'lo cio profe :01'1" efectivo: ( :JdjlllltO',
11'Ú nouu ado
pelo IIa'''1Il0 Ministro,
precedendo
propu ta do cornundante da C. cola.
Art, l:?,o O provimento
lo
lugnros dI' professor
s
fe .tivos I adjunto
'rú feito {I1'lo ~lini tro ela Oll<\rra,
IIW li.lllt,
('(lIl('lIr'O ()o('nnH'lltal,
aI> rto ('ntrl tf'nl'tltl'S ou
('upitãl s ela' Ilif\l'l'llte",
1\1'111a.' ou ,('J'\·i<:o , conforme
o
0

AJ't.

~rilli

'l'rllpc>

lo

aei irn

_. 1.° O.

('rllpo

1'01'10:1

PIIl f}1l

de

l'a

,(

(1-1'

II im

~t \"(1 'atura,

l'n

I)

('011

titllf(lo~

Jll'liL

:

III i

Ii-
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§ 4.0 O rcgulamunto
estnbulocorá
us rogrus
trata êste artigo,

(la E~cola
11

observar

N.o 1

Central

L' Sério
de Sar~('llt()'

nos concursos

do quo

l:J," Parn a O."('CIlÇitO (lo artigo 12.0 ter-se há em
atoução quo só poderão tolO I' providos 110 lugar dI' prolesArt.

soros cfnetivos ou adjuntos
condições a sega ir indicadas:

oficiais

quo satislaçum

às

Paru o I grupo
oficiuia tlo infantaria com o curso
da I~seoln i\Ii1itar,
Para o
IIl e I V grll]loi'l - oficiais do 'I nalqucr
arma com o 0111'1'0 da l(j~('ola Militar.
Para o V ::;rll[lo
oficiais de artilharia
com o curso
da I':~cola Militar.
Puru o VL grupo-oficiais
de cavalaria com o curso
da Escolu Militar.
Pura o \'1 [ grupo - oficiais do s cr tariudo
militar,
Para o VIII grllJlo - oficiais da admini trt1.(:: o militai' com o CUl'HO da E,scola Militar,

rr.

§ único, Para 08 ofeitos dõsto Ilrtigo com idornm- , o em
ignal(lad
dI' cOluliçOl'S os oficiais lrauilitudos
com os
cursos da I<:s('ola ~[ilitllr ou com os CII!'!'O das autieus
j~sl'ol:L do K ('I'l'ito c EI'('ola dl' Guerra.
Art. 14,0 () conselho ,lo instru ': () proporá
no ~Iini tro da Guur rn OH oli('iais ,t pro, cr nos lu":!r< do IIl'O'
fllS~()I'PS
pt'ul'ti\ o (l adjunto,',
~ único. • f:ío POdPlll ('()Il<'O!'l'l'l' àf\ vucntura: d profO!--H()l'(IS ndjlllltOfi olieiais que HI~jalll mais antigos (ptt'OS
prol\ ssor 'li ('fpl'lhus do I'tI!'pI'l·ti\'o grupo .
.AI't, l~),u Os (lI'Of!'HHorl'H l'fl·l·ti\'o~
adjunto
Ih Y r.
ser t!'lll'IlÍl'S ou t"pilal's l' PI'l'Ill:lIIl'('( 1': o Ill) (' 'crcÍl'io do
JIla~i, tl'l'io at(' !ltill~it'L'rn o posto de Illajol',
~ Úlli('Il, (): (lt'OfPH ol'!, (Ifpl'tj, UH adjunto'
quo pOI'
or('ito dl'~tl :tl'ti~o tt'nhalll ti aballllollUI' 1\ l'1'gllll'in. lias
cHIlr'ira' dI" '1'. () ('ontinual' ('Jll e '(\!'('íl'io alt" a ('oll(·lu o
tios tl'llhalho l'S('OIIll't'H II;) ~111O It'('li\'o qlll P!'ti\'( l'l'OI'J'1'11110,
Art.
iii,!) .1\ IIdllli"SIO
n JIlntJ'Í ·tlla em <]u, 1111 '1' d)
(:UI' OH prof .., ~ad(lH lla 1·:~('()I:1('l'utral
<1(1 ':tI'gl'1l10
1'1'1.
Il'ita llll'dilllltll
('Onl'III', o 1)(\1' jll'OVfl,
púhli"f\
l'l'nlizu(lo
nUH termo, li 'lldOH (}(Ilo 1'1 'tllallll'llto
l's('olnr,
,'\I't. 17,°.A
l'olldi(:i'\oH do Ildmií:! 10 no COllClJl',O II.
(1110 I 1'11'1'1'(1 o :lI,ti,o IIntl>(,(·dl'IlÍl\ til o jlllrn t ti u
curo o as .1'g'llint(ls:
(l
S '1' pl'illll:il'o ou st'''lIllllo !lUI'''('lltO do qUIl I' P r·
I

(I

I
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mancnte
(' <' tar hubilitado
regim ntais ou ter habilituç!

C0111 O 3.° curso das escolas
o equivalonto ;
ó) ~: o ter idade. u perior a 28 anos no dia 31 de Dezembro do ano cm quo concorrcr ;
c) 4'11.0 ter punições que, somadas, excedam o total de
de z dia.' do d .tencno, n: O po<1('11<10 ter dia algum do prião disciplinnr,
. implc ou agruvada ;
d) 'I'er, pelo meno.,
três anos de serviço como sar-

gento, com boas informuções .
Art. 1 .0 O Mini tro dn Guerra fará publicar todos os
anos, at(· 3 do Junho, 110 Diário do Govêrno o na Ordem do E.l'hl'uo, o núm ro de aluno a admitir, no ano
lectivo se guintu, à matricula
da b cola Central de Sargento

no'

diver

os cursos.

§ único. O número d
no

div r. os eur. o.' . orá

a) Pnrn a' arma -d
adrnini tl':I<:1\O militar, I

alunos
igual:

a admitir

à mutrícula

infr ntaria
cãvaluría o partl. a
do número de alunos a
admitir no 111 81110 11110, lia mesma arma ou serviço, à.
mutriculn na Escola Militar ;
b) Para o 8 cr tari do militar e quadro
auxiliares de
urtilh: riu, Nlg!'llhll.ria
erviço de aúdo, à módia das
prolll çõe ,durant
o último cinco anos, do tenentes li.
capitã:
do rospectivo
quadro ;
c) (~IlU[H!O um qualqu r ano O. candidntos
à matrícula
for m ('10 núm ro luft rior ao pedIdo' f 'itos pol0 .tinist"rio da Ou rrn, pod I'Íl 110 :lIlO imediato o númcro po·
dido
r lH'r cido com UII1 núm 1'0 igunl lIS \'ugas do
111 ·tudo

d b cola dUl'llnto II fI' 'qü Geia
nno pod rito 8 r cm pregados
om

qllo tC'rminarcm
a pirnnto

li.

o cursos da Esoficial c mandados
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Art. 21.0 A ordem por (t\lO se dovcrá efectuar a inscrição nas respectivas eseulas do ac '880 dos indivíduos
que tenham terminado os cursos da Escola Central do
Sal'~(lotoR será determinada
pela clnssificr ção final do
r osper-tivo curso, a qual scrú publicada
em Ordem do
Erército c feita soguudo os preceitos ostaholccidos no
regulamento
da Escola Contrul do Sargentos,
Art. 22.0 .\ aprovnção no curso da l'~scola
cnrrnl (11'
Sargentos M, direito de proícrêncin no provimento de empl't'gos públicos do pl'illlt'ira categoria.
Art. :.?i3.o l luvcrú lia Escola. os 'pgnintl's cons ilhos :
Conselho de i:1~tl'lI(::I().
Conaelho administrativo.
§ único .• \. ('oIllJloHi\,ilo o ntriburçõ 'S do cadu um cl0stos conselhos será objecto d dii'posi~Õl'S
rcgulunionta-

res.
Art. !?.J.,o Todo o ]>pssoal cm H<'l'\'iço na ES('ol'1 \'11trnl de ~al'g('ntos ost.i sujeito :\s Icis, disvipllnus c 1'<'611Ianu-ntos militares,
§ 1.0 () }lC'SS(Ht1eUI serviço nu !':scola Ccutr.il d. I 'arg< ntos não podo i'\CI' distruído (lo ~('I'\ iço da mesmn s nu
ser por ordem l''\pJ'('ssa elo Ministro da Guerr«.
# ~.o Parit eft'itoH do justic;a (\ dil'('iplilla fil'à ii. E '(·oln.
suhordinada
no ('OllllU1do da :!,II 1'l'gi. o IlIilitaJ',
Al't. :m,o No fim d(' ('lhla ano ll,('tivo ha, l'I'1Í pl'l'lllio
pl'('llniúl'io~,
hO!lol'Íflcos
Oll outrus dI' Itatul'('za "IH'('i: 1
para OA alullos, (,()IlI'OI'IIl{ 1'01' I'('g' II la IlH\ II tado.
,A I't. ~ü.o ('OlliStitu('1ll rcc('it:t~ da I';sco!a:
1,° A (lota<;ão lixada !lO ol'c;alllcllto do ~rilli, t "rio lIa
Guerra;
,
.\s quantiMi
<)ltl
forem fi. adas IH'10 J'('gnlallll'llto
p:ll':t a gor01lC'ia (' nplicH<,'fto do fllndo [l'lm a iu Iru'ito;
H,o P('lo prodllto (lo~ dl's('onto:i 1'I'~lIltall!t'. (las lic nçns ou di~p(,ll!:'aK daR j'ol'lIlatlll'u,
l'olll'('ditlall:\
1"':\1,,\
dI' pr{' da !til' 1l1:~ !';.'cola, d ',('unto t'sll' <IU" p:ll'a () nln!lOS s( ri, dI' :)r) dl!II'IOS j
L° Pelo ]lI'Odlll0
da \,(,Ildn dl' al'ti"o,
do lIlobllin
IltC'llsílios d' in, tl'U(:l'lO «lIl', t('IHIII sido adquirido
p'la
E~«'ola ( ('Illral dI' ~al'''I'"t\)''I, HI'j:tlll jlll<rado
ill('np.Ll(1
011 di.I'I'IlKÚ\
('i~,
Art. ~j,O O adual ('O!lS ·lh() dI' illstrll<:.1O propol'ú
o
. rillistrlt da (, 111'1'1':1
a di, tl'ihIl1<,,':Il do' ,ll'lll.li
l'('S ('I' ,('tÍ\ o:; (' :tdjlllltoS
[ll'llls HI'U po dtl
~,(I

('ln

atl'lld!.o

(I';

"d'rito'

(' lllltiguid/ltll'

.
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AI't. ~
gor

o _\_

na parte

pr isento rcorgnnizução
será posta nu viaplit'ilwl,
no ano lectivo de 10~(j-H):!7.

; único. Ao' alunos que à (lata ela publicação III rto
diplumu freqücntem
o :!.o ano (la Escola 6 garnlltida ti.
conclusão

(lo

L'U:

curso

no

terrm s do r 'guiamento

,ig mt«.
Art. :29.0
e Hl:!D-l \)3

entrul

ti

~ar-

ção .
'01'1':111:1. a I, gi I: c;, o nn cont rário.
do tO\ rno da Repúhlicn , 7 ti .Iunciro do
O Mini tro dn iuerru. Alâlio -"11[/11.910 Vuldê« de
e ou a.

..\ rt. ;~:...o Fica r
1':1<:0.

HI:?7.
Pa ISO

ini I rio da Gu na - R paru án de Gabil1ele
Decreto

n,O

13:078
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podido,

terem

sido presentes

1Ljunta

N,o 1

L' Hérie

o julgados

incnpa-

zes, C bem assim colocar na situação d reforma Os militures que rlurunto o porto do (la ~urrra haviam sido jul-

gados iueupuzos pela junta, conformundo-sc
com as sua
deliJwr,l('õl's;
Usando (ln facultlado <lIW me confere o n." 2,u do artigo 2,° elo decreto I1,o 1~:740, do jG do Novembro
de
10:.W. !:'iOO proposta doo Miurstros do toda' as RepartiÇÕl\S:

Hui por
gnillhl:

bom

decretar,

para

valer

como

loi,

o

o-

Artigo 1.0 Sito res[H'di\'am(\uh'
demitidos ( oliminado do serviço do exército
os oJi('iais ( surgcutos
(PIC.
tendo sido l'l'intl\grado:;
na I'ft'etiddado
do 1'I'\'i 'o do
pois do [) (10 J)c7.oIll1\l'() do 1\117, l'sti\'crum na situac! o
de desertores
duranu
U perto do (h guorra,
§ único. g."C(\ptll1t1ll ~ O~ oficiais
sHrgf'ntos qu fo
rum r.-i l\tl'~l'ad08 ao a bl'Ígo do dccrotn n , r>: 17:.?, dl :.?4
do F(\\'uI'oiro do 1D1H, (I bem aRi'\im OH <lUC, toudo estado
naquela
situuç! 0, se nprosuutnrnm
voluntàri.uur-ntu,
de
clarurum
quorer ir para Frilnc,:n. ou pum. Arrie.t, t ali
tomurum
parto em OpNIIÇÕ<'i'i activus até a data do ar,
misticio.
Art. ~.n São rcsp(wtiv:ll!\!'ntC'
sepnrados
( elirnin: (lo,
do i:Hll'\ iGO OH oficinis n S:\l'~(,llt()S 1I"11 no pf'l'iodo decor
rido <1(' 7 (1(\ Ago, to d« 1n14 at!" 11 cIp • o\'(\mhl'o ti
HH8 fOJ'am )llloidoH pOl' aetos do ('olwrdia,
Al't. 3," t-Il' p:tl'lt O~ (ll'litos n qll( He rpf"'I'I\lll os arti
gos antNiol'l'i'\ ti\'(~r ~ido ('olll'l'dida
amnistia,
o (Irl'ito~
desta
(Hllllllto ahrlln~l'r.
() a l'(\~lHlIl 'ahili(lado
{riminrd 01'
disciplinar
dos olic'inis ou R:trg('lltos (\lI o, pratico ramo
Ar!, 4,° (h milit:tl'l'
<]11('foram julgados illCIl(l:1.? (lo
Rorviço nl'tivo,
do todo o ('I,,'i('o, 011do s('IJ'\'i<:o do 'nrpo
E. podi ·jOllíu'io POI'tUglll'tI, d( pois d( 7 d( Ago, to d
1914, I ('olltiullul',un (III \'oltnJ':lllI 11 pr( l'Ii\'idad'
por t rom si(lo c!ndos ]lI'Ol1toR pelas jllntas d :II'HI \, qll"r l UIWIIl
sido 011 n, o (>01, (",do
lia ituaçiio .II 1'( ('In'u 011
do r(·flll'lllU, PI'no rl,j")J'IlI:lIlol1 ('ot!l o \. >udrn('nt
I
r1'( pOlld(>lltt'~ :10 SI'U po to ndttnl,
qlllllldo tl'nhmn fi·ito
pal'tl'
do ( ll'pO I': pl'di(>ion{u'io l'orttt~ull
l m "'J'atl(:
U
do l' !,l'di<;( l'f; no IIltl'nllWI' lla ('olúllÍ'l. 110 )l 'ri lo d··
corrido dl' 7 eh .\gno.;to d(\ 1\11<1 Il 11 di' o\'(\ll1bro J
191 H. (
111o, \'l'uei IIH IIto
('01')'( )lotHl 'II t
UO IH to
qUI tinh'lllI
II dnt:l (1111 qllU fOl'lIl11 jlll"'ndo
illl'lIp Z
c'a O COll' rl\rio,
II

7

(>

L

1.' Série

§ único. Dos militares li. quo so refere êstc artigo continuam na efe .tividado :
.
1.0 O que ti nitro do prazo 1 gal reclamaram
contra.
~ dclibernção da. junta qll o julgou incapuzcs ;
~.o Os que tendo sido julgados incapuzcs fizeram posteriunncnte
serviço d \ cum (lanha antes elo armistício, em
Françu à 1'1' mt
dos quartóis generais do brigada O em
..\.frict\ à fr 'nh do,' quartéis gonerai
das fõrçus om 0pcra<;( l , por (. paço não inferior
a quatro mOSOi:!.
•\.rt. [).o 'il. igunlnu nt reformados,
com os vencimentes
corre ipondontcs
ao
posto
que' actualmente
t -m, o: oficiai
que, tendo pa: ado no segundo escalão

duraut:

o período da guerra, voltaram posteriormente
( cal, o.
Art. '.0 O' ar" ntos .om menos do quinze anos do
. rviço
O'
ofici: i mili iano nas condieões dos artigo 4." e 5.° trilo haixr d
rviço .
.A rt. 7.0 A (Ii po ições cli"t d roto são aplicadas
ti.
todo. o. indivíduos nbrnneido
pio. decretos n.US 12:018,

ao p rinn-iro

ti

2 lo Acosto o 12::~54, do:?2 do Sot mbro, ambos

do ano lindo.
rt.
.0 1 la npli ,çã

do pro ento d Cl'oto Ill'nhum in~
di\"itluo pod ·rá.
r r int grado om qualquer sitlla~. o militar.
\rt.
9.° Ficam rl'\ 'ado
os doi. citnJo~ d('crotos
n.OI 12: 1 l' 1:.?:354:
t{J(la a lugi 130<;. o 'm contr<Íportanto

a toda

a

autoridad(

s a ql1 m
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N.· 1

2 ()- Portaria
lI,nisli:rio da 611f'rra- P ()ir,c~áo Graal- 2.n R'I'arlição
. Portaria

n.· 4:776

Convindo
acelerar a aprovnção o 0_'CCUçüo dns pequcnas obras, trabalhos do sondagem o os topogdHl'oS referi dos no artigo 4.0 da portaria do 14 do N ovcmhro do
H)!1, o havendo portanto
toda a vautagcm
em que
quando o dispêndio
cm cada um desses trabalhos não
exceda a im portãn cia do ..j.OOt.~, fixada no artigo ..j..o (la
portaria n. o 4:308, do 2:3 do Dezom 1>1'0 do 10:?4, IIftO ti penda do Mlnistério da Guerra a uprovução da despesa
o a conseqüente
efectivação da obra ou trabulho ;
Atou Ieudo a quo a l'úpida execução
duma 1)(qur na
roparução nas condições citadas ]>0<1.0 muitas YCZ s r lJlr0sontar unia consirlorúvcl economia:
Cousidornndo
que COIl\'{'1ll <lar ao dirr dor da arma d
ongcnhnria o ao cheio (lo SL'I'Vir:l) das propri: dudes
obrus militares nas l'l'gi( os o nas d 'Ioga õcs dos Açtir
o Madeira a faculdade do poderem aprovar tais obrus o
trabalhos :
Manda o Govõrno da República Portugu sa, p lo :\1inistro <la uorra, o seguinte:
Artigo 1.0 A verba posta mcnsul mento à di. pos i<;:O
da direcção da arma <lo 'Ilg','nharia,
para !IS obrn,
trnhnlhos a que so refere ostn portnri», passa u s r do
(LOOO,) d('S(lO 1 do Dozorubro do lH~G,
Art. 2,° Hão mantidas para o dil'0ctor ela urma do ng nhlll'i:\ as faculdll<!os
rOlll'l'(li(las
no Ilrtigo ..j.,O d:t portllria n,O 1:..J.:l9, de 3 (k' Julho dn 1918, ao illsp dor g'r 11.1dus fOl'titiclt<:õ(\S obrlls milihl' s,
Paços <lo 00\'01'[\0 da &\pírblica, R do Novrlllhro t1
lfl~G,
O J[jnistro ua (tUlll'l':l,
Lntólliu Ú.WII· dI' Fragoso Carmona,

3,°_ lldrrrninaçoes
.ini~lfrio da Gum~ - R"I,arlitáo ,to ~ahin,lt
I) QUê, <jllan(lo o clil't'dOl' do \1'.('11:\1 <lo ('., ~n'ito fI r,
nos fI'I'II11'S da htlS I ~4,n do d(1('I'l'to o." ti: ;) i. d(' f) (ll
Julho do 1'01'1'( Ilk !lllll, Ulll ('III'OIIf,t dI' artilllHl'ia do tH ti.
\'0 ou ela I'lS 1'\(1,11,(
('Olllo
di.tinti\o
o '(II foi.ltri-
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--------------------------~----------------ao. coronéis comundantos
de regimento pela de-

buído

terminação
La do n.? 3,° da Ordem do Erército
1.a .ério do 1022.

n.? 13,

II) Qu , s mprc que' qualquer
modelo <1(1 impressos
militare.
t' teja para ser alt rudo, dcv m ser classe facto
uvisados os ·('f\·ic:o.., (hú!i('o
do Exército, com a ncces-

autt>\'cdência, para ,e poder dar . aídn aos antigos
.iIi c i tente 11\ d -pósito, evitando assim o. Jlr 'juízos
q III' se I' 'tão dando.
:-;{II'ia

•
oficiais
sarzcutos
que dosojnm
das 1I1ill:uk\s ou stubol cimentos onde
lnl stem crviço
quI' t!{;ell, direito a ajuda d CUsto por
m udn 111.'. de r idt'nci: rl .vcm I' '!JIIl'reI' pS:'!a trnuíor
ncia,
poi
ú PIU circun tnücia
imporio as : farão deslocamonto 1'01' com mi 'Ij('ia d S .rvíco.
( írcular

n. o '9, <1(1 1 i d" Dezcm bro d

1020).

hni-trrio da Gu rra - La Dír (~ao Geral- i.' Rfl'artição
TV)
11
II liquido \110 do t mp
do serviço dos oficiai' que pa um lo . itu ção do r erva, p r atiugirem O
Iimlto dl idad ,de\'
r r ft'rida ti data do dl'Cl'ctO (lU
faz mudar J itu:lI:ilo o ofi<'ÍuJ.
( 'irtular

n.o 141 til

d .J an iro
C1

ue

1927).

liui t ria da Guma·· f.' njre~ o r, ral- 2. ~ neparli~áo
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N.- 1

L" Stlrla

distribuição
interna em cada unidade dos oficiais e 'argoutos nelas colocados, os eomuudos do rop;ii'l.o o goYcrnadoros militares,
o director da arma do infanturi:
O os
comandos das uuidadcs t!(lVt'I'UO nteudor a 'l lIO ti uas oporucõcs

bem distintas

;t) Preenchimento

há. a execu tar :

do quadro

do oficiais o sargentos

do

cada unidade;

b) ~ omeação dos oficiais o sargentos
pura o <I SCUlponho das Iunçõca increu t '8 ti cada põsto, conformo O
quadro do cada uuidadc.
O preenchimento
do q uud 1'0 do cadu unidade fa r-se hl'i.
cm primeiro
lugar L' para c:!<!a pÔRtO com OR oficinis o
snrgoutos
nela colocados
o atondoudo
pum cada uma
delas à SU:L antiguidade
na gultl'lliçito,
obodocondo so
assim ao disposto na circular n." :?:7;~G dcstn Direcção,
aditaUl0nto à. circular 11.° 2::,?7 li, do 20 do AgORto, o tempo do guarnição
conta-se desde Il data om «nn cuda oficial resido na localidade, por ter sido colocado om qual.
quor unidudo, quartel gcnoral ou cstabok cimonto que
nela tenha sede.

°

Pré iuchido O quadro
do cu.ln unidudo, os oficiais
arg ntos que cm cada pôsto (vc(\dam
quadro, contiunnrão
colocudos
na unidade para Cf'l'itOH d 50r\'i(,'0, cump rndo-so asaim o dcti-rminudo
no 11." :?o da ircular n." ~:27G;
para ('fI ito do trans fl'r"\ !}(' ia paI' COIl\ <,nit-nt'ia f!{I Sl'l'\'Íço
O em l'Bpl'cial por motivo d(' !I<'e('~sidado dI' oquilihl"l!'
O
quadros das diforl'ntos unidadl't-I, só d \'('I'!'to s:LÍI' da uni·
dado, ('m ca(la pOsto, os onl'iai:-l (\ . nrtrcIItos qUtl (\.. , •
<Iam O quadro por ordom dto Illl'nor antigllidad
dI guarlli~, o.
Para o (I H('IUponho <ln flln(,'~(,H iul'l'< nt
no v!Íri s
pO!:)tOR conforlllo
O qll(\<11'o <1<,('ada
lluid:l<lt" nos tI'!'IIIO
do 0.° 10." da :?a parto o n." 7.~ <la :~.IIpal't(l da ('in'IIIM
11.° (m, Cll<\a t'oll1undantl
apI·o\-(·ita!·ú indi..,tintallH'llt
Of1('illis () sHrgl'I1tns, f]\\(I[' ]l1'(l<'Il('h:l1ll lUg'III'!lo qu tiro da
unidade,
qUI'I' não,
.'<'guindo,
quanto pORsÍ\11
p:lrn a
nom 'a<:õl', ini(·iai., H ord('JIl dI' Ilntiguic!:lIh' <1< l'. ti po to,
1IlllS d()\'c[l<lo t:llllh{'lll ca<la ('(IlIl11lltl:wt('
nh>nc!('I', 11:\ 1'.
fcridah nOIlH'nçÕl' ,n. _ ig'( Iwi:\!I d! cn la IO'l':ll' 1)()I·tnllto
1'1' quali<llllll'
p
() li c!lIH "Ii ·illi ( 1ll'gc1llto i
im
o gal'nnt
nOfol cOlllando"
<1m 1', rir direit
sAria libp!'dado
nu <..,('olha d< oficiai
o r" nto para
a \'ál'ins fllll<; l' tI(, 'itl" d, ('udt uni(ln<i •
2,° Nu (·olocll<·ã
ti' ofil'i:li Hllp riM<' prc(!tlhr.
li 111\
no Íl rlllo do l~.o 1.0 IlltlS, ( t:ll1do .' 'l'<lido () qu \ 1'08

°

L' l'iórle

OUDE

elos referidos oficiai
III' -dondo qlle unidados
há onde
oxi tem oficiais superiorus a mais, emquanto faltam noutra , dl'\ ('1'- e htí 11l'1' -nchr-r imodintumcute
todos os lugar ' do oficiai' suporiorc
iix~l<los nos quadros da circular n.? G;) com ofiriai. lo posto exigido nos referidos
qu. «Iro, recorrendo . \\ p:m isso nos oficiuis som ('010cncno l :lOlI <}u cm quu lquvr unidade cxct-dom o respectivn quudro ; ,6 dl'pois do I'ru nchirlo
Os r: feridos
<Jund1'OS se permitir-á
<til' 111 qualquer
unidadu e nas inspo('('() s de infantaria h 'lj \ oficiai, superiores cm excesso
(' colocados portnnto 110 termos (los números :3,0, 4,°,
5." ( ti,o da circular iI,O :!::!j(j, A direcção da arma do infantaria (' tubol Ci'rú o plano de conjunto de colocações
O n au forêncin
fi faz r, mas sÓ lho d: rú (\ ecucão
pela
01'11 m proscrita
no n." 1.° til parte G,n da circulur 11,° ü5;
d< ta form
ovitará tirar d uma unidat!fI, nos termos
tia nlilll'n a) c ú) du ref( rido 11.0 1, olieiai o sugcntos
('ujo
lug, r \ I li ., du tl\mpo,
'0 tornaria neel'ssúrio
prl.l 1 ,II 'r,

lia, trio à Gutrra - f. a lI,rrtti(l G ral- 3.' RrparliÇ10
cllln\('('J'

Bci'lI;

qll'

(

fllcilitar

n

da tu.'us ospn-
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L'

.írie

intermédio
da '7. a Repartição
da 3. a Direcção Goral do
mesmo Ministério.
2, o Reso Ividas as pretensões,
sorá, o respectivo dospucho comunicado
seguidamento
pela 7,8 Repartição
da
3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra à B,a Ropartição da L." Direcção Geral do mesmo ~1illistério quo
o trausmitirú,
para conhecimento
dos interessados,
aos
respectivos
consuludos
depois de feitos os competentes
ayorbaml'utos
nos registo H ospoeinis.
3,° Seguidamente
a terem couheeimvnto do deferimento
das suas pretensões,
os iuter .ssudos ofectuarão 110 1'OSpectivo consulado
o pagamento
das Uvas do :!O ou ;~O
libras conformo os casos, por uuiu só voz ou m prestações rucusuis do 3libl'as pelos menos, eoníormc o tenham

requerido,
4, o Os consulados
remeterão
no último dia do cada
mês directumento
à :3.11 Rcpurtição da L a Dirocção Uoral l10 ~1ini tório da GU('l'I'a, por meio dl' <:ho(IIII.I, as
importün .ius das taxas por êlos cobradas duruut O mês,
a fim do darem entruda 110 fundo a quo se r ifero o artigo 3 ,0 das referidas instruções,
5,° Juntam
nto com os cheques os consulados remeterão f('[lI<:ÕOS com a indicacão do 1l0lUO, filia<:. o e naturulidudo

taxa

,

dos

mancebos

que efectuarnm

o pllglUll I to da

spocial , lx III C( mo n (lata do dospacho qll( lhes
deferiu a pret 'nsilO o da q\llllltia paga pO!' cnda 1I1ll, qUl'r
<r.ia na sua totalill:t(lo, <jIlOI' ('m pr08ta<:I'II'S, mil. Ill', t
último caso d ver'lo ti ioda illdi('ar o nú moro dI' ordem
dns ]>1'( ~ta<:l'Irs,
G,o O n!btam0uto n:JS tropas tOl'ritol'iais tt'r{tlu'ft\!' dv
pois do O!:iint~l'ossudos hllVl'I' Jll pacro intt1grlllm
ntl a i1l1portlillcia
da t:l.':t pspe('ia) o (lsta h'I' dado I'ntr:llla
!lO
fUlldo n. qlH' s' 1'( fere o artigo :~8,o das rofl'rilhs in. trl1~Õ('S, faeto <jU0 srfá ('oll1l1ni(':l!lo pt'la :L· HlI)I: l'lic:au (l:~
1.11 DiJ'('(·<.;ào O('ll'al do jfinistíll'io da Ou 'l'm:'I 7, I'cparti(:: () da :3,1\ ))il'l'cc:üo Ol'l';d do I!lI'HIllO ~lilli t{'rio I' r
iutl'rllwdio (lo q1lal Ó Qnll'lutdo aqlll'!( IIli t:llll('nto,
7 ,0 Il~rl'('tundo () nlhl!,t1Ill'llfo Ilas tt'op·tS t(lrriturilli , n
I'I'SIH,(·tÍ\-a'
l'adlll'll( t:L~ ll1i!ital'l S S( I', o (l1I\'i:l<la • pI!
distrito de !'l'CrUfnl1ll'lllo II ri'. (1I'va, dil'I't't 1I11'IIt :L& Ptpartit,:: () t!n 1.4 Dil'pcc:lio Gt'r:d 110 ~filli I 'rio da (ln( rr ,
qu' lL 1'( 1I1ctt'r.í llO <'()Ilslllad()~ purLl sun'llI l'lItn gll
nos ill terl' ado!!,
<

(Oircular

!l,O

124/:~:f>r>O, d H dll.T()\

IIIhl'OU

l~.:!t),

1.- Série
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N,o 1

1," Série

ostubclccimcntos
mili ta ros q 110 touham indí víduos que
P;lg'O as tuxns (h' lil'l'llI,:a O militar fora da sua
sodo deverão, pnrn ofr-ito dl' conferência na 3,:1 Hl'partiç:ão da 1.:1 Dircce: o Geral (lo ~lillisté)'io da GUI'na, escriturur (I,;:,;{ H indivíduos om n-lnção ndicional u cad:1 mês,
laneundo, para cada um na ('as:. «Ohscrvações»
vermolho a seguinte verbn : «r-scriturudo
nas rolneóes, modõlo 0, (1(1 ,,' (indicar o rnn,,) ,,' do '" (indicar unidadcs, (Iis tri to dr. recrutamcn t o o reserva 011 C tnbclecimeutos militnros)
,,>l,
4,° QIW as unidades, distrito do rocrutnmonto (' 1'(' '( J'\'U
c estabelccimuntos
militares ond(' não tenha huv ido in.livlduoa <1"0 pugurlll n!'l ta ali do Iiconçu (\ militar 011 d positudo C'1.\1<:10 nos termos do decreto n ," 11:4\)(;, dl' 10
do :\1"1',0 do 1fl~G, deverão
mviar om substitutç! o (!ti.
rclaç o uma declnrução
1l0S~O sentido.
5,° <lllo as rolaçõcs modelo li II as !I('{'IIIr:l'o is n <[110
KO r(\f(,1'(' o número
antr-rior sejnm enviadas ntó o dia 1)
do mõs Sl'gllilltO II. que diz( lU I't',peito ao ('OllllllHlo do rpgiõos (, govt'I'no~
lllÍlital'ol',
6, o (lllo, l'l\el'l>itlas as 1'pla('( l'S nOR quartéis g('nf'l" i. ~O
vOl'ifiquo so tOtlas ns lllJid:ult'S ('11\ ia!'. III os doelllu nt08
a Cjuo se 1'of'('l'r o n," 4,°, tlllllando (lo (1<' logo as IIl\(' \ . ária [l1'O\'idi'lndas do i(lI'JlJa ti qU(' o PI'Ol'(::; 'o ('om pl( to
da ontl'ada illljll'l'tl'rl\'t'lnl!'llt(\
at{' () dia 1.) de 'ada IIlt 8
nll :Ln Ht'plll'ti(:: o (ln. 1.1l Dil"('<,'.
o Ul'l'lIl do :\lini t'>J'ioda
Guerrn,
7.° QIII tt cOllfl'rl'IlCia Il <]110~n l'('fl'1' o § úni('o dI) Mtigo 4!?." do d(\('J'l\tO II," 11 :,tI)() , do 10 tIo ~fal'~O d( 1H2 "
dovo incidil' a, lH'cialllll'ntl':
a) 61>1'(\ IHI t'onstalll das n!lt('('\('s to(los o: indivlluo
n (1'J(\1ll tui <:OIlC\dida
1i('('Il<;a 110 III
('lU <lIU a lU' lIlas
dizom n ....
Ill\ito;
ó) ~l' as illl!>ol'tHncins t\ CI'ituJ':Hlas ., o (1, fa to nqlit\·
las <lUO O~ ilHli\'ídllo
c!oV('J'i:UlI, ati faz \)';
c) \'l'l'ilil'ar
s as J'pIH(:õ., Illod \10 D, (nd 1(ln p ln
unid:u!(\ , \ (III \ (,l'itul'lu!1I
(IJIl l'OllfOI'midnd(
l' >111Il pr sellto tI!'t '1'111in:I!:i'lo ;
d) Vl'I'jficilJ'
tI a
\ rb IR 1'1'1',\1' !1ft ~ a ta: . ll( 1i<, nç ,
militltl' o ('all('~(1 1'!I('l'itlll'adIlS IIU ('II 'II ,:ClJIl t» d. última
rola(:, o ('01'1'0 pond(\1ll ao olllutorio <ln
111ctÍ\ li imo
011

hajam

(I.

1'(1

POI'ttllH,jll ;
i') I),,!,ois

d( d \'idllIllPIÜl (onfl I'ida

('ndo a

n

!la (':t. II ('oJllpNpnt
illlula pl'lo dwf (lo l lado)

fado, (\)' (':al'ado

I',.J <:

d y

ti ultim t,
,ior
h r
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de Socrotnria na altura competente o a assinatura autonticuda com o sêln em hr.uico.
Qu • soja considor-adn urgente toda a corrvspondõnda I"ph'rPlül' ao «fundo de licenças» c urgouto c confidencial a que diga respeito a diverjrõncias ou dúvidas
havidns 0\1 sug ri(la:,; cm assuntos referentes
ao mesmo
fundo.
0,0 Oue se cumpra
exactamente
O dotorminndo
no arti~o :3 ,o da sr-c 'ito IY do ti cri-to 11. 11 :4U(i, de 10 de
Marco li' 10:znt dovondo :I" unidade , dlstrito do recrutamcuto
o 1'1' rerva (\ (', tal.eler-imentos militar(ls cornunicur à :L3 UI'paniç: o da L' Din'('ç'IO 0('1'111 do Ministório da. Gu na imo lintamont
qual a data e importância entrogu
na Ag ncia ~Iilitar,
10,0 Qu , quando a: unidades, <li trito elo rccrutamonto
c r (\f\ n 011 cstnboleeiruonto
militaros rvconhccnm ter
indov iilnmontc f( ito ntr '~n na Ag meia .Iilitar dr> qual<]u r im] ortüncia tI(· tinnda no fundo de Iiccn \,:1 , não doYl'I': o fazer
encontro
com iIII jloI'tilrll'i a. do mo: PS futuro , mas im oliei nr fi:1. 1 ,'partir;: o da 1.11 Dirüc<;i'to
.1'1'111 n . lia
Ilh, titlll\"
"
11.0 I 01' (' tn cleh\rminn<:: o ii('nm rcwog'llclas Il!'!s( guintt'. circuhl'
1 _-:n: 1: 13 I :\}\) 02(;, d(· ~O <III .Iaio eh
l\t ..tl, 1:14 J'.!:D
n:Z(i, ,1(· :.!~ tlc .Julho !ln H):.!(i, 1:148/
:3: ):?4-. :!(j, h':Z i d Julho
It H)21i,
>('C'pto o II. n 1.0 da
r f( l'idl ('il'~III<ll', a n.uI 1:?i1/:.?:Ii:H o 1:.!:3:?:n:n, do 18
d, :o\(\llluro (I· 1 :,!(j, 12'3 1:" 4, (ln ~~) (1· Outubro do
,H

0
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Resumo das importâncias para o fnndo de licença
Taxa de licença ..
Proveniência

~ Taxa militar

.

____

1>_
I>

Total ..•

o

total das taxas foi enviado à Agência Militar, à

ordem da B;" Repartição
nistério da Guerra, em __

da l :" Direcção Geral do Mide

de 192_
I

o

Presidente

do Conselho Administrativo,
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Direcção Geral- P Repartição

VIII) Tornando-se
urgentemente
necessário fixar certas disposições para melhor rrgularidade
da execução do
serviço das propriedades
e obras militares;
Tendo já sido a título provisório
fixada na circular
n.? 56, expedida pela Repartição do Gabinete em 22 de
Outubro
ele 1926, a constituição
em pessoal do comando de engenharia
do Govêruo Militar de Lisboa e do
serviço regional
das citadas propriedades
e obras mili-

tares
,
,.

Com-indo esclarecer
as atribuicõos
de certas entidades, em concordância
com o que está exarado nos diplomas existentes
e que não é fácil remodelar e substituir
de pronto;
Que, emquanto não fôr publicado o novo regulamento
sôbre o serviço das propriedades
e obras militares e
como aplicação
do disposto na base 16.a (Ordem do
Exército n.? 8) do decreto n." 11:856 e no § 4.° do artigo 49.0 e no artigo 1\).° do decroto n.? 12:017 (Ordem
do Exército n. ° 9), se observe o seguinte:
I - As atribuições
conferidas pelo regulamento
para
o serviço das Inspecções de Engenharia,
aprovado por
decreto D.O 26 de Dezembro de 1893 (Ürdem do Etcército n.? 23), na portaria n.? 1:203, de 31 de Dezembro de
1917 (Ol'dem do Exército n.? 1, de 1918), Da portaria
D.O
1:439, ele 3 de Julho ele 1918 (Ordem elo Exél'cito
D.O 9), na portaria
n.? 4:308, de 22 do Dezembro de 1924
(Ordem do Exército n, ° 15), e na portaria n. ° 4:620, de 6
de 1\1aio de 1926 (Ordem do Exército n. ° 4), ao inspector geral das fortificações e obras militares passam, na
parte aplicável,
para o director
da arma do engenharia; as utribúiçõos
conferidas
nos ses diplomas aos inspectores territoriais
passam em análogas condições para
o comandante
de engenharia
do G. 1\1. L. e para os
chefes das divisões e delegações regionais.
Os casos omissos, ou que ofereçam dúvidas, serão resolvidos
por intermédio
do administrador
geral do
Exército,
ouvida a direcção da arma de engenharia.
II - Nos termos do que se acha exarado nas atr:ibu'íções das diversas repartições
dos quartéis generais na
circular
n .? 55, expedida pela Repartição
do Gabinete
em 21 do Outubro de 1026, todos os pedidos ?1l comunicações das unidades e ostabolecimentos
que (ligam respeito ao serviço das propriedades
e obras militares se-
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rão dirigidos
aos comandos
das regiões ou Governos
Militares
respectivos,
os quais enviarão os referidos pedidos ou comunicações
aos chefes do S. P. O. M. para
informar
e só depois resolverão
se devem aqueles pedidos ser atendidos,
fazendo os remeter, no caso afirmativo, . ao administrador
geral do exército
e ex arando
também
cm tais documentos a sua informação
pessoal.
Obtido deferimento
aos pedidos ou comunicações
cm reforõncia e desde que se trato de projectar
ou executar
obras militares ou de assuntos que, pelo seu carácter especial ou técnico, sejam, nos termos da legislação já
citada, da competência própria do S. P. O. \1., pa8sam
tais assuntos desde então a ser tratados oxclusivarúonte
por êstc organismo,
o qual na seqüência dos trabalhos
indicados
procederá
em harmonia com o quo estava regulamentado
e com as instruções técnicas que tenha recebido da Direcção da Arma de Engenharia.
Em princípio, os organismos
do S. P. O. 1\1., por motivo do economia,
não ola borarão projectos
senão de
obras autorizadas
superiormente,
a não ser que se trate
do obras urgentes
de conservação
o de quantitativo
pouco elevado. Em todos os domais CaSO!'lp rocoder-ão
nos termos do artigo 8. o da portaria n. o 1:439 já citada
(Ordem do Exército n.? 9, de 1918).
Quando o comando do engouhuria
do G. 1\1. L. (I as
divisõos o dolegucõos
do 8. P. 0 .. 1\1". enviarem à D.
A. E. os projectos das obras, comunicarão o facto ao
comando do que dopeudem ,
III-Não
será autorizado
qualquer
orçamente por
verbas
administradas
por iutermédio ela 2.:l Ropartição
da 2.11 Direcção Geral do 1\1. G. som que ÔRSO documento tenha sido remetido
por intermédio da Direcção da
Arm« do Engenharia.
IV - Atendendo à falta de oficiais no S. P. O. :M. e
à vantagem
de por economia
de tempo, de ajudas do
custo, com deslocamootos
o de denposas com trausporto,
reduzir os doslocamcutos dõssos oficiais, silo provisóriamonte autorizados os conselhos admiuistrativos, em obras
cuja d(IRpofla não excede 50<M o <]IW sejam de simples
conservação,
a aeompa Ilhar o pedido da obra desojada, dirigido no comando do que dé[leuUOIll, das pro·
postas que alguns construtores
ou empreiteiros
idóneos
apresentem para 11 cxecucão dessa obra o CjIHl teuhum
sido obtidas num sumário
C011e1l1'SO Iimitu.lo previnmoute
efectuado.
O processo
respectivo
transitará
para o co-
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mundo de ong('nharia,
divisões ou dolegnçõos do S. P.
O. :\1., que o enviará à Direcção da Arma do Engenharia, q lIO por sou turno o romcterá ao 1\1. (1. para aprovaeno, se assim o entender
conveniente. Obtida essa
aprovucno
3. obra
poderá
então SOl' executada
som a
comparência 110 oficial de cngonharíu ; 11 c/c da obra seguirá os trâmites l'l'gulallJrtltar0s.
O disposto neste parágrafo não
porém aplicável nas
locn lidudcs onde tenha residência
um oficial do S. P.
O. 1\1•.
V - A partir
da data da recepção desta circular as
con tas corroutes das oln-as t{lw eram enviadas para verifieacão à 4.:l Repr rtição (1-.1 Direceão da Arma do Engouhariu
passam
fi. ser
renu-tidns para o mesmo fim à
2. ti R('partiçào da 2.3 Direcção (I eral do 1\1. G.
As coutas correntes
das pequenas
Obl'US (até 400~)
autorizadas
directaruent
pela Direcção da Arrnu de I~ngC'nharil1. continuam 11 sor enviadas ao seu respectivo
conselho administrativo,
onde SOl'< o verificadas.
é

(Circular

n. o 3:800, de 17 de Dezembro

do

1026).

ioi~lério da flaerra - 2.a Dir,c~ão Geral- 3. a n~parlição
L,''') Para cumprimento
do decreto n." 12:210, de 24
de Agosto último, e rt'gularizlt<:ão do fornecimento
a fazer, do estupofuciontcs,
pela Farmácia Central do l~:xórcito ás suas dclcgacõ :0;, unidades
o catabclecimontos
militares, misoticórdias,
ostabelecimentos de assistência
e beneficêuciu
c ainda. LI. outros devidamente
autorizados,
observa-ao o seguiutc :
1.o São considerados estupefacientes os seguintes produ tos:
a) Ópio e seus prf'parad?s
o~cinais e magistrais O ainda
os romé.Iios chamados anti-ópio ;
b) Fülhus de coca, eritroxilino COca ou doutras espé-

cios <ln IIue so possa. extrair
c) Cocaína bruta
d) E~()nilla;
e)

~[orfilla

O Sl'US

a cocaíua;
sais;

e I'Cl1S sais;

f) Cüuhamo o seus
nais,
:?o 0:-1 ostupefacicntcs
dos à Farmúcia Central

preparados

magistrais

e ofici-

n. que se refrro o n.o 1.0 pedido Exórcito pelas entidadell que
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estão autorizadas a fornecer-se dêsto Estabclocimcnto
serão requisitados em separado nas seguintes condiÇÕ0S:
a) Pelos médicos das unidades ou estabelecimentos,
e as requisições au tenticadas com o sõlo a branco e assi-

natura dos directores ou comandantes dos estabelecimentos ou unidades;
b) Pelos directores dos estabelecimentos
scientíficos
oficiais, devendo as requisições
ser autenticadas
com
o sêlo a branco e declaração de que se destinam a fins
scionttficos legítimos.
3.0 As delegações farão as requisições à sede em separado, assinadas pelo chefe, devendo observar-se para
a sua guarda, fornecimento e escriturncão,
o sl'gllinte;
a) Após a recepção e conferência serão fechados em
armário separado, ficando a chave na posse do chefe
da delegação, que será responsável pela sua guarda fl
legal fornecimento;
b) Poderão S01' fornecidas pelas delegações dêsto Esbelecimonto as ontidados a quo se refere o n.? 2.° e suas
alíneas, nas condições ali ospocíficadas;
c) O fornecimento individual só permitido por meio
de receita módica devidnment« assinada, com caructeros
bem Iogívcis, contendo além do nome do médico, a sua
morada e o nome e morada do doente, não sendo permitida a repetição da receita;
d) 'rodas as receitas do ostupefucientes
serão arquivadas, numeradas cm soparndo e rubricados pelo chefe
da dologncão com a declaração que foram aviadas.
e) Todas as requisições de ostupofuciontos
destinadas
ao serviço interno dos Hospitais
Militares, onrlo haja
serviço farmncõutico organizado, serão fcltas cm sopurudo;
f) As dologaçõos
organizarão
com as fôlhal-! rl\g'ui.amontares uma carga em separado destinada a oscriturar
mensalmente o movimente dos ostupcfacioutes
;
g\ O desdobramento
do recC'itllúr-io individual e das
reg uisiçõos das entidades q ue se forneçam da Furnuicia
Central do Exército, roapeitnntc
nos ostupofucicnres,
será feito monsalmoute
em separado flcando o desdubrumonto apcnso ao receituário;
11) Na sede dõsto Estubclccimonto
organiznr-so
há
tam b61Tl liJll fi carga em sejlal'tHlo;
.i) l\I ...nsalmolltú H(lrÚ fl'ito pelo choro da 4.11 , I"'C<:: o
um halanço dos C'stllpefaciontes t'ntl'egues à sua guarda
(I respou
abilidadoj
ó
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J) Trimestralmente
e com começo no dia 1 de Outubro ~o corrente ano ,e~viarão os chef~s das delegações
ao director da Farmácia Central do Exército um mapa
do movimento, por meses, extraído das fôlhas de carza
e referente àquelas substâncias;
o
k) Com os eI.ementos fornecidos pelos mapas das delegações e cantinas e com o resumo do movimento trimoatral da sede, será organizado pelo oficial encarregado da escrituração farmacêutica, a partir de 1 de
Outubro do corrente ano, um mapa geral, trimestral
do movimento dos estupefacientes, que será enviado À
Direcção Go r al de Saúde.
4.° Poderão os chefes das delegações sob sua responsabilidade e em casos do reconhecida e comprovada
urgência, fornecer requisições assinadas pelo interessado, nas quais consto o nome e morada do requisitante,
dos seguintes prflparados: tintura de ópio, Iáudano de
Sydenham e pós de Dower, contanto que a quantidade
fornecida não contenha mais de 0,25 de ópio oficinal.
5.0 Todas as requisições deverão trazer escrita em
diagonal, a tinta encarnarla, a palavra «estupefaciente».
6. ° As cantinas f::trmacOuticas será aplicável a doutrina dos artigos 1.0, 3.° e 5.° das presentes instruções
somente pllora fornecimento dos estupefacientes manipulados qu constam da respectiva carga.
7. ° 08 inspectores farmacouticos vigiarão o cumprimento destas dl'terminações comunicando ao director
da Farmácia
entral do Bxército as faltas encontradas.
8.0 ão considerados estupefacientes cs fórmulas inscritas no formulário
dos hospitais militares, com os núm ros: 254-, 409, 195, 461, 640, 148, 158, 164, 250,

701,
732,
139,
374,
572,

275, 730, 731, 460, 364, 421, 667, 251,
4~2. 527, 618, 708, 737, 101, 117, 122,
140, 1G8, 1~1, 217, 2G8, 736, 323, 334,
375, 379, 380, 381, 3R3, 398, 419, 409,
599, 624, 628, G6B. 677 e 378.

252,
126,
362,
437,

702,
131,
363,
559,

lini. tério da Guerra -!.li Direcçio Geral- 5.& Repartição
...~) Que se publique que a doutrina da circular u.? 9
de ta Repartição de 8 do corrente, só é aplicável nos
precisos tormos do determinado no artigo 2.° do regn-
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lamento para o abono de ajudas de custo a que se refere o decreto de 29 de Janeiro de 1907, publicado na
Ordem do Exército n. o 2, La série, do mesmo ano.
(Oircular n.? 10, de 9 de Dezembro de 1926).

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 5. a Repartição

XI) 1.0 Que aos oficiais do exército nomeados para o
serviço de chefes de gabinetes dos diferentes Ministérios
e para o cargo de secretários dos Ex.lnol Ministros seja
abonada a ajuda de custo n.? 1 no primeiro mês e nos
seguintes a mesma ajuda de custo reduzida. a 75 por
cento e por tempo indeterminado, isto 6, em quanto se
conservarem no exercício dos referidos cargos:
2.° Que aos oficiais que, por motivo urgente de serviço, sejam chamados a prestar serviço eventual em qualquer .repartíção da Secretaria da Guerra seja feito o
abono a que se refere o n. o 1.0 desta circular, não podendo porém exceder o prazo de 180 dias.
3.° Que o referido abono tenha lugar a partir do mês
de Julho do corrente ano económico.
(Circular n.? 9, de 8 de Dezembro de 192G).

Ministério da Guerra - 2.& Direcção Geral- 5. a Reparli~âo -

ta

Secção (Transportes)

XII) LOQue 08 oficiais pertencentes àH unidades on
estnbelecimentos militares aquartelados nos arredores de
Lisboa, que possuam bilhetes de assinatura, têm direito
ao abono da importância eorrespondonto ao cu to da
passagens diárias em caminho de ferro, ida e regres o,
quando, por motivo de serviço, tenham de se util'zar
dêsses transportes nas linhas cm que são válidos os m smos bilhetes.
2.° Que a importância a abonar mensalmente não poderá exceder a duodécima parte do custo total da respectiva assinatura.
3. o Que as unidades ou astabolecirncntos militares iudicados devem enviar a esta Repartição uma r ilação
acompanhada das guias de marcha justiticativas do referido abono.

4.° Que

o preço

do cada passncr(,Ill deverá

~ 1 quo o l'....
~~(l'leo
sta d o diispeu deri
erra se
a competente requisição.
(Circular

XU1)

insorta
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1 • St~rie

n."

tivesse

I:> •

3, do 10 de Dozembro

Que a circular

n ,"

r),

ser icual

t
sido utilizada

do 1926).

do 21 do Março do 1921

na Ordem do Exército n." 5, L" série, do mCHm~

ano, passe a ter a soguinte roducção :
1.0 Qlln aos' oficiais com família lcgnlmcnto constituída, q ue dora VUIlÍl' fo rem transferidos
por conveniência
do serviço, ó permitido r 'quPTOl'ClU a êsto Min stério da
(' III l'l I, ,01' : I li fllH', r o da r).a Hl'parti<;ào
da. 2." Di rcc<;ão Gerul, a concessão do transporto de suas mobílias
quando efectuado cm caminho do forro, ou do O,'C('8f\O
das suas bngagpn'1, quando por via marítima entro o continente c as ilha udjacentes.
2." Pura efeito d .. transporte
em cuminho de forro,
não poderú Ler requisitado, l'IU qualquer das circunstâncias, um vag, o, devendo o despacho SOl' efectuado sob a
del:'igull<;l () «Porção de mobília» o de harmonia com o
n." 1 dus instruções
contidas no verso do original do
. respectivo modêlo.
B. ° Quanto no n-ausport
do excesso tlt> bagagem II"
vudo 11. efeito por \ ia marítima entre o continouto o ilhas
adjaceutos,
ap(llws ('!'lI, é h' autorizado
até o limite JIIÚ~'iJl10 de trê
1lI -tros cúbicos.
4:' (tue os cOlUaudmttt's ou chefe 8011 cujas ordens
os oficiuis servirem só mandem ao sou do~tino os rl'C(tl!'-

rimcntoB deferido
(fllUll1lo cOll~cientemollto possum in!'ormar:
a) Qu o l'equoront
vh·o normalmente
com sua famí~
lia;

.

b) Qne tem rasa n molJília próprias;
c) Que III o tem outro 1'c'ndimC'utos q uo não provenham
.los Sl'US n n('imontos (](I catl'goria.
5.° A falta do ,luson·âIlI·ia das dispo~ições contidas
Jl(I, ta cin'ulul'
importll, pllra a ontidntl(' q\ll1 tiver couro
rido a r('([uisi~l1.O, fi l'l'sponsabilidudl'
PI cuniál'ia da importância resppcti\,:t.
ti." J\ conl'(I.,!lo d(', t(l transporte s ('essarft tmn dopro sn l!l' normalizo a itunçno econvmica do País.
(Circular

11.° 2,

do 8 do Dozcmhro

do 192G).
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Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral- Direcção do Serviço Veterinário
Mihtar- 3,& Repartição
,

XIV) Que todas as unidades e estabelecimentos militares do exército enviem, até 5 de cada mês, ao Depósito
Geral de Material Veterinário e Sanitário, um mapa
mensal das alterações do material veterinário em carga,
ocorridas durante o mês.
(Circular n.? 135, de 27 de Dezembro de 1926).

linistério da Guerra-3.'

Direcção Geral-a.a

Repartição

XV) a) Que os requerimentos dos oficiais autoros de
quaisquer publicações que pretendum qnH seja autorizada
a aquisição destas pelos conselhos administrativos das
unidades e (>stabelecimentos militares, quer tais publicações sejam ou não por qualquer forma subvencionadas
pelo Estado, não terão solução desde que não sejam
acompanhadas de quatro exemplares de cada volume,
sendo dois destinados à biblioteca do Ministério da Guerra
e dois à biblioteca do estado maior do exército;
b) Os referidos requerimontos e os exemplares das publicações qU(\ os acompanhalD serão dirigidos à 5.a Repartição da 3.11 Direcção Geral do Mini 'tório da Guerra,
qu tem de informar os roq ueriuiontoa e diatriburrã
os
quatro exemplares, nos termos da alínea a), quando venha a ser concedida a antorizacão pedida;
c) Se a autorização requerida não fôr concedida, os
quatro exemplar(ls serão restituídos ao seu autor, ao
mesmo tempo que lhe fõr comunicado o despacho do requerimento;
d) Fica por esta forma substituída a determinação 3.&
da Ordem do Exército n.? 13, de 6 de Novembro de
1925.

lapa da distribuição do contingente para 1926

1.> Sbi
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Ilillistério da Gucrra- 3.a Direcção GeralQue

80

Estado III

publique o seguinte:

XIV) Mapa da distributcão do contingente do 1026 para o s
giõt's militares e pelos distritos do recrutamento o reserva, n
13 do Julho do Un8.
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N.· 1

Secção do recrutamento

~iço da, armada, a encorporar em 1927, pelos governos e rermos das alíneas a) e b) do artigo 2.° do decreto n.? 4:51:13,de

Número de mancebo.
que entraram no sorteto

Allnoa

<I)

637

AlInea b)

7:256

Contingente

I

AlInea a)

Alinea b)

-

298

I
~

299

18:630

-

766

I

250

8:820

-

363

335

5:157

-

214

I
I
I

252

1

-

...

1:774

5:337

1:691
1:730
48:624

-

219

-

69

_-

71

1-

-

Aoa di. trilo!
de reorutamento e reserva

Aos governos
c l'cgl~o. militarei

AlIneaa)

pedido

-2:000

I

Alínea

b)

-

93
107
58
40

---

80
100
170
60
92
95
169

-

68
99
90
106

-

58
89
67

---

46
48

-

-

71
54

33
3G
71

---2:000
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liaislério da Guerra - Direcção do Servi~o de Admiuislração !liIilar
3. a Reparlição
XVlI) Que os conselhos administrativos das diferentes
unidades e estabelecimentos militares, que tenham de
efectuar arrematações nos termos do regulamento parti.
a formação de contratos em matéria do administração
militar, de 16 de Novembro de 1905, organizem os respectivos cadernos de encargos com a antecedência necessária para que os mesmos sejam previamente aprovados e poderem efectuar as arrematações, tendo em
vista os prazos estipulados pelo citado regulamento.
Os cadernos de encargos relativos às arrematações
para o fornecimento de forragens a verde devem dar
entrada nesta Repartição até 28 de Fevereiro.
linillério da Gaem - Direcção do Serviço de Admioislraç1o Alililar
4! Repartição
XVIII) LOQue por cada ração de forragens que, Das
respectivas relações de vencimentos de solípedes das unidades e estabelecimentos do exército, fôr liquidada como
«vencida», seja abonada, ao respectivo Conselho Administrativo, a quantia de /;30, por conta da verba orcamental de 800.000~, inscrita no capítulo 5.°, artigo 32.0,
da tabela do despesa do corrente ano económico, sob a
rubrica: «Para ferragem, curativo e medicamentos dos
sclípedes do exército e dos de oficiais não arregimentados, etc.»,
Para os fins indicados, devem as companhias, esquadrões ou batarías, mencíonnr no final das citadas rolacões de vencimentos a ímportãnr-ia total vencida, com a
seguinte verba:
Ferragem e curotiuos de solipede«
Número do rações vencidas a tS30
"
§ único. ~ste abono substitui o determinado no artigo LOdo decreto n. ° 9: 136 de 21 de Setembro do
1923, inserto na Ordem do Exército n, o 10, 1.11 série,
do mesmo ano;
2.° Que o abono a que aludo o n.? 1.° seja feito a
partir do mês de Julho do corrente ano, inclusive, devendo os consolhos administrativos efectuar os aques
correspondentes aos meses em débito, tendo em atenção

l' Série
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o disposto no referido n. ° 1.° e seu parágrafo, saques
que, de futuro, serão mensalmente calculados pela importãncia vencida no mês anterior;
3. ° Que a importância recebida pelos conselhos administrativos, nos termos dos n.OS 1.0 e 2.°, seja mencionada na conta m/B, com a rubrica «Ferrugem e curativo de solípedes» e escriturada
como receita do seu
fundo de «Diversas despesas».
(Circular n. ° 4, de 1 de Dezembro de 1926).

liailtério

da Guerra- Direeçio do Serviço de Administração Militar
4. a Repartição

XIX) 1.0 Que, a partir de 1 de Janeiro de 1927, os
D. R. R. fiquem adstritos, para efoítos de administração, à unidade activa da arma de infantaria do seu número, quando esta esteja aquartelada na mesma localidade.
§ único. Os D. R. R. n.OI 4, 16,20 e 21, que não funcionam na localidade onde está aquartelado o regimento
de infantaria do seu número, ficam adstritos, para os
efeitos indicados no n. ° 1.0, respectivamente,
aos batalhões de caçadores n.08 4, 5, 10 e 11.
.
2.° Que os oficiais e praças de pré em serviço nos
D. R. R. sejam abonados de todos os seus veucimentos
pelo Conselho Administrativo da unidade a que o respectivo Distrito esteja adstrito, sendo os oficiais considerados adidos à mesma unidade e bem assim as praças
de pré se não pertencerem [LO seu efectivo. As praças
reformadas continuarão a receber os seus vencimentos
pelas unidades a que pertencem.
3.° Que os Conselhos Administrativos dos regimentos
e batalhões referidos no n. ° 1.0 e seu parágrafo satisfaçam às requisições de expediente e diversas despesas,
etc., que lhes forem feitas pelo chefe do distrito que lhe
estiver adstrito, tendo em atenção os limites das respectivas dotações.
Estas dotações serão, mensalmente, sacadas pelos referidos Conselhos Admiuistrativoa, pela importância do
seu duodécimo, e incluídas na respectiva conta modêlo B
com a epígrafe: «Div('r.::ls despesas do D. R. R. n,0 ••• »
ou «Luzes do quartel do D. R. R. n.? ... », etc., fazendo-se a justificação da correspondente despesa com os
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respectivos
documentos
em separado dos respeitantes
à
unidade.
4. ° Que os Conselhos Administrativos
dos D. R. R.
oncerrom as suas contas no dia 31 de Dezembro do corrente ano, entregando
seguidamente
no Conselho Administrativo
da unidade activa a que ficam adstritos:
os
seus registos;
o saldo «contra» acusado pela conta modõlo B do referido mês do Dezembro o a importância
do
sou fundo perurnnonto,
dando o devido destino ao saldo
de outros fundos não moncionados.
So O saldo acusado
pela referida conta modêlo B fõr «a favor» recebê-lo hão
do aludido Conselho Administrativo.
A conta modelo B do Dezembro de 1926 de cada um
dos D. R. R., será, depois de devidamente
liquidada,
enviada, pela Repartição
competente,
ao Conselho Administrativo a que o respectivo D. R. R. estiver adstrito,
cumprindo 11 êste Conselho Administrativo
entregar
na
Agencia
Militar com destino ao fundo de reposições a
im portüucia do sal (lo «contra», acusado pela mesma conta,
ou receber da mesma agôucia a do saldo «a fuvor s , liquidando, por essa ocasião, com o D. R. R. qualquer
diferonca que se verifique entro a importância
do saldo liquidado e a qlll', como tal, tiver recebido ou pago.
5. ° Que, com u im portãncía do fundo permanente ontroguo pelos D. R R. no rogimonto ou batalhão a ql10
ficam adstritos,
soju roforçudo o fundo permnnonto destas uni.ladea, habilitando-as
assim a ocorrer às despesas
privativas
dos mesmos distritos.
0.° Que, por ocasião da primeira fiscalizucão à gerência dos Conselhos Administrativos
dos regimentos
o bntnlhões referidos nesta circular, sorá, aimultãnonmonte,
fiscalizada a grrôncia e respocnvo encorrumento
doI contas do Conselho Administrutivo
do D. R. R. quo lhe fica

adstrito.
T:" As rcquisiçõos a que alude
desta circular podem ser sutiafeitns

U

1.& parto do 11 o 3.°
em dinheiro, quando

o chefe do D. R. R. assim o desejo. Neste caso, os Coosolhos Adminietrutivoa
dos rogimontos e batalhões do que
trata o roforido H.O :3.0, abonarão, por cédula, no chefe

do D. R. R. que lho estivo

adstrito , uma importância,

não superior
no duodécimo
lia sua dotaeão orçtuuoutul
para «J)iv(lI'Bas dPHIH'SIlS)), dovoudo (I.'ta cédula '01· monsalllHlutc rl'sglltada
(~Olll a apresonta<:ão
dos conm!JlOndontos dOClllUonto8 de dpspesa.
(Circular n. o 5 do 9 de Dezembro de 1926).
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N.o 1

DmCtã~ do Serviço de Administração Ilililar
P Rfparlição

XX) Para
devida execução,
publicam-se
as novas
tabelas de dotações para:
«Diversas
despesas»;
e Consêrto e renôvo de instrumentos
músicos»;
«Expf'diente
das bandas de música» e e Consêrtc o rcuovacão do viatur:t::;», das unidades e ostnboleciruontos
militares, aprovadas por dospaclio mini. teriul do :.H do mõs findo.
Diversas despesas
Arma

Direcção
2

de Engenharia:
da arma

regimentos de supudores

mineiros

Regilliollto
de sapadore
n." 1 ...
Rcgim nto de sapadores

~ 11.°2

6.0008 (a)

de engenharia
:

mineiros

32.00015 (a)
mineiros

...

1 batalhão

di pontonciros
.
1 cornpnnhiu de torpedeiros.
.
1 rflgim mto de t...lograf ta: l..
1 regimento de apadoro
do caminhos
de forro . . . • . . . . . .
1 batalhão de automobili tas I . .

5 companhias

de trem automóv

1.a a 4. a companhia
5.11 companhia
..••....
E~ 'ola prática

de

::r.

20.0008
:3.0006
3[).000r5 (a)
35.000tS (a)
14.0U06 (a)

1:

5.0008

ng(lnhnri:t.

30.0005 (a)

. .

20.0006 (a)
6.00015 (a)
5.000:5 (a)
úOO~ (a)
2.0008 (a)
3006 (a)

f

Cornpr ende

%

Compr CD!(> a vcrb

n vi
otc.

ta

e jornal

verba par

aqui iÇ.1Ofie livros e

p ra a compr

c:;trallgdro,

de livro,

pub licaçõosa sillatll~as de

desp lias e trabalhos do gabmete,

1." Série
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6 depósitos territoriais a, 250t$ • •
Comando da arma de engenharia.
•
Arma de artilharia:
Direcção da arma de artilharia .
Comando de artilharia do govêrno militar de Lisboa.
. . . . . . ..
Comando da defesa :fixa (marítima)
do Põrto de Lisboa,
. . . ..

1.500t$ (a)
5006 (a)

6.5006 (a)
3.0006 (a)
3.0006 (a)

4 regimentos de artilharia ligeira a
6 batarias:
Regimentos n.OS 1, 2, 4 e 5 a

48:000t$.

. • . • • . • . . 192.0006 (a)

1 regimento

de artilharia ligeira, regimento n.? 3. . . . . . . . . .
3 grupos mixtos de artilharia a 4 bataria a 32.000t$. . • . . • . . .
1 grupo de artilharia a cavalo a 3 batarias . . . . . . • . . • . . .
3 grupos de artilharia de montanha a

3 batarias
2 regimentos
6 e 7) a 6
1 regimento

a 24.000,$ . . . . . .

da n.? 8.
2 batalhões

de artilharia pesada (n.os
bata rias a 12.0006. . .
de artilharia super-peaa. . . • . • . . . . .
de artilharia de costa a

10.800iS.

. . . . . • . . . . .

1 grupo do artilharia de costa .
4 batarias de artilharia de defesa
VE'l a 5.000t$.
. . . . . • •
1 companhia de especialistas
. .

• •
mó-

• .
. .

51.00w (a)
96.000,5 (a)
40.0006
72.000~ (a)
24.0006 (a)
12.000,$ (a)
21.6006 (a)
6.0006 (a)
20.0006 (a)
4.000i$

4 grupos de trem hipomóvel a duas
companhias:

(N.oS 1 a 4) a 10.0006 ..
(N.o 5) . • . . • • . •
1 escola prática de artilharia

i.

40.000,$ (a)
12.0006 (a)
21.0008 (a)

Diversos serviços da arma:
4 inspecções do artilharia

1

a 300~

1.2006 (a)

Inclui a dotaçãõ para o campo de tiro de Alcochete,

1· Série
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1 depósito geral de material de guerra
territorias
de material
de guerra a 250;5 . . . . . .
1 musou militar. . . . . . .

1.800~ (a)

6 dopósitos

1.5006 (a)
600~

Arma de cavalaria:
Direcção da arma de cavalaria

6.0001 (a)

2 brigadas de cavalaria:
2.0006 (a)
3.0006 (a)

Brigada n.? 1. . . . . .
Brigada n. ° 2. . . . . .
11 regimentos de cavalaria:
Regimento n.? 1 .
Regimento n." 2
Regimento n." 3 .
Regimento n. ° ~
Regimento n.? 5
Regimento n.? 6
Regimento n. ° 7
Regimento n. ° 8
Regimento n. ° 9
Regimento n." 10.
Regimento n.? 11.
Para o regimento de cavalaria n." 8
com 2 esquadrõ<,s aquartelados
fora da sua sede, mais. . . . .
Para os rllgimontos de cavalaria
n.o, 6, 9 o 11 comum esquadrão
aquartelado fora da sua sede,
a 1.500~ .....
1 escola prática do cavalaria • . . .
o

••••

50.0008
55.000t5
52.000~
52.0008
52.0005
50.000~
55.0UO~
52.000~
52.0008
b2.0006
50.0006

(a)

(b)
(c)
(c)

(d)
(e)

(j)
(9)
(d)

2.500" (f)

4.500zS (d a)
40.000~ (a)

Di versos serviços da merma arma:
ln pocção de cavalaria.

. • • .

Arma do infantaria:
Direcção da arma de infantaria

o

3008 (a)
7.5006 (a)

25 r gimentos de infantaria:
2 regimentos a 25.0008 lo • • o.
50.0008 (h)
23 regimentos a 21.6008. . . • . 496.0008 (h)
1

Regimentos de infantaria n.O 1 e 5 aquartelados em Lisboa.
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Para um batalhão aquartelado fora da
sede do regimento i
.
3 butarias do metralhadoras índopentes a 4.000~ ~ • • • . . . . • .

1.' Série

2AOOll (h)
12.0006 (a)

12 ~atalhões de caçadores:
11 batalhões a 12.000~ .
1 batalhão 3 ••••••
2 batalhões de ciclistas a 10.000;))

• 132.0006 (a)
14.0001,~ (a)
20.0006 (a)

2 batalhões do metralhadoras:
1 batalhão 4 • • • • •
1 batalhão
Escola prática de infantaria.
Diversos serviços

•

.
•

15.000~ (a)
1;3.bOOtS (a)
20.00015 (a)

da mesma arma:

5 inspecções do infantaria:
500 (a)
300l\ (a)
1 O·) (a)

1.o. J uspecção.
2.& Inspecção ••
3. li Inspecção.
4. a Inspcccão .
5.:1 Inspecção.

180,S (a)
180;5 (a)

Serviço do saúdo militar:
Direcção

dos' Serviços

de Saúde.

companhias do saude :
4 companhias (LA a 4.') a 3.500a
1 companhia (5.&) •••.•••.
1 Escola de Serviço do Saúdo • . .

G.OOO" (a)

i)

•

14.000,5 (a)
4.000,5

(Il)

GUO' («)

Diversos serviços de saúdo militar:

5 inspecçõos i
Ln inspocção .
2.:1 inapocção ••
a.a inspocção .
4. inspecção.
II

5.0. inspecção .

GOO (lt)
4;)0,5 («)
aOO:5 (a)
300· (a)
300,$ (a)

Regill1cuto (It' iufautruia II.' 2!'í fllllllulLnto e ueh r <lu tarado
lia lIurtn.
2 Para
IlS hatarias
(lo lI11:tralhadol·<.IHdos reghncuto
de infantaria 11.°' 2.1, 21 o 25.
3 Batnlhao
de caçador s n." 5 nqnartnlado
l'1II Lisbon .
• llatalhao do uietralhadoras
n.' 1 aquartelado
OIU I isbo .
I

UlII

hntalhão
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ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 1

1 Depósito Geral de Material Sanitârio . . . . . . . . . . . . "
4 depósitos territoriais de material sanitário a 250~ . . . . . . • .•
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6.000($
1.000,$ (a)

Hospitais:

1 Hospital Militar Principal

60.000,$ (a)

4 hospitais militares regionais:
Hospital
Hospital
Hospital
Ilospitnl

regional
regional
regional
regional

n. o 1.
n.? 2.
n." 3.
n. o 4.

30.0006 (a)
5.000~ (a)
1.500tS (a)
1.500,,5 (a)

Serviço Veterinário .Militar:
Direcção do Serviço Veterinário Militar
1 E~cola de Serviço Veterinário Militar. . . . . . . . • • • . • •

5 inspecções:
1.:1 inspecção.
2. a iuspocção .
3.11 inspecção.
4.11 in peceão .
5. a ins Ill'cção .
1 Depósito Geral de Material Vetcrinário e Sidprott\cnico . . . . . .
4 <lf'Jl6sitos n-rritoriais a 2i'>Oa • • •
1 Hospital Militar Veterinário Principal ! •.••••....•..
Serviço de Administração

5.000,$ (a)
3001S (c)
2506 (a)
2f>0I5 (a)
250t$ (a)
250tS (a)
250~ (a)
2.800tS (a)
1.000;$ (a)
]8.760,$ (a)

Militar:

Direcção do orviço de Administraçãc
:\filital' • . • . . . . • . . • . .

7.5006 (a)

5 companhias do udministraçllo militar:
4 companhias a 4.000 . . . .
1 companhia.
. . . . . . .
1 Escola Prática do Administração
1itar, • • . . . • • • • . •

. .
. .
)Ii. .

16.000tS (a)
5.0006 (o)
25.000/5 (a)

1 Iuclui-so a v rba necessária para o e quadrão de enfermeiros
hípicos.

1.- Série
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Diversos Serviços de Administração
5 inspecções de administração

Militar:

militar:

2.400~ (a)
1.800~ (a)

1._ inspecção.
2. ins pecção .
3.1\ inspecção.
11

1.2001$
1.2006
2.4001>
6001>

4. _ inspecção ,
5.- inspecção.
Conselho de recursos

(a)
(a)
(a)

(a)

Ministério da Guerra (La e 2.11 Direcções):
As verbas consignadas neste artigo para o conselho
administrativo da Secretaria da ,Guerra passam para o
conselho administrativo da 1.11 e 2." Dlrocçõcs Gerais
do Ministério da Guerra, ficando a seu cargo o expediente e diversas despesas da Inspecção Superior da
Administração do Exército.
Quartéis generais:
Govõrno militar de Lisboa {
Quartel general da La região militar 1.. • • • • • • • • • • •
Quartel general da 2.:1 região militar t. • • • • • • • • . .
Quartel general da 3.a região militar i. . . . . . . . . . • •
Quartel general da 4." região militar i. • • • • • . . • • • •
Distritos

N.?
N,o
N.O
N.o
N.o
N.O

de recrutamento

9.000·

(a)

G.0006 (a)
6.0006

(a)

2.6006
3400"
2. GO<),S
2.(\0015

1 .
2 .
3 .

2.9()();$

2.700·
3.300'-

;~.300tS
2.9 I>
3.0006
3.1006

8 .
9.
10
11

1 Inclui-se
a dotação
mais e veículos-

16.000j} (a)

e reserva (i):

4.
5 .
6 .
N.? 7 .

N.O
N.O
N.o
N.o

20.0001> (a)

para o

8

rviço do rccen enmollto do aui-

1." Sória
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N.o 12
N.o 13
N.o 14
J:f.o 15
N.o 16
N.o 17
N.O 18
N.O 19
N.O 20
N.o 21
N.O 22
N.o 23
N.O 24:
N.o 25

1:!\

H.o 1

.·.

.. ·.
.

...·

2.800B
3.300~
3.2006
2.700/j
2.80015
3.2006
2.9006
3.0006
3.500,$
2.8006
3.5008
2.500;5
2.5006
2.500tS

Capitulo 2.°, artigo 29.°
Aeronáutica militar:
A verba do 6.000 consignada neste artigo para Inspccção GoraI da Acronàuticl1 :Militar passa para Direcção da Arma da ~\oronántica.
As restantes
unidades do aeronántica
militar continuam com as suas dotações orçamentais.

Capítulo 2.°, artiqo 33.°
Mini tério da Guerra (3. a

O

4. n Direcções):

As v rbas consignadas neste artigo para o conselho
administrutívo
do estado maior do exército passam para
o conselho ndministratiyo da 3.a o 4.a Direcções Gerais
do Miuístório da Guerra.
Serviço do torpedos fixos:
S, o mantida

a

dotaçõos

orçamentais fixadas para

o serviço do torp dos fL·os.
Arma do infantaria (i):
ronôvo do instrumentos

Conserto

músicos:

25 regimento

do infantaria.
caçador s,
1 r gim nto d sapadores do caminhos de ferro.

12 hatnlhõe

d

38 X 1.155 . . . . . . . . ..

13.890,)
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Expediente das bandas do música:
Para as unidades acima referidas
38 X 9006 . . . . . • . ..
Arma do artilharia (a):
rara conserto e renovação do viaturas:
1.0 grupo do trem hipomóvol •
2.° grupo do trem hipomóvcl .
3. ° grupo de trem hípomóvel .
4.° grupo de trem hipomóvol .
5. o grupo de trem hipomóvel . •

I
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34.200~

8.000t$
6.00015
6.000é

6.000t5
14.0006

(a) Desde a data da sua constituição segundo a nova lei orgânica do exército.
(I» Desde o mês de Dezembro do corrente ano até Novembro
do mesmo ano mantém a dotação anterior.
(c) Desdo a data da sua organização a 4. esquadrões. Até essa
data mantém a sua (lotação anterior.
(d) Emquauto
tiver apenas 3 osquadrõcs na sede a dotação é
de 5O.000~.
(e) Desde a data da sua instalação !lO quartel de Lisboa. Até
C~3a data mantém a dotação anterior.
(f) Desde a data da sua constiturção a 4 esquadrões com dois
destacados.
Estas dotações reduzem-se a 50.000$ cmquunto existirem só 3 esquadrões
aquartelados
na mesma sede, a 52.5(X)!5
emqanto tiver um só osqundrão destacado.
(lJ) Desde a data da sua constituição a J esquadrões. Emquanto
tive!' apenas 3 osqnadrõos
na sede a sua dota ...ão ú de I)O.()()(Vi.
(lt) Para os regimentos
do iufanrnria
n.O' 1, 21 e 2ií, desde o
mês de Dezembro
do corrente ano. Para o regimonto de infantaria n.O 5 desde o mês em que se aquartqlou
em Lisboa. Até ao"
'referidos meses mantêm as dotações auterioros.
(i) Desde 1 ue Dezembro de lU26.

Xotct8.-1 .• Para as unidades e serviços c. tintos 'ou que ·e CH
eorporararn cm outras unidades ou serviços vigora a dotação anterior.
~.' As dotações constantcs desta circular são anuais.

(Circular

D_ o

3, do 1 de Dezembro do 1926).

4.°_ Declarações
I) No antigo edifício do Crédito Predial, 'I'ruvessa do
Santo António da Só, 31, 2.°, d sdo O dia 18 do Dczemhro do ano próximo passado, encontra-se iustaladn a
inspecção das tropas do comunicações.
No referido edifício também so encontra instalada li
Direcção da arma do cavalttrin.

V Série
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Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
II) Que os processos
e mais documentos de transferência a que aludem os §§ 1.0 e 2.° do artigo 55.0
4. a parte, do regulamento geral do serviço do exército
dos oficiais das diversas armas habilitados
com o curso
do estad? maior, mas não perten?ontes
ao .corpo do estado maior ou ao quadro dos capitães do estado maior
devem .s~r enviados às dirccçõe~ das armas a que aque~
los oficiais pertençam,
quando tais documontos não hajam
do ter qualquer dos destinos consignados nas excepções
previstas na La parte da circular desta repartição n. o 60
de 6 do corrente
mês; devendo por tal motivo serem
desde já enviados às mesmas direcções os processos privativos actualmente
em poder da 3. a Direcção
Geral
deste Ministério.

lI;dlstério da Guerra - 3. a Direcção Geral- Sec~ão de Carfo9rafia
III) Que, por despacho de 10 de Janeiro de 1927,
foi aprovado o Regulamento
para o recrutamento
de DoR nhadores
da
ocção do Oartografia
da 3. II Direcção
Geral do Mini tório da Guerra que baixa assinado pelo
coronel do corpo do stado maior, Alfredo Carlos Pimentol Mar., chefe do estado maior do exército, intorino •
Regulamento para o recrutamento de .desenhad.ores
da Secção de Cartografia do Estado MaIOr do Exercito

A fim de facilitar o recrutamento
do pessoal da divisão do desenhador
s da Secção de Oartografia
do estado maior do exército, são substituídas
pelo disposto 110
pros nto roO'ulamouto as condiçõ s, para o mesmo fim inortas na Ordem do Exército n. o 2:3, 2.3 série, de 6 do
Novembro li 1026.
Artieo 1.0 Poderão ser admitidos como desenhadores
da ~a('~ito do Oartografia do estudo maior do exército os
oficiais d qualquer arma ou serviço, d patente inferior
fi. dr corou 'I, pertencontes
aos quadros activos do exército

(incluindo
os milicianos em efectivo serviço) da re0,1 r for-mados quo para o exercício dessas fuuçõos
demonstr .m tor as nec ssária
aptidões.
Art. 2.0 Os oficiais quo, nus condições do número antorior, d sojom oxerc r essas funçt cs, enviarão ao os-

serva
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tudo maior do exército, polas vias competentes, declara.
ção devidamente' documentada em que demonstrem satisfazer às seguintes -condições :
a) Ter o curso de qualquer escola militar de habilitação
para o grau de oficial, com indicação da data em que
concluíram o respectivo curso.
b) Ter bom comportamento militar.
c) Ter aptidão para o desenho topogniflco, comprovado por cópia recente de um trecho, da livre escolha
do declarante, da carta do ostado maior 1/20:000, de dimensões não inferiores fi 1/4 de fõlha da referida carta.
1.0 As condições das alíneas a) e b) poderão ser comprovadas por copia ou oxtrato legal da respectiva fõlha
do matrícula.
2. o A cópia a que so refere a alínea c) será autenticada por ontidado militar idónea, com a declaração do que
foi executada pelo próprio punho do candidato.
Art. 3. () Os oficiais que, em virtude da documentação
apresentada, sejam julgados aptos para o exercício das
funções de desenhador, serão inscritos em lista especial
por ordom de mórito e, tendo em atenção essa inscrição
e as vagas esístentcs, serão chamados a praticar na
Secção de Cartografia, por tompo não inforior a 3 mesos.
1. ° Quando a aptidão do qualquer dos candidatos,
acreditada nos termos da alínea c) do artigo 2.° do prosento regulamento, se confirmo durante ti. prática a que
se refere O presente artigo, poderão, prévia proposta do
chefe de doseuhndorcs
o boa informação
do chefe da
secção, ser detinitivamento
providos nas vagas oxistontes no quadro do deseuhndoros.
Quando a. mencionada aptidão se não confirmo serão
dispeusados do serviço e dovidatnont substituídos, por
ordem de inscrição na lista nntorformento referida.
2.° Os oficiais providos nas vagas de des nhador s do
quadro da Secção de Oartografia nos termos do número
anterior, poderão SOl' dispensados do serviço desta, por
proposta fundamentada do chefe dos doscuhadoros e informação do Chefe da Soc<;ito, sempre que a sua aptidão
deixe do se manter ou o sou rendimento do trubalho soja.
considerado doficiouto.
:3." Os oficinis desenhador s do quadro da
cção de
Cartografia ti ixarão do pertencer a êsto quaudo forem
promovidos ao posto <lo coronel.
Art., 4.° Os oflcluis desenhadores da Secção do Car-

1.'
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tografia terão direito, qualquer que seja a sua shuação
militar, ao soldo, gratificação e melhorias correspondentes à sua patente no activo o na situação do nrrcgimeutados, com excepção da gratificação de guarnição em<.luanto esta for abonada em condições actuais.
Art. 5.0 Aos oficiais desenhadores da Secção do Cartografia -serão abonadas as seguintes gratificações especiais, pagas pelo fundo de cartas a cargo do Conselho
Administrativo do Estado Maior do Exército.
a) Por cada matriz ou cromos de uma fôlha da carta
1/25:000 ou 1/100:000 do Estado Maior, 200:j.
b) Por cada matriz ou cromos de uma folha da carta
itinerária do Estado Maior 1/250:000, 1008.
c) Por cada trabalho especial a importância que fõr
arbitrada pelo Chefe de desenhadores da Secção e proposta do Chefe do Estado Maior do Exército pelo Chefe
da Secção de Cartografia.
1.o Para fazer face ao acréscimo de despesa rosultante da aplicação do disposto no presento artigo, SertL
desde já aumentado de b50 ao preço de venda de cada
fôlha das cartas pubiicadas pelo Estedo Maior do Exército.
2.0 No preço de venda de cada exemplar das cartas
militares do novo tipo, tor-so há em conta, para a sua fixação, a despesa ofectuada com os trabalhos de desenho
. que lhe correspondem.
3.0 A gratificação a que se refere o presente artigo
será paga, no final do mês em que o trabalho a que corre penda tenha sido considerado concluído, mediante rotação enviada pelo Chefe da Secção de Cartografia, ao
Con elho Administrativo do Estado Maior do Exército.
Lisboa, 14 de Janeiro de 1927.- O Chefe do Estado
Maior do Exército, interino.-Alfredo Jt[ay, coronel.

liuislério da Guerra- 3. a Direc~ão Geral- t' Rcparli~âo
IV) Ou li puhlicação do decreto n.? 12:451, inserta
na Ordem do Exército n. o 15, La série, de 192G, devia
mencionar: II Por t r saldo com inexactidões novamente
se publica o seguinte diploUlu.
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Rec'tl ficaçôes
Na Ordem do Exércilo n.O 15, 1.. série, de 25 de Novembro de
1926, a p. 962, f. 11, onde se lê: «rogul amonto de abonos de 192-!»,
leia-se: «regulamento
de abonos de 1904,,; p. 9G2, 1. 24, onde se lê:
.1925-1926», leia-se: ..1926-19~7,,; p. 96li, 1. 40, oude se l ê: «Comaudo Militar de Viseu», leia-se: .Comando Militar de Yisou ... (2-1)~;
e 1. 41, onde se lê: Comando Militar de ll..ngl·a do Heroísmo
(t 'nstelo) .'.
(2i)>> leia-se: «Comando Militar de Angra. do Heróismo (Castelo».
Na Ordem do Exb'cito n.s 13, 1.' série, de 15 de Outubro rle
1926. a p. 7U6, onde se 10: «Ministúrio das Cclóuias-cDirecção
Ucral Militar», leia-se: .Millbtério da Guerl'a- Rouartíção do Gabinete ...

Abílio Augusto

Está conforme.

Valdêe de Pa88o~ e Sousa.

o 1.

0

Sob-Clíefe,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

17 DE FEVEREIRO DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(I.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. o -

Decretos

Pre idêoda do Uini~lério
Deoreto

n.O 13:137

Usando da faculdade que me confero o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Mini tros do todas as Reparti~õés:
Hei por bem decretar, para valer. como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São separados do serviço, com 50 por cento
do respectivo vencimento, todos .os magistrados,
funciõnários civis e oficiais (lo exército e da armada que tomuram parto na preparação
ou na e."{ecu~íto dos movi.
meato revolucionários
do mês de Fevereiro corrente.
§ único.
ão substituídos
todos os funcionários
cívi qno n. o trilham \'<'Ilcimen.tos pagos pelos cofres do
E. tado o cujo. pro\" ntos consistam cm emolumontos ou
ou tra r 11I1Hl r:t~ilo v ntuul.
Art. 2, o 1:-:eluda ba i.' 11 do serviço a todos os sargentos
do ixército, da armada, da guarda nacional republicana
e (la zuurda fiscal quo tomaram parto na preparação
ou
nn oxccuç: o dos movimentos
r \'olucionários
referidos
110 artigo ant rior.
§ único. Os sargentos
quo tiv rem mais de quinze
ano
do. erviço
orno reformados
com 50 por cento da
pensão r spf'ctinl.
Art. :3,o I:~ dada hnixn do serviço 11!4 praças do C.'<1I"
cito, da armada, da guarda nacional republicana
o da
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guarda fiscal, de graduação inferior a sargento, que fora
da acção dos seus legítimos comandos tomaram parto
na preparação ou na execução dos movimentos referidos
no artigo 1. o
Art. 4.0 São separados do serviço todos os oficiais do
exército e da armada que, tendo obrigação de tomar
parte activa na repressão daqueles movimentos, mantiveram uma atitude neutral.
Art. 5.0 São licenciados todos os sargentos do exército, da armada, da guarda nacional republicana e da
guarda fiscal que se encontrarem na situação prevista no
artigo anterior.
§ único. Os sargentos que tiverem mais de quinze
anos de serviço serão reformados.
Art. 6.0 São expulsos da respectiva corporação todos
os chefes, agentes o guardas de .polícia que se manifestaram contra o Govêrno da Nnção durante os movimentos revolucionários a que se alude no artigo 1.0
Art. 7.0 Os indivíduos abrangidos pelos artigos antecedentes, bem como todos os da classe civil que tenham
tomado parte na preparação ou na execução dos referidos movimentos revolucionários, são postos à disposição
do Govõrno, que lhes fixará rosidõncia obrigatória em
qualquer localidade do território da República.
Art. 8.0 A individualização das pessoas incursas nas
diaposições dos artigos antecedentes será feita, dentro do
prazo máximo do oito dias, por uma comissão composta
de oficiais do exército e da armada, nomeada p lo Govêrno.
Art. 9.0 As conclusões dos trabalhos da referida comissão terão plena execução depois do aprovadas pelo
Governo em Conselho de Ministros .
.Art. 10.0 Os oficiais ou sargentos do exército e da armada, da guarda nacional republicana o da guarda fiscal abrangidos por êsto decreto, que 80 encontrnm UM
situações do deserção ou do ausência ilogttima, serão domitidos ou terão baixa do serviço.
Art. 11. o ~sto decreto entra imediatamente om vigor
e revoga toda a legislação m contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridad s a quem
o conhecimento e execução
do pr sento decreto com
fOr~t\ do loi pertencer o cumpram o façam cumprir e
guardar tam íutcirnmcnto como 11 .lo s contém,
Os Ministros do todas us Repartiçõ s o façam imprimir, publicar e corror. Dado n08 Paços do Governo da
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República, em 15 de Fevereiro de 1927.-ANTÓNIO ÓsCARDE FRAGOSO CARMONA-Adriano
da CostaMacedoltfanuel Rodrigues Júnior- João José Sinel de CordesAMUo Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - António Maria de Betteneourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo Mendee de ltlagalhães-.F'eZisberto
Alves Pedrosa.
Presidência do lllDi.tério
Decreto n.· 13:138

Exigindo :lo situação anormal criada pelos últimos
acontecimentos medidas tendentes a evitar a repetição
de tam nefastos abusos, que tam profunda e justamente
alarmaram o País;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1~~6,sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São dissolvidas as unidades do exército e
da guarda nacional republicana que, total ou parcialmonte, tomaram parte nos movimentos revolucionários
do mês de .Feverril'o corrente.
§ único. Os Ministros de todas as Repartições tomarão as providllncias necessárias para execução do disposto neste artigo.
Art. 2.0 ão dissolvidos todos os centros políticos e
a sociações de qualquer natureza que, directa ou indirectamente tenham tomado parte na preparação ou na
execução dos movimrntos a que se refere o artigo 1.0,
ficando desde já caducos os ar:endame~tos das respectivas casas, mesmo quo estas SOJam destinadas ou ocupadas para muis do que um fim, devendo ser pelo governndor civil cumpetente mandados arrolar todos os
bens e pertences dos mes!l1?s centros ~ associnçõos e as
casa entregues aos r spcctlVOS senhorios.
S LU Os bons arrestados serão postos cm I)raça, revertendo o s u produto para os hospitais civis das suas 10culidtldos.
S !?u Só com nutoriza~ão do GovOrno, por intermédio
do governador civil competente, será consentido qualquer arr ndumeuto de propriedade que se destine a sede
de associa<;ão ou centro de qualquer natureza, sob pona
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de prisão sem fiança até que lhes sejam aplicadas as dísposições do § 1.0 dõste artigo.
§ ~.o Todo o proprietário que consentir reüniões de
carúcter politico em sua casa será havido como cúmplice
e sujeito às mesmas penalidades do parágrafo anterior.
§ 4.° Aquele que alugar ou facultar quarto ou qualquer parte de casa de que seja proprietário ou arrendatário, tanto para roüniões políticas como para a prática
de actos revolucionários, e ainda os que consintam a armazenagem de artigos contrários à ordem e ao sossõgo
públicos, serão presos sem fiança o havidos como cúmplices, sem prejuízo das penalidades dos artigos anteriores.
Art. 3.°]i revogado o decreto de 6 de Dezembro de
1910, que, para cessação de trabalho, regulou o exercício
de se coligarem operários e patrões.
Art. 4.° Êste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga toda a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém,
Os Ministros de todas as Reparticõcs o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Governo ,da
República, em 15 de Fevereiro do 1ü27.-AN'fÓNLO OsCAR DE FRAGOSO CARMONA - Adriano
da C08ta Macedo - Manuel Rodrigues Júnior - Joflo José Sinel de
Cordes - Abílio Augusto Valdêe de Pa,~S08 e Sousa - .
Jaime Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio César de Carvalho Teixeira - Joflo BeloJosé Alfredo Mendes» de Magalhf1es - Felisberto Alves

Pedrosa.
Ministério do Interior - ncparti~ão da Segurança Pública
Deoreto n.' 13:139
As contínuas alterações da ordem pública e a eclo lo
do último movimento revolucionário conduziram o spírito do Govêrno da República a tomar urgentes medidas
que assegurem a ordem o a disciplina sociais.
Nestas circunstâncias e tendo eh .gudo ao conhecimento do Governo que dos dlforont s organismos policiais muitos dos seus funcionários o agentes se envolvoram no aludido movimonto:
Usando da faculdade quo mo confer o n, ° 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 2G de Novembro d
192(3, sob proposta dos Ministros de todas 11 Repartições:
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Hei por bem decretar, para valer como lei, o sezuiute :
. Art!go 1.o S~o. dissolvid~s. as c?rporações policiais dn
ll1yestlgaçã? crlmll1a~, a.dmllllstratn:-a e de segurança pública dos diversos distritos, as quais serão reconstituídas
com fi possível urgência. tendo em atenção o disposto
nos regulamentos respectivos em vigor.
Art. 2.0 Aos diferentes governadores civis do continente e ilhas adjacentes é cometida a faculdade da dissolução e reorganização de que trata o artigo 1.0 dêste
decreto.
Art. 3.° Êste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, em 15 de Fevereiro de 1927.- AN'róNIO ÓsCAR DE FRAGOSO
CAHMONA - Adriano
da Costa Macedo _ Manuel Rodrig1leS Júnior--JoeLo
José Sinel de
Cordée _ Abílio Augu8to Valdês de Passos e Sousa-Jaime A freixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues _ .Júlio Oéear de Ca/'ualllO 1eixeira - João BeloJ08é Alfredo Mendes de J.fagalMes-Felisberto
Alves
Pedrosa,
Heo1:.Uloftçôes
,T:l 01 dem do E:r.lrcito 11.° 1, 1." série, do cO~'r~llte ano, p. 88,
1. 32. onde ~e lê: .militares"! d.eH' ler-se "O, OfiCl~US c sargentos»;
e na p. 89. J. !l, dc\'em er ehulluaua" ati palavras "por espaço não

interior

a quatro m se

»•

Abllio .AlIgu.~to raldês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o

1.0 Sub-Chefe,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

7 DE MARCO
, DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(l.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.o Iliuislério

Decretos

do Comércio e Comunicaçõe. - Secretaria Ceral do Ministério
e des Smiço de Obm Publicas
Decreto

n,· 11:988

'I'ondo
m vista o pur('(' r da comissão incumbida de
estudar a rcclumuc;õcs acad('micas:
.81Jl nome da Nação, o G?vCrno da República decreta,
para \'1\1 'r como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A de 'ignaçãO (lo .engenheiro»
pertence aos
diplomado
com qualquor doi'! cursos nacionais a secuír
. id d
b
Indicados, por ordem de ~ntlg.u.1 a e:
a) Cursos do engt'nh:\rla militar e de engenharia civil
e Jc minns da nntiua E ·cola do Exército;
b) Antigo cur o Ode ngenbeiro construtor
naval da
E. cola J.. T avul d Lisboa ;
c) UI' o de ngcllhciro hidrógrafo
da Escola
aval
de Lisbo: ;
d) 'ur ..o

de

ong nharia

da antiga

Academia Poli-

tá .uica (lo P ,rto ;
e) Curso do engenharia

industrial
dos antigo InstituIndu. triaii'l
Comerciais de Lisboa
POrto;
Cursos do 1l~l'llhllrin. do Instituto Superior Técnico;
fi)
ursos do l'ugpnhciro
agrónomo
o d eugcnhoiro
silvicultor
do ln ríturo -'uporior
do Agronomia
ou dos
ln ·titutos que o prec dorum ;
to

I)

1
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h) Cursos de engenharia militar da antiga Escola de
Guerra j
i I Cursos de engenharia
da antiga escola de ongcuharia anexa à Faculdade
de Sciências da Universidade
do
Pôr to ;
j) Cursos de ongonharia da Faculdade
Técnica da
Univrrsiôade
do Pôr to j
. k) Cursos de engenharia
militar da Escola Militar;
l) CUl'HO de engenheiro
geógrafo das Faculdades
de
Sciencias ;
m) Cursos de artilharia
da antiga Escola do Exército
e do ar-tilharia a pé da antiga Escola de Guerra e da
actual Escola Militar.
§ único. No uso de um título di} engenheiro 6 obrigatório mencionar
a qualificação
do diploma
que o confere.
r
Art. 2.0 E mantida
a designação
de enp;!'nheiro maquinista
naval aos actuais oficiais maquinistas
da armada.
Art. 3.0 Para a admissão na Escola Naval do Lisboa
dos candidatos
a aspirantes a engonboiros maquinistas
navais sor;\' xigido do futuro, como habilitacão
scientífica c técnica,
o primeiro
ano do ongouha-ia
mocâuica
do Instituto Superior Tói-nico ou da Faculdade Técnica
da Uuivereidndc
do Pórto.
§ 1.0 Os alunos aspiruutos a ongonhoiros maquinistas
navais,
simultüueamrnto
com um curso especial de (lois
anos na Escola Naval, froqür-ntarüo,
no Instituto
uporior Técnico, as cadeirns de máquinas de vapor, do máquinas térmicas
(excluindo
as do vapor) e do turbinas.
§ 2.0 Depois do obtido o diploma do engenheiro maquinista
naval,
poderão
os reforirlos cngoubviros completar,
no Instituto
Su pcrior 'I'écnico ou na Faculdade
T<"cn ica (la U nivors idade do POrto, os cursos de rng- •
nhariu oloctrotécnicu
011 do ongonharin
moeünica destas
escolaa, contando-se-lhes
aR cadeirns quo tenham
orrespondentes no seu curso ol'pecial.
Art. 4.0 Aos diplnmados
com qualquer
cur o do nsino técnico
industrial
médio 6 conferida n dosignacão
de «ap;rnto técnico do engenharia».
§ único (transitório).
g mantida a d(\sig-na~lIo d «cngonhoiro auxiliar» aos diplomados
pelo actuais Institutos
InduRtrinis,
l1. quem,
atõ (h~COITidos trinta dias sl'tbrt\ a.
pllhlica~ão
do prrsollte ri creto, tiv rrll1 sido conferidos
()s rosp ctivos diplomas, à faco da logi 'lação vig nto.
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Art. 510. A08 diplomados

com os cursos médios de inantigoe Institutos
Industriais
e Comerciais
de Lísboa o Pôrto e aos antigos condutores com mais
~ ?ez anos de serviço ~a sua profissão. é gu.rantido o
direito de receberem o diploma de engenheiro pelo Instituto Superior
Técnico ou pela Faculdade
Técnica da
Universidade
do Põrto se 0& n-spectivos conselhos escolares re onh cerem o valor dos seus trabalhos.
Art. 6,° Para os efoitos da admissão à primeira matrícula
no Instituto
Superior
Técnico é equiparado
o
curso geral dos Institutos
Industriais
ao curso complementar de sei ncias dos liceus.
Art. 7.° O conselhos escolares do Instituto
Superior
'I'écnico e da Faculdade
Técnica da Universidade
do
Põrto
ficam autorizados a organizar
cursos complementares de quatro anos, destinados a receber os diplomadns dos actuais Institutos Industriais que, por indicação
do r spectivos
conselhos escolaros, sejam merecedores
de prosseguin os 8'US estudos, a fim de obterem um diploma de <>ogenheiro.
Art. 8. o Ao diplomados pela Escola Nacional de Agricultura
d Coimbra é conferida a designação
do a agrid striru

dos

CUltOI' R di plom:1do s ,
Art. 9.0 Aos diplomados
pela Escola Técnica Socundária de Agricultura
do Santarém é conferida a designa~' o do cr zen tos ap:rícolas D.
Art. 10.~]~re\'ogado o artigo 1.0 do decreto com fõrça
de I ,i n.? 4:01-1, d 28 de Mar<:o de 1918, na parto em
qu conter
aOS diplomados
pelo Instituto Superior do
Agronomia
o título do doutor.
,
Art. 11. o (transitório).
A: d~slgnação. ~ctual de ?eng?nhoiros indllstriuis»
conferIda aOS oficiais de artilharia
do. antiga gs ola. do E.'órcito o aos oficiais de nrtilharia
P da antigt E~cola do Guerra e ~a actual,I<:l:cola Militar ó substituída
P la do «ong<,nhelros fabris do oxército».
Art.

12.0 Da harmonia

com a base xx do decreto com
de 19:?6, os futuro oficiais da nrma <1(\ llrtilll'lria que 1.'0 hahilit(llll, no
ln tituto Sup rior T~cnico ou na Fa(:u1<~a~o Técnica da.
Uni\' 'r.id:td
do Pôrto, com cur os espccHllS, qnll os propar lU fi faz r
l'\'j('o na fábricas
que hoje dl\]leudem
do Arti(\llnl cio gxôrcito, ser: o denominados
aongonhei-

fôrçn (1 loi n.? 11: 56, do 3 do Julho

lO' fabri do o:ército ~.
Art. 1:3,0 Os ogonh iros

diplomados.

por

08colns de
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engenharia
estrangeiras,
de categoria
equivalente
às escolas superiores de engenharia
portuguesas:
Instituto Superior Técnico e Faculdade Técnica da U niversidade do
Põrto, são obrigados a registar os seus diplomas na Secretaria Geral do Ministério
do Comércio e Comunicações.
§ 1.0 O registo dos diplomas é gratuito.
§ 2.0 Os actuais diplomados
devem registar os seus
diplomas no prazo de seis meses, a contar da publicação
dêste decreto.
Art. 14.0 Os diplomados
com um curso de engenharia
por escolas estrangeiras
s6 poderão exercer a profissão
do engenheiro
em Portugal
quando tenham feito o registo a que se refere o artigo 13.0
Art. 15.0 A equivalência
elas escolas de engenharia
estrangeiras
às escolas superiores
de engenharia
portuguesas será fixada pelo Govêrno, «m diploma esp cial,
sob parecer fuudamontado
das escolas supcrioro
de engenharia:
Instituto Superior Técnico e Faculdade Técnica
da Universidade
do Põrto.
§ 1.0 Quando não Iõr reconhecida
essa equivalência
poderão
os interessados
requerer lhes soja permitida a
apresentação
e defesa, perante o Instituto Superior Técnico ou Faculdade
Técnica da Univoreidado
do Porto,
do um projocto de engenharia
da sua livro escolha A
aprovação
deste projecto
dá-lhes direito ao registo de
que trata. o artigo 13.0
§ 2." (transitório). Ficam dispensados
da apresentação e defesa dum projecto do eng nhuria, como acto preparatório
do registo de qll(\ trata o parágrafo
anterior
do pr sente decreto,
os actuais diplomados
com cursos
de engenharia
estrangeiros.
formados por escolas deugonharia
que confol'em di plomus do engenheiro hu bilitando ao oxorcício legal da profissão do ongcuhciro nos
respectivos
patscs.
Art, 16.0 A nom nclatura
fixada neste dr crcto será.
adoptada nas respoctivas
organiza<;:õ<,s de
rviços.
Art. 17.0 Ficam incursos
nus diRpoHi<;:õos elo § 2.0 do
artigo 2:30.0 do Código Penal os indivíduos que infringirem o disposto no presento decreto na parte r .lativa ao
uso do títulos.
Art. 18.0 Êsto decreto entra imodiutam nto om vigor,
ficando revogada a logislueão cm contrúrio,
om esp cíal a lei n." 1:G3 , do 2:l dr Julho d 1924, u lei
n.? 1 :664, de 6 de Setembro
d 1924, o anulada a loi
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n.? 1:698, de 17. d.o Dezem?ro ~e 1924, na parte em que
confere aos oficiais de artilharia o título de enzenheiro
industrial.
Determina-se
o con~lCcimento
de lei pertencer

o

portanto a todas as autoridades
a quem
e execução do presento decreto com fõrça
o cumpram
e laçam cumprir e zuardar
tam inteirameute como nêle se contém.
o
Os Ministros de todas as Repartições o façam ímprimir, publicar c correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, cm 29 de Julho de 1926.- António Óscar de

Fragoso Carmona - José Ribeiro Castanho - .Manuel Rodriçues Jtmior=-s Joãa José Sinel de Cor'des-Jaime
Afreto» - António Maria de Bettencourt RodriguesAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - João Belo .Artur Ricardo Jorqe -Felisberto
Alves Pedrosa.

.

!llIli'Iério da 11I,lrul ão Pública - Dmcção Geral do Ensino Secundário
Decreto

n.O 12:425

Grave problema
andava irrcsolvjd~ há muito na ins'trução secundáriu,
com dano do ensmo o clamores
de
todos.
upl'rabundftncia
do .matl\rias,
suporubundüneia
de horas do aula , abundftnc13.8 tantas quo, ao contrário
do ditado latino,
c julgavam
nocI~'as cm extremo, e até
,

contruproducontes
bom. O rosultudo

no alcance desejado de sabor muito e
paradoxal era patente a todas as vista'-lJH'SmO
às mono atiladas:
quanto mais se pretendia fazer saber, cada. voz reulmcnto se sabia menos.
Andá\'llmos
fnleados
cm matéria de pedagogia liceal.
(lUUlldo Ll'ihnitz disso que as sciências se abreviavam
a par
pa '80 do seu progro iso tinha d~'cl~rto em vista
a sue ssão da: sua sínteses cada Vl'Z mais amplas. Porqtle o mutcrial scientífico,. õsse acumula-se numa progr!',; ão H'rtiO'illo~a, a <!<'saÍ1:tr a sua nprel'nHão e 1'0tl'nl,:l'I.o. 1IIC',m~ cm ramOS limitado , os espíritos do maior
eapal,jdadl'
cnvergadura.
QuC'ror tra fegar tudo para
O c<'robro do rccipi ndúrio
<,scolar é uma tentativa de
antt'mão
ahortada
cotnO a do ton I das Danaidcs - o
qu a toda a hora cntra por um lado sai pelo outro
'(}utÍ

i in contillenti.
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Â especialização
aqui exerceu,
na melhor das intenções, uma influência prejudicial.
Cada um J?1'egava a preponderância
das disciplinas da sua lavra. Estes, os clássieos, o benefício espiritual e cultural das humauidadea.
Outros, os modernos, o desenvolvimento
das sciêucias ,
a marca saliente e o préstimo útil da mentalidade hodíerna.
Outros,
os últimos chegados,
falando do outrolado da barricada,
queriam que, em vez de tanta cerebraçãc extenuante,
se atendesse
imperiosamente
à musculatura e à revigoração
do aluno. E como a todos as ..
sistia razão, cada um pretendia a parte de leão nas horas.
e nos programas
dos liceus, e muito -muito
para o latim,
já que não podia sor o grego, pura. as literaturas,
par&
a educação
humanística,
- muito para a matemática,
para a física e química, para as naturais,
pam. L1 biologia, para 11 riqueza da educação positiva, - muito,
quanto pudesse sor tirado para os exercícios corporais,
para a gimnástica
suoca , para a educação física, Todos
estes muitos so ajeitaram,
mais mal que bom, atravancando os horários,
inchando
os programas,
retendo Q>aluno nas aulas o dia inteiro. Uma inflação a mais.
Como todo o órgão tem dl'fesa protectiva
de capacidade funcional, o cérebro
da criança busca eximir se à
fadiga ; repuxado por todos 08 lados, sem pausa uoui ropouso, perde a atenção e 11 retentiva, subtrai-se à inquisição p(~noRa. Tal foi o remate duma pedagogia
temorüria no sou 0XCOSSO.
IIá, pois, quo comprimir, o fortemente,
custo o que custar - compressão
nas horus soguidas
e nos programas
exuberantos,
comprossão
na própria duração do ciclo liceal. Há qU(\ humanizar,
di~tl HÜ assim, o ousiuo, reduzi-lo às coudicôes humanas da psicologia e da "ida iudividual e socia], Atalhe-so
à indigestão actual; l'llSiIH'-SO
monos, para se saber mais. Ouça-se a filosofia popular;
quo afirma que quem muito abrange POU('O lIpcl'"ta.
Esta necessidade
inelutável chamara já n atenção e o
cuidado dos Ministros trnnsactos.
Tinham-so feito inquéritos e nomeado comissõcs ; d0Hse trabalho íicarum projectos de programas
e do ajoitumouto
d discipliuas.
Mas domaaias so mantinham
ainda. ];jra pr ciso ('NC UI',
muito
mbora em muitos dos ramos
em que o~ profes~o)'(\s t!<'s(\jarinm 10uvà\'l'lll1out
doutrinar
mais largamflnt(\, ciosos do seu sabor o npl icn.<:ão. Ahrüviar foi
o loma do Governo, mas abreviar por método
nn.o po
arbitrio.

V Rária
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A tarefa foi longa o espinhosa;
as dificuldades surgiam a cada passo, mas era forçoso checar ao resultado. 0, e~~ino do. l!cl'u tornara-se
ju~tam~nto uma questão pública a exigtr uma solução sutisíutória,
radical e
pronta. ~or satisfat6ri~ so apresenta, sem que so possa
dar por isenta do defeitos, apesar dos exames reflectidos
li que foi sujeita.
Do nenhum modo presumo do perfeita.
'I'ais 'prosunções
criam. ilusórias o criticávt-is ; a questão da instrução soeundárin preocupa lá fora vivamente
as administrações
pedagógicas;
debatem-na as escolas,
as acad r ruias , os parlamentos.
os gabinotes ministeriais
e os estatutos promulgado
traem a indecisão dos espi~
ritos ou a variabilidade tia orientação. Entro nós mesmo
S0 tem agitado
desde muito. No estado actual da situação docente c disct'nto dos liceus, o ponderado o sentir
dos entendidos e dos interessados. julga o Governo quo
a proposta 6, nas circllllstânC'ins presentes,
umu molhoria aceitável
O adoptávcl,
trazendo remédio 11 um mal
qu vom do longe, o n qU(I se não podo permitir continuacuo.
Ao estatuir um curso gNal o um curso complomen tar,
pr -paratório pum u. in~trllçfto slll~priol'! bifurcado .om 10trns e ern sei '!lcias, perfilha-~e a directriz ostancloci-la até
agora, uliás muito <li'cutívpl; 010 se quis levar até aí o
refazimcnto do ensino :;('(!l1ndÍlrio, anulando a dicotomia
vigont«, (1'10 fu~ilitl1 o propósito
de redução dI' tempo,
Mas encurta- .o-Ihe rasga(lnn1<'ote um "no.
curso inteiro do: liceus, até aq ui de sete anos, pnRsu a Ror de
sois.
ma economia no tempo da sua duracão total.
~ TO curso
prlJpriallll !lto do cinco ano,s hlt. ainda um
grau inter1ll6(lio; efectl\'am()nt~) :l~ mntél'llls .(II,;pnspram-so d' forma que OR tr(\8 prllnelros
anos l1lCIUPlll
um
corpo r<>glllar (le cn~ino ('!orn('lltar, que lovarão como
~ah('d:d do instrucllo aquele
quo não puderem ir al6m
nu f1'l'q iii ocia do liceu.
I
Opl'rou-. o a sinlpliticll~llo, n ordflnacito o a modificação da' maU\rias e S('I1S progrnmas,
seleccionando
o cabrdul IltilizÍl\'t'1 do conhecimentos
para o cur~o ~oral c
a dnuh';na
lll'(~l'. s:írias
para o curso complementar
do
ac<'. so às l'!H'olns 'upl"rior s .
.lLsirn ~O ohhwl\ a r('(II1\: o 110 número da horas somaDuis (~oll'lagl'ndas It ('lula .di~(·iplina O a distribu'i(:llo aril'llnjoll .. o dI' lllO(}O It dnmllllur at6 ao razoávol lt uurnçl10
-dn~' hora.
colnr\\j5
cada dia.
one .dem.Ro·lhe (.IUlfim a horas de distracçi.l.o e re-

°

l

d.,
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pouso, e as horas em que a sós consigo
desenvolva
e
enriqueça o seu espírito,
londo, reflectindo,
estudando,
desenvolvendo
o juízo e a memória,
armazenando
e arrumando conhecimentos,
por esfõrço auto-didáctico.
Oessarão as queixas tantas vezes e por tantos modos proferidas contra a acumulação
das aulas.
À dispersão das mesmas disciplinas, fragmentadas
em
extremo, obviou-se quanto possível,
concentraram-se
os
cursos com vantagem,
distribuindo-se
gradativamente
cm
grupos de anos.
Ao português
o a tudo quanto diz respeito a cousas
portuguosas
deu-se lugar primacial;
antes de tudo e
acima de tudo, o conhecimento
da nossa língua, do nosso povo, da nossa Pátria.
Grande
responsabilidade
pesa sôbre os que tom de
ministrar
õsse onsino ; dõlos depende a formação da cousciência esclarecida
do cidadão
português,
e o manejo
. desta bela língua, que tanto carece do ser defecada das
barbaridades
que a corroem
o re tituída à sua pureza
castiça, qUA tam maculada anda por culpa procisamonte
dos instru ídos.
À língua latina não pode dar-se mais larga murg 'ffi,
tomos do contentar-nos
com o seu onsino olomeutar, aliás
ampliado para os quo seguem a carreira do 1 tras.
As línguas estranhas
concedeu so mais amplo lugar,
oomo orn do direito. Três idiomas possuem hoje prcorninência para o homem moderno, qualquer que soja a ocupação
a quo intcligcntomcuto
80 JI'UiqUB -pl'ofi8SÕ('S
libernis,
sciontíficas,
indnstriais
o com 'reiais:
o francês,
o inglês e o alemão.
Entendia-se que não ora possível incluí-los conjuntamonto no pl'Ogrn.ma llce-il , e daí a alternativa
Pl'l'l' ituarla pura o itl~10s c para o alemão tul libitum, ou 3.
admissão do inglês com exclusão do alemão. Franqu ou-se a êsto 1l~ora o lugar quo devo dar-so-Ihc ; lião poderá ensinar so a preceito,
mas ministrur-so
há o sufícionto para qllo possa ::;('r um instruuH\lIto d tl'llhalho o
do próstilllO p:l.l'a o nlllllO diligl'llt<, na sua ral'rl'in
futura. A falta do alomi'\o tC'm sido muitas yez 8 Iam ntadtt como 01('11I00to hojo in8ubstitnívol
do ('llltura.
A noc:ão proprianll'nto
das lit( rat\lr:ts 1'1' (\rvou-s( par
a s('<,c:flo do 1('tr!1l-1. A ('I-\ta o à do sci(\!l(,ias há lima disciplina comUIll, n lilo!;ofia, abl'angl'ndo a p'licolo~i/l., a 1(,gica, C a hii'\tória sncÍnta da filosofin OIU a doutrina
'umária das grandos idons caruiais nesto ::lI! 1110.
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A geografia e à matemática
concedeu-se a conveniente
~xte~sl1O, assim como às sciêucias físico-químicas
e naturats.
Mereceu especial atenç-ão a educação física : para os
.exercícios gimnásticos
dividiu-se a população e~colar em
três classes por idades de 10 a 13, do 13 a 15 e mais
do 13. Em cada grupo extremam-se
os fracos e fortes
pa.ra proporcionar
o osfôrço físico à robustez.
Não e esquece o papel do desenho o a utilidade do
.adestramento
do mesmo na figuração gráfica.
A prestação
das provas do exame teve de resumir-se.
Não mais se prolongará
por Agosto fora essa época que
tem do e tal' conclusa em 31 de Julho. Pauta-se
o regimo da escolha dos livros. Rrgula-so
O recrutamento
do profo soros e a in.pl'cç-ão do ensino secundário exercida por um corpo sell'ccionado do competências.
Ao promulgar
O te plano do estudos sento o Govêrno
ter cumprido
um dr\'er
do conscionciu ; nesse cumprimento s empenhou compenetrado
<1(' que o obrigava a
melhoria tam dcsrjada da instrução pública e da situaçi'l.o dos quo ensinam (I dos que ap.rendem, para aumentar a efieiõncin duq 1lC'!e. e o proveito destes.
Em nome da Naç-ão, o Go\"l\rno da Ropúbllca
Portuguesa doer ta, para valor como lei, o seguinte:

Estatuto da Instruç.ão Secundária
CAPÍTULO

I

Organização dos liceus
Artigo
'tradu

nOR

1.0 A instl"lH;ão secund!lria

oficial

é minis-

liceus.

rt. 2.0 Em carlu c:.pitnl de distrito haverá um liceu.
s 1.0 • Ta: cidades do Lisboa, Porto o Coimbra íuncío-

nn~n rl'specti\":l.mente

cine.o, três o do!!' liceus,

um

dos

quais cm cada cidnd do rtinado exclusivamente
a alunos
do 81'.'0 foruiuiuo§ ~.o
olltinllUlll c .istindo os .1icl'll~ de 1haycs, Guimurãos, Lnruvgo, póvoa ~(' Varzim .0,' otúbal.
~ :3.0 S rito cria(lo
liceu
femininos
em todas as
caj;itai
dl. di"tl'ito cujos lieru tonh am durunto três anos
('011 iocutivo
\llI1a frC'<jiil'llcin m/dia anllal do alunas suprior

a cellto C "inté.
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Art. 3.° Serão extintos os liceus que durante três
anos lectivos consecutivos
não tenham obtido uma freqüência média anual de conto (' vinte alunos.
§ único. Ficam oxccptuudos da disposição dêste artigo os liceus a que se 1'01' ro o urtigo 2.°
Art. 4.° Todos os liceus dovorão instalar-se em cdifícios próprios
ou dovidamcnt
apropriados,
com terrenos adjuntos para recreio, exercícios di' gimuástica ejogos,
o oonvonicntcmonte
dotados do mobiliário escolar o material didáctico.
§ nico. 'rodos os licous deverão possuir laboratórios
com material suficiente para domoustraçõcs
(I trubulhos
práticos de física, química, miuorulogia o geologia, sciências biológicas e instalações do goografia o do desenho,
cujas direcções serão rospoctivamentc
confiadns pelo reitor a um dos professores dos grupos correspondentes,
dovendo a oscolha recair, sempre qu fOr possível, cm diroctnr~s do classo.
Art. [) o A direcção dos liceus compete aos r itor s,
como chefes dos respectivos ostabolecimontos
do ensino ;
serão nomeados pelo Govõrno do entre os profcssoros
efectivos do quadro respectivo, indicados pelo conselho
colar cm lista tríplic .
~ 1.0 A oloição realiza-se om Julho o a nomeação 6
válida por cinco anos, devendo o reitor nomeado entrar
om oxorclcio no dia 1 do Outubro H('gllintll.
§ 2." O lugar do reitor l' incorn putívol com qualquer
outro cargo público que o inibu do rogulnr dosomponho
das suas funções,
não lhos sendo permitida cm caso
algum a direcção do qualquer outro estabelecimento
do
Ei:it:ldo.
A}'L G.o Os roitor0S dos liceus são ohrigarlos à r0gl'n
cia dI' sois horas de li<:ão HO!llanai~ 110 lic<lu' tle 11'qüo!lciu suporior a Cjuinl}('nt05 alunos, 110\' !lOl'/lS no
lic()lls do fro<]üôncia sup0rior fi tl'l'Z ntos li doze horas
om todos os ontros licous.
A !'t. 7. ° O~ reitorf's )lol'cohol'ão a gratiflca 'üo nn IInl do
1.200,), nGOS o 720r50llflll'1ll0
o liceus tnllh"m uma
ff(\qüência
sltperior a quinh<'utos,
entro Cjuinht'lIto o tl'ezontos, o monos do tr(,~',l'ntos aluno.
Art. 8.0 O l'l\itor AorÍl Hubstitu{<lo nos !WIlS illlp rlimento. por um professor do quadro l'(lspecti\"o, IlOl!I('n.t!(}
polo Go\' .rno.
Art. 0.0 O onselho o. colar 6 cOllstitll{t]O p('lo 111'0'
f 5sor i:i Oflcti\'os do qU!H1ro do licou, cm f('divo
'1'ú
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viço, sob a presidência do reitor ou de quem lezalmente
o substitua.
ti
!-rt. 1~.o .0 conselho escolar r~úne por direito própriO o funciona
ompre que esteja presento a maioria
dos profe seres que n [0 devam tomar parte, salvo dis-posícao lC'ga1 quCl exija tL comparência do maior número,
§ único. Quando o conselho não tenha podido funcionar por falta de número, far-se há nova convocação
consideranrlo·
e ne se caso legalmente constituído co~
-qua1qllcr número de profes ores.
Art. 11.0 O conselho oscolar reúne-se em sessões 01'-dinárins e ~xtraordinária
.
§ 1.0 IIá se sões ordinárias:
a) ..Tum dos primeiros dez dias úteis de cada período
escolar ;
b) 8 mpre que as dispcsicões lcgnis o exijam.
s ~.o IIá se sõ s extruordinárias
quando o reitor o
julgar IH'cossário ou um tõrco [>(>10 menos dos seus mombros a. n queiram ao reitor. que as deverá convocar para
um dos cinco dia imediatos:
§ 3.0 'a. suntos a votar cm cada sessão s110 apenas
o que cons turem da reflpN·tiva ordem do dia.
Art. 1:3.0 Os secretários dos liceus são nomeados pelo
0\' rno de (utr
os pl'o~\ssor('s ofectlvos do respectivo
quadro,
oh proposta do consr1ho escolar, não podendo
o professor mais moderno recusar a nomeação se nenhum
ou Iro acoi tal'.
s 1.0 A nom('a~110 do socrotárlo 6 válida por três
anos.
§ 2.0 l\OS secretários dos liceus serú abonada a gratificnção do (}üO' \ acumu1:\vrl com os vencimentos o gratificacõos a quo tonbntn dir iito.
Art. 13.0 "ompoto no prOf<'ílfl?r mais moderno no quadro (10 ri spectivo liceu a t'lllbstltU'i~i'tOdo secretário nos
li!! imjl(\diOlclltofl.
. .
Art. 14.0 O:; !ic \IS po Sl!(>Jl1 adIUlmstra~1to autónoma
do~ h<'l1S rrn<1im nto<; quo PRpecialm nto lhHs ostejam
ad tl'itoK. potl n(lo aplicar todas .as suas rC'critas p~6priu. l a 111\ dota~õr orçam ntms nos termos das dlsposi<:õc' IIgni. •
.
.
§ Í1llic . :ito con. I!lcrallos possuas moruls com capaci,lnd< jllrfllirn . utich nt<' para adquirir quaisquer b(lus, ti.
título rrratllito ou onoro. o.
A
1~).o A administra<:!to ('conómicll dos !icpus ó exorcida por um C01\ 'olho adruini trativo, presidido pelo ~-

rt
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tor e constituído por quatro vogais, dois efectivos e dois
substitutos,
eleitos anualmente pelo conselho escolar deentre os professores
efectivos do respectivo quadro. Aos
chefes das secretarias
competem as funções de secretário
dos conselhos administrativos,
não lhes sendo porém reconhecido o direito a interferir nas deliberaçõrs
a tomar.
§ único. O conselho administrativo
é eleito no fim de
cada ano oconómico
e começa a desempenhar
as suas
funções no dia 1 de Julho seguinte.
Art. 16.0 Aos vogais efectivos dos consolbos administrativos
abonada a gratificação anual do 660;$, acumulável com os vencimentos
e gratificações
a que tenham direito. Os vogais substitutos
perceberão
a gratificação
fixada para os efectivos durante o tempo cm que exercerem as respectivas funções.
Art. 17.0 Os tesoureiros
dos conselhos administrativos
dos liceus receberão, além dos vencimentos
a que tenham
direito, a gratiflcaçãc anual de 120;$ ou 906 para falhas,
conforme a freqüêucia
do Liceu fõr do 500 ou mais aluo
nos ou Inferior a õsso número.
Art. 18.0 Constituem pertença dos liceus 08 edifícios
próprios e terrenos do Estado em quo se oucontram instalados, bom como todo o material pedagógico,
bibliotecas e mobiliários
existentes ou que venham a adquirir,
§ único. Os edifícios e terrenos do Estado, na posse
ou usufruto
dos liceus, não podem, como bens do Putrimóuio Nacional,
51'1'
arrendados
ou trnnsfor-idos, nem
terem aplicação alheia nos serviços Iícoais sem consentimonto do Ministro das Finanças.
Art. Hl. o Compete ao consolho administratiyo:
a) Superintender
em toda a auministração
económica
do liceu;
b) Organizar
até 31 de Julho o orçamcnto da despesa
do liceu, devidamente
informado o aprovado
pelo conselho oscolnr. ft~te orcamento depois do verificado pela
Direcção
Gorul do Ensino
Secundário,
que slibr
elo
emitirú pnr CM, sprft enviado à l'<'Jlarti<:rto ela Dirrrçào
Gor al do Contabilidudo
Pública que funciona junto do ~[inistério da Instruç:io Pública, até 110 (lia 1:) d Outubro;
c) Enviar trimestrnlmonto
h Repartição da Direcção
Gemi da Contabilidado
Pública
que funciona junto elo
Ministório
da Instrução
Pública,
a nota d iscrhuinnda
das diversas recoítas arrccudadas
p<,lo Li('c'll.
d) Propor
anualllH'nto
ao ('on olho <' rolar a di trihu'i<;uo das verbas que COllHtituOlll a dota\: o licl,;al ;
ó
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e) Promover
a execução dessa distribuição
quando
aprovada pelo conselho escolar.
terá as seguintes
Art. 20.0 O conselho administrativo
reüniões

ordinárias:

a) No mês de Julho a fim de propor ao conselho escolar a distributção
da verba consignada
para material e
despesas
di ver as do liceu no orçamento do respectivo
ano ec nómico e organizar o projecto do orçamento
da
despe a anual do liceu;
b) Mcnsalrnente,
pam. conferência
e autorização
das
contas e pagamentos;
c) Em 30 de Junho do cada ano para conferência
dos valores existentes
em cofre e verificação
da conta
geral da gerência,
a qual, aprovada
pelo conselho
escolar,
será enviada até 15 de Novembro
ao Conselho
up rior de Finanças e por cópia à. repartição
da Direcçi o G rul da Contabilidade
Pública que funciona junto do ~fini. tério de Instrução
Pública.
Art. 21.0 A proposta da di.stribU'içãO da dotação liceal
será de sonvolvida pelos segumtcs capítulos:
1.o Con ervar:i'to do edifício e anexos, compreendeudo o .orviços d liropoza;
2. o Obras e reparações do edifício e melhoramentos
das condiçõo
higiénica·.e.
pedagógicas.;.
.
3.0 Couservacão e aqUIslÇão de mobiliário escolar;
4.0 Mnterial diJáctico e outros utensílios para aulas;
5.o Biblioteca;
.
6.0 Laboratórios
e outras in talaçõos;
7. o Gimná ios e suas dependências;
8. o lo anidad
oscolar,
9. o Auxílio pnra visitas e excursões pedagógicas;
10.0 F -stus oscolares;
11. o .' ubsídio às associações d carácter osseuciulment «lucativo que funcionem no liceu;
12.0 A:- ·bt(·ocia e 'colar;
13. o Forn eim n to de uniformes ao pessoal menor;
14. o E.·p<'lli<'utC';
15.0 Iluminaçi o água;
lG.o DI spesa di\,('r:as.
§ (mico. ~TO d-curso do ano económico pode o Consolho admini: trntivo propor ao consolho escolar 11 tr.msferõncin de verbas fino as !lOC ssidades da adininistrncão
a onselhcm nos termos das leis que r guiam os serviços
d
outubilidad
pública.
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das dotações con ignadas
no Orçamento GoraI do Estado às despesas dos Iiceus
serão req uisitadas pelos conselhos administrativos, até o
dia 5 de cada mês, à repartição da Direcção Geral da
Contabilidade Pública que funciona junto do Ministério
ela Instrução Pública, nos termos em que pela referida
raparticão fõr ostabelecido.
S único. As verbas inscritas para despe a de material
e diversas no Orçamento Geral do Estado. com excepção
das consignadas a renda de casa, constituem encargo dos
liceus, a satisfazer elas suas receitas próprias, sendo eliminadas daquole orçamento.
Art. 23.0 Os saldos das autorizações orçamentais destinados ao pagamento dos vencimentos e outros abonos
do pessoal caducam no fim do ano económico, devendo,
até 30 do Julho de cada ano, solicitar à repartição da
Direcção Geral da Contabilidade Pública que funciona
junto do Ministério da Instrução Pública, a guia para a
entrega <los saldos.
Art. 24.0 Todos os membros do conselho administrativo são solidários na responsabilidade do levantamentos de fundos o dos pagamentos realizados com a sua.
aprovação,
s6 podendo eximir-se à responsabilidad
de
delibernções
que não t nhaui votado, quando I galmente
impedidos, ou quando assim o declarem oxpressamonte
na primoira sos são a que aesístam.
Art. 2f).o Todos os tesoureiros dos conselhos admínistrativos, por sorom exactoros da Faz nda Pública, são
obrigados a pr star a caução a quo so refor o artigo 2.0
do decreto n. o 4:030 do 28 de Março do UH8.
Art. 26. o O pessoal das secretarias dos liceus e o pessoal menor nece ário aos sous serviços compõe- e pela
forma seguinte:
a) N 08 licous cuja freqüôncia média nos últimos trõs
anos tenha sido superior a 500 alunos:
1 chefe de secretaria;
1 8f'gundo oficial;
1 terceiro oficlal;
24 contínuos.
b) Nos Iiceus cuja frcqüõncia média nos últimos três
anos t nha ido inferior a 500 mas superior a 300
alunos :
1 segundo oficial;
1 torce iro oficial;
8 contínuos.

Art. 22.0 As importâncias

147

ORDEM DO E ERCITO N.o 3

1." Série

c) Nos liceus cuja freqüência média nos últimos três
anos tenha sido inferior a 300 alunos:
1 terceiro oficial;
f> contínuos.
§ único. A função do tosoul'<>iro dos conselhos administrutivos <1o.sliceus compete ao funcionário mais graduudo
da rosp('ctlva secretaria.
Art. ~7.0 O p es oal menor dos liceus é constituído por
um chefe do pe:ssoal menor r por uma cateiroria de em.
~ 1
e
prega( I 08 com a dr!lOllllnnçao (tl contínuos.
0
§ 1. O lugar do ehefc do pessoal menor 6 exercido
por UIU contínuo cm comissão, nomeado pelo conselho
escolar sob proposta do reitor.
§ 2.0 Pelo xorcício do cargo de chefe do pessoal menor perceberá. o contínuo a ~l'atificação anual do 2:.Wt$
nos liceus com fn'qüência superior a 500 alunos e 1406
em todos os outros liceus.
H." O- antigos guarda'-\ quo por efeito das disposiç os da lei Il.o, 971 e 1:344: não tiveram nomeaçao definitiva, s; o consid 'rndos providos defiuitivameute
!lOS
lugtll"l'R d, coutínuos, indl'pendentomento
de q uaisq ucr
fo nnalidados.
Art. :!8.0 Os vellcimrntos do pessoal da socrotaria o do
pessoal menor \"IIi fixado no mupa anexo II.
§ único.
~o por efoito da apli~ação da tabela algum
fuu 'iollllrio do p(,H~oHI Illl'lIor. ficar percebendo menos
vont-iun-nto do que lhe competia, ser-lhe há abouada a
difercnca om cOlllpl"llll.nto de voncimento ató alcançar o
voneimunto Sllp rio!'.
Art. :W.o ... O~ IiI' us om (lue não haja chefe do socretaria a~ r I:,prcti\·:\s funções p~'rtrncem ao s~·crotário .
•\rt. :~O.O A ii !-1p('cçàOdos !rcrus e do quatsqupr outros
o tabl.lpcilllento
,1" ensino,' 'cllud:\rio olicial ou particular lica lt ,',Il'CYO,I • um Consplho de In~pecçilo, quo funciona juuto d~ nlr 'l'<:i'lO Ourai do J1Jn-ino Srcun lúrio.
Art. :n." O COllSI lho de lnspl'cçlo,
de nonH'ação do
1Ü\'I'rno, 'ornpÕ!I' r d(1 doze Ill(,llll~ros o colhidos dI' entre prof
orr' (la. o~coJas. RIl.1ll'l'IOre e dos lic 'll., do
\1111
'01!tido do cntrCl os IllclJ\ íd lIOS com l'CConhl cida
c tnpl.tl nciu C'1Il C<,l1tO cOI'al, o do in lJoctor de gilllnlÍstictl.
~ L0 O c rg l( ia poctor ó incompatível com o e,'orlei ,Ill!4 f'unçõ" dI' JlI'ofl'~sor do licou.
o in~pt'l·tor dI' cnnto coral não fór professor, \" 'nc tá, al'IU da gratiticaC;lo
a quo a.lude o artigo
f':'

~.o..
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35.°, O vencimento de um professor efectivo dos liceus,
tendo direito ao abono a que se refere o § único do
mesmo artigo.
§ 3 ° O inspector de gimnástlca tem direito ao abono
a que se refere o § único do artigo 35.°, quando se desloq ue de Lisboa.
Art, 32. As atributções do Conselho de Inspecção
abrangem:
a) Os processos de ensino usados pelos professores e
a forma por que são cumpridos e executados os programas e o regime da classe;
b) O aproveitamento dos alunos e a educação moral e
cívica que lhes é ministrada ;
c) O dosenvolvimento das instalações da biblioteca e
dos laboratórios para o (lnsino prático e dos trnhalhos
nêlos realizados pelos alunos, bem como do gimná io e
campos de jogos;
d) A acção do reitor o dos profesaoros,
in strutoros e
regentes, sob o ponto de vista pedagógico e da disciplina;
e) O estado do edifício, mobiliário e material didáctico.
Art. 33.0 O Conselho de Inspocção exercerá as uas
funções :
1.0 Requisitando esclarecimentos ao reitor ou dir ctor
do estabelecimento de ensino j
2.° Enviando qualquer dos seus mombros om serviço
de inspecção directa, caso em que o inspector poderá:
a) Assistir ao funcionamento das aulas, laboratório
e
gimnásios e visitar quuisquor outras instalações;
b) Assistir às so SÕl'S do conselho escolar e quaisquer
outras que se ofoctuem ;
c) Examinar documentos oxi tentes na secretaria (I demais repartições do serviço do Iicou ;
d) Observar directamente toda. li. organização do liceu
e do !HlU funcionamonto ;
e) Uaar do todos os meios (1(1 inspecção
que não pro
judiquorn o prestígio da corporução
ou de qualquer dos
BOUSmembros.
Art. B4.0 Ao onsolho de Iusp cção compete a qnalificacão do sorvíco dos professor s e a orgnnizacão de
pro('('SSOS por infracções
{l(\dagógicns e disciplinares,
propondo 30 Ministro as rospoctivas nnçõ s logai , que
serão nplicudns dopois do ouvido O COIl olho up rior
de Instrução Públi a.
Art. 35.0 Os inspector s, quando professor
das Uni0
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versidades
ou Escolas
Normais
Superiores
terão uma
gratitlcac:ão do 9GOtS p quando professores dds liceus perceberão idêntica gratificação
e os vencimentos
que lhes
cabC'riam como professores.
§ único. Os inspectores quando se desloquem em ser,
viço para fora da área da sua rr-sidência oficial tôm di
reito ao abono de uma ajuda de custo igual à que per
eobem os chefes de repartição e respectivos transportes.
CAPÍTULO II
Pessoal

docente

Art. 36.0 O pessoal docente dos liceus é constituído por
duas cateaorias de profl'ssorrs:
efectivos e agregados
§ 1.o O~ professores e~ectivos constituem o corpo do
cent privativo de cada liceu.
§ 2.0 Os profe ores ag~l~gados constitu.em um quadro
docente ospl'cialment0 destlllado à, regência de aulas no
impedimento dos professoros efectivos ou por motivo do
de 'dobramento
da classes cm turmas.
Art. 37.0 Os professorrs
efectivos ~ agregados
dos li
cous di!-ltribuf'm-so p0]OS grupos seguintes, conformo as
disciplinas
cujo ensino têm do, ministrar:
1.0 grupo-portugtlÔS
e l~tlm;
2. o gru po _ português e francôs ;
3. o grll (lO - inglôs o alemão;
4.0 grupo-hilltloria,
o filo.sofia.;
5.0 grupo - geografia o história ;
(). o 0'1'11 po _
cir'ncias naturais;
7. o gl'upo _ sciência~ físico-químicas;
8.0 grupo _matemátIca;
9.0 grupo-d
sonho.
.
único. E tes grupOS formam seis secções, assim

constituldu: :
1./1 secção, pelos grupOS 1.0 e 2.°;
2.3 '('('c:ão, pdo 3.° grupo;
3. a sccç: o. pr.los grllpos 4.° o 5.° ;
4.a ,('('ç: o, pelos grupOS 6.° O 7.° ;
5,8 secção, P -los grupOs 7.° e 8.°;

G.a I'Cçf1.o,pelo p:rupo 9.0

Art. i1 ,o O quadro do pro~essoros efectivos do cada
liceu Ó 1L,tH\0 1)(ln forma soguinto :
Pa: f;OS :.'IIanlld, Cnmõos, Pedro Nunes, Maria AmnJi ..
Yaz

do

un·ulho

o .To~ó Falcão,

32, sondo 4 do 1."
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grupo, 5 do 2.°, 5 do 3.°, 2 do 4.°, 3 do 5.°, 3 do 6.°,.
3 do 7.°,4 do 8.° e 3 do 9.° grupo.
Gil Vicente, Alexandre Ilorculano,
Rodrigues de Freitas, Carolina Michaelis, Vasco da Gama (j João do Deus,
24, sendo 3 do 1.0 grupo, 4 do 2.°, 4 do 3.0, 1 do 4,°,
2 do 5.°, 3 do 6.°, 2 do 7.°, 3 do 8.° e 2 do 9.0 grupo.
Emídio Garcia, Andr6 do Gouveia, Afonso do Albuquerque, Alves Martins o Martins Sarmento,
20, sondo2 do 1.0 grupo, 4 do 2.0, 3 do 3.", 1 do 4.°, 2 do 5.°,
2 do 6.°, 2 do 7.0, 2 do 8.0 o 2 do 9.0 grupo.
Infanta D. Mari:1, Sá do Miranda, Nun'Álvarcs,
Jaime
Moniz, Rodrigues
Lõbo,
Mousinho da Sil veira, Sá da
Bandeira,
Gonçalo Velho, Camilo Castelo Branco o Bocage, 14, sondo 2 do 1.0 grupo, 2 do 2.°, :3 do 3.0, 1 do
4.0,1 do 5.0,2 do G.o, 1 do 7.0, 2 do 8.0 O 1 do 0.0 grupo.
D. João do Castro, Fialho
de Almeida,
Manuel do
Arriaaa, Antoro do Qnontul, Fernão do Magalhães, Latino Coelho, Eça. do QUOil'OZ, 12, sondo 1 do 1.0 grupo,
2 do 2.0, 2 do 3.0, 1 do 4.°, 1 do 5.0, 1 do 6.0, 1 do 7.°,
2 cio 8.0 o 1 do 9.° grupo.
A rt, 39.0 O vencimon to dos professores
ofoctivos Ó do
1.8UOS, acrescido de 240tS ao fim do 5, 10 o 15 anos do
bom e efectivo serviço, nos termos fixados no mapa I,
anexo a õsto decreto.
Art. 40.° Na contugom do tompo de sorviço parn ofoitos de diuturnidarlo será incluído o tempo do sorvico p restado na eatogoria do agrcgndo ou COlllO provlwório, postoriormento
à aprovação no concurso dt' provas públicas
ou no exame do estudo para o magistério li 'ial, ou postoriormonte à. conelusão do curso do habilitação para o magistório socuudúrio quando dispcnsnuo do prova. púhlieas.
§ 1.0 As faltas a aulas que não foromju stificada« e
ainda as justificadas cm número suporior, om cada ano
escol ar , às quo se obWm multiplicando
por oito o nú11101'0 do horns
do serviço somanul obrigatório, serão
doscoutadas
no tempo do efoctividade
de serviço. O númoro de dias do serviço .a doscontar
em cada 3.UO ('!:iCOlar sorá calculado P la expressão

n=

li [11'

+

onrlo n' representa

11"

h

8 lI)J

--

o número do faltas não justiflc: das,
d faltas jnKtificada
h o númoro d(' hora
seIllanal ol)\·igatório. A parcela n/I II s rá

o número

d0 serviço
desprozada

(1111-

quando llogll.th·a.
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§ 2.0 As licenças por mais de trinta dias em cada ano
escolar ser,ão ta~bém desc.ontadas no tempo de serviço,
embora hajam sido conoedldas por motivo de doença devidamente comprovada.
§ 3.0 O tempo de serviço prestado como provisório
será contado desde a data em que tenha entrado em serviço até o dia em que deixar de o prestar.
§ 4.0 Aos professores a quem tenham sido concedidas
diuturnidades por virtude de lhes ter sido contado o
tempo de serviço prestado como professores provisórios
em condições de habilitação diversas das constantes d~
corpo dêste artigo, são mantidas as suas diuturnidades.
A este professores só poderão conceder-se novas diuturnidade
quando contem. nos termos das disposições
do presente diploma, o tempo de serviço que a elas lhes
dê direito.
Art. 41.° O quadro dos professsres agregados dos licous
con ritutdo por 90 professores, distribuídos por
duas secções, uma com 60 professores do sexo masculino, destinados aos liceus de frequência masculina e mixta, outra com 30 profe sores do sexo feminino, destinados aos liceus de freqüência exclusivamente feminina.
§ único. )l'lI.O é ~erOlitida a colocação de professores
agr eados no liceus femininos, nem de professoras
no liceus d freqüôncia masculina ou mixta.
J. rt. 4:3.0 01) professore~ ~gregad.os ,de cada uma
das
secçõ s _ ma culina e femIDIna - d.1str1buem-se pelos difer ntes grupos liceais, em harmonta com as disposições
seguinte :
a)
ecçr o masculina: 8 professores de cada um dos
grupos 1.0, 2.0, 3.° e 8.°; 4 professores do 4.° grupo;
e 6 professor s de cada um dos grupos 5.°,6.°,7.° e 9.°
b)
cção f roinina: 4 profrssoras de cada um dos
grupos 1.0, 2.0, 3.° e 8.°; 2 profos~iOras do 4.° grupo;
O 3 professoras d cada um dos grupos 5.°, 6.°, 7.° e 9.°
Art. 43.0
vencimento dos professores agregados
do liceu 6 do 1.2006. nos termos fixados no mapa I,
ano: 'o ao te d ereto.
Art. 44.0
'profo
ores que acum~le~ o ex.e~cicio
das ua fun
c m outros lugaros públicos, CIVIS ou
de corporuçõcs
militares, receberão. pelo lugar por que
optar m para a pore [><;[0 de vencImentos a totalidade
do vcncim nto
da molhoria o pelos outros "Ia do vencimento de categoria e 'is da molhoria.
§ 1.0 Os prof. SS01'OS que sejam oficiais do activo do
ó
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exército ou da marinha quando exerçam somente as funções docentes, receberão, além da totalidade dos abonos
pelo lugar porque optarem, ~/3 do vencimento de categoria pelo outro lugar.
§ 2.0 COI' sidera-se vencimento de categoria, nos casos
de vencimentos indivisos e de soldos e gratificações militares, 5/6 das respectivas importâncias.
§ 3.0 Aos professores com pensão de aposentação, de
reforma 011 na situação de reserva por qualquer lugar
civil ou militar ó aplicá velo disposto neste urtigo, considerando-se como vencimento do categoria para os efeitos de opção a respectiva pensão.
Art. 45.0 O número de horas de serviço semanal obrigatório para os professores efectivos e agregados dos
liceus é de dezoito, sendo êste número reduzido para os
professores efectivos a quinze ao fim de dez, e a doze, ao
fim de vinte anos de bom e efectivo serviço no magistério liceal.
§ único. Não 6 permitida a regência de aulas cm número superior ao fixado neste artigo, o qual só oxcepcionalmonto poderá ser aumentado ou diminuído de uma ou
duas horas, sem qualquer alteração
m voucimontos,
quando a distribuição
de serviço assim o tornar indispensável, devendo neste caso SN' feita a respectiva compensação em horas de serviço no ano imediato.
Art. 4ü.o As faltas que não sejam motivadas por
doença devidamente comprovada, ou por motivo de impedimento justificado pelas disposições legais m vigor,
importam a perda do respoctivo vencimento.
§ 1.0 As faltas ti. tempos de aula que, embora motivadas por doença, excedam cm cada ano escolar o
produto por três do número de horas do sorvico
emanal distribuído ao respectivo professor implicam n P irda
do respectivo vonciruonto de exercício corr ispond nte a
f/6 do vencimento fixado no artigo 30.0
§ 2.0 Piram rossulvadas as faltas cuja totalidade não
exceda cm cada mês o cociente int iro por xce so,
obtido dividindo por quatro o número do aulas semnnnis
distribuídas ao respectivo prof ssor, as quai nno im plicam qualquer d sconto nem
erão considorndas pnra
efeito algum.
§ 3.0 O desconto a ef ctuar sorá. <l terminado pl'lo
produto do llÚlll 1'0
aulas D. quo o profe, SOl' haja fai-

ue

tado pp.la fracção

1

5 ii do r sp ctivo "cncimento,

eudo ll.

=1.=. =S=ér=ie===O=R=D=E=M=D=O=E=X=~=R=C=I=T=O=N=.=.=3===~~

o número

de horas de serviço semanal distribuído ao
professor.
Art. 47.0 l~ concedido aos professores efectivos e
agregados dos liceus o direito a cinco dias lectivos de licença, seguidos ou interpolaJog, om cada ano escolar
por motivo de doença ou outro de fõrça maior.
'
§ único. A concessão desta licença é da competência
do reitor, não implicando desconto alzum nem será
'
to'
consildera da para qualquer e f CItO.
Art. 48.0 As licenças por motivo de doença, devidamonte comprovada, só podem ser concedidas pelo Govérno, por tempo não superior' a ses senta dias, ficando
salva ao Ministro a faculdade de mandar inspeccionar o
requerente quando o julgue conveniento.
§ 1.0 Em casos oxcl'pcionais poderá o Govêrno prorrogar o tempo ela Iícenca. mês a mês, ató seis meses,
findos os quais lhe poderá ser concedida ainda uma licença especial, sem vencimedos e por tempo não superior a um ano, sob proposta duma junta médica a que o
requerente será para êsse fim submetido.
§ 2.0 • e, findo o prazo fixado no parágrafo antocodento O professor não pu<l\r, r~grcssar ao serviço, ser-lhe há con('e(Uda licença ilimitada ou a aposentação,
quando nssim o roqueira nos termos legais.
Art. 49.0 A situa~ã.o de Iicença ilimitada é concedida
nos profos orrs efectivos a agrrgados dos liceus que n
requeiram e tonham. pelo monos, quatro anos de serviço
na categoria em que se encontrem à data. dorcqueriruento
O estejam corrrntos com a. Fazendo Nacional.
§ 1.0 Os professores na situação de licença ilimitada
não têm dil'rito ti. abono algum do vencimento ou gratifícacão, nóm 1h('8 será contado o tempo da licença para

respocrívo

efeito algum.
§ ~.o A concC'sRilode licença ilimitada determina vaga
no respectivo quadro.
A rt. ;)0.0 Os professores (los liceus na situação de liconca ilimit,l(ln r>~dclll r('gres~:1r à efec~ividade (~O serViÇO quando aS!Hm O ;oqU{\Jl'nIDe haja decorrido um
ano, pelo nwno~, a partir da data do decreto que os co10coII na q\l('la ~ituação.
§ 1.0 Os profcssores quc~ rrgressem. à ofectivid~<le ,elo
serviço '('I', o colocndos, quando rfocttvos, na. pnm011'a
Yaga do :-cu grupO qno ocor1'"r no qlw.dro do liceu a qno
p('rtl'neialll li data do decroto que lhos concedeu a rosp cti\'ll lic II<;U, ou oro qualquor outro da mesma cidadl,
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~, quando agregados,
na primeira vaga do seu grupo que
ocorrer no respectivo quadro.
§ 2.° Emquanto não tiverem ingresso nos quadros que
lhes competem,
nos termos do parágrafo
antecedente,
serão colocados como provisórios
na regência
das disciplinas do seu grupo onde as necessidades
do ensino O
detorminem,
e de preferência,
quando efectivos,
no licou a. cujo quadro deverão pertencer.
Art. 51.° As permutas entre professores efectivos dos
liceus são permitidas
dentro dos mesmos
grupo , modiante autorização
do Govõrno, sob informação
favorável dos conselhos escolares respectivos, qu ndo os professores permutantes
tenham pelo menos três anos de
serviço nos liceus em que se encontrem à data da respectiva. petição.
§ 1.0 Os professor s a que faltem menos de cinco
anos de serviço para quo lhes possa ser concedida ti.
aposentação
ordinária não poderão, em caso algum, pormutar os seus lugares.
§ 2.° Perdem
o direito ao provimento
em qualquer
vaga qll(\ ocorra dentro do pl'IIZ0 d trõs ano , a partir
da data do diploma que autorizar
a. permuta,
salvo e
portenc rem aos quadros dos liceus da mesma cidad , os
professores
a quem t'S!:\1\ permuta
tenha. sido autorizada
nos termos do presento d-creto.
Art. 52.' As penas de ausponaão,
transíorência
ou
dernisaão por motivos de iufracçõ s ou delitos cometido
pt-los profossoros
efectivos ou agregados
dos liceus no
oxercício das suas funções só podem s r aplicada
modiante voto afirmativo
do Conselho Superior do ln tru~iio Pública.
AI·t. 53.0 Os profossor
s efectivos dos liceus são de
nomeação
vitalícia
feita pelo Governo, mediante concurso documental, ficando ressalvado
o di posto no § 1.0
do urtigo 50.°
Art. 54.0 As vagas quo ocorram no quadro ti cada
Iicou serão im diatamcnto postas a concurso.
§ 1.0 Ao concurso serão admitidos os profes oro
fectivos
e agregndos
do gru [lO a que ti. vaga p rt D-

cor,
§ 2.° Os prof ssoroa

na.

ituacão

mitadu

serão admitidos ao eoncur
ram o estejam há um ano, p lo

§

a.o

8 prol'e880r(1

!Cedellto perdem

IL qu

dosd
ln

r

de

Iicença
qu

ilí-

o r CJU i-

nos, no II. situac! .
o parágra.f
aut -

fl'l'

o dir \ito que 111 6 conf rido DO artigo"
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e seus parágrafos
quando sejam providos em qualquervaga a q uo hajam concorrido.
.
, qua 1quer vaga será som: DO.
provimento
ao
Atrr-~oO
pre feito sob proposta graduada da Direcção Geral do
Ensino Secundário,
recaindo a nomcacão no candidato
de mais elevada ela sificação, calculada nos termos do
artigo 03.0, com preferência, cm iguuldado do classificação, para O professor (,frcti\'o q 11<' tenha dois anos pelo
menos, de serviço rfectiyo contado em todos os liceus fi
cujos quadro
hsja pertencido.
§ único. A proposta a que õsto artigo se refere sorá
sem pro publicada no Diário do Gorêrno para efeito do
recurso perante o Conselho Superior de Instrução PÚblica .
.Art. 50.0 Sn.o aplicú"ris ao provimento das vagas de
profo: soros oíoctivos as disposic:õos consignadas
no §
único do artigo 41.0 relativamente
à colocação
de profe: soros agn'gados.
Art. [)7. o Os candidatos nomeados professores efectivos tomarão posse dos ous lugares dentro dos trinta
dia iniodintos à publica -ão do respectivo decreto de nom açuo ma só SP I\pro:;eutarão ao serviço uo liceu para.
que for~m nom 1\(108 no fim do respectivo
ano escolar,
salvo quando m o estiverom em serviço em qualquerlic 'U •
.Art. j .o (~tlnndo ab ....rto o concurso para. o provimento ela "aga de profl'!'1s0r níectivo de qualquer liceu,
110~ termos
do pre sente .(locreto, não li pareçam can didatos no rcs l' ctiyo ]lron~cnto,
o (Icvõrno nomeará
para. o r -Icrido lugar o protpssor agr. ~ado do respectivo
grupo mais mOlh'rno !lO quadro do professores ag;rogados •
.art. f)Q.o O. prof t' .• ,01'PS a.~regudos srto nomeados
p lo Ooy(\rno 1ll di:tnto concurso dOelll1lClltul entro os
inlli,,!t1uos diplomados com gxam do };jstado para o magi. tél'Ío lie ai p ,Ias Escolas Normais
np(·l'ioros.
§ 1.0 Ficalll I'c!'i~nl"ados OH din:itos a.dquiridos pelos
indi\'iduo
diplomado.. com o mltlgo curso do hubilitaç. o ao magi:tório
secundário com dirpito no provilllputO 1'('111 depeodlncia de concur o d provas públicas
bl'!Il a . iUl pol
intlid(luos qUe! hajam si(lo aprovudos
n ~ as prova: ou que. diplomados com os referidos curso.. a: "l'nhnm a prl'stl1.r at6 o fim do ano oscolar do
1 :?7·1!l~ .
• 2.0 Os indi~'íduo!'1 CJIlO tenham
ido xonera.do9 dos
lugar s d p1'ofo l:Iores ~ ctiV09 dos liceus 6 podem ser
I
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admitidos ao concurso para professores
agregados quando
tiverem
decorrido
trõs anos pelo menos depois da data
do diploma de exoneração.
Art. 60,0 Os coucursos
para professores
agregados
dos liceus serão abortos
anualmente,
havendo vagas,
dentro dos trinta dias imediatos à publicação
dos resultados dos exames do Estado
nas Escolas
Normais Superioros.
§ único. As nomeações recaírão sem pro nos candidatos do mais elevada classificaçnc
calculada nos termos
do artigo 63.0 dêsto decreto.
Art. 61.0 A distributção
dos professore.
agregados
pelos diferentes
licous sorá feita anualmente
pelo Govõrno, sob proposta
da Direcção Geral do Ensino Secundário,
tendo cm vista exclusivamente as necessidades
o conveniências
do ensino.
§ único. Os professores
agregados
que, salvo caso de
força maior d vidamonto comprovada,
não entrarem
om
serviço nos liceus que lhes forem dosignados
doutro do
prazo quo superiormente
lhes haja sido fixado, serão
«xouorados.
só podendo regressar
ao respectivo quadro
quando assim o requeiram,
havendo vaga do seu grupo
o tiverem decorrido três anos, pelo menos, depois da data
do diploma do exoneração.
Art. 62. o O Estado facultará aos professores agr gados
as viagens rosultuntes do doslocmnonto do um parn outro licou quando os seus serviços no primeiro se tornem
deenccesaários
por motivo do provimento
definitivo de
qualquer
vaga, polo regresso
ao serviço do ro: poctivo
professor efectivo ou por não haver serviço a di tribuir-

-lhes.
§ único. As disposições

deste artigo são aplicáveis nos
professores
agregndos
que sojam nomeado
prof s 'ores
efectives nos termos do artigo 58.0
Art. 63.0 A classificação dos candidatos ao magistérlo
liceal o bem assim a c!assifi('aç1to dos prof SSO!,(\H ofcctivos (I agrrgados
dos liceus sorti calculada om harmonia
com as disposições soguintos:
a) A dos candidatos
aprovados em concurso do provas
públicas para o magiatério
sccundürio segundo o ]'('gimo
anterior
à criação dos cursos do habilitaçno no muzistério liceal a que ~o rcfor m os decretos
n.? [> do 2-t. tI
J)czrmbro do 1001
d 3 <1(\ Outnbro do 100:3, 'l'l'I\. li.
cla5sificnçl'to final quo o júri lhos hOllver atribuído, fic'ros'illa d(\ trOs valor s a título do correc<;[1o.
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b) A dos candidatos diplomados com os antigos cursos
de habilitação ao magistério secundário, criados pelos referidos decretos, e ainda a dos candidatos no abrigo das
disposiçõos do decreto de 6 do Janeiro do 1912, será a
média da classificac;ão final que o júri lhes houver atribuido e da média das valorizações obtidas em todas as
cad riras e provas do rospocti \'0 cu rso, ou apenas esta
média quando hajam sido dispensados do concurso de
provas públicas ao abrigo das disposições do artigo 18.0
do decreto n.? 5 de 24 de Dezombro do 1901, do artigo 1.0 do docreto de 9 do Outubro do 1907 ou do n.? 2.°
do decreto de 6 de Janeiro de 1912.
c) A dos diplomados para o magistério liceal pelas Escolas Normais Sllppriores será a classificação final obtida
nos respectivos Exames do Estado.
§ 1.0 Para o cálculo da classificacão a que se refere o
pro ente artigo é ostubclecida a equivaloncia a 14 e 10
vulorcs da e calanllméricacm
vigor, respectivamente
das
aprovações
por unanimidade
o maioria nas cadeiras e
provas do cur o de habilitação ao mugistório secundário
criado pl'lo decreto n.? 5 do 24 de Dozerubro de HlOl,
e 14 10 valores rN,pectivuOl nte das aprovações nemine
discrepante r simpliciter ou «por unauimidadades
e «maioria» nas cadeiras o provas do curso do habilitação ao magistórío S -cundário.
criado pelos decretos do 3 de Outubro do l00~ o 6 do Junoiro do Hl1~. A distinções
atribuída 11 equivali\o('ia do lG valores da escala numérica
em vigor .• \ distiuçõcs nas cadoiras do 4. o ano do curso
dr babjlit:l~ão 110 mugis tório criado pelo doer ito do :?4 do
Dezembro do 19 1 ' dada a equivalõncia de 17 valores
e aos acceseits , prémios. nas cadeiras das disciplinas
do respectivo grupo do curso do habilitacão ao magistério, criado pelo d erotos de 3 do Outubro do 100:.? o 6
do Jan iro d(l 1912, a equivalência do 17 o 18 valores
respe tivumr-nto.
: ~.o A classiíicnçõos
obtida nos termos das disposíçõrs autcc d nte
Não acr scidas do I valor, até ao limito má. imo dI' 5, ao fim d 2, f), 0, 14 o 20 anos do
bom ('f('cti\'o .t'l·\'i~o no mat'ri t<'rio lic{'ul, contados nos
termo!'! (lfl urtigo 4 ,o o :1'US parágrafos.
~ 3.0 I·: oOl'i'd(\rada uma lllliducl(\ na cln 'sif1cac:;ão final
toda a fraC'c.:lto igualou
II pl'rior
a O,;).
J\rt. (i 1.0 Xa faltn d( prof('. soro~ agl'o~ados ( f[uando
s tornl' iucl'!!p,'n 'á\'(\lno I'l'gular funciollam IlltO <.11tH aulas
recorrer-o
há lt. nome aç, o nnual ti jnuiv1l1uos para doé

(I
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llempcnharom

provisõ rinmento as funções
docentes
ou
substituírem
ovcntunlmonte
os di versos professores nos
seus impedimentos.
Art. 05.0 A nomeação do professores
pr ovisórios Rerá

feita anualmente
pelo Govõrno, sob proposta dos consolhos e colares, mediante concurso documental a que serão admitidos apenas os cnndidatos que possuem como
hnbilitação
mínima um CUI'SO superior cm que so compreendam
as disciplinas do grupo a quo concorrem,
ou
um curso complementar
dos liceus quando tonbam exorcido legalmente o magistério secundário oficial,
§ único, A habilitação
exigida nos te urtigo podo ser
substitutda
pelo diploma do qualquer dos CUI'SOH das Escolas do Delas Artes, trataurlo-sc do candidatos ao 0.0
grupo O rr-l utivamt-uto aos candidates
ao :3,0 grupo por
qualquer hahilitacão adquirida em Portugal ou no ostrangoiro (jIH' (ln l:wgul'Us ~arantiaH da sua eompotõuciu.
Art. Gli. o A da. si tic,t(,'ão dos caudidutos a profeasores
provisórios UOI:lliceus devo obedecer às seguintes normas
ordonntivas :
a) Candidatos hahllitados com Exam
do Estado para O
magistório liceal pelas Escolas Normais Suporiuros, ('OIU
o antigo curao do hnbilitacão
ao magistório
soeundário
-corn clussificnção
que disponsc o ('OIlClll'SO de pro\':ts públicas, ou que tonham obtido aprovação nos antigos COQ.cUl'80S
d« provas públicas para O rnagistério
'Pcll(l(!úrio;
b) Can.l idutos q 110 tonhurn conclu [cio com aproveitamento o 2, o ano das Escolas Normais Superioros ;
c) Candidatos
quo tenham conclllldo com aproveitamonto o 1.0 :.wo elus F.s('O'ln.s ... ol'IllHis ujl0riorc's j
d) Cao,li(ln.tos lic(lIH'iados pd IS FaculdH(los d L('tra
u do Sciências
flUO jú
tonham pl'pstado bom I'rvic::o
omo profossoros provisório
(los lie II o os diplomados
com o antigo curso do habilitu(,'ào
ao rnngist('l'i
licr:ü
com ('lltsKili('nc:ào quo oM disponHO a IH'l'staçl1o do prova públi('as j
e) Candid:ttos li(' ,ncindos prltu! li'ncnldndl R (~ L tI' li
ou do Scill(}l'ias qun ainda não tnnham l'.. I' 'ido
fun~õc, do pl'ofl'ssur provisório dos licrlls;
f)
ândi(latos n110 licl'lIciados cm lotras Dom m. ci nCÍas, C0111 tI' " unos, p lo 1111\11 S, do h m sl'l'\'ic;o como
pro f('ssol'l'S pl'o\'i~6l'Í s dotl Ii('c'llS ;
[j) Cnndidl\tos
II< o li('I'Ill'iudoH (Illl 1 'tl'r,
I1rm t'ln II iCn.cia!-l, com nH no d· trl'S ano do bOlU n'il,'o como professor S PI'O\ bóri i:! do lic us;
T
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h) Candidatos habilitados
com um curso superior em
que se compreendam
as disciplinas do grupo a que concorrem.
§ único. Os candidato
a professores provisórios doido aprovados em todas as ca9.0 grupo, que tenham
deiras que con tituem a habilitação exigida para a admíssão à Escola Normal
uperior, serão equiparados
aos
licenciados
nas Faculdade
de L tras ou de Sciõncias,
pura o efeito da na ela sificação dentro das alíneas fixada n sto artigo.
Art. 67.0 A habilitaçõo
consignadas nas diversas alíneas do artigo antec d nte são consideradas
em relação
ao resp ctivo grupo liceal, devendo os candidatos incluido nu alíneas a), b), c) e d) ser colocados em primeiro
lugar doutro da alínea gl r lativamente aos outros grupos em que por virtude das suas habilitaçõce possam
também
r admitido,
o os candidatos incluídos na alin 'a e) .erão colocados na alínea li; em relação a êsses,
1D(, mo grupo.
Art. 68.n Os candidatos que tenham sido reprovados
no Ii~xam de E tado para o magistório liceal. no exame
de admi ssão às E 'cola' Norrnuis , uporiores ou no xame
de lic II intura não Jlodem ser nem ados prole soros provi sório do lic II •
Art. 69.0 Ao prof
01' s provisórios
dos liceus chaD ado
a,' rviço só POdi'lll ser di stribuldas disciplinas.
do respo tiv grupo, ou da seccão a qu o grupo prrtence, quando"
torn ab 'olutHt?llnto necesaário
para
p rfazor o núm 1'0 (h, horas d serviço a tiIIr são obrigados.
Art. 70,11 A cl:t~sifi('n\,õe' dos candidatos
fi profossore provisório'
dos liceus, feitas pelos conselhos Oi'\COlar s «m harmonia COIU as di-posiçõt s dos artigos unteC d utlioi, não poli r~o Sl'r altlnlllas
li lO o voto afirma.
tivo do 'on. ('lho SU)ll'l'i r de Instruc:ào Pública, para
o qual talllu{'1ll .11:\' ~rú ~'ê(,lIr'o qlluudo ,as rcfl'ridas dis})O 'i<:õ s n: li •cJum 1Oh'll"ll111ontocluup1'lda .
Art. 71.° O' profl·8.or .. provisórios
.llo obrigados
no !1l1' mo nútnNO
d horns d s<r\'iço Rrnwunl q \lO os
profl' sore :Igl'l'g (10. e t(ll'1to o \'lllldllll'nto lo 0G06, nos
t nu . fl.'ndo no lllapa I, aO(l,' a (lstr dl'CrPlo.
Art. 72.0 1'1. apli<·án'i· ao profossol'l'S provisórios
do' lil"lI. a tli·po.i<;ik· ,lo ~ 2.° elo urtigo 4G.o (li do
artigo 4-7.0 ,Il t III "rl'to, fi 'alldo (' presstllll llÍl\ proIbida
It ('OJl' ,.i10 dr qunlqll r outra
li("u a soja qual fOr ()motÍ\'o a.l('(ra.Uo paru a UI1 poti<;1to.
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Art. 73.0 São aplicáveis
aos professores
provisórios
dos liceus todas as disposições proscritas
para os professores agregados qno não colidam com a sua situação
de professores eventuais nem contrariem
as disposições
{lo presente decreto.
Art. 74.0 Os instrutores do gimnástica serão nomeados
pelo Govêrno,
mo diante concurso documental,
a que
apenas serão admitidos os candidatos diplomados com o
CUl"80da Escola de Educação Física que o Govõmo criará.
§ único. Em cada liceu haverá três instrutores efectiVOl' do gimnástica.
Art. 75.0 Os instrutores
de gimnástlca são obrigados a
quinze horae do serviço semanal, sendo-lhes atribuído O
vencimento df> 1.4406, acrescido de 180,5 ao fim de 5,
10 O 15 anos de bom e efectivo serviço, nos tormos fixados DO mapa I, anexo a õsto decreto.
Art. 7G.o São aplicáveis aos in trutoros de gimnãstica
as diaposições elo § único do artigo 41.0
Art. 77.0 Um dos instrutores
de gimnástica d '8 mpenhará, om cada liceu, as funções de director das clasa s
do gimuástica,
competindo-lhe
a gratificação igual à dos
directores de classe.
§ único. Ao director das class s de girunéstioa incumbo
a direcção do gimnásio o campo d jogos.
Art. 78.0 Os ]"('IgOOt08 do canto s rão nomeados pelo
00\'6roo
do entre os indivíduos qtH', habilitados com O
curso dos
onaorvatórics
do Músicn, hajam sido aprovados no concurso de lll"o"a~ públicas pura !'Isso feito
roalizados nos referidos eonsorvatórios.
§ único. Cada liceu torá um regente do canto coral,
11. o. c{'p<;:fiodos Liceus do Passos Manuel,
amões, P 'dr o NUIlOS, lil Vicento, Aloxandre
Herculano, Rodriglle
Freitua, .Jm;(' Falcão, João do Deus. V Ll.sCO da
G ama, Maria Amáliu Vaz do
arvalho o m-olina
ficaclis, qtlC' terllo dois cada 1I1ll.
AI·t. 79.0 O~ rl'N('ntl'H de cunto cornl sito ohri~:HloB a
quinzo horas de 1'\('I""j<:o semannl, s ndo-llH's atribuhlo o
n'ncimellto
dll 1.4-10 , <le1'('R(·ido d<' 1806 ao tini d
5.
10 o 15 anos <1<' hom
ef ('tivo f:l 1'\"iço, nos tl'rIllO' fixados no mapa T, an \.'0 ao prcH nt(· dl\crl'to.
A rt. 80.0 São np lidYI\i
nos rrg0Iü('!! 00 canto oral
as disp ~i<;:l'lrs<lo § único do artigo .j,l.o
AI't. 81.° () (lo\'t'lr'llo llollle'urá instrutor s provisório
de gimuflHtil'a. ( 1'('g(\lltl'!I provisóri
OP anto 'orul . m1)1' que as n ccssidad( ~ do !j('rvi~o o _'ijmll.

ot'
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CAPÍTULO III

Regime de estudos
compreende
o curso
Art. 82.0 O ensino secundário
dos liceus e 08 cursos de preparação para a instrução
superior.
§ 1.0 O curso do liceus 6 professado em cinco anos
ou ela ses e divide-se em dois ciclos: o primeiro constituído pelos trõ
primeiros anos; o sogundo pelos dois
últimos.
§ 2.0 Os cursos de preparação para a instrução suprior são: o curso d letras o o curso do sciêucias qualquer dêles com a duraç:llo de um ano.
Art. 83.0 O curso dos liceus compreendo as seguintes
disciplinas:
português,
latim, francês, inglôs , alemão,
his tórra, geografia, matemática, sciêucias físico-q uímicas,
sciências natu mi' o desClnho.
§ único. Em todo os anos ou ela ses haverá sessões
de gimnáetica, de canto coral e, no primoiro ciclo, de trabalhos munuai educativo,
Art, 4,0
cur 'o di' letras com prooade d.S seguintes
disciplina : filosofia, língun e litl'.ratura portuguesa,
líuglla
Iiteratura latina, língua. o lit 'ratura francesa, Iíngna e literatura
iugl sa, lí-igun o literatura alemã, história <la civilização o g 'ografia geral.
Art. 8~),o O curso de sciências comproondo as seguintes disciplinas: filosofia, !Uatl'má~ica, física, química, . ciências hiolúgi as, ci ncins geológicus o geografia grral.
Art. 8G.o O alunos do curso d letras terão aulas práticn li frnn s, ing10s e alemão. Os alunos do curso do
sei ucia tr rão OXl rcfcios d matemática
trabalhos prático' de física, química, sciõncias biológicas o sciõucias
g,loI6giclI. ,
.
.'
~ único,
110 também obrigatórias
para os alunos dos
cUI'~O~ (h prC'IJllrllç1t.o pal'a. o en ino superior
as ossõos
de gimnh.·ticl\ () dt anto coral.
At-t, -,0 .\8 disciplinas do ensino secundário distríbu 'lll-S J)(llo:'l di~ rI'ntns ano' ou classns de confol'lllidaol com os s guintl s q nnd ros, que dl','ignarn o nó nlPro
d hom
manai
d tinn.da cm ca.da ela's
a cada.
di ciplina:
I

l
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QUADRO N.o 1
Curso dos liceus

1."

Dilclplinas

..

Português
Latim.
..
Eraucês ,
Inglês.
Alemão.
Geografia.
Hi~tória ..
Matt'mática
•
Sciências físico-guímicas
.
Sciências naturais . . . .
Desenho e trabalhos manuais

.

.

..

. ..

.

.

2.°

8.°

-- -- 3

3

4

Total

6.°

4.°

--

1-

3
3

3
4.

3

2

16

-4 -4. -4. - 2
2
3
2

-.. a

3
-3 -3
- -2

. .

3

3

-3
3

2

•

3

2

3

7

12
9

8

- -3

6
9

S

3
3

3
3

15

2
2

2

9

2

-- - ---19 21 23 24 24

-

111

QUADRO N.o 2
Curso preparatório de letras

Prállcnl

Dlaolpltna.

---

--Língua 6 literatura
portuguesa
Língua e literatura
latina ...
Língua e literatura
fr-anceaa .
Língua e literatura
inglosa .
Língua e literatura
alemã.
G('ografia geral. . . .
História da. civiliznção
Filosofia.

3
4.

3

.

3

3
2
3
3

--24

TotAl

-1
1
1

3

3
4.
4.
4.
4-

2
3
3

-27
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QUADRO N." 3
Curso I)reparatóriu

de selênclas

DlselpllnAl

Prátlo&s

Total

-- --Matamútica •
Fítiica
Química
ScipuCI:.\S biológicas
Scipncias geolugicas
Geografia geral.
Filosofia
. . • •

4
4
3
4
2
2

.
.

1
1
1
L

1

3
----22
5

5
5
4
5
3
2
3

27

§ único. A aulas de desenho c trabalhos manuais nos
<lois prime iro anos do 1.0 ciclo do curso dos liceus terão n duração de hora (\ moia.
Art. 8.° As aulas da diferentes disciplinas serão dividida pelo dia' da semana do forma que os alunos da
1. elas' não tenham mais do q U0 um dia por somana
com quatro aulas ; os da 2. 3 classe mais do três dias com
uatro nula . o da. 3.& classo mais de cinco dias com
quatro aulas; o. da. 4.· o n clnsses mais d quatro aulas por dia
o dos cursos do I trus ou sciõncius mais
.(ltl três dias com cinco aula
por dia, incluindo as uulas
prática ..
§ 1.0 O ensino diário ofectua-so em dois períodos,
-com preond nel O primoiro tr s aula.
o s gundo dilas,
separadas
por intervalos
do 10 nunutos. Entro o primeiro
O ozundo P ríodo haverá um intervalo
de uma.
hora.
: ~.o As aulae de d renho
trabalhos manuais, as
sessõe (1(1 gimnástica {I as dl' canto coral d v rito rcali2111'-. o d prl fpr(lllciu. no segundo
período diário.
'li
horário'
rll sempre orgunizudo por forma. que
as diferente:
nula.
trabalho
d cada turma se sucedam un. ao. outros, não podendo haver intervalos além
do 1'1'('('( ituados no pun\.gr/lfo nnb'c tll'uto, e comccem à
m(':'illlll hora cm todo os dias d/l 8 mana.
}i 4.° A horn
c!' 'olll.r é d 50 minuto.
J\ rt. 0.° O ano
('oln.r COlllc~<~ ('m 1 do Outubro e tOl'mina üm 31 d(\ Julho.
ano I 'tivo com ça oro lô de
()utllbro
t rmilla
m
do Junho.
1.0
ano 1 ctivo dividO-fi
Dl tr 8 pedodos
escolaA

õ,

a.o

~o
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res : O primeiro
vai dosdo 16 de Outubro a 22 de Dezembro,
o segundo de 7 de Janeiro a 31 do Março, e o
terceiro de 1 de Abril a 20 de Junho.
§ 2.0 811.0 férias nos licous desde o dia 23 de Dezembro a 6 de Janeiro,
nos três dias que se seguem ao domingo de Carnaval e desde o domingo de Ramos até O
domingo de Pascoela.
Art. 90.° A matricula nos licous efectua-se por ano ou
classe, só em um ano ou classe e sucnssivumente
de de
aquela em que principia.
§ 1.0 A matricula na La classe do curso dos liceus
é feita mediante exame de ndmiseão , a que erão admitidos apenas os alunos habilitados
pelo menos com a 3.&
classe do ensino primário,
sendo a idade mínima, para
se otoctuar, dez anos completos ou a compl tal' até 31

de Dez mbro.
§ 2.0 À matricula

na 4.1L classe do curso do liceus
admitidos
upenus 08 alunos aprovados
no xame
d(' passagem ao 2.° ciclo do curso dos lic ius.
§ 3.0 A matrícula oru qualquer dos CUI' '08 preparutórios é feita mediante
aprcaoutação
do diploma do cur o
SC'l'l10

dos liceus.
§ 4.0 É cons ontidn

cm q ualquor ela
freqüentar
apenas al~urna ou
: IgumaR disciplinas
quo opia façam purte .
.\ rt. 01.° O ... alunos ma tr icuhulo» om cada class
erão
( lsrrlbuídos por turmas quando o St'U núm iro assim o
c\"tl'rminar.
§ 1.0
número
máximo dn ulun t! om cada turma é
t!(1 vinte e cinco nas trüs primüimH 'In8s
o J trinta
lias ClaflS S do 2.0 ciclo do curso dos li eu O nos cur 'os
dI' propnl'a~íto para as I'scohs supr-rioros.

I

alunos

que

~ 2.11 O

1.\

matricula

prdonoam

,'C(lSSO

do cinco alunos em cada turma obriga

a d(ls(lohd.·la .

0:3.0 Para a roaliílllçllO (lu

BP SÕ B dI gilllnltstica
trüs nnica class(\H, que s
d(lsdobrarrto {1tn tnl'IlHl.S qllo nito clt·\' 1'[0 O. cl'd< r o númo!'o
do qllur ntn alullos, com,tituídas UOpl'cftl'lnciu
'ulfl
alunos do iguuL robllstt'7..
§ 1.0 ALa dn~s COTlIlI!'1 (\ud todos O nlllno. ILtó O
la aliO!! do iutul ; a :",.1\ CIaSH(\ <'OII1PI'I' 'II<) o alllno (lo
1 IlO!-\ 1r> e a 3. n 'lus o os aluno <lo idali
upl'rior no

•\l't.

os aluno!'

do liceu formarão

a

15 unos.

S

~.o

A 1.' classo tl'rIÍ tr(ls s('.'SÕtlS (Il umn hora
s duas 8l'Ili:IÕ 's do uma hora, por .; Ul:\ll:~.

2.n o 3.4 ela
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Art. 93.0 As sessões de canto coral serão realizadas
separadamente
em cada turma de cada classe, competindo duas horas semanais
a cada uma das La e 2.'
classes e uma hora semanal a cada uma das 3.a, 4.1.1 e
5. a e a cada um dos cursos de preparação para a ínstrução superior.
§ 1.0 Uma das sessões semanais das duas primeiras
classe poderá s r d stinada ao ensino do elcmeutos de
música.
§ 2.0 Os regentes do canto coral organizarão,
do acõrdo
com o reitor, sessõo conjuntas do várias turmas ou classes, tendentes à formação
do orfeão do rr-spoctivo liceu,
§ 3.0 1.'0' liceus oude haja dois regentes do cauto coral, um srrá nom ado regente do orfeão.
Art. 04.0 Perdem o ano os alunos que em qualquor
aula ou e 110 do gimnústica
ou canto coral dêem falta em número superior ao produto por
eis do número
da liçõ ' emanais atribnidns
a essa disciplina,
cm bors
s as faltas s jam motivadas
por doença ou qualquer
outro motivo atondível.
§ úni '0. Não Ó exigida a justiflcação
do faltas aos
aluno"
lic u avisarú os encarregados
da cducacão (los
alunos' 100'0 quo o número do faltas dadas soja metade
t>
•
do indi ado n t artigo.
A rt. 0~).0 O aproveitam nto dos alunos será apreciado,
no fim do onda prrfodo e colar em roünião da clnasc.
§ 1.0 A clu::lsificação dos alunos .e.Ol cada u.m dos dois
pr-imeiros
período'
,g('olar~) ó feita, relativamonte
a.
cadu dbciplina.,
pf'lu.~ 111'~lgtla('ões ~1? mau, mp(lioc~'e,
ufictente bom (I /IlIlItO bom. A classificacão do terceiro
P rlodo ' colar 6 num f'ricu. o representa
a clussificação

fiunl do alu no.
~.o A
'cala da valorizacão
a soguinto : O a 4,
mail' ;) a 9 meti locr«; 10 a 1:}, euficiente;
14 a 17,
,
b orn. J\. •Iass: ifH'(t<:i10 <l'o lU ou
bom,', 1
a ~O,
Ulllito
mais valor s corre ponllo o diploma (lo llistinc;rto .
..\1't. 9G.o , ,o 1'0 (·lllhl H no fim do primciro pl'ríodo os
1I1uno. qlH' ti\' I'lllll nota d lllau ('m llll'tarlc. ]>I'Jo mp[)OR,
d. R di 'dplinll
q\H frpqü< ntarl'lll, ( no Hill do sPg'ulHlo
P 1'10 lo o. qlle th'('l't l11 dUllS,Otl mnis C!CRBllS notnfl. f;, O
lilnin<ll]o. no apuram nto hnal os alunos qllo l'IJI dilas
ou mai. di. ciplina.
ti\ 'l'1"1Il !lota inferior
a 10 VU·
é

l

lol'l. ,

g único.
O apro\' 'itallll'nto dos nlunOR nas uula. pl'fLtiC~H d línguas ü lIIat múticn o na' alllaR do tmbalhos
II
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será

tomado em consid-rueão
para efeito da
do aluno na disciplina respectiva.
Art. 97.0 Silo eliminados, medi auto voto afirmativo do
eonsolho
escolar,
os alunos a qlH'm o conselho de
elasse haja votado notas do mau procedimento em dois
períodos oscolnres.
§ único. Para os efeitos dôsto artigo intorv ...m as notas
do procedimento
quo os instrutores de giumástica e regentes do canto coral marquem aos alunos e enviem aos
directores da classe a q uo o aluno portencor.
Art. 98.0 Os directores
do classe sorno nomr-ados
anualmente
pelo Govôrno
sob proposta dos conselhos
escolares o terno a seu cargo a oriontuçâo
dos estudos e
a disciplina dentro (la rospveti va classe.
§ único. Os directores da classe oru quo haja desdobramontos, ou do duas ou do mais classes Cm quo o não
haju, vouccrão a grutificaçüo do :300:) durnuto o ano escolar.
Art. 90.0 0::1 alunos não climinadcs no apuramonto
final transitum
à classe imodinta quando se trate d:1,8
classos La, 3. n Oll 4. a O são udmi tidos a exumo quando
o npuramouto
diga rospoito às ('[aSR('::;
o ;),11
~ único. A clasRiliea<:ão final com quo o nluno trunsit L à ClaHSO imodiatu ou Ó admitido n exume !o.orn.a módia dus ('la~Hitie:\<:üos finais obtidas eru cada utua das
dísci pliuns respoctiva«.
Art. 100,° Os aluno" quo fr(IClüt'ntarn OH liceus estilo
sujeitos às seguintes
p<'lUtS diseipliruu·.·tl:
:t(hnol~stac:ii.o,
suspensão
de frúqüGrll'ia
at(> oito dias, \,,'('lu 'rio de 1'1' qüôucia.
Art. 101.0 TU cm carla ano l'Rcolar <lois 1Hrío\lo. de
xalllt's: o prirlloiro
COlllü\,U
no dia 2l (lo Junho o tl'1'nlina no dia :H do Julho; o sOg'undo com '<:a DO dia 1 do
• Outubro e tl'nnilltt 110 dia Ir) do l!l(lSIllO m\'s.
{} único. O SI ('\'iço (lo (',"ames no pl'illll'iro llt>l'lorlo como<;n pl'lo, (';'anH's dI' adlllissl (l.
~\l't. l()~.o E !)('l'miti(lo a0S Jlr()f(l~s()1'I H(tllplit'aro s(\J'\'iço
do \ ,':lIlH'S llO lll(,~lll() jt'lri ou \'Ill .iúris di\'\'1' os, qU:\Il<lo
O I'l\itul' assim o r\,('ollh(\(:" COIl\'('nil'ntll, !>o(h ndo o 00,,(11'110 tl.utoriz ,r tl'ipllca<:< () (jU:llltlo
_u iulgll
indisp uelussificação

a.~

lI{V<'1.

AI·t. 10:1.0 llá rios lil'( IIS, p:lI'a os ull1nn~ qu Os fl'Oqii< !ltam, üês IlSp{,('jt'!! (lu 'XUllllIS:
u) E:an10 do pa!!s:lg('1U ao 2,° l!iclo do çurso do li-

c

\IS;
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b)
c)
§
tulo

do curso dos liceus;
singulares.
Os examos singulares

Exame
Exames
único.
para fi
nham a ser
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servem apenas de ti,
qun hajam sido ou veconsignados
em quaisquer disposições legais,
Art. 104.° Os júris de exume de ras~agem ao 2.° cio
elo do curso dos liceus , e bem assim de exames finais
dêste curso, são constituídos
rospccrivamonte
pr-los pro·
fessores
do cada urna das turmas das classes 3:' C 5.&
cujas disciplinas
ti-nhum prova de exame. Os júris de
exaIllrs singulares
sorão constituídos
por três professores nomeados p lo cous ilho escolar.
§ único. Ao rr-itor compete dl'~ignnr qual dos membros do júri dove X('rcPI' as funções de prosidcuto.
Art. 10:),0 O SOI'\ iço de exames é obrigatório pum. todOR os profossorva.
§ úuico. Aos professores quC' dupliquem ou tripliquem
o orviço di' (·.'anH·S srrú abonuda a gruti!icn,çilo de 106
por cada serviço que na totalidade exceda o número de
dias úteis til c:dn. um dos purlodos normais do exumes •
Art, lOü.o Os e.'o.JUBS constam do provas escritns
e
orai~.

s

As

1.0

do \-in1<\

:1

aquisição

'Pl'O\OUS

viut

l'

de direitos

oseritns
eÍlI('U

cb:lllla<ln , em (':I(la júri,

§

~.o

e.'~lllll'

~l'r?lo rcnlizudas por turmas
alunos ; às I rovas orais S(\1', O

trüs

alunos.

As I'ro\':l l'H'rit:t" rcaliznm-so
d' pa:isngl\m ao ~,o ciclo do

num único dia nos
dos liceus e
tinais dõsto curso ;

curso

III doi dias IIC" ivos !lOS «xnmcs
as pro\ ns orai
ser. () ~'I,:t1izadas, l'(\"l'eetinuncnt!l,
C'm
um
(lois <lia" c n (\('utJ\'OR,
.l\rt. 1 í.o • , pl'o\'n t'serita dos (',~lJles do curso dos
(l

lic tiS ...,0:18: gnintl\";
(1) Do o 'um' ti I a', agl'lll ao 2,° ciclo do curso dos
li 'ti':

l.a

r...· .rl'il'io

(lo p lrtngll(ll'l, nma hora;
F 'l'I,(.j(·io III' fr:\IId~:, lima hora;
8 1''':'1 r kio (!t' Il ntPrnlttica. uma hora;
4.' E 'pfI'ício ô d( "pilho, urna hol'tl.
b) 1)0 .'aUI< tio CUI',I) dos li mI:
1.8 E.'l !'l'ÍI'io (I! portllguf\'-\, ulIla IrOl'H;
2. a E. (T('II'io dp \(\1"[0 do latim, umfL hora;
3.~ g:( rcíl'i (I, in"lli , uma hora;
4,. J.:. 1'l't'ft'Ío d \ n!t'm!lo, lima hOI'!L;
5. & K 'l'l'l'j('io () \ llIatt m:íti 'n., UIIl a horu;
C)

3:

&

6. a 1:, 'rcf ·jo d d \ ~llho,

UUla

hora.
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Art. 108.0 As provas escritas serão assistidas por dois
professores,
pelo menos,
sendo um o da disciplina
a
quo a prova pertence.
Art. 109.0 As provas orais dos exames do curso dos
liceus são as seguintes:
a) Do exame de passagem ao 2.0 ciclo do curso: português, francês, geografia, matemática
(I seiênciaa
naturais.

b) Do exame final do curso: português,
latim, inglês,
alemão, história, matemática,
sciências físico-químicas
e
$ciôncias naturais.
§ único. As provas orais dos exames de passagem ao
2. o ciclo do curso dos liceus e exames finais dê se curso
constam respectivamento
do interrogatórios
Obre as matérias contidas nas três primeiras
class s e nas duas últimas, com a duração do dez e quinze minutos resp ctivamente.
A rt. 110.0 Considera-se reprovado o aluno qu Das provas orais de duas 011 mais disciplinas tiver nota inforior a
10 valores ou nota inferior a 6 valores m qualquer delas.
§ único. As provas escritas não ão eliminatórias;
intarfornm, porém, na valorização final do aluno.
Art. 111.0 Os xamos singular s têm as prova
fixadas
para n roepcctiva
disciplina no exumo final do curso, ou
d passagem ao 2.0 ciclo quando a dia .ipliua termill
na
3.a classe.
§ único. Às provas escritas do oxam R singular(\s
crão chamados vinte e cinco nlunos em cada dia; as provas orais serão prr-stadus por gl'llpOS do s is aluno.
A rt. 112.0 Consideru-se
aprovado no xam
singular
do qualqucr disciplina o aluno quo na prova ornl obtiv r
nota não inf rior fi 10 valores.
Art. 11:3.0 Aos alunos dos cursos do pr paração para
a instrução superior flllo não tenham
ido oliminudos no
apuramento
final da fi' qü(\n ia é-lhes conf rido um cortíficado (Il habilitação a oxum
de admísst o ao 011. ino
BU

porior.
Art.

114.0 Os alunos

oxtoruos

são obricado

ao

xam

do admissão ao liceu (' aqueles ti. quo s ref r m ns alínons <I) e b) ,do urtigo 100.0
§ único. g-lhl's pormitido
fazer
,"tun flingul:u: tI
qualquOl' (lis('iplirllt IIOS t"l'mos do prosl'rlte <1<' l' to.
Ar't. llf>.o Os (' -a1l101:! (los aluno.
.-t rno . ão l'(,~ttlados pelas (lisposiçõ(\s (,ollsignad:t~ nost d ret r lati",mento ao e.-alllflS dos alullo int I'LlO '.

1.' ~êrie
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§ único. Os alunos externos só poderão ser admitidos
ao exame de passagem ao 2.° ciclo e ao exame do curso
dos liceus quando tenham respectivamente
o mini mo de 13
e 15 anos de idade, completos ou a completar até 31 de
Dezembro imediato.
Art. l1G. o O certificado de habilitação a exame do admissilo ao en ino superior só pode S0r conferido aos alunos
que freqüentem
os liceus ou colégios legalmente
eoustituídos, que po 'suam as [nstalações ti, que se refere o artigo 4.° e seu parágrafo
e desde qne todos os seus professores
sejam diplomados
nos termos do artigo 129.°
dõstc decreto ou hajam obtido o diploma de professor de
on sino secundário
particular,
dentro do prazo fixado no
artigo 418. o do decreto n, o 7 :558, de 18 de J unho de 1921.
Art. 117.° Continuam a ter validade os cursos feitos
no Colégio 'Militar
e a organizacão
do ensino no mesmo
colégio fôr o ·tabelccida do conlorruidado com as disposições do pro ('1!t0 decreto, ficando
quiparado aos licous
para todos O' 'feito d ordem pedagógica.
§ único. As dispo i~õos dêsto artigo StLO aplicáveis à
sec\i'I.o lic al do ln tituto Feminino de Educação
e Trabalho.
Art.ll
,0 O'li\'rosdo
nsinoquetlovomseradoptados
nos liceus . rão scolhidos pelos cousolhos oscoluros
os' qn para
asso fim tenham sido aprovados

entro
pelo

Gov(irno.
Art. 11ü.o A aprovaç1to a qne sor fere o artigo antocedento s rlt vúlida por cinco anos
será feita mediante
:rarcc<'r omitido por uma. comissEt.o pe\m~n nt?, quo fu.ndonará
junto da Direcção
Toral.do Ensino Socundário,
constitu(!a.
por vint
um yrof \H 'o~es uomoadoe 'pe~o
0\' mo
III ndo <lOZ( do OllS1J10 superior
o nove ofoctí'"0.
do: 'lic( \IS um (113 cada um dos grupos liceais.
: 1.0 l\),!rm' 11('1' aproY:l1!O livros originais, portuguoe 0\1 . trang iros, ou tunda trnduçõcs
udnptnçõcs.
:.?O A couiissi o .le q\H trata 'stC' artigo prollllll .iarhá sObr \ O' li\ 1'0. originais, truduzidos
0\1 adu ptltelOS
<JlI\' 111(' ('.iam sU!Hlletido 0,11,d :.ua ini 'i~tiva, proporá
a apr )V;tI:llo dt' 11\'1'0, ('m hngutl. (\ 'trn.ng Ira cu,}tt adop~rll jultr'Jt\ ('oJl\'lni nh\,
A rt. 1:.0. fl Para c;L(la livro
\lhlJH'ti(lo,
aproY:1ção da
comi I () Oll por (' tu julga(lo
,'usct'\lt!vcl de apro\ 11<.:lo,
no h'rlllO. do
~.o do ,lrtigo
unt< rior, s<'J': o 1l011H'n(!os
doi r,.latol'l''', um d( c:ula um dos "I'aus (l( CH. iuo noll\
r pr l'ntudo,
O quais no prazo mú. imo à trinta dias
r : (.

*
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elaborarão
os paroceres,
que serão trimestralmente
submetidos à apreciaçilo da comi8são.
§ único. A deliberação
da comissão
será notificada.
para ofoito do recurso perante
o Conselho
Superior de
Iw:nrtl(;ao pública.
Art. e 1.° o serviço da comis~ã.o Ó our·igntório. A cada
um <los membros da comissão sorú 'abonada a grutilleat;ão de Dt$ por cadn Sl'SS1tO, pl'rCebt'I1l10 cada l'\'latol' a
gratificação
do 50;5 por cada livro 1;0b1'o (lue tenham de
emitir parpcl'l·.
Art. 122.° O uutor , tradutor,
adaptador,
propriotl\rio ou
editor qlle submete qualquer obra à nprovaçüo
do 00võruo ontrnrá
nos cofres do I<:Hlttdo com a quantia de

400~, por meio do guia solieita(ln à R0partic,:ão (la l iirocção 801':11 (h Contabilida<!n
Pública que funciona juuto
do Ministério

<lu IJlbtru~ào

Pública.

C,\PÍTULO

Ensino particular

IV

e doméstico

Art. 123.° Ent()11(10·r-;o por pnsinOS('t'1I11llúl'io particular
o ('llsiIlO

S0cuIHHrio miuistrudo fura tlos l'stalwk('iIllpnto' do I':stado.
~ 1.0 O onsino partic'u111l' recebo :L (h\sicrn:t<,:: o d I'nsino douióstico
qumulo
Ó ministr.vlo
na c,l~a da f:llnír~
do nluuo, não sondo a lIH':-llla (':\,,<\ d(\ p~'ns: o.
§ 2.') 'on~id(\r:H\(, cnsa do IHlIlS: o aquela 01111 vivem
mais do quatro nluuos quO não knhalll purout isco eutr
si ou COlll o ('11(,1'0 dI' falllilia.
Art. 1~4 o COlllpll1n uo I'~st:l<lo a I'i~ol'o a (' ti síduu fis·
cnliíla~ào (lo (,l\sino RI'('llIHlúl'io pal'ti(,1I1:l1' lllilli ..trado (n
col('giof!, p0n~iünatos
ou (1m Cllr:os (II' (' pli('a~('\f' .
§ ÚllieO. O (m;Íuo :.0~llll(I:'ll'i(l dOllj{'sti('o l', tá il1H'din.tanwlltn lloh ti vigilfll1(;in 110s pais d,\ falllilia ou d( pl~'Ul
ll'galllll'nt<, o. I'I'Pl'(I'('Jlta, 0, portanto, fora 11a :upol·int udên<'Íu do E~tado.
Ad. l:?f),o .A in!lp(\('~i\o oJ'<1in:'\l'ia do instituto.,l
(nsino. ()(,u!l,llhio parti('ulal',
('o!l"giot', p( nsiount
l) ('lIr~os
do ('.·plicn<:('\('H (I da eOllllH1Wn('ia (lo ('011 (·Iho dI ln Pl\(' ';\0.

rt. l~(i.u 1'~pPl'lllitido aOH illdi\'Í(I\lo~, COl'pornc;o('.
cm
:tsl'ioeinc,:< ('S, (.stabl.l\t>l'l'r, lllll,lialltl :wtol'iznc;: o
legal, {,oU'gios, pl'n:ionlltos,
t'H('olas ou 'UI'. O. ti (. plica!,;( I'H d( l'lHlino ~('('1l1l(lúrio pal'til'lllnl"
qllaiSCttl<'l'

Al't. 127.0 O Oov

1'110

OIlCOllt'r:l

a autoriza!,;.

.olici-

1." SAne
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ada com o voto afirmntivo
do Conselho
Suporior de
InRtru<;ão Pública.
§ único. Os cstabelecimc atos do ensino secundário
particular,
que forem abertos
sem autorizacão
legal, serão lmediatnmento
encerrados
pela» autoridades
administratiyu
) c aos rospectivos professores
será imposta a
pl!JHI. do suspensão do ex srcício do magistério por um
ano.
Art. 128.° Para o xercício das SU:1S funções de director do qualquer
instituto particular
de ensino SC'ClIIHl<í,rio (colégio, Jl nsiouatu ou curso de ex plicncõos)
indis])(lu::;á\'('l o l'(H'ppcti\'o diploma,
quo sprú conferido
polo
Oo\'01'no a rC<lueriuwuto do interessado
o modiauto voto
anrm/Hiyo
do Conselho
'nperiol' de Instrução
Pública.
§ único. Para a eoncessão do diploma do director de
qllalqullr
instituto
particular
do ousino secunMl.rio é inoi~p(\n~á.v(\l o diploma do profeRsor do ensino secundáó

rio part1cuhLr.

Art. 12\)." O diploma do Exumo

(10 E. tado para
o maEsc"la~ Normais Superiores
ou a
carta (los antig'()f:1 cursos de hubilitaçào ao mugistéi-io S0ctllldúrio COI1, tituvm a hnhilitacão
para o oxcrcício do

gistt"rio

liceal

pelas

DHWi tório RCclllldúrio particular.
único. Para ("to ll!'oito deverão os, interessados
1'0gbtal' os seus dil!lomas ou cartas na Direcção Geral do
Ensino .' ('cuudál'lu.
1l
Art. l:~().o l:~iJldi~pellsá.Yl\1 para a matrícula
na 1.

§

ela
do UI':<O do liceus. (1111 qualquer colégio, pousionato ou curso de cxplil'ações, ti. nprescntação
do cortifieado
do uprovuç: o do aluno no exame de admissão aos liL

dil'C'ctorc'

de (I\Hl.isql10rinstitutos
de en0::\ rpspocÜ"os
professores
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CAPÍTULO V

Disposições transitórias
Art, 133.0 Os actuais liceus femininos do Garrett o de
Sampaio Bruno passam a denominar-se respectivamente
de Maria Amália Vaz do Carvalho o do Carolina Michaõli •
Art. 134.0 As disposições
do artigo :3.0 do pres nte
decreto só começarão
a ser aplicadas
no final do ano
lectivo de 10~8-1920.
Art. 135.0 As pr-imoiras oleicõos do reitores roalizar-se hão om Julho de 10:32 e as primeiras nomeações de
secretários
deverão fazer-se quando findo a validad fixada para ns aotuais pela legislação anterior.
Art. 13ô.o As recpitns provenientes
das propinas de
índemuizucüo
por trahalhos práticos não podem os consolhos administrativos
dar qualquer outra aplicacão sem
estarem
dovidnrnonte montadas MI iustulacõcs
a qu
e
refere o § único do artigo 4.0 d ste decreto.
Art. 137.0 São assrgnrados
todos os direito ao actuai
professoroe ofectivos que om virtude do disposto no artigo 38 o nql1C1111 a1('111 elo número fixado para cada grupo.
S único. Os Pl'Of('SROl'0S efectivos dos liceu fomininos
que fora m transferidoa para liceus mnaeuliuos das me '.
mas cirlndos ingl't'ss:l1ll <1<'I'(ll' já, para todos os etl'ito!'l,
nos quud ros rospccti vos, om hora fiq uo excedido o núm iro
de profossorcs fixado para cada grupo.
Art. 1:~8.o Os indivíduos q uc- hajam sido oxoncrudo: t\
seu podi(ll) (los lugnros (lI' ]lrOf(IHI'Or H ofcctiv os dos liceus
ingressam 008(10 jú no quadro nos profossoros ngrl'I!;:l(IM,
quando possuam aR hahilit:u:l'lcs l'xi~idas p ·10 artigo ~)fl.o
e seu § 1.0 e <losd quo assim o rcqlll'iram (h'lItro (lo
oito dias inH'diato h jlllhli('!I(:ito (lo pl'l'Sllltl
(h·(·1'(to.
Al't. l:lfl.o Os pl'oftIHSOr(IS ('fl'divos dOl-1liceus <)110,no
nbrig-o do (lisposto no artigo (l.o do dl'crt'to n.O 0:(\77, (h
1H do Maio elo 19~.tJ h:tjalll siao ('010(':)(10s m Sl'l'\ i('o
em li('pus difl'rollt('S d:lqllt'llls a clIjos qn'1I1ro:-; P( rtl'I\('( 111,
rOg'1'<'SI'i:tII1
illl('(liat:ulH'Iltn
aos S(lns ln raros, ('oIliiÍd '1'1I11(10·
.s fin(tas:ls
('Omissi'\0s (,Ill qu 1'0 (11I(·Olltrntll.
Ar!. l-W.o COllsi(lcr:HIll 111)(1rto COn('III'SO, pol0 pr. 7,()
do vintn dias, a contar da dat:\ da Jluhlil'n<;t o ti st dlcr 'to, para o proYiIlH'llto dtLR Vl\hllS do prof's~ore l'fl'C·
tivos do'\ lil'nus rpstllt:mll'R (la ol'ganiz:l(,'fl() dos Cjuu(!ro

f<'l'(' o Itl'ti~() :38.1) do prol'C'nt
d<,cr to.
§ Únit'o. Os professor H q no Yl'nham :\ 50r pro\'i<1l)

n qlln !o11r

t.· Série
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na roferidas vagas devem apresentar- se ao serviço nos
liceus para que forem nomeados dentro dos trinta dias
imedia.tos à publicação do re pectivo decreto de nomeação,
embora se encontrem prestando serviço noutros liceus.
Art- 141.0 Os actuais professores efectivos de educação íisica dos liceus conservam os direitos quo lhos estavam adstritos na legislação anterior, percebendo os vendmentos que neste decreto são fixados para os instrutores de giuiaástica e ficando obrigados a quinze horas de
servi~o semanal. Conservam a sua actual situação as
professoras efectivas de trabalhos manuais, de música e
do antigo 8.0 grupo dos liceus femininos, bem como as
professoras dos extintos cursos de educação feminina,
sendo-lhes as egurados todos os vencimentos a ,que tinham direito pela ll'gislação até agora em vigor. E recoDh('cido aos actuais professores contratados do canto coral com concuso de provas públicas o direito 11ndmissão
a primeiro coucurso documental para o provimento dos
lu ...aros de rogentes de canto comi criados pelo presente
diploma, dando
prc~erência a quem tenha pojo menos
doi' ano de bom serviço.
Art. 142.° Os individuos qnC' tonham conclui do nas
E~cola Normai:
uperiores ~ part pedagógica do curso
ti' odu ação físico C'bem .as .lm os que ton~Ht!llconclui do
com aprovoitalllf'DtO o prlmmro ano, do r ferido curso, e
v uham a SOl' aprovados. no re pcctívo E?,am,o ~e gstud~,
P der o ser notn ado mstrutorcs de gunnástíca dos hc us no' t 1'lUO' do pre outo decreto.
A~.t. 143.0
s aluno' que à data da publicação dêsto
d cr to tenham fJ'l·qü ntado com aproveitamento algumas da elas: c' 1.: , 3.11 ou 4.a dos licous iogrossam no
próximo uno lt .tivo rc 'P 'ctivameot nas classos 2,\ 4.&
5.11 do 00\'0
plano UI' o tudo.
.
§ 1.0,'.0 di P !l'atIo da frcqü(lnc13.dealeruãoosalunos quo hajum trnn:itado à 4.:1 c 5.&.classes, continuando
porém brig3.tlOsao o.tudo da língua iml;cosa, d que prost. r: 1 rO\'tl!' no 1', Iltn do CIH:O. dos hcL'us.
~ 2.0
aluoo qUI t nhtlm uI apl'oyados no exame
d()· pa. :'\a.T(\I!l l ::?~ s{'c~;o do ur o g mI dos l.ieons, 00
no ',';\lll
d allla dc5te curso s guudo O )' gllDe anterior ill"rtl
um l' p di\'u,1Il ntl' nus clas s n.a o (i.O do
no\'o l'l'",imc, ti 'antlo (,·te último
di 'P asados da f1'o-qUull ia do alcmi'lo .
. :3.0 . altl!l qllLI h'nham tran itad) à. 7.11.claRs de
qu;dqll r do curo o compl U1 ntar s co 1 'luirito os sous
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cursos em harmonia
com a l('gislação até agora em
vigor.
§ 4.0 Os alunos q ue ton ham sido aprovados no exame
de saída do curso goml dos liceus poderão, quando to',
nharn a idall0 legul, roq u-rcr exame de qualq uor do
cursos complementares
estabolecidos
pela lcgislução antorior.
Art. 144.0 SUo admitidos lt. matrícula nas classes 2.a,
4. a ou 5. a do curso dos Iicens os alunos q ue hajam sido
aprovados
no respectivo exame do admissão à data da
publicação dêste decreto, ou quo venham a sê-lo na C01'rente época do exames.
§ único. Os alunos aprovados no exame do admissfl()
à 7.:J, c1a880 do qualq II r dos cursos eomplomentaros,
ou
quo nêlos venham a S01' aprovados na corrente ~poca do
exames,
s ão admitidos
fi mutrículn
na 7.11.ela 's( do
curso dos liceus s('gulldo o ro~iIllC' anterior.
Art. 14fl.o Ficam antorizados
08 conselhos
iscolnros,
durant
o ano lectivo do H)2G-l fl~7, a introduzir
no
pl'ogl'l1mas as modificações
lWCPss:1rias fi harmonizú-los
com os cl)nhecimentos
anteriormente
adquíridos
pelos
alunos das diferentes
elnsses, nos termos da l(,~i~ln<,:1 o
ató agora. cm vigor, e a escolher OH livros t1 ensino
a adoptar
d entro ohrns do autor ,8 nacionais,
ou estrnngciros
em Cl1S0 do nocessidude.
Art. 146.0 'rodas as gmtifica<,:iks
COTlSigllfHlns nes to
diploma aos (liV0rHOS
fnucionários
R1I.O trip licndns
nos
t(\]'lHOS do artigo 2n.o t, seus pnr{q.?;rllfos Ja lei n. 1:4f)2, •
de 30 d(\ Julho do 1fl23 o arto isenta do quni quor d ·s·
contos ou (lp(lu(:õps.
Art. 147.° Os 0111olumontos () pI'opinns I'onstnntl'.
dos
mapas ane.'os III e IV são, ató ro~olll(:ào ultoriol', JIlultiplicndos pejo ia('tor 4,f>.
AI't. 14H.o Os lllnpMI II <1110 o pruH'lIte eh'apto :0 rl'
í 1'0 t':l7.01l1 pnJ·t(\ iI) tl'~t'HJI to do 1\\ SlllO vão a t-linados
pplo MiniHtl'O (ln Illsll't1e;ão Púl>lica.
Art. 140.°
OO"~I'II() jltlhli('aJ':\ no IlwL curto prazo
d0 tt'mpo OH rpgulullwntos
11(l('('SSt'll'io~ li. (' , cne;; o do
prmwnt(
d c)'()to.
§ único. 1~Jl)('!llIlnto não forem ]lnhJirlldo,
o regnlamontoH a <lHO (Isto :ll'tig'o ,'( )'(·forc c(ln~idl'ra-. (' t'lll \ i"or
o rt'~nlanli'nto
da instl'\lr;1'to ~('t'llll(l(ll'ill apro, '1<10 pt·l()
dpcl'l'to !l.0 7::):)8, dI 18 dI ,Jlluho dI' ln:!l, ('UI tudo ()
CJuo uno contrario () (\::;ti\'<'T li hlll'lll !lia com • IIi. posiçõos do pr !lonte diploma.
U
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Art. 150.° Êste decreto,
com íôrça de lei, 6 considerado om vigor desde o dia 1 do corrente mês e revoga
'ioda a logi lação em contrário, dosignadamente
os decretos n.:" 4:650, de 14 de Julho do 1918, 9:677, de 13
do Maio de' 1924, 9:887, de 2 de' .J ulho do 192-1"J 0:120,
do ~4 de Setembro
de 192-1" o 10:966, de 27 do Julho

do 102;).
D0t(lrmiua-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
(I
execução do prosonte decreto com
fôrça (lo 10i pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar

O

tam inteiramonte

corno nêle

80

contém.

:'linistro8 de todas as Reparticõcs o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govérno
da Rt1pública, em 2 de Outubro do 19:!6. - Ant6mo OBear de FragrMo Carmona-Ma7lw?t
Rodrigues JúniorJoão Jo.~é Sine! de Cordes - Jaime Afrei'1Jo- António
;llcuia de Bettencourt Rodrigues - Abtlio Augusto Valdéx de Passos e SOllsa - JOIIO Belo - Artur Ricardo
Jorge _Felisberto Alves Pedrosa.
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I

Ven·
clmonto

Dluturnídadol

Total

SubTen~'o
diferencial
que
eoeresponde
ao.
venclmentOI

Professores efectivos dos
1.0 a 9.° grupos:
At6 5 anos de serviço
De 5 a 10 anos de
serviço . • . . .
De 10 a 15 anos de
serviço
Mais de 15 anos de
se rviço. . . . . .
Instrutores efectivos de
gimnúatica
o rogentes
efectivos de canto coral:
At6 5 anos de serviJo
De 5 a 10 anos e
serviço . . . . .
De 10 a 15 anos do
S rrviço
Mais de 15 anos de
serviço . . . . .
Profcssorea agregados. .
Professores provisórios do
1.° a 9.° grupos (a) . .
Instrutor s provisórios do
gimnáet.ica o rcgcntca
provisorios de canto
coral (a) .
(a) V.'ndmento melhorado
abonar cm de. mose •.

1.8001

-{>-

i.scos

330~

1.1:$001

2401

2.0iOl

342150'

1.8001

4801

2.2801

317150'

1.8001

7201

2.5201

357100

1.4401

257100

1.440~

-/;-

1.440~

1 01

1.6201

2651

1.440~

3601

1.8001 .

270~

1.440~
1. 200f,

510$
-/;-

1.9 01
1.200,

2701

960~

-1>-

960,

8401

-1>-

401

lillUlllo anun! ecrrespondante

2751
217 50

1501

II 81t" dlferruolal

"

r•
1."

érie
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II
Sl1bveuçlo
dlforeuclal
Ven·
cimento

Dfutur-

nldad ..

Total

que
cerres-

ponde
a08

vencímoat08

1.0 O~OO -1>- 1.080&<10a)
Chefe de secretaria .
840~OO -1>Segundo oficial.
lYiO,OO
600~OO -IrTerceiro oficial.
600~OO
Contílluo~:
4!lOIOO -{;Até 5 anos de serviço. .
480'00
480100 20~OO 500&00
De 5 a 10 anos de serviço
-1 0/00 40~00 520100
De 10 a 15 ano de serviço
480/00 60100 540100
De 15 a 20 anos de serviço
480100 80'00 MO~OO
De 20 a 25 anos de serviço
480t800 100t800 580~OO
De m i, de 25 anos .
(a) No.

1I0.a8

o. p.lmolro.

260,mO
215100

180~OO
155-800
157~50
1{lOIOO
16U50
165~OO
1671>50

de LI.hoa, Pôrto o Colmhra têm 01 venolmentos que per.I·berem
do lflnlatérlo da 1u.lroç1o Públtca,

0601&1. chet•• do '80çl0
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III
Tabela de propinas para alunos internos

De
Da mn-

trícula

Oursos dos liceus:
Por classe :
L" ela e

10~0(\
5-!O() lOWO
5~O() 10 00
7&fiO 12 00
Ü~50 12.,00

3." el a~~e
4." ela. se
5,' ela-se
Por diseiplinn :
1.", 2," e 3." classes
4,· e 5," classes.

ssso

asso

às esCurso de preparação
colas aupurinres
Emolnlll mtos :
Pelos n-rrnos de mat rfcula e fruqüênci a .
Por trausferêucia
<10
liceu
Por cor tidão de cxame de H." ChHtiC
Por certidã» de exame de 5," clasKe
(curso nos liceus]
Porcertidaodp
qualquer outro exume
0\1
trâusi to de
claase.
Carta !ln CII rHO,
Emdin hviro para trabalho>! prüticos :

.

1." a 5." C1:\8808.
Our o de preparação
escolas superiune

-

5100

2." ela se

p:tra aR
•

.

9150

q!Hlllcia

L"

~--

(rI

2 00
2100

Total
2."

8.'

--- ---

108()()
10,SOO
10"00
U (lO
1~J800

10 ()()
10~()(j

35 00

assoo

lO$()(1 : 5"IQ
12 00 4;1;550

l~&OO

15 50

2~()() 2;500 8150
2,JO{) 2 (lO 9,00

12~50 12,50 12p50 47100

-IS-

-Ir-

-/;-

-J-

,15

-1-

-{.-

-1-

-{.-

1~15

-I>-

4-

...;>-

-I-

i95

-/J-

-,- -,,-

-IS-

1,70

,
-{.-

-I-

-,,...;>-

-IS-IS-

170
1:)100

-,,-

-I>-

-{>-

-/;-

24,00

-$-

-I-

-{>-

-1>-

45100

-f;-/;-

Oh""'~c!n, - O "AA'~monto dOI prol,lnaa ti ",!to em pr~ tAçllca: a d m"trlcul~
aeto dl\ 1Illt'rlçAo ')0 aluDo n "M d, fr,")U nri" lIO Jlrltlril'lo
do cAda JI río.lo r e ....
lar. A. proplo". 001 dtuhuirn I'AI''' trabalho. l,rol.llool 110 paBR' cru dua pr,.laç
.0

"uall.

1.- Sérre
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Tabrla dr proplnas

para alanos externos

De
m8.i.tluula

;

Oe examo

TolaI

E.::::>.lle:

Da 3,' classe

1~50

Da 5.' classe

4~50

Exame sill~ul;ir:
Da 3.' classe.

2~50

Da 5.' classe.

3p50

3$00
3$00

5150

4~;)0
4~50

-

-

-

Repetição de exarne :
3.' clns-o (II)
Do 5,' cluxse (a) ,

no

O (,:lrt:"

Certidõ('s

os aluno

,

.le curso, como

I

24800
4.5,600

2U50
4!);J5()

6~5()

internos.

(dJ • o por cento da verba corTfulllull!lt IIto ao exaruo ..

Paço

do (Iovêrno

19:W,- O .1inistro

da Hepúbliea , 2 do Outubro

de Instrução

Pública,

A1'lw'

de

Ricardo

Jorge.
ini Ifrio JJ. Clllá lia~- Diref~ãll Grr,tI das Colónias do Ocid~nle
Decreto n.· 12:499-E
ao disposto na.
Tornandoe lIf'l'es ário dar execução
bus ~rVll das bast's o!'í;flnicus da administrução
civil e

DU:LJll' ira dn. clll.íJlia~:
Em 1l0UH' da ~'a ':to, o C oy:'lru? da República
gUl'. a upcr sta, pUI'a v ai r como 11l1, o seguiu to:

Carta

orgânica

Portu-

da colónia. de Cabo Verde
Ti'!' ~LO I
Disposições gerais

Ilho V('["(1 , como divis.
Arti.-.ro 1.0
lónia ti
1 rdtorial
ndmini. trntiv a UO Impt'-!'io 'olouial I'ortudo urquipélugo
do
gu'"
com]:
tolo (I território
IIII 1110 norn .• \
'ti (lo "'U gov rno é a cid ado da
1) LI i: I na ilha de

nu

I
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Art. 2.0 A colónia de Cabo Verde constitui um organismo administrativo
"l financeiro
autónomo, sob a suporintondência
o fiscalização
da metrópole,
e regC'-se, na
sua administração
civil e financeira e nas suas relações
com a metrópole, pelas bases orgânicas da adminí tração
colonial,
por diplomas
legislativo'
da competência
do
Congresso
da República ou do Ministro das Colónias e
pelas disposições da carta orgânica.
Art. 3.0 A carta orgânica
só pode s r alterada pelo
Ministro das Colónias, com o parecer do Conselho
uperior das Colónias, nos casos expressos na bases orgânicas da administraçüo
colonial.
Art. 4.° São garantidos
a nacionais o ostrang iros residentes na colónia os direitos concernentes
à lib rdado,
segurança
individual e propriedade,
nos termos das lois
em vigor.

TiTULO II
Do governador
CAPÍ'l'UU)

I

J)ispoRlçõcs prelímlunres

Verde 6 suporiorm nte
do Ministro da Colónia,
por um governador,
o qual exerce esta função dir 'ctalllonte
ou por intermédio
das dirocçõ 'S do serviço o das autoridades administrativas
e militnros suas IHlborJinaclus, e com
a colabor:t<:ão do Couaolho do Govõrno, com as atribuições consultivas
doliberutivus
indicudus neste diploma.
Art. G.o O govNIlUUOl' terú o trutnuiento
do gov ruador do Cabo Verde.
CAPÍTULO n
Art.

5.° A colónia

admiuistrudu

do Cabo

, sob a tiscalização

Da eOlldlçõC!lde e, ercíelo (lo cargo (le govcrnaclor
Art. 7.° A nomeação
do govoruador
é f{ itn pelo
Gov ruo da mr-trópol
, em Conselho d Mluistros, sob
proposta
elo Ministro dai! "olónias, i recatrú (l1U imlivíduo l'{'('onlll'eidaI1H'utl\ compotl'ntl\, el mórito já revr ludo
no doscmpcnho
d funções públicas ou no studo d

a8~lIlntos coloniaia.
Art. !:l.o O prazo
dor

ú do quatro

ordinúrio da comis ! o do govr rUI\('outados cio elia m qu' com çnr
f\lnc;rk~s lia ('olónill, p dt'ndo Sl r r mais vozes, por pt'rfodo. !HlCL' ivo

IlllOH,

n C\,'lll'('{ r lU! Stlll.8
conduzido,
\111111. 011
du Ille'!una dllrae;llo.

§ 1.0 A faltn d

fC'conuu<,;110 do gO\'t:l'nador,

fl·itu

lU
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decreto
publicado
quinze dias antes de terminar a comissão, tem o significado legal do xoneração de funções.
§ 2. ° A exoneração do governador,
antes de terminados os poríodo.s
stabelocidos
neste artigo, fi seu pedido
ou por a substiturção
ser conveniente
ao serviço público,
é feita pelo Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro das Colónia .
Art. 9.° O governador
presta a declaração
A compromisso d honra, nos termos estabolecidos
na lei, perante
o "Mini tro das Colónias, ou, se ao tempo da nomeação
estiver no ultramar,
perante a pessoa do quem receber
o govêrno.
Art. 10.° O governador
goza,
m todo o território
da
colónia, da honras que competem aos Ministros do Govêrrio da R pública e, no mesmo território,
tem procedência sõbr todos os funcionários
civis ou militares que
sirvam ou, por outro
motivos, ostacionom na colónia ou
por ela transitrm,
excluindo o Presidente
da República.
Art. 11.° O go\'ornndor
não poderá ausentar-se
pura
fora do trr1'itól'io da colónia s m prévia licença do Mini .tro da' Colónias;
quando, em erviço, haja de sair
da sede do cevemo para qualquer das ilhas do arquipélD.~o, d verá comunicá-lo
pela via mais rápida ao reforido Ministro
Art. 1:3.° Na falta, impedimento
transitório
ou ausêneia d governador,
fará as suas vezes, nos caso ocorr ntes
como cncarrrgado
do governo e até resolução
do :\1i~i tI'O das .olõnías, O vico presidente
do Conselho
do Gon:'rno.
.
o r'l falta
impedimento
ocasional ou ausência do
1
'S .~,'
d (,
,
vi' .pr . idc~t
d? 'on elho,
.7ovêrno, o o ~hefe do
.orviço mal. antigo com a cnto no mosmo Conselho

?

qu m . ub titui o bcov mador.

s 2.0 ()lI:mdo o goycr~ndor
csti~or irnp dido por
do mçn, ou de visita li. colónia, ?K chef s do serviço, nos
a rsunto quo t .udn um competlr('m, r solverão
fi nome
d h' o: llerr6cio. ocorr nt('!'I, co?formundo.se,
na sua 1'00111<;:10, <,om , oriúll~açl o anh 1'I0r~n
nto sl'gllidn 011 com
a
iII t1'IH;O
que ti\' r III ou ohtlv r m do lU smo magi. truclo.

cu 'o
do § 2.°, O govornador
O
parn o . llP.'riol·
int r. S'o d~ colópooI·r:\. cip) '~. r n, . lia,' illllr;1"J ,H no \'ICO'PI'l'HHlonto
on, lho lo 00\ rno, q\1(\ !lcarú como oncllrr gado
\. 'rno at \
. ·u r stabol CÍ!llClltO ou rogrcsso.

:LO ( 11 11110, 110.

julglll

nia
do
do

I

rr

cOllvI'llipntt
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§ 4.0 Nos casos provistos no § 2.0 o govõruo dn eolónia sorú possôalmonto representado
nus suas rolar;
oficiais com os cõnsulos das nações t'strallgeil'us c ontidados ostrauhas
n. colónia, b -m como nas C( rimónias 1I&
visitas ou cumprimoutos
o nas solenidades públicas, p lo>
vice-prcr ideuto do ConsC'!JH, do Govêruo,
Art. 13.0 O governador respondo l' 'lo~ ('UR acto
1vil o criminahnento
o diroottunonte subordinado
a Ministro das Colónins.
Art. 14.0 As accõcs civis, com reiais o criminais, om
quo seja róu o go\'ürnador,
só porl '1':10 ser, oinquant
durar o R0U govõrno, instauradas lia comarca d Lisboa
rospectivnmonto
na L." varn cível ou comercial O no
priull'iro
juizo de invostigação
criminal,
salvo qnund
para julg-allll'llto
da causa soja competente ontro tribunal ela metrópole ou de divorsn colónin.
é

A t. H>. U O dopoüneuto
do govOI'Il:tclor,
em .i nlzo;
parte 011 t istomunha, quando pr". tarlo na colónia ;
será tornudo lia suu r -sidõnciu, !lOS termos do artigo:?ll '.0,
como

n.? 2. elo Có.lluo do Processo
~hiJ.
Art. Hi.o A~ prerrogutivas
dI' que goza o gO\'OI'llt dor
pelas di~posic:i'I(':-; consignada!'
no. artigo 14.0 c 10.9 d t
diploma são iguallUoitt
uplicúv is aos enenrr 'gado do.
Gov I no da colónia.
Art, 17.0 O go\'ernador
ol1viarfl no J.1iniRtro da
olóuiaH um rplatório
:\llllal ela slIa acllllilli. tr'ac,:: 0, dentr()dos ~ois rn(l~(,H q 110 <" l'g'uirl'1lI ao Hill do :lUO t'i\ ii rt' p (·ti\o, COllstitui motivo do dcmissl o () n1\o cumprilllt'lIt
dO::lta dispo;;ic,:ào .
.Art. 18.0 O go\'cl'nndor
tnIÍ um aju(lantl' c1 campo,
oficial da :11'111:\<111 ou do (',' ('f'{' ito, til' plltellto nM
IIpOrior a pl'iuH'iro tellcnt<' 011 (,itpitt 0, O \l1ll !l(' ')'( t:írio particulnr , da ('laR~B ('i,"il 011 militar, quI' RPri'lo da ~ua li\'r
NH'olha, llOIllC'It<lo (lU portllna,
(\ (IX '1'('(\1' o as :lI'l. funtn ('omis : o amo\ i\'('J.
§ 1,° () RPCI'Otlhio partil'ular
tl r:t o. w!1('irnelllo
qu
COllstnrC'ltI do orc,:allH'nto, votados ('III \)11. ('lho do (J(\'Orno, . ('ia qual fôr a ttll (,IlÍl\Croria ou po to.
§ ~.o QU:\lld) os r f('rido ol1('ini, hOll\'('I'Plll
id l c
lhidos fora da g'tLUl'niC'llo dll colónia, l(ll"lO dir ·ito uhonodo Jlll a~( m d(' J'\"'I'(''1~O n ]llptrúpol(, (ltt :\ ('olônill dlln<l
}lJ·o\·t'nlt:irn. (lllI qllltlqlH'l' 0(':1 iI o ('11l qU(' tilld\, n (' mi s110 do
"'Il\'( 1'1I11(]OI', (lU
(1IIh:lrgo
do din'ito
• II d
}III ~a"( ln <]11('
111 <j1l:t1qut'r
Otttl'a
O('H i«o lh
fi i. t
como oficiai.
III comi ao ruilitur dn ('olónia.
0

,

.

~l}(1
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CAPITULO III
D eouip t Deia do gov('rnador
0

Art. 19. O gov ruudor é, em todo o território
rla coõnia, o ngento.e o repr~s('nt:l.llte do Govêruo da Repúb - ti.
n. superior
uutoridado
t uto c vil como militar.
terce as fU[J~õ
h' ri lutiv as c as atribuiC'õos do Poder
E~(\ClIti\'{), nos tL'1'1II0S e com as rl'l'it,.i<:?\~s o limitações
helecidus ne to diploma, lias hases ol'gfmicas da admiI.

• traç
Art.

o colonial ti !lOS diplomas que as rl·gnl:ullcntarem .
20." O O't)\'('l"nudol", no oxorcício das suas fun• (I,' pulo
portarias,
cujus di"!losi<:()ps serão, cru regra,
rc edidus <1(1 pre-âmbulo justiticutivn,
C promulgn,
nos
rrno: (las lei., d plorna ll'gi.lati\o·
proviuciais .
.Art. :!1.0 Compot: ao governador,
como agente e rol' S ut.mte do Uov! rno da P<'!JÍlhli('a:
L" Rt'pn' untar a obernuia It: cional ;
2.u Dar e 1'01((,:ao, " crupu los.r C diligente, às ordons
ia, truçõ -s do Iiui tro das Colónia ;
a.· T 'r o Mini tro lias Colónias ao corrontn dos casos
ri [acio nun, com a :ll!t1lÍui~tra<:lo da

ntante
da cocolónia,

pl\SSOallllPnte ou

na.
corporuç:
te' diploma;

)lO I'

,II
l

d lc-

bordiadmi-

iII lepcu(!r'neill do
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instruções
ou asseutimonto
do mesmo Ministro, os funcionários cujo voncimonto do categoria soja superior ao
do primeiro oficial ou para cuja nomeação soja exigido
o diploma do um curso superior;
§ único. Em caso de vacaturn ou de impedimento legal poderá nomear, interina ou provisorinment
, OB funcionários públicos do nomeação ministerial, m diante nutorização podida telegraficamente
ao Ministro das Colónias.
5. o Confirmar os funcionários públicos no cargos para
que tiverem sido nomeados, nos casos em quo as lois ou
regulamentos
ostabel çam essn formalidade
para o provimento definitivo, e obs rvado, nu parte re p ctiva, o
disposto no 11.° 4.0 dêsto -artigo;
6. o Contratar pessoal oventual
idón o português
OU,
na falta dêsto, estrangeiro,
para atender a n cos 'idades
imprevistas ou passag iirus da administração
provincial
ou a dispoaiçõos expressas
na 1 i ou regulam nto , o
quando êsse pessoal não possa ser obtido por nomeação;
§ único. Nenhum contrato de prestação
do 01'\'i\0,
por p rlodo sup rior a dois anos, podo sor celebrado
som prévio assentimento
do Ministro das
olónias.
7. o Distribuir, nos termos]
gai ,o funcionário
p las
comissões ou serviços , gundo as 1'0. pcctiva nomoacõos,
e nos mo mos termos 0.'01'C r sõbr
los I1c<;110disciplinar, oxcluída a d missão para aqueles cuja nom ação
lho não portonco e a acção sõb r a magistratura
0]0nial, que Ó exercida nos teruios da lei orgânica da m 'ma
magistratnra ;
8.o 'I'ransferir, dentro da colónia, n. pedido do intor ,_
sado, por eouvcniêucia (lo serviço ou por a tigo, qualqu r funcionário, devendo doclarar o motivo de transferência no rospectivo d ispacho,
salvo o di po 'to quanto
à magistratura
colonial;
9.° Demitir, nos t rmos lcgnis, todos o, funcionário
d nom a )1.0 provin ia], dov ndo d clarar o motivo da.
demissão no 1'( "p cth o d spacho;
10.0 Ordenar in<]l1"rito
011 sindi fmcins
t (10, o
funcion{u'ios o repartic;ôc
da olóuin, com l'.·ct'pc;l'lo da
milgi. tratura
olonial;
11.o o!lc('(!(lr no fllllcion{tri s m srrviço na <'olónin.
licenças gracio~tI , nos t rmoi' das 1 is
rp<rulanwnto. ;
12.0 AlltorÍí-::nr, l11('dil\lIt }lM(' 01' <ln junt. <I aúu
provincinl, a ida à, nH trópol(" p r JlIotivo d \ dOl1nça, :\Os
i'uDcion:írios púhlieo" nos terlllos 1 gai. ;

1," Série
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13, o Conceder
aos mesmos
funcionários,
mediante
igual parecer e por igual motivo, licença para ser gozada na colónia;
14,0 Conceder, depois de doze meses de serviço efectivo, aos funcionários
com bom comportamento,
e não
havendo inconveniente
para o serviço, até trinta dias Je
licença, para ser gozada em qualquer ponto da colónia,
ou em colónias vizinhas,
portuguesas
ou estrangoiraa,
s m perda de vencimento
,mas
sem dispêndio
para a
Fazenda;
§ único, Estas licenças só poderão ser gozadas no ano
Imediato àquol a que dizem respeito
e não são acumuláveis com quaisquer outra,
15,0 Cone der licença
registadas
e ilimitadas,
nos
t rmo 1 ignis ;
16, o 'I'omar, ou mandar tomar pelos seus delegados,
a todo o. funcionário,
o compromisso
do honra a que
s r f re o artigo 40,0 do decreto n. o 257, de 31 do Dozembro d 1913, o <lar-lhes ou mandar que se lhos dê
po~
dos respectivos
ca~gos, quando a lei não defira
tai atribuiçõ
a outra eutidado ;
17, o Ord mar inquéritos
ou sindicünclas
aos corpos
e eorporaçõe administrativa
o ,ainda aos funcionários
administrativo
,no
termo
lognis ;
1 ,o Ex rc r, por si o lwlas, autoridades
sun,s subordínadns a' utributçõo
do polícia geral que seguidamcnto
so d sfin m:
a) Dar,
xecutar
faz r executar todas as pro,v,irlC'TIcias n ce ária para manter a ordem e tranqüilidu.lo
reprimir
Pública ,,.,1>rotoO'(\r a })es 1oas 'J el' propriedados,
os actos
ontdrio
à. mora PU) ica ;
b) Tomnr provid('ncias
Obro, ~rC'gões, c!1rt~z R e
quaisquer anúncio
III lugar
s públicos, sua distribuíeão
à. população ou ainda. sobro outras publtcações
que ]lOSsum provocar
blica,

manifostaçõ

s perturbadoras

da ordem pú-

ofen .ivns da moral ou decôro o honra dos fuucionários, corporaçõ(,
C particulares;
c) I eterminnr provit! neias: ,
'01>1' rifa
o lotarias autorizada,
casas públicas dn
jogo, ho:p daria , estalaa n , botequins o semelhante .. ;
Oh1'
'.tab I cinH'ntos
funcionam nto do n~ n('ia
para inculca
contrato d pr, tncã.o d s rviço dos natur i. da colónia 011 ti' (' t1'll.Ilhn n la rc, idcnt ti;
obr
Iic('n<;n, pnrn. casas d
lll}lt'éstimos sohrn I'~
_'c l,to a e tab lc ida por ha.ncos, mODtl'pio"
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de socorros mútuos c outros estabelecimentos que possuam
estatutos
competente
e oficialmente
aprovados;
Sobre prevenção e repressão
do exercício da mendicidade o vadiagem pelos naturais
da colónia o estranhos
nela. residentes;
d) Conceder
licença ou determinar
a cessação de laboração ou a remoção de estabelecimentos
considerados
insalubres,
incómodos ou perigosos, nos precisos termos
das leis c reglllamentos
em vigor;
e) Dirigir
superiormente
os corpos da polícia civil e
militar que existam na colónia, exercendo a respeito de
cada um dêles as atribuíções especiais que pelas leis e
}'egulmmintos próprios lhe sejam fixadas;
f) Executar e fazer executar as leis e regulamentos
de
polícia e todas as proviuõncias
convenientes
e precisas
para. O livre exercício das atribuições
das autoridades
e
fuucionários, bom como das repartições públicas;
.g) Superintender
nos diferentes serviços de_ saúde pública, pela forma que as leis e regulamentos
especiais
indicarom;
h) Exercer
quaisquer outras atribuições
policiais quo
as lois e regulamentos
ou instruções do Ministro das
Colónias
lhe confiram, cumprindo-lho
também, nos casos em que as disposições legais em vigor se rovolom
iusuficiontes,
adoptar provisoriamente,
com o voto afirmativo do Conselho do Govôrno o sem prejuízo do que
neste diploma se dispõe, todas as providências adequadas
f' uocesserias.
que serão comunicadas,
pela via mais rápida, ao Ministro das Colónias, para os efeitos previstos neste diploma;
19.0 Garantir a nacionais e estrangeiros
dentro do
te rritório
da colónia os direitos concernentes
à liberdado, segurança
individual
e propriedade.
nos termos
das leis em vigor;
§ 1.0 O direito de entrada, de trânsito e de residencia
0111 território
da colónia poderá ser recusado tanto a na-.
eiouais como a ostrnnueiros em alguns dos seguintes casos:
a) Quando da sua prosença possam resultar graves
inconvenientes,
quer de ordem pública interna, quer de
ordem internacional,
011 não sejam indivíduos
de bons
costumes morais e civis;
b) Quando sejam indivíduos
que tenham sofrido já
condenações
por crimes
a que correspondam
penas
maiores, ou vadios, ou que não tenham meios de subsis-

•
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têneia, nem estejam em condições de os angariar, excepto
sendo reconhecidos
emigrado!' -políticos ou assim considerados, tratando-se
de estrangeiros;
C) Quando tenham cometido qualquer
delito, sendo estrangeiros,
q I1r, em virtude do convençõoa internacionais, possa dar lugar a extradição ;
d) Quando sejam alienados, ou sofram de doença cuja
difusão convenha
evitar, em quanto na colónia não houver hospitalização
adequada ao seu internamento
e isolamento.
§ 2.0 A expulsão será sem pre precedida de voto afirmativo da secção especial do Conselho do Govêrno.
§ 3.0 A expulsão de nacionais far-se há sempre por
tempo determinado,
para outro lugar da colónia ou para
outra parte do território nacional.
§ 4.0 Aqueles que desrespeitarem
a ordem de expulsão, voltando
do novo à colónia, ou ao lugar em que
dr-la foram expulsos, serão de novo expulsos, ficando no
lugar para onde forem residir sujeitos, para todos os
efeitos legais, a especial vigilância da polícia.
§ 5.0 No que respeita a expulsão de estrangeiros,
respeitar-se
hão sempre as convenções e práticas internacionais.
§ 6.0 Nem a entrada nem a permanência cm território da colónia poderão ser impedidas quando sejam conseqüência de sentença de tribunais portugueses.
20. o Vigiar a execução de todas as leis e o funcionamento de todos os serviços públicos provinciais,
adoptando, dentro da sna competência,
todas as providências
tendentes a melhorá-los ou regularizá-Ios,
e propondo ao
Ministro
das Colónias a adopção das que excedam os
limites das suas atributções ;
.21.0 Exercer
a inspecção
superior d~s institutos de
piedade e beneficência, regular a sua escrituração
e contab!lidade,
aprovar
os seus orçamentos
e autorizar as
dcLhera<:õf>s que possam influir DOS mesmos;
22.0 Dirigir superiormente
a polícia da colónia;
. ~3: o Receber e expedir rogatórias
para diligências judICH1IS;

24.0 Levantar
DOS termos
das
25." Exercer
eonfcridus
por
ínatrucões
do
designem.

conflitos de jurisdição
e competência,
lois o rrO'nlamontos reepoctivos :
todas as C>uemaisatributções q no lho forem
lois ou rcO"ulamentos em vigor 011 qlle
Ministro
da~ Colónias especialmente
lha
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Art. 23.0 Compete ao governador,
como administrador superior da Fuzenda Pública:
1.o Dar indicações à Direcção dos Serviços de Fazenda
para a preparação
do orçamento geral da colónia;
2. o Submeter
à discussão e votação do Conselho do
Govêrno a proposta
do orçamento
geral da colónia)
por forma. que o projecto orçamental,
depois de votado
p010 Conselho, seja remetido ao Ministro dus olónias
antes do fim do mês de Março anterior ao ano ocouómico a que disser respeito, nos termos estabelecidos no
titulo II das bases orgânicas da administração
colonial;
3. o Ordenar, no primeiro dia do ano económico, por
diploma Icgislntivo,
a exccuçi o do orçamento, com as
alterações qU(I utó essa data lh hajam sido comunicadas
pelo Miuistro das Colónias, ou ainda, quando o projecto
orçamental so oncerrur som deficit e tenha <indo entrada
no Ministério dentro do prazo lixado no H.O :3.0 d sto artigo, o Ministro sõbro 81e uão se ti "(Ir pronunciado ató
30 de Junho;
4. o Prestar
sclarecíruontos
ao Ministro das olónias,
autos de findar o ano económico, sôbr o motivo
da
d mora na remessa do projecto orçamental quando porventura não haja sido feita doutro do pruzo íixado ;
5. o Exercer
as funções do ordenador do orçr m mto .
geral da colónia, não lhe sondo lícito ora nar dosposn
não provistas nus tabelas orçnmontais ou ordená-ln: em
importância
superior à. fixada, ou parn aplicaçõ
diferent ,s das pr lHcritns ;
§ único. Pod rã o governador, por m io d portaria
publicada no Boletim Oficial. d l('~ar, sob sua re ponsabilidadc,
part da sua compotõncía no qu 1'0 P itnr a
d sp fia correntes do administrução,
nos h fe dorviço da colón ia.
G.o 'I'rnus for ir, por mr io do portaria justiflcntiva , d 11tro do lllO~UlO capitulo, \'erba~ do Ol'çam nto g r_ I da.
co1óni" j
7. o DilI' ill~tl'll(.:lk8 pa1'a o 01'<1 llallll n t das d . p(\sn
a efl' 'tuar }H'las r SPl ctivas t Hourarias, pr eNlendo informação dos !ll rvic:os do Fa~endlL, n ' t rlllO: rl'gulnm(\lItar(l~ !ltalH11ocidos;
.0
1 .oh-(·r HObl') aho!1os d vPl1cim nt08 d quaiqu Ir fUllciollúrioR
d( d\'ados
da situ:u,'1io ou
colónia, ('0111 n'~sal\'n do (lil'l'ito d
BacIos, nos torlllO$ lngaiR;
9.° D t l'miuur n .' cuçl'lo d projoct 8 d oum, 111(>-
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lhoramentos
ou serviços ou aquisição de materiais cuja
d spesa, dentro de cada ano económico, não seja superior ti. 60,OOO~ para cada projecto ou aquisição ;
10,° Fixar a importância
dos fundos permanentes
que,
quando fõr indispi usável, <levam constituir depósito à
responsabilidade
do' chefes dr serviço da colónia;
11, o Exercer quai quer outras atriburcõcs de carácter
executivo
ôbre matl'ria
do administração
fínancoira
const<\11t s do título II da' bases orgânicas da administração colonial
dos diplomas qu<, as regulamentarem.
Art, 24-,° ompete ao governador,
como primeira autoridade militar (la colónia:
1.0 Re qui itar ao Iinistério
da Colónias, para servir
m comi são na colónia, o pessoal militar do exército e
da armada,
propor as transfcrêncins
do mesmo pessoal
para fora. da colónia;
2,° Distribuir o pessoal militar, em serviço na colónia,
pela' din\rsas comissões de s rviço público que lhe competin III ;
3,° Ex rcor. de uma manoirn goral, as utriburções e
competüneia disciplinar que Ih forem conferidas nos regulauwnto'l de di ('iplina militar;
4, o • upl'l'inteIHIt>r nas °111 ra<:(h~s d('l guerra, em que
forem om prl'gad:1.s fórças m ilituros torres trcs ou navais,
m serviço na colóllia ;
:l,o Resolver t>ohl'(' 111<10o que respeite ao pessoal militar e 11. o iot 'I't''-'Sl', directa ou conjuntameute , a. outra.
colónia ou, lI1<,tl'úpoln,
Art. 2~),o ompl'to no go\,prn.ulor,
com o voto consultivo do OIlS ilho do OO\'l>]'no:
1.0 \'g ci 11'. pJ'i'\'i:\1.IH:llt~l. autorizado,
.conformo as
in: truçõ: s que pelo ,h01~tt 1'10 das olóuias lhe for m
trnn: rnitidns, couv 11<':Ol'~o acordos eorn os g-O\' mos de
outra' colónia , Il:lcionnis ou estrr ngoirus j
2,0 Al'l'o\a1' () (',tatutos
das aR'o('ia,õl's
de class
comrrcillis.
industriais
ou ug'l'f('olas, (las assoei: <:1\ts o
ill"tituto
d r 'cn>io, instrUI:: o pública, ('<1I1('IU:1IO, p1'ot<,cção fi Jl
!la, ou
niJl1l1is, pit'dndc ou lJ<'IH'fit'lIlCil1, :Isilos
OU 110 'pieio
, (, IH'IIl a: illl :I)lI'OVIII' os s(\US l'l'gIlIHTllPn·
to org nl('o, li (I
talH·11' illl('1 tos quo adlIlinisll'(·rn;
:Lo I t'O'Il(alllrntul' a ~.' '('U ':l.o (Ias I ,i . <Ip!'r!'toH e mais
diploma r.l "ibl'ntl'
no tl'rl'it6rio
da colóllia ü quO di 1'10
c!\n ('l\Ill ;
úui n, A di po JPI l" l't'glllanl(llltaI'N! C'ontrúri:l!l aoS
l'egulnrnent:lllo,
SI o ti,Ias ('olno
pr' cito
do diploma
.l.
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inexistentes, não podendo SJr invocadas nos tribunaí
ou
repartições
públicas,
4,° Suspeuder, quando ocorram ruzõos graves, a 0.'0cução de posturas,
rogulamcntos
o outros diplomas do
earúctcr
fis-:al, policial ou meramento
udmiuistrntivo ,
olaborados
ou mandados
executar pcló« corpos O coiuisaõos administrutivas,
ainda depois da aprovação das estacões tutelare-s compcteutcs j
§ 1.0 A suspcns. o só podcrú ser ordonadn 0111 portaria na qual se dceignarão expressem -nto os motivos que
lhe dernm

cau 'a.

§ 2, o Quando,

coutru a decisão tomada da II peu ão,
liajn protesto
olicinl do respectivo
('orpo ou comias! o
administrativa,
votado Pl'ln maioria em susaão, !:1t'!"<l <Ii'le,
juntumonto
COIII a portaria
do qU\I trata o parúgrufo anterior, dado conhccimouto
na primeirr, oportunidade
ao
:Ministro das Colóuias.
G.o ['~s1ab('[('('er, ultornr ou suprimir tnxna, observado
os prt coitos ICg'ais, quando essas taxas não tenham n. tUl't'ZiL fiscal {' digam respeito ao aproveitamento
O utiliZtu;,LO dos bons ou !\lll'\'i<.:os da colúnia ;
(i." 1\ prnv.u:

as dt'libt\I'Hr.:i'ks

municipuis

sõhrc :

Emp róstimos. urçumontos,
impo tos Oll ta, a, adieioll. i :IO~illlp(J~t() da colúllia, (·.'C(']>10a'lIH~I'I'0I1t3g\'n
adi('iollalfl
aos dil'('itos ,t<llllllll'iroH;
<'I" i ,,(:1'[0 dt
s(,J'\'i~()
dotaI:; o do \'lIIpJ'(,~O~
<' ~lIpl'l\SS,
o dllll~ (' dOlltro
; ('onC(,H~, () do sul> Í(lios
illtli\'iduais
ull a ill~1illli~( t', particulan's;
COlllpra,
\PIl(l!! II (lu:tr.:ito dI' ill1úv('i~;
ó) COIIC(':-iSl'tO
do o, l'lnsi\'oR 1ll1111Í('ipaiH cip C]ualqupr
natUI'l'Z:1 j contratos
qlll' (' (,('<Iam o \ alo)' Ou O [h'rindo
do t('mpo q uo for d\'t<'l'lllinud(l
]lara cuua corpo administl',tti\'o pelo OOllsl'llIo do 00\ (:rllo j
(') ~\ cdII\'Pllii'll('ia Jp SI'I' dt'clamda
ti utilidado
púhlica
ou a Ilrgi,"('ia dt\ (••']ll'opl'ia<:( (' ;
ti) PtlHtur S (I outro:> l'l'gulallll\lIto!-l público
tI _'eli)

CU(:I () 1'\'I'm:IIl\'U

tl

j

1') '1'1'1111 'l('('flo • ('onfi. sfi 011 tk istt'Il('ia dI pIL'ito,
7,° Fazt'l' ('\111\'(' SI t':, I!O h'l'lIlO: das I·i , ('om ('. cluslto (!aqllp!:t
qllr dl'l'l'IIt!('I'l'!Il do \'oto afirllwti\ o do 011solho o das Cjll<' 1\: () lll\'oh am dil'('itlls d( • 1.)\\I',lIin.
Art. :'?(j," Ali'lII do 1l1l'1I 'ionat!o tiOS IlI'tilfo alll 'riu!'!' ,
no crO\'\,l'lI·tdol',
com II voto alil'llIati\'o
du ('on
s(llho do ('0\'11'110. toda, It dl'lllllis atrihllll'õ'
('()II t.lIt s do ]11',\ '('ntn diplollla, ('UllI a 1'0 tri<.: t • c limit:lI'(
COIIl]H·tl'lll

nêlo ostal.ll'lúl'idas.
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Art. 27.0 Não é permitido ao governador,
nem mesmo
com o voto aíirmativc do Conselho do Govõrno :
a) Altorur
o disposto nas bases orgânicas da ndmiuistracão colouinl, nos diplomas que rl'gulalllrlltarrIl)
a sua.
aplicação, ou dl: <t ualq uer modo proceder
cm eontl'úrio
do (~iSJlOHto n.a Carta Or~fLni,'a (\ uns diplomas da COJllpO'
PIlCla r-xclusivu
do Cl)UI.:Tl'SHO da República
o do Ministro (las Colónias, com n\~sal\"lt do expre ·150 da. buso IX
das J'I'fl'rida. bases orgânicas;
bl Alterur a (lisposi<:' os r('gulamelltaros
do 1linisÍl~rio
das Colónias quI' l' !H'cialuJ('nto ostubelccercm
as l'l'gras
gl'l'ais de coutuhili lado pública
ou do fiscalização
da
aduiiui. trução linnucl'irl1;
(') I', tntuir em l'Olltra\
nção <los direitos civis c politicos dos cirl: di o. ;
ti) Modificar
protl'lar ou d('f'lltentlC'r, a respeito das
U ci: õos do,' trihunai'
ci\'i", lllilir:u'l's,
aduriuistrutivr.s
ou
Iiscuia, truusitudnt
011 iu o ('JIl julgado,
as condições logais do '_·{'euç.w ou . cus kgai
l,f. itos ;
e) 1\lrdl), r, minorar
ou
eOllllltUl'
pt::LUS

o

l'OIlCO h-r

3.111ni ,tia, ;

.f) Altr rnr ou (II CJ.ualql]('l: modo pro.I'('(kr

em contrrido di 1'0 to na 1 'I 01'''. Illl'a dn magistrnturn
r-olunial.
• úni« . () a to. 011 ti '('i Õl'. do gO\'l'rnadul'
1'!lI 1'0[1trúrio do pr e('itl '1110 lll::tl' urtigo l'r~o de. dI' lugo tido.s
('0111 inr. L tl'nÍl;;
l não pO.ll'l'110 s 'r
ItI\'ocllllo
!lOS tnlJllu. i ou l'I'yllll'tÍ<:1 (' l'úh1iru.
I't. 2
gO\l'l'llador podl', (1m qll:tll[ul'l' tl'llljlO, 1'0'O~:.l'
u r fOI'lU:ll' ) ,('11. d ,p:H'h()s li li Il'tarias, S('IU
prl'j uíw lo dll' ito
a Iquiddo
011 l'I'l'Oll hl'ddos
111'10s
tribun, i .
\I't. 2a.o 0s ado
:LllJlliujstruti\lJ.
do go\'('rnadol'
po1l.'Ill 1'1' 1I111l1u 10 ou : ltl'l',ldos lw10 ('011 l,llIo ~llJwrior
da Colónia .• COIIIO tl'ihulIal slll'l'riol'
do l'olltl'l1t~inHO
ndmini tl'lIth
fi c.l C d ('olltn da. l'ol{j!lia~, ~\Ohl'l' roI d ,110 rll o dI illl'OIl11'l'têllcia. <,x\ iola!,;: () d Jt'is ou !'I'gulallH'lItOl!
o
llqllirillo , nos tl'rm08 <las lnis cm

ri

.0

(

vigor.

C.\PÍTULO
l)o~ ('(III Illtofr

01' tt m II lacllldado
III' ('01l8111ta1'
IIl'li('u<;, o da8 ll'is o dl'll'gado (lo
'urad r !lu. J{ 'pública da COlllarca do •'ota\'cllto, o

.\rt. :J
r>

1'1'

fi

,0

O g \ rua

IV

do PovOfnl\(lor

intí'rpl'l't:l

.o
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qual tem
esclarecer

por dever, como consultor
nato do govêrno,
com o seu parecer todos os assuntos de aduiinistração pública e os demais da esfera da competência
jurídica do governador em que êste o mandar ouvir.
§ 1.0 Iguais funções do consultores
do govêrno serão
distribuídas
aos delegados do Procurador
da República
nas comarcas
de S. Vicente e do Barlavento
quando o
governador
se encontro dentro das sua respecti vas áreas.
§ 2,° Nenhuma. outra autoridade,
repartição ou corporação poderá dirigir-se aos delegados do Procurador
da
República
para o fim designado,
exceptuando
as entidades a quem leis ospociais expres amonte o permitirem.
Art. 31.° Em matéria
de ordenamento
de despe as,
sempre que a respeito delas discordar
da informação
ou
parecer do director dos Serviços de Fazenda, ou quando
o julgue necessário,
tom o governador
a faculdade de
consultar
o Tribunal Adminiatrutivo.
Fi cal
d
'ontas
da colónia.
§ 1.0 So a consulta confirmar a informação
da j azoada, resolv râ dofinitívam
nt o Ministro
das
olónias ,
§ 2.° 'I'ratando-so de ca o urgcnt , podo o gov rnador
ordenar pagumcntos
contra, a consulta elo Tribunal ou do
director
da Fazenda
até decisão do Mini tro das '01ónias, e a sumindo,
em todo o caso, a respon sabilidude
civil c criminal do s u acto.

'1'1'1' LO III
Do Consaluo do GO lêrno
CAPÍTULO I
Dl1llOSlÇllCHprel! 1111n \rc

32.° Junto do gO\'C'l'nIHlor, por 1 pr. idido ou
<jtlC'rn ai'l HlHlH vezes Iizor, fuuciouurú
rr-gularmente
colónia um ('orpo dl'IlOlllinado
'onsolho do '0\'( mo

Art.

por
DI\.

corn ntt'ibu1<;('\t's deliherntiv

Ml
-onsu ltivns, o composto
do yogaiR na tos, vogais
do nom 'IU;: o do go\' ruador o
vogaiH oloitos.
Art. ~:l.() Os vogais lH\ÍO:; são flltleionári
s públic s O
silo ('otlsidl'I'lldoH membros
oficiais do ousolho. O \'0gais (l( nomeação
( os dI' olf'ir:: 0, qlll SI r!'to .l mpr(\ t ln
número igualo
l colhido'
lmtr' o habitante.
da colóni:l,
om xclus O dos fnucion:írio
do 1·....latlo
li corpos
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administrativos
em serviço activo na colónia, são eonsiderado
membros não oficiais do Conselho.
Art. 34.0 A função de todos os m mbros do Conselho
deve combinar- e, por maneira normal o contínua
no
sentidO do bem comum da colónia e do proO'resso material e moral de ta.
b
í Art. 35.0 Cab psp<,cialmente aos membros n110oficiais,
como representante
da população,
promover e defender
os. interês e 1, gítimos desta (I eXI)l'!n~ir a opinião pública da colónia, e aos membro:; oficiais a exposição
e
elucidação
técnica dos assuntos o da acção ponderadora
das tradicõo
normas administ1'ativus.
Art. 3G.o l~ garn.ntida a todo os vogais do Conselho
do ovêruo a ab olutu libl'rdade de voto.
Art. 37.0 A' funçõt'S do vogal do Conselho do Govêrno
serão obrigatórias,
o . or1tO rcmnnerad~s.
pura os vogais
eleito
domiciliado
o re 'idont(ls habltualment(\
fora da
capital da colónia, com uma ajlldtL de custo diária, por
se 'são, o q uais te rito tam b Sm direito a abono dos meios
do trnnsport
de ida
r 'grosso,
se requererem
estes
abollo '.

Art. 3 .0..\
c 'sÕO do Consdbo do Governo, por
iniriatinl
do g'o\'t~rnador ou quando o Con8<'1110as~im o
dl.lib"rp
po(lel'ão ~ 'r ehamados a prestar esclareClment 'sObr' a,', uutos da 'u:t l'sprcial cOllllwtCncia, mas som
voto, quaisqlll r Iun 'ionnrios púhlicos ou outros indivlduos.
Art. 3 .0 ( ri vogai' do Conselho ~o <?o\'i'lrno, representundo-o
of1eialnll'nto, tOlllnm o pnmell'O lugar na asicatura do auto ti posso do goveruador e nas recepções
ou sol euidudcs públil'tl , t ndo ]ll'l'cedêllcia sõbro todos
O'
funcionários
Ol'pOr:H:ÕI' , com excepção do governador
do !li mbro s tio corpo consular.
Art. 40.0 Nl'nhulll a8sunto pode ser discutido ou votudo lH'lo Conselho, uo pri!lll'iro P ríodo da Sl~SS110 anutLl,
IlJlt('
da di. 'U ", o
yota<:110 do oJ'<:amruto g '1'a1 da co°
lóuia.

CAPíTUL()

I[

Oa C01ll1llltôlçllO do ('on ('lho (lo Hovf>rllo

Art. 41.0 .A pr idi'ncia do onsPlho do Gov('\l'no comp ti ao "()\' 1'll(ulor ou 'II 'a1'1'(gndo do OO\'('1'no dn. O·
lóuiu, Illa: qtllllldo
[ tt 11:() jlO ":t, ou Btcllda ulto <h'1'1', por qualqul1r
lIlotivo, n 'Sllllli-la, ('\.'rJ'CI'·a um \'ice-VI'I' itll'lltf',
1', (' lhirlo
p<'lo glJ\'llrlladol' (Iutr os vogais
d

próprio

on, lho.
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§ 1.0 A nomcncão do vico-prosidente
é suj ita a
do Ministro das Colónias.
§ ~.o O vico-presidontc
O:\Pl"CO as funções
do 8 U ca ~

firmação

índepondontcmcnte

do ronovucão

anual,

em quanto

%l

fõr substituído nos termos Ir'gals.
Art. 42." Os vogais natos, membros oficiais do on
lho do Govêrno, são os segllinh's:
a) O delegado
<To Procurador
da Rcpúbli ti. da cc.marca do ~otaV('Tlto;
b) O director dos 8(,1"\"i,08 d Administrucão
Civil;
c) O director dos Serviço» elas Ohrus Públicas;
d) O director d08 8('r\'i<:oR do Fuzonda.
§ único. Na falta, ausõnciu ou imp xlimonto <1('
qu('r dos vogais natos iwrlÍ chauuulo quem o . uh
legalmouto,

Art.

4:3.0 Os vogais não oficiai do 011 olho do osão tr s ci,ladãos nonusulos pulo gO\crnllclur
colónia, ( três eleitos po!n forma !'('gllintc:
a) Um representante
dos prouriotúrioa
lh Barluve t
eleito jll'loH trinta maiores coutribuintvs das con trihn
goruis do Estado do gl"u po das ilhns do Barlnvonto ;
bl Um r!'pr!'R(lntallttl
(los Jll"opril't:írios dI' Sotuve
o.
olnito pio. tr-inta maio ro coutrihuiutes
(la, coutribu
gorais do g::;tlldo do OTII{lO da. ilhas do •'Otll\ «nto ;
r) Um l·ppl"osl'nt.'lJlt(' do' (·OlllC'l'l'ianl!'. da rolc'lTIin,
tal iII (,I"itc)~ Tl:l l·pspe(·ti':L lllutriz, lll:lll"il'ulado
no,
bunai
d' ('OlJII''l'('ic>,
1'11'itc> dc (,lItrc ('Ies 1) lo. jllrud
comc·rciuis cl:l COllll["('n cI ec,lc'lnin.
§ 1,° Os \ og,lÍs dI' nOlll\':l(," o do O'O\'(I!"1l cllr tt 1"11.
s('us l'llplc'!lt(·, 110lll(':ldl', jl('lo lllt :mll magoi, tI". II ;
yogais C'kilo!ol ~l'ri\o ~\lbstilllídos
po!" .Uplt'llt ,l'l'lt
C01ll ()" ,f('('ti,'os
no 1l1('SIlIO :Il'to.
§ :?o Os "o~lIi II011IC'aloH .l'I·,·il·ftO p lo prazo <I
vêrno

n-

nTlOl~,

olC'itos

po<ll'uclo f;('r 1"('('()lIdm~id()s;

a

() lllulldato

do

, '"'

dI' doi nllo.', l'nelo p('I'mitid
rc('h'i\,flo 1I1111t ou lIlaiH v('z('s.
Art . ..t LI) ,A.' '1('ic:, ('H I'p:diz:\r,sf\ ltfto d('l1tI"O <lo pr
quI' fôr designado p('l() go\"('rllador
(' <llllllIl"iado
lU p
tnria
1"0111Tlm llJlta dias ,1(\ unt('('('<lf'll 'ill, }lodl'll I
})r:\zo RPr tllI('t1l"tnelo SC'Il1pnl <1111' !lnO JIlI.in prc'juizo p
as !"l' pC'di"as
(,If'Í<:iilIS.
\,1:1. . PI'Ú flh ('I""lcl o fl'!rtJ
ll\(\nto qUl' 1"01'Pllhli('lldo
Pl')o gO'·(,l'lla<lul".
~ 1.0 A. (I)c'ic'r'lI': l't·a)izlllll··O indl I t'lltlCnt lllent
lIprt'. ( lJtt1~fto cio (·arlflidatlll'u.
§ 2.0 A Yl'rilicac:1io ti I pOll I"( S I o julO"flm 'nto
t(lrá

dlll"lI(::

(l

4
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"ições pertencem
aos vogais de nomeação e natos do
11 ·"lho do Govõruo .
• Art. 45.0 Alóm do IIi p05tO no artigo 33.°, só podem
fazl.r parte do Conselho do Govérno, como meuibros não
oJjl'ÜÚ~, indivíduos de maior idade de uaciouulidude portu~ul'sa,
o os naturalizados,
cinco anos depois da
• :turalizac,:ào, dl'\ eudo uns e outros sulx r ler o escrever
português O ter, pelo uu-no , cinco anos do rcsidêuciu aa
lúllia .
•\.rt. -iG. o ...~ão podem FCr noineudos ou eleitos vogais
'onselho os indivíduos
que, por sentcuçu ou por des.ho com trün ito om jlllgado, uno estejam no güzo dos
11 direitos
civis {' políticos, os falidos não rcabilitudos,
quo hajam cumprido qllaisqul'r ponas por pt-enlato,
falri«1:Hle ou quni (1\1('1' outra,
muiorcs, por crimes coo
JDUll:; •

Art. 47.0 P 1'110 o lugar ti vog-al 00 COlHHIlho o vogal
omeudo ou eleito 'I\1l' acoitur do Govêruo ern prõgo retribuí, o ou comis 10 , ubsidiuda .
.Art. 4 .0 Só é pertnitidu a renúnciu (10 maudato de
sral não oficial q 1I:t1l lo :\11 fôr dI' idadn suporio r li 80SJlta anos, quando, por motix o ti saúde, eon.provudo
r <1tl'. tudo médico, estiver inq)('dido de assidu.unuute
laborur 1I0S t rnhalhos do Conselho, ou quando circutls·
-ias d f()r~a lU,dor, dp\'i,lallll'tltp
comprovadas,
o inibil' 111 (lo r(,~\llat' (ll',OllllH'nho tio cargo.
" ílllil'o. GOlll pt te no proJlrio COllsl'1ho julgar da kgitilllidndl'
00. impl'dirncntus
dos s('u:; vogais o rc~olvor
Obr,} <l' r 'lIúrll'ias o pel'llaR <1(. lIwo(lato .
.Art. 4D. <tu:llldo, Cutl 'ocados os corpo:-l t'lritorais
. r.a. (ll'g-('r('01 u: cus "('pro ('llt:lllt{'S ao üomHllho do
O "l'no, {\j, o: nao ,11·jn.lll. procl'dr'r-:;o há dpsdo logo
a novo
II i,õo., o flUO i~\UllnH'llto terú lugar nos casos
r 'llÚIlCÍ:l ou pl'nla (11'm. lIdat!).
1.0
...TIO
hO\"l'tldo suplonll'!i, poderá o g-o\'<'t'nurlor
DOlllt'ar illdh itllln i !ôtH o~, til> (ln ft'!'ôncia não fu iquário .. oU\'ido o '011 l'lhu.
:!.o O ('id,lll: o nOIl1 :Idos no tPl'1lI0S do § 1.0 sout
:1'1'\'0111
ú1llqll,llIto
outros l1ão 1'01'0111 ('lpito. j mIL
tI\ o' do
o, COI P IS cll'itowil-1 jlPla ~;l'g\ll)(b vez,
I' o pro(·l·(lt'ram a pll·it;: o. s(,l'\'ir: O pdo tl'!IlpO que
iri lU o \og-ai· <ju' \III ·titll~tn,
rt. ;)0.° j) ('mp 'llhar:'l u futl<:uoH
~()cr<,tfLl'jodo
li olho do
OU\ OnlU,
• til \ I)to, IIIIl lull('jouúrio
de
lqul!l'
n'i~o,
nom \:1110 PI lo gu\'cruudor,
que será.
1

I

o
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auxiliado no serviço da secretaria
soal da Direcção
dos Serviços
que se julgue indispensável.
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do Conselho pelo pesde Administração
Civil

CAPÍTULO III
Do 'exercício das funções do Conselho do Govêrno
Art. 51.° O Conselho do Govêrno funcionará na capital da colónia, em sessão plena ou secção .spocial.
.art. 52.0 O Conselho do Govôrno terá dois períodos
de sessões
ordinárias
unuai ; o primeiro, de trinta dia,
a contar
do 2 do Janeiro; O o segundo, d 1 a 16 de
Julho, podendo qualquor dêstos períodos ser prorrogado
pelo tempo
que o Conselho julgar indispensável
para.
discussão dos assuntos mais importantes.
§ único. Poderá, fora daqueles períodos, SOl' convocado oxtrnordiuàriam
nto pelo gov rnador, por motivos
importantes
o urgentes,
mas a roünião finda logo que O
Conselho
haja deliberado
sobre o assunto q ue d terminou a convocução.
Art. 53.0 O Conselho do Governo não funcionará sem
que estejam proscntos
metade o mais um <lo mumbro
que O COmpÕ01l1, incluindo neste número
o presidente
ou vice-p residontc.
§ único. As <!olih(lrac:õo. só produzir! o ofoito quando
sõbro elas recair
o voto (la maioria dos nu rubros pr sen tes à sossãc.
Art. [) LO O Conselho do Gov 1'1\0
convocado P ,lo
seu presidente
om oxe rctcio.

§ 1.0 A convocação pal'a OH portodos da'
Õ(\S urdinárins
anuais SPl'Ú feita por aviso publicado ao Bole.
tim. Oficial, o para as sossõos oxtrnordinárias
por avisos directos
aos voguis, oxpodidos por forma a ser rn
recebidos com a Tl('('I'i'\t':'Iri:t Itntl'cP<!(lncia.
§ :.?O Não ~ào válidn« nem produzem efeitos d qualquer or dom as s s,,(,h's qlH' não ~H'jalll pn'I'cdidas dI' ('011·
vocn<::lo, f\,ita ]l\'la fOl'ma <jll(' hctl IIPtl't'luina<!a, na (pHIl
se indicaril, iIlIPI'OscilldlvolnH'T1tl\, o !o('al ( hllra
11111'1
de" rilo r(:1l iznr-so.
Art.
;>;).0 ..\s propostas parI\. di~clIs:ito
\'ot:u;. o do
()l\~olho (lo 00\ \!t'IIU sp!'i1o distl'ibuídas
'um 1\ ant c d ucia dtl, 1)(110monos, oito (lins.
~ 1.0 Podohto H r Ilis('lItidas allt( s elo prnzo h. :1110 a.
prOpOSTaR pnrn :IS quais s(jn ]l< dtl!:t :\ urg\ nda, lIJll'Oo
vll.dl.l l' lo COllsdho,
lllas só quanlio 80 tm! <1 a('u\\ir
c
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a qualquer calamidade pública ou ocorrência de excepcional urgência.
§ 2.0 As propo tas que devem ser submetidas à discussão serão publicadas no Boletim Oficial, na sua parte
dispositiva,
com autocedência
de oito dias, p010 monos,
autos de se iniciar a sua discussão no Conselho.
rl'gula a marcha dos trabalhos,
Art. 56.0 O presidente
esclurrce os assuntos quando o outcuder conveniente, e
só vota em caso de em pate ,
§ 1.° Quando o prrsidpllte não concordur com as opiniões omitidas, e não quiser dosr-m patar em favor de
qualquer delas, ficará o assunto poudeute para outra sessão, com interv alo não superior a oito dias; o, se 111'SSa
ocasião houver ainda empate, considerar-se
há rejeitada
a proposta.
§ ~.o No caso d o ~o\,{\I'nndol' considoral' que a solução, oxplíci ta ou im pllcit t~nl(lllto adoptada,
contrária
aos interê se, públicos. l'0<!t'rá sohrostnr IItL oxccução
doIa, comunicando as razões da sua divprg(!llcia ao Ministro das Colónias. Poderá ainda o 111(\SIlIO "ovPI'J1udor, sem
usar imediaramouto
<!p"ta Iucul.la tI, I'I'SI'I'\'al'-80 para se
prouunciar
'Obro o assunto dplltro d,' uru porfodo de
tempo não sup rior a quinze dias, a coutar da data em
que tiver lugar a votação.
Art. 57.0 Em gt'l'al, a ini .iativu da aprcseutacão
de
propostas
para dlSCUS810 pertence ao go\oJ'[ladur; mus
qualquer dos seus vogais não oficiais pode igualmolJte
ap!'l.:;t'lltá-la.s
(lbr(\ assunto
de intvrêsso
para a colónia,
s 111 pn~ uízo dr' discu ssuo da (lU\' hajam sido apl'08PUtadas por aquele, contanto qUt' lião 1'II\,olvll,lU aumouto
de dospcsu,
salvo 8(', ucsto CllSO, forem a(,olllpnnhuàas
di' dit-ipo"içõ(' efl\l'tiva' llôbro criação do recoita pura fazer f,tcO a (','sa ti 'spt'sa.
§ único. Durante a (li. (,llssào do Oi'~aI\H'llto ~( I'nl e 1'08ó

p eti\'lts propostas
nenhumas
outras
pl'opostas
POdl'lU
S r apl'(\8{ntad:ts IjU0 I'l\\'oh'um
aUllI011to ,lll dtIS1H·Rtl. •
.J\rt. 58.0
s vogais não oH 'illis do 'oWH'lho ti'll1 o direito ti arn'I'SI'llt:U' l'lll I\(,S:-1.\O, pnr (,8<:l'ito, 1)I·tli,los dt3
5 lan\cim 'lltOS sObr todos os assulltos l'ptativos à ;llilllinbtl':tç; o da colónia,
olllJwtindo aos vO~:tis ofil'iais e
outro'
ch fl's (10 s(ln i<:o PI'l'star as n'spl't'tiYM! illformaÇOl'S por ('..('rito ou 01ll H'ssào do ( ollt-iolho, confol'lllP
.0
gO\' .rnatlor julgur mais ('orlvPllil'nt(l,
st' os eK('lul'('Cl]ll ntO!' p tlido'
U.lO ll\'ol\'cr'lll watt'ria de carúctl'l' 1'0'

s r\'ado.
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Art. 58.0 Os vogais do Conselho do Govõrno são respousáveis,
nos tormc s da loi gernl, pelos votos que derem opostos à lei o aos intorõssoa da colóuia.
Art. 00.0 As sessões do Conselho do t Iovõrno, om que
êsto exerça funções consultivas
ou dolib erutivas, serão
públicas,
oxcepto 110S CM10S om quo os iutorõs-e
supor ioros da Nação ou da colónia exijam o contrário,
o que
pOll(' SOl' determinado
pelo presidente,
011 I'IU virtude
do
proposta
de um vogal, aprovada
por mais três, o com
aprovução
do pr oxidonto, a quem serão comunicados
os
motivos que tiver o proponeutc
~ único. Quando funcional' em secção especial, as 8(1SSÕ('S serão scerotas,
ma' das rospcctivns
actas será logo
enviada cópia ao Ministro das Colónias.
Art. Gl ." O ~On'l'1HtJOI' podo, com o voto ufirmativo
do Uonsl'lho do Go , :'11'110, no caso III 01'1'118,\ à autorid.ulo superior
da colóuia 011 aos POdlll'l'S constituído',
dosobcdiêucia
às k is, insistente !ll'l'tlll'hat:1'I0 <la murch
rO:;lllat' dos t['ttballtos ou acentuado dosloixo no exerelclo
das suas fuucõ '8, inibir' qunlquor dos seus vogais de to-

mar parte nas rospeetiva
ses;;õl's, durunte um perto.lo,
pI'b primei ra Yl'Z até tri utn dias, polu Sei-\Illtl!t\ vez até
sessenta dias, (' ]H'la tcrceiru VP-Z até o resto 110 biénio,
devundo, ('lU tais casos, R0.1' chaml\,lo ao l'.' I' 'ício do fuuÇÕI''i o respüI,ti\'o
Hllpl 'uto.
Aft. (j~.o ~ol'l cn.,.ol'1a ql\! se l'<'ft'l'\' o artigo G1.", s b
pl'opnsta fundanwtlt:ula
do ~O\'I'l'll1\d()r, pod,. o l\Hni 'tl'O
d.ti'; Co1,')Oi:l8 dl'cr!'tar tt t1isso1nt.:; () da partI' ,1 ita do
<':onsl'lho do Govf'rtlo, dl'Vl'ltdo no 1Ilt'. mo diploma d~\
dis801nt:ito spr (l(lsi~tlttdo o prH7.0 <11'l1t1'o do quul H' proced\'rá a nova oloic:ao,
Art. (.i:~.o ,'aho Q csta1lchwi(10 !lO al'ti~o 4-1.0, n: C) ha.Y('fá PI'l'cl,tlí'll<'ias
ontt'll os 1ll 1llhl'OK do 0011, (lll (lo
"él'IIO, quando uo e.·llr('ício de 1'1111\-(\
\8 ti SW, sl~jam
Ou
nil.o ofl.:iais.
Art. (i LO O Con~I,lho do Govôrno t('I'à 11m :('c 1\0
l'l'i;dm. ntl' I'tW:.t'I'I'Wtch ti ~ dar p:ll'I'e I' sOht'l o: r 'gu,1IlH'n tos !lrCI 'S!lÚ rios à 1>00. (I:-;l'CUC:, o do'
d ipluma
vigPlItllS [1'1 I'olútlia
l'om as dllllai
atribule,: li' III ar-í.eter ox(' 'uth'o l'OIli"tantNI dI :;1,1' diploma.
§ 1." ]·::;tn SI'('(:fi.O Ó l'onstitnída
IH lo gm: I'n, (lo!' ou
P0l' qnl'lil sua
V( ZI'R liZl'I', COIIIO 1'1' 'Hidl'lltt" 1)('10 (1,\) ,.
ga,lo do Procllrador
dlL HI'púhlil'll
lIa coman'l\ (1(, •'ut:lV'l\to, pOt· UIII do:,; vogab olil'iaiH <lo '(1) ·('1110,nOllll ndo
:uwalm llt !Hllo gO\'(ll'lwdo1', l por mais um \'oga) 01 ito
T

f
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----------==-=============================~.====pelo Conselho na primeira
sessão do primoiro poríodo
de cada sessão anual, depois do constituído,
do entre os
vogais dr nomeação do goveruudor o os vogais oleitos,
§ 2.0 A secção funciona junto do g-o\'('rlJador, por õle
convocada, sempre que o serviço público o exigir, estaudo p~'e'ente a maioria dos seus membros, o será semprr desiguadn p('10 mesmo UOTDr do Cousolho.
§ 3,0 O governador
tom, cm relação no ('X( releio da
s('('C;il.o, as mesmas utribuieões
fixadas relativumcnte
ao
oxcrd('io elo Conselho em ses 'ào plena.
§ 4.0 O ser-retário da secção Stll'<í. o secretário do Conselho do Govêruo.
Art. G~),o Das sessões do Conselho do Govêrno so lavrarão
netas qIH', depois do aprovadas,
serão assinadas
e 1'llbrieadas 1)('10 \'ic('·prpsidonte (lo Conselho e 1>(,10 soerotário. Ou ando funciunar em f;0C<,:1I.O ospccíul, as actas
sorno assinadas e rubricudas
pelo presidente
o pelo socretário.

§ 1." A' actas das sessõl~s não socn-tus, depois da
serão logo impressas e distribuídas em UIH'XO
ao flCl/eUm Oficitll.
§ 2,° A todas as : C1"S das sessões secretas aplica-se
O disposto
no § único do artigo GO.o
aprovadas,

CAPÍTULO IV
Da. atrlhllic;õcs

do ('008('1110 do GOV(\),IlO

Art, 06.0 O ('olls('lho
do Goyí\rno tem nt1'ihu'ições
eonsultivas ou doliborativas.
sl'gundo o' C:HlOS, qllo exercerá Olll hnrmonlu 'um o qllO so dispõe neste diploma e
em bt lwfíl'io da atllllinistntt;ào da colónia,
Art. üi.o Gonsi(\(.ra·g. o 'oust'lho do Oov0rno no xercírio da rUII(:, o cun:<ultiva quando, \><')0 ~[itlil'-tro <las 00lóniaH ou 1H'lo gOVt'l'n:ulor,
f(jr 111:\11<1:\(10 (l1I\'ir para OJllitil' j>:\1'('('(11''\(lhl'( qua1cJlwl' (t!;, 111110 intl'r('s:-Hlllclo a adIllinh.;trac,:ão da colónia, qU<'f l' ',,(lf; {I.';!'lIotos ~;p.ialll da comJ>t't(lI1cia (lo Congrl'sso
da R('pública, 110 Ministro das
olúnias ou do go \t'l'II:t<lo I', d('\'l'ndo {'i\t(' ou \·i )0 ('ln todos os ca o~

gl'a\'(

S ou illljlol'tant('i\

íj1l0,

para

o

onselho,

(1

l'HpedalnH'utO

!lOS

são
csp('cifictlllos nl, tI' llipluma, fUIl('ion<lIHlo om ses~ão plena.
ou s('('<,:ão espl'cial.
c_'prca a função
,.\rt, (j8.o O 'ons 'Iho (lo G O\,{l1'no
'fi CtHios no ar t'19O ..')r,v.o
(ISpeCl
con 'ulti\'a nos assuntos

casOS

COIllO

corpo

(,OlISldti\'o,
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dêste diploma por meio da secção especial, à, qual incumbe permanentemente
dar parecer sobre êsscs assuntos.
o Conselho do Govêrno no
t Art. 69.0 Considera-se
exercício da função dolibcrativa quando tome resoluções
nos assuntos em qU0 ao govprnador
compete ostatuir e
sobro os quais 6 indispensável
que o Cons 'lho delibere,
Obsl'l'vado o que neste diploma se dotormiua.
Art. 70.0 Courpctc ospooialrnentc
ao Conselho do Govêrno, como cor pu doliborutivo :
1.0 R0gulam0ntar
o seu funcionamento j
2. o Estabelecer
ou modificar a di visão territorial da.
colónia j
3.0 Designar ou trausfcrir as sedes do cone lho o estabelecer ou alterar os limites das povoações,
C agrupá-las ou soparú-Ias
para efeitos administrativo
ou fiscais j
4. o Dar a cntcgnria do cidade ou vila às povoaçõ S
que se distinguirem
pela importância
da sua população,
comércio ou indústria j
5. o R0~Il1alllclltnr O funcinnamon to do quaisq 11 r cor:PO)!, comissões
tribunais administrativos
;
6.0 Organizar
01'1 quadros
dos sorviço» (la colónia, fixando OR vr-ncimentos do possoul, ns coudiçõ s ti admissão, pronloc,:uo o outras couoxas j
§ único. Os diplomas 11(' criação, altcrucão
ti supro
são de sorvicos
só Sl'l'ão do uxccução
inn-diatu desde
que não envolvam
aumento de dl'!'pci:iU ou no ca O de
não SI'r ncc'\'l:lHtírio criar 1 'c('itu nov a.
7.0 Adoptar disposícõos dll 0. ccucão permnncnte tcndentes a 11)( lhorur a administrução,
valorizar o r cur01:1do terr-itório,
rl'gu1ar o (':XI'r leio do diversos
ramos da activitludo pública o promover
progrl'H. o matcrial (\ morul da ('o1611ia; catatuir, PIIl ~l'ral, sobro todos
os cusns o assuntos qlle lho di~:Im J'l'spl'ito j
,0 Dissolwl',
dl'pois de oUVi'!OH, OH corpos
011)1s1'\t's administl':tti\:IH, na purt(' l\lcita, mas só m alguns
dos [O\l'gl!i!ltt,~l'ltl'lOH:
a) Quantlo, pOI' culpa sua, nlto slIhml'tl r !ll n aprl)\'tt~fto suporio!', 1I0S prazos ' terJUos lt>gnis, os , US 01' nm( ntog j
b) Quando,

0111 motivo
jllstilil'/t<lo, 11: o PI'l' tl'm (' nslIas g r(\!wias, 1I0!o\terl!los lf'~ai. j
c) ( IIl1ndo, d<'}1ois dI :ul\'l'ftidos,
d('i (1m dI tomar ns
tlclib rnçõ s indispcllsÍlwis tiO dCSl\ll!jll'nho do "U tI-

tas <lItS

ORDEM DO EXBRCITO

1." Série

N.o 3

201

veres ou quando faltem à obediência legalmente devida
às autoridades públicas;
d) Quando,
por via de inquérito ou sindicãncia, se
mostro quC' a sua gerência é nociva aos interesses dos
1!PUS admiuistrados
o às conveniências
da administração
pública.
§ único. No diploma que determinar a dissolução deelurur-so hão os factos ou omissões q U(\ lho doram causa
e so mandará proceder a nova eleição em prazo não excedouto a seis meses.
9.0 Dirigir, por intermedio
do seu preaidento em
eXf'rrfcio, ou directumeute em virtude do deliberação de
dois terços dos seus membros,
rnprusentaçõea
ao Congresso da República ou ao Ministro das Colónias, sõbre
todos os assuntos de iuterõsso para a colónia;
10.0 Duliborur sõbro a execução do projectos de obras,
melhoram mtos ou sor\'iços, ou aq uisição de materiais,
sempre que ela implique despesn superior à quantia limito da compotêucia do governador por si só; aprovar
Os contratos gornis que ssa cxocução ou aquisição oxigir j dotar
H'gular o' serviços do conservação, ox ploracào ou apro\'t.itamento,
som prejuízo
das utributcõcs
coufor-idns <lOS conl'il'lhos de nrluiiuistrução , comissões de
mi-l horumeutos urbana
e auálogus organizaçõ0s
administrativas

;

11. o Dar autonomin adrninistrutiva
e económica a serviços qU(\, por sua natureza e especialidade,
dela careçam;
12. o Criar serviços ou autorizar a admissão do possoal, que ovontuulm nte se destinem a atouder a. n('c"'Ssidud-s imprevistas
(' passageiras
da admiuietrnção
da
colónia, (Intendendo-o,
porém, que tais modidaa caducam com o prazo pam C]1I foram autorizadas,
salvo so
a sua inclu ':\0 no or<::wH'nto seguinte for snuciousda
P' lo ~rillistro das Colónias o tendo em atenção o dis:rosto 110 § único tio n.? G.I) ti '8to urtigo;
13.0 Estalll'l \C \1' earreil'as do nanlga<;lo sob bandéira
na.cional, ti_-aIH!o tahC'las de fréto!:! ül'(uitativo:<, embora
m<'dianto subsí<!ios anu'lÍs o outros 1nnt'fi('io!:! de C]U<l gozarão nS m rcadorias trallsportadas
nN\SOS navios;
14- o Di 'cutir' o \'ot1lr o orçamonto grral da colónia, no
qual não pOll 'rão Sl'l' coul'iignudas rc<'citHs ou inscritas
<}pspesas q\l(1 ni1.o c::;t!'j'un autorizadas por diploma logal
à data do início da '\la discussflO;
15.0 1<.. ·tabeleccr, alterar ou suprimir tn.'as o im-
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das ostipulnções
intl'rnaciol1uis e
k-gais ;
1G.o Transferir vorbus, do capitulo para capítulo, deutro do orçnmento g('l"al da colóuiu, pnra aumoutar a dotação de sorviços já inscritos no orcumouto, ou custear
d08posas
dorivadus do novos diploruas iPguis;
17.0 Dotorrniunr a abertura do créditos ('xtrnordinúrios
parn acudir a qualquer culamidnd« púhlien ou ocurrüncia de excepcional urgência, que s('rào (,.opcutúrio desde
logo c devendo o fado ser com unicado Íl'll'grhficalllcnto
ao Ministro das Colón as;
1R.o Upnlizllr ompróstimos públicos iutcrnos, qunndo
dcstinudos à \ nlorizaçftO dOR recursos naturais do torritório, ao sanean onto dêste ao molhornnu-uto dos porto
e meios do ('omullir:1 'i1o, (1111 gf'J'aI a obras <1(' foiuont ,
e ain.l a ao roem bolso ou CO!l\"('J'8flo tILI ('J1l pJ'(~stiI1loS anterior.:s, o cujos encnrgos do juro o umortizac: o cn il» 111
DUS dis ponihilidadr's
orçnrucut.ris,
IHjUlll iufcrio res a dez
anos,
nao oxcodum, cm cuda ano, SÚS 011 juntos com
os oncargos d(\ todos os \\mpr('stilllos ou conrrato:
autoriorcs, um d('cimo dn receita da colónia, cak-ularln
p ,'a.
m('llin das l'cl'c,itas ronlizadlls nos einco anos ~collÓlllil'OS
anh'riMC'S à ,luta do (\Illpr('~tilllo;
.
10.0 Dl'elaru.r (I 11Ia Iltt'l' , Ill'lo t,'mp) nhsolntanH'lltlll
dispt'IlR:l\'('l, o ostado clc s!tio, !lO rai'lO (]( ngl't'''\" o t'S'
trnnl!;\'ira (u do ~l'avC' IH'rtlll'hnl'i\.o intt'rIHl, do qtH' Sl,r{
dlUln. inll'diat,llllt'ntll
('onta :10 :\Iillislro d;ls Co]t'IIl'a: ;
§ ímil'o. j':lll casoi'l do in:uliáwl \lJ'~f·n(·in. ( ('stancl()
clIcl'rrado
o ConRl'lho.
011
no ('a~o do o "o\,\'I'na(lol'
~
nflo conformar com o \"uto <leRtl', at!optlll'Ú o gO\'(lrnador
as JlI 0\ idt'IH'ias qll(' jlllg,tl' 1l1'('('t-S{lI'i:lS lllulliant ;lUtO!'ic
za('ão t(,lrgr-íli('it do ~[inistro da~ ·'oIúllia".
:!().o E. taIH'I,'('\ I' :t" pI1rcl'nt:lgl'll>1 aclicilllllli
a S (lil'pi·
tos d illlP' 1'tl1(:: <1(' lll('l'radol'iaR ('llll"IdIlS para ('on nmo, qUI d('\'nm ('oIlHtitnil' l'('('l'ita 111llniripnl, a' quai ...
rão ('ohradas na alf{int!C'gn (' não pod()', o l ('(111 r o IIlnxilllo d ~O por ('(luto do..; dil'l ilo~.
§ l.1) Quttndo lia 1'1,,,·ii1o I'l'\'idn por Ullla 111<' ma ulfnnd ga haja mais <10 1l11W (·.lllIarll ('li in tilll~<:!\o Cju(' n.
suhstitlltl,
n. PN('I'lItnW'1Il 1'1·r:í di~tl·jhllida
por tlldas Il,~
pro]lol'l:no
do <t"O <'litro cI:IS róI' :H'(ll'd,,(\o ()II, qll.l (10
n:sim nlo n.l'OntpeN,
<lo (llH 1'('. oh (1' o ('011 ,lho do '(l.
observados

q cobra

01' p rocoitos

I)

v

1'11 O.

§ 2.0 DC'lltro do prazo di' IIlll ano borão l'l'dlll.ida
O lindt fL'uJo lll'stt' nÍlmero (lll iS(l'll'l' ta.'a 011 p

'I"

nt~
11-

1.' Série

ORDEM DO EXtRCITO

t'lgros

N

e

3

203

sõhre a importação,
de cnrácter municipal, que
excedam êss limito,
§ 3.0 So essus pcrcoutagcns
estivorem afectas ao servico de empréstimos,
poderão continuar nos sous qllantitutivos
~ "dos, mas o seu produto
será oxclusivamente aplicado a êsso serviço.
A.rt. 71.0 O, di plomas ll'~islativos provinciais porlorâo
co~um:t:, no, delitos o contrilvco<;<h'A, prisão correccional
ato dois anos e nmltas C(llTl'sllonJenh,s nos tormos do
arti~o G7,o do Código P uul .
~ único, Sempro que Bt' di8ponha 801>1'<'matéria em
l't lnção
à qual diplomas ela metrópole hajam admitido,
P,lfll as multas, Iiuiites superiores aos indicados no artigo,
as multas a estabelecer nos <liplomas l!>gislativos proviuCI:U8 poderão
atinjrir , D1:\8 não oxcodor, ('StiCi'l Ihnltes.
Art. 7:!.<>As n soluC:'1l's tomt\llatl pl'lo COIl"olbo do Govêruo
m couformidudc
com a carta orgftnica, e observado o que nr-la so procvitua, scrâo prollllllg:"t<l:ts pelo
gOI ('rIl:tI\ur,
(1'1' farÍl pnhliva.r
os r""llt'ctivos
diplomas
no Bull'fim Otiri Il dentre elo prazo dl' trinta di-is, salvo
O disposto no caso pruvisto no § ~." do artigo D(),O
Art. 7:~ o Os diplomas
pro1l1ulg:1.<los nos termos do
artigo 7~.o ~:~o ('.·I.tutórios
ohri~alll cm todo o tlll'l'itório lia colóllia, c.\tl'allllo l'1ll \'Í.(.!:Ol' nos pl'aZOR c pola. fOlma <1\1(\ ni'le' ou na' ll,is estll'cr dl!tPrlllintu\o; mas ao
1\filli~tl'o da..; Coló li;l~ n(';( r 's\'I'vadl) o din'ito dI', noS
t 1'1110:'\ da !la" YIII <hls bases orgfiniclls eh administra~ao ~oloninl, l'l'j"itar 6":1 S diplomas,
fazendo cpssar
llll('<llatallll'ntl' a SU:L lveClIl';)O,
§ \llIil'o, A J'('jcição d,' diplomas \('gislativOH sorá s('n~pr.· flllld:nucntu<l.t
l' f('it'l ('lU P !'taria
miuii'ltorial pubhcad" no Diu/'io du OUI'PI'f/() l' obrigatt!l'iamellto
tmnscrita
no Boletim Ufiârtl d:L colúnia.
Al't. 74,0 O "0\'< I'lladlll' ('OJllllnic;)!'ú, p"b viII. mail"'rá,., (h' Colúllin:-;, j II:'\titie·lT)do·/Ls, tH\ 1'0-;0·
'Pt(. 1a, ao ~filli ·trô
1u<:7\,·s C[II' tomar ('IHltm o parl'Cllr <lo Consnlho do Govêrno 110 r.'("l'l·j('io (la função consultiva,
funcionando em
s ::l~mopl<llla 011 R('l' 'i'lo I' 'j'('l'ial.
.
Art. 7f)," • T: o si\o ('_'t'clltMi:l'l, sflm IlpJ'o\'açi\o do MIni:-.tro das
'olónia.
a~ <l ,lih('ra(:õe~ do Conselho que
versl'tn 110b1'0 al~um tios Sl'guinh':; assuntos:
1.0 Ür~. niznçito e cnn~titllú:ão !l<' tl'ibunaitl e l'Clpnrti~i'\e de justiC;l1, sua Cont]l<\Plll'ia c a tJ'Íbu'i(;1')('s , diroitos e
.(}'\'l'r .. dos 'US fUIl('ionúrio., tl'IHlo prn vista o disposto'
:1 lei orgftni'3, da m gi. tratura
colonial;

porventura

j
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2. ° Criação, alteração ou supressão de serviços na colónia, quando dai resulte aumento de despesa, ou para
cuja execução
fór necessário
criar receita
nova,
ou
quando
se trato de alargamento
de quadros
ou de
aumento
de vencimentos,
quer globais, quer parciais;
3. ° Concossão ou exploração
de cabos suhmurinos
ou,
comunicações
radiotelcgráficae,
vias férreas de iatorêsso
geral,
portos
ou outras
grandes
obra
públicas, bem
como concessão
de licenças para o estabelecimento
de
depósitos
de carvão
ou outro combustível
usado pela
marinha mercante ou de guerra;
4. ° Estabelecimento de penalidades
superior s às mencionadas no artigo 71.° e seu parãgrafo ;
5.0 Roalizacão de operações 'do crédito destinadas a.
efectuar o equilíbrio orçatuental ;
6. tJ Realização
de ompróstimos,
em conta corr nte, no
tesouro do outras colónias;
7.0 Abertura
do créditos
especiais,
noccesário
para
aumentar
a dotação de serviços já inscritos no orçamento,
ou custear
as d sposas derivadas
de nO\'08 diplomas Jogais, salvo o disposto nos n." 1ô.o
17.° do
artigo
70.°, os quais créditos H rão ncompunhados
da.
indicação da receita corr ispoudouto ou olimiuação
fcc-

tiva dn dospcsa.
Art. 76.° Consideratn-so
aprovadas
Colónias as doliberucõce do 'onsl'lho

1)(']0 Mini tro dns

do Govõr nc suhmetidas à sua sanção, nos tormos do urtigo 7f>.0, quando
sObro elas o uão houver prouuneiado,
definitivauieuto,
dentro do prazo do três mOROS, depois (lo 1'1'C .bidu a r pectiva proposta
no Ministério da'! Colónias.
§ 1.0 A 0ntrarta do 1>,"0('(','80 no Ministério
sorú imodiutamcnte comllllica(la
ao govoruadcr,
coustituindo
'8~()
documento a prova da r(l('llpçí'lO.
~ 2. ° Ficam oxcoptlludllS elo disposto no artigo fi!'! r 'soluções r 'f~\rida nos !l.OH :!.o (' [l." do artigo 75.°, para
a q Hui I:! Ó noe )~~ftl'in l\ apl'OVilçl'to (xprl' 'tia.
S H.o As r<'solll<;f\('s l'Ohr os URsllntOl-l 'onstnnh s do
artigo
75.0 s6 podol'ito Ror prol1lulgadas
d(lpois dll 11!1l·Ova~ito I:!UP( l·ior ou COIll 11npro\'nção túcit:t do arti~o 7ü.o,
sal \'0 us o.'copçi'll'ti do ~ 2." d "8tO :t1·ti~o.
Art. 77.° A ini('iati\'l\
(lo::> OII1prl~stimo fi r alLI,I\!' 6
s mpro
pri\atiYl\
ela ('OIÓllill; IlII1R <lI:! IjIH' 1111.0
(,,'tt'jam
nas condiç{\ol-l II r!l('ionadas no n.o 1 .0 do artigo 70." ,()
pOtlN10
SN (,r duaclos qnundo ',"IH'(l8SIlIlH'nt(1 upro\'ado'
p lo Congl' liSO da Hl'públÍ<':\ ou p lo Ministro da '016-

1.' Série
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nias, aos quais pertence essa exclusiva competência, nos
termos das bases VIII e XXVIII das bases orgânicas
da administração
colonial,
Art. 78.0 Em casos de urgência inadiável, mediante
autorização
pedida telesn-àflcamente
ao Ministro das Co.
t>
Iónias o com o voto afirmativo do Conselho do Govêrno,
poderá o governador
resolver sóbre os assuntos da competência do ~Iinistro das Colónias, adianto mencionados,
e promulgar
os respectivos
diplomas :
a) Alterações de disposições legislativas em vigor em
mai de uma colónia;
b) Assuntos
que interessem
à colónia o envolvam alteração
das suas receitas
ou despesas orçamentads.s,
quando se encontrar
em regime deficitário.
§ único. Nas mesmas circunstâncias,
poderá resolver
os as~ulltos em que haja discordado
das resoluções delibcrativas do Con clho do Govõrno.

TiTULO IV
Do Tribunal

Administrativo,

Fiscal e de Contas

CAPíTULO I
Da COJIIllosiçiIO do Tribunal
Art. 79.0 Na capital da colónia, exercendo
jurisdição
em toda ola, haverú
I1lU tribunal
privativo
do contencioso, donomiuado Tribunal Administrativo,
Fiscal o do
Contas.
Art. 80.0 Compõem Ô8tO Tribnoul:
a) O juiz de direito da comarca de Sotavento, tendo o
curso do direito, quo será o prcsidente,
O terá voto de
qualidade cm caso ti' em pato;
b) O director dos Scrvicos do Arlmiuistra ..ão Civil;
c) Um advogado dos rosidontos na capital da colónia,
escolhido, anuulmoutc,
pt-lo Conselho cio Govõrno outro
08 indicados
cm lista triplico pelo juiz da comarca do
Sotavcnto;
d) Um cidadão repro .ontante dos comcrcinntos
agricnltoro~. ind ustriai ~ l. pl'opril'tftl'io~, escol hido pelo Con• olho do G 0\'(\1'110 do iutr
os indivíduos
pOl'tt'llcontos
à: classes indicadas
c observado
o disposto nos arti-

g

8
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§ 1.0 Quando o juiz do direito da comarca, do Sotavento, em oxorclcio, não tenha o curso do direito, será
o presidente oscolhido cm escrutínio secreto pelos vogais
do 'l'ribunal.
§ 2.0 Fnzom
parto do Tribunal,
no jnlgumento
de
questões

adunncirne,

da colónia,

o director

comarca

quando

fUllcioIlar

dos Serviços

Aduaneiros

tribu ial de contas, o director dos ~Ol'\ ices de Fazenda da colónia.
§ 3.0 Os merubros do Tribunal Admiuistrutivo,
Fiscal
o do Contas, a que se referem as alíueus a) e ú) e 08 do
§ 2,0 serão suhstituídos
em caso do uusõncia, falta ou
imp<,dimollto,
1101' (pl<,m l,'galmollto
o-tiver
desempcnhando os Sl'US cargos, 8('11(10 os Y()~ais dm; alíneas e) O
d) 8ubstituÍllos
pOL' suplontos
escolhidos
pelá mesma
forma dos of(,('tiyos.
§ 4.0 A rl'oki(.!ão ou oscolhu (los yognis das ulim t S c)
o <I) só 6 pl'rllliti la em dois anos consecutivos, po.lcndo
porém o mesmo individuo voltar a ser eleito nu c '('0lhido decorrido que Sl'.ia 11m uno sObl'<> O 1'Irmo du .1\U
último mail (lato ~(' continuar a possuir as coudicõer
noco~s:'trinH pura. Ü!-isOS 1'f'I'itlliJ.
§ 5.0 Há incompatihilidad("l
do Iuncões com os IUI-i:1l' S
do membros das corporacões municipais
ou cou i. soe S
urhanus .
•\rt. 81.° H('prt'~lllt:t O ~finist('rio
Público. junto (lê ta
Tribunal,
o dl..lI{'~a,lo (lo Procurador
da R<,pública Ila
0,

como

de Sotavento.
CAPÍT 'LO 1[
Do c.'"r<'Í<'io dn~

fU1H;Õl'!I

.'0 Tribuunl

.Art. 82.0 OH nlllllhros
(lo 'l'ribullal
A<lrnini trati, 0,
li'iH('al O 11,\ ('olltas O O l'I\pf(\I\lltalltt'
do ~{illi ft\rio )úbli('() tOI': o dil'('ito, pO!' to(los o, S('I'\ i(:o~ atI il>uíuo ,o
'rribl111:11, a UII\II ~1'I\tifil·:\(.:flo !llt n ai 'lll( s('rú ti.·uda por
Jiplolll:l J.'gi l:1tÍ\"o PI'O\'ilH'i:d •
.Al't. 83." t III rt :.;illl('nto e:I"'l'i:ll, :lpl'onldo
pt'10 "uyernlU 01', r('gu!arú a ol'dt'1l1 (' forJ\la lh' PI'I)('l'
o a ' gl1ir IH'sh '!'l'ibullal. A lal)('la d" (\1Il0IUIllt'lItO-:,
ell til.
O
saUIl'imi H lI'1\o 1\111'0\ados por diploma li gi lntiw', pro\'Íl('ia!.

"
O 'I' ri'Illlna 1 t prll ' Ulll Sf'l'!"t bl'IO,
..
•, IIIIlCO.
• til \ lIt ,
flllwiollbrio púhliC'() llUllll'udo 1)(010 gO\ l'rn:\llor, (} um oticinl do uilig6Ilcia~, no!'! tl'l'mO do ('II r 'óill1 Ilto.
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CAPÍTULO III
Dll.8 ntrllluiçõcs do TrHHlllal
SECÇÃO I

Do serviço do contenoioso e de oontas

Art.

Rito questões do contencioso administrativo
computo julgar :
1.0 As re(;lalllac~õo~ ou recursos interpostos
das delib('rac;õe~ Ou dos actos dos corpos o corpornçõos aduiinistwti\"as da colónia, por nulas ou ofonsivas do direitos
fundudos nas 1 is C resrularnentos
do administração
pú'
.
o
bl leu cm vIgor;
2.° As reclnrnacõcs ou recursos interpostos
das doeisõcs efectivnd IS do quui CJ.uor autoridades
aduiini-trativ us, r.·Cl'plllundo O govoruudor
da colónia, por incompetõneia, oxcos-o (lu po(ll'r, violução de lei ou ofensa do
din;itoi:i, sem prejuízo do possível emenda imediata da
doci-ão Oll decisões recorridas
por tiuom lcgulmoute
eompl'tir;
3.u O~ processos sõbre inelogibil idudo dos eleitos pum.
"\ozais das cã murus municipais o domai s corpos o corpura<,:ík's udurinistrutivus
pur não estarem inscritos nos
rosp ictivos 1'1'(' u 'rUIlH'lItos ou outro motivo fixado cm
lei vigout i ; sõbro a ~x('llIsâo das funcões dos corpos e
corporuçõos
u.luiiui- trntivas, penla de IUg111' dos vogais
rOI' incompntihiiirlud»
lo 'ai e ainda rcclmuuções
sübre
lcgitimida !l' das sua' faltas o impodimentos ;
4," OHprocc.sos
1'(.lati\'os a \eriti('u(;ào do falta de
c1ci<;fI 'S do,.; corpo
atllllillistmli\'os;
5.0 Os proc '.so-- sôbre é~cn:a 011 rcnúnda
do eleitos
}l:11'U os corpoR n(llllin'stratin!l:l;
G," A .. l'1)('!alIIU(;õ<,
r('lati\ a~ à C\ll s1itllJc:fto das HSS('mbll'u: I'ldtnrnis para aS (,!t·i(:flcs do~ corpos Il(lmillistl'ati\osj
7.° As r\'elllllac,:fil's contra :wlo!-! o !l('cisi'l s das asso·
cia\,õ( s dr as. ist\'1I ,ia o 11 II '!1('i'n('ia púhlieas, do so('or·
r' s mútuo., <ill!l e:woh·tllll ViO!I\I:i11)do ll·i 011 dl' rl'gulanH'nto,; UI' administra\,1o
púhli('n CIU "igor, dos sous
,t;\!l1to. ou O!"('lIsa (I . dil'l'itos i
8,° ,ül)1" a illtPJ'lll'('t:tC'; o das l'lílusltlaf! dos contratos
cnt!'
a :HIllIinistl'a-:ão do COI'[H)::i :ull11inisÍl'liti\'os
(\ os
84,.0

quo ao 'I'ribunal

-CIII)lI'l 'n!1('(lol'

011 arrllll1atant,·s

.n nill1ento~, tl'ühalho
~,o

As

l\)cl.llna<;õc

UO rOIHla'l,

ohrJ.~,

for·

011 sl'n-it,;os;
ou

rl'Clll'SOS

sObro lançamontos,
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repartição ou cobrança das contribu'içõcs dos corpos administrativos;
10.0 Finalmente sobre quaisquer questões ou nogócios
de natureza contenciosa administrativa
que as leis lhe
cometerem.
§ único. As questões sõbre títulos de propriedade
ou
posse ou quaisquer outras relativas ao ex releio de direitos civis não podem ser julgadas principal ou iucid ntemente pelo Tribunal Administrativo,
Fiscal e do ontas,
Art. 85.0 São questõos do contencioso fiscal que ao
Tribunal compete julgar:
a) Os r cursos interpostos das decisões das nutoridades aduaneiras da colónia, nos termos dos r spectivos
re~ulamcntos ;
b) Os processos
relativos a sorvicos alfand gário que
o director dos Sorvi<:os Aduaneiros du colónia lh remeter,
em observância
de preceitos loguis ou rogulamcntoros ;
c) As reclamu<:ões sobre OA lançamentos 011 repartição
e cobran<:a das contributçõ
do Estado o impo tos de
sêlo, conforme a lois (I I' ciais.
Art. 86.° Quando funcionar como tribunal de contas
com poto-Iho julgar:
1.0 As contas de todos o (\x actores da }< azcnda Públíca na colónia, oXCl'ptuan(lo O t souroiro gl'rnl;
2.0 As contas dos conselhos administrativos
da unidaMA militnros da guurniç! o <la colónia, dos ostulx Iceimcnto s militares
e ainda milituros e civis, P la forma
fixnda nos rNlpectivos regul11l110ntos;
:3,0 As contas dos respoosú\'
is por matorial p rt nc nto a dopól:!itos, stabel cimento'
repartiçõ
da colónia;
corporaçõos
4.0 As contas do g r ncia dos corpo
do
m lhorandrnlnistrntivus,
bom COlhO as do OmiRi'\ÕO'
tab 1 cim \nmeutos ou urbunns, o as do asso .iaçõ s,
tos pios
de b('llOfic('1l .ia.
§ único. O rt'CIII'!iO da d( ieõ A dos orpo
.orporaçõ s ndministrntivns
( 111l1is nti(lad(ls a qu<, ~
1'0
O to uúm 1'0. no ql10 rOK}loitl\ fi r \C 'itu
d ,'p
ta~ (\ orC:ll.lllontos, (I ohrigatório.
Art. 87.° Quando l('i llS)H' 'ial d0 a qunlqn r nutorioa(l(1 da colónia, quI' n110 sP.ia o go\' 1'Ilador, n ('orup t('ll(.ia
ele c()llt(lnci()~o l\(lrnilli~trllti\'(),
n. ('al 011 d ' conta ,
daK dccl!-\( (~ (h s!-\:ts Il.lltOI'i,11Uhl: tHlSR:l mat{'ria
COlllp·t
r<,CUft;O pUl'lt o Tribunal
Admini trati\'o, Fiscal de Con-

n·r

tas.
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Art. 88.0 Competem ainda ao referido Tribunal quaisquer outras atribul<;ões que a lei preceituar,
bem como
impor multas nos termos do seu regimento e nos termos
que a lei administrativa
estabelecer.
Art. 89.0 Das decisões da Tribunal
Administrativo,
Fiscal e de Contas há recurso para o Conselho Superior
das Colónias, nos casos e pela forma estabelecida
em diplomas legais e decretos regulamentares.
SECÇÃO

II

Do serviço especial de "exame» e «visto»
Art. 90.0 Compete ao Tribunal Administrativo,
Fiscal
e de Contas exercer, em relação aos contratos
e diplomas relativos
à colónia e nela feitos, a função de «exame» e «visto», com atriburçõcs iguais às que na metrópole competem
ao Conselho
Superior
de Finanças
e
Conselho Superior das Colónias.
§ 1.0 O Tribunal ocnheco, em sessão plena, das dúvidas sõbro a .mutéria
do «visto», quando as haja por
parte do vogal que estiver de semana.
§ 2.0 Os membros do Tribunal são responsáveis,
civil
e criminalm!'ntl',
pelos diplomas e contratos sancionados
com o seu «visto», sempre que haja ofensa de lei expressa.
§ 3.0 Para ê ste serviço não há férias .
...\rt. 91.0 Se o governador
se não conformar com a
recusa. do «visto» en viará o processo, com a exposição
dos motivos por que se não conforma, ao Mlnistério das
Colónias, para resolução definitiva da Secção do ContenC10S0 Administrntivo,
Fiscal e de Contas do Conselho
Superior das Colónias.
§ único. Em caso do urgência inadiável o governador
poderá publicar no Boletim Oficial o respectivo despacho,
quo se tornar-á provisoriamente
oxocutório, assumindo
em todo o caso re ponsabilidado
civil e criminal do seu
acto.
TíTULO
Das direcções

V

de serviço

da colónia

CAPÍTULO I
DI pu lçOe8 gerais
0

Art. 92.
Os serviços
do administração
geral da colónia. comproC'ndem
os serviços
da admiuistração
pro-
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dita o os serviços militares do ox ~rcito e da
marinha.
Art. 03.0 Os serviços da administração
pr priam nte
dita são tratados:
a) Pela Rcpurtição do Gabinete, encarregada
do exp dicntc do gO\'['rno da colónia e a carco do secretário
particular
ou do ajudante d campo do governador;
b) Pelas direcções do serviços da colónia, com s dê na
capital c a cargo
funclonários
q 110 se denominarão
chefes de serviço da colónia.
§ único. As dil'\'cçõcs abraugcm os serviços ou grupês
do !'('niço!l qlH' eonstarrlll
da sua organizucão,
podendo
determinados
serv ic,:os ficar a cargo do ropnrtiçõos técnicas do orviço provinciul, tendo os chefe s r '81)(' tivos a.
d signaç1to do ch('ft~s do l'rparti(:1o técnica.
Art. 94.0 Os serviços militnrus suo tratados I' ln repal'tiç1to mil itur, a cargo tio cllllfl1 da l'('partiç1o
militar;
e os serviços dr marinha. P(I!a cupituniu do' porto , a
cargo do capit:to .dos portos,
Art. 9~).() O chefo (la l'('partiç1to militar
o capitão
dos portos são P<1ui parados
a c1lt'ft's do serviço da co]ÓI1 ia.
A rt. 0G, o Os ehofcs d sorvico O (la rcpurtição militar,
o enpit:LO dos POI'tOH ( o oucarr: I-!:H(!O(la Hppurtic:. o do
Guhinete despuchnm dircctamont« com o govcruador
,
cm 1I01lW d0.h', ('.'III·eh'fI! as ordens (' iustruçõos
purn o
d(,llIuis R 1'\ i(:os, nocvssárius li bou 1'.'('('\lC;: () dos RI'J'\'i~o
!('I:lI)('cti\'o!'1 n pam cumprhucnto
das (I t('rmillu<; . do
mesmo llH1gi~tl'udo.
§ Ú II ico, Sl' o gO\'("'lIaclol' o j 1I1g:tr con\,fluiPllt(', vocle
c.·pl'dil'
dil'l'ct:ulH'!ltn
c[UalqlH'l' <Iotl'l'minac;:
para os ui-

priamontc

ao

~ '1'('lltC'S l'Ill't'(lS

<1('

HOJ'\'j(:o,

Art. 07." O go l'l'nlle!ur poc!c', por clt pncho publicllclo,
d( Il'gal' flOR ('h"I'(':; ti ' SI'I'\'i<:CIa rp, ollle;. () d( :t!crllll ti s
aSRl1l1tos qll(1 t'on 111 trab(!os pc·lo I'PSpl't'tÍ\'O
. 'J'\·j·o
o <]Ue' 11: o o i <'!lta (!n rt'spoflH:dlilid: eh )1\ la' re oluC; ~
por (lll's tomadas.
Art. m~."Aos l'III'fl'!'l dI' I' pal,tic,:: () tc"c'ni\'u '('1'10 lIplicà\'(\i , qtlundo for· lh\C'l' .. :\rio () (lt'tpl·lllillado p 1 (r'o\'crn:H!or, as disposi(:i)c',' (1()~ artigo:; !l(i.o () H7."
Art, 00,0 As f'1111l:0l
de eh 'li, da ('('parti(' o milit r
eh, (':lpit: o elos portos
rito .01Tie)a, 1'111('ollli
o, ( m
rl'g1':l, d(' CiIU'C) nnos, 1'1'. pl'c·tÍ\ ul1l1'I1h', por um \':tpit o
d(' <I" lqll( r 111'11111 do r '{'I'('ito huhilit 1(lu ('0111
r '.1)( cth'o l'ur. o, O por UIU oH 'ial ti' lIlal'Íllha c III .. rudunc,:!l
1

°
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nias, sob proposta. do governador .
Art. 100.° Os cargos (lo chefes de serviço da colónia.
são exercidos
por íuuciouárlos dos respectivos q uudros
privativos
da colóuia ou (le quadros comuns constituídos
para o desempenho ele cargos da rospoctiva especialidade
nas colónias o no Minisrórlo
dus Colónias.
§ 1.0 ..\. nom '1tt:ào e oxouerução <los chefes do serviço
da colónia compl'tOlu ao Ministro
das Colóniu.s, soh 1)1'0posta do gO\"l'rnadol', e sorno feitas de ucõrrlo com as
Ir-is e orgnnizuçõus
ou rl'gularnt'ntos
especiais <l08 diferentes 8e1'\'i<;08, !lOS quais serão ostubclocidas as condiÇÕt'S
do nomeacno, a dnrnção dos seus ('Itlpn'gos, PTIl comissão ou não, as suas atributçõos I.) mais disposições
correlativas.
§ ~.o Poderão as funeõos (1(' chefes do serviço da colónia ser desomp 'Ilhadas,
t III comissão,
por indivíduos
do provada
corn petõnein,
domoustruda
uo cxorcício de
cargos públicos da 111 sma ou irlõntien naturr-za, nn motró pole ou lias colónias,
ou por tót-nicos contratados
quando 'assim cunvcuhu ao ser v íco púlilico,
sob proposta
do govornud.n-.

§ ;~.o Quando os chefes d!\ sorviço sojam nomeados «m
comissão p a dllrdt': o dvlu nitu «stivcr ti x.uln cm diploma
especial,
d n rurú e:<Sll l'oIlli 'são, (lll I'l'gl'n, cin<:o ano!!,
contados
do din da po~:('. A sua ('XOnPI'açno, alltps do
t0rminu<lo
o pl'l'Íodo por <iuo a cOlllissl. O I'sti\'(~1' l1:ad:\,
só pbd(,l'á H'I' f ,ita :\ ~ell podido ou pur COll\'f\uiêncin da
sC'nic:o púhlil'o.
§ 4.0 () dispo~to IU'sfe al'tir-io (\ SI'IIS pal'Ílgmfos é IIpU·
eú\'ol aos chI'!'''!! (I, roparti<;i1.o t ~cllica,
Al't, 101.° \)s chdos d .. sl,r\'i<;o da colónia o dI' 1'0·
p:\I'ti,ao t"('nica prt.:tam a t!('('bm(:i'to ( cOlllpromisso
<le
hOllra,
u;ulol' .

!lOS

tenllo'

e,;taIH'II'('idos

lia h'i,

Pt'l'ltl1to

o g()\'l'r~

Art. 102,° . Ta falta, impedllH'1I10
transitório
011 nu·
sêlleÍa. (la sl'do do '-"0\ 11'110, os 1l1"~Ill()S ('lll'fl's fl1'rito
sui)stitllídos
(,ollfol'lll<l <·sti\'t·J· ('~tal){'l('('itlo lias ()l'I;lluiz:l.Ç(')l'S 011 rtl~ullllll(,lltO!!
dos rI' 'p0(·ti\'os sOI'\·iços.
§ único .• 11.0 ('stulldo (,XPI'I' ,lllllt'ntc
ddorrninadn
!lI's·
8:18 ol'g':ln·7.;t~õ .. s ou T('g'ulalll
lltos (l fOl'lIla da suhstituIÇl n, sl'l'á l'ln foita pelo funeiollúrio
([lle o gO\'l'rlllulol' nouli':tl' para (lsSt' filll.
Art. 10:~, o O fUll ·innnlllt'nto
do t{Jd()~ os liOl,\'jçn 6
lll:.ti
lU (liclas <lI' car:Lctel' r gulnllll'lltar
s('rito (\!-lpccifica.-
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cm diplomas do ~oY~roo da colónia, ouvido o ondo Ganimo,
1':II1<]uanto não torem publicado' os
regulam ntos CllW se julgar MC ssário promulgar,
vigoram as actuais
orgunizuçõca,
rogulumentos o mais disposiçõo . na pnrto não alteruda ]>1'10present diploma,
Art. 104,° A ordem do prvccd -'tlCit1 ontr os eh tr s de
serviço da coloui.c, quando fora tias funções do vogais
do COllselho do 00\' mo, é rt·gldada pela data das suas
nomeações,
ou, nu i~llttldaclo d data, pelu ordem decrescente do idadt', ficando os substitutos a se euir ao último dos l fecti VII H pl'la ordem iudicada pam
te', As
IDl' ma disposições siihl'l' pro' dência
no aplicávois aos
chefes de rl'pal'ti,ào tócnicu.
Art. 10;),° 'ú o I-(O\lll'lI:ulor poderá corr ponder- e
com o 00\'(\1'00 da metrópole.
§ 1.0 ~al\'u o qll " pUI' diplomas legais vigont s, . tiver dotormiuado
]lura os servicos judiciais
do ~Jilli. tério Público,
llt'llhllllS fuucionárius em cxcrcleio na '016Dia podo!' o cOl'r,'sIH)ndel"s(' rlircetamont
coro a.
cr turius d Estado. nem estas com aqueles.
S :?,o EXt I'ptlla-sl' do dispoato no p:tl'líp-rafo UDt rior
O \Xpl'tlll'Utl' d S sr-rvicos dos correios
tl'h~~rnfos
de outros SI'l'\ i,os dI' C'1Il':tC'tlll' cstritumeutc
t "eoico, iuja
r 'll)('Sslt directa ao \I inist{·l'Ío das 'olónia. ,('ja ortl nada
ali permitida pI.lt)s 1'(' pl'l'ti\'o. l'('~1I1:t11H ntos,
§ :3." Os flllll·iollúl'i,n,
(,1I(';u'l'(.~ad(l
]lplo Ministro
Iln
olúllias ti· inspI'I'I;lh·S.
sillcIil'HUl'ias 011 illlpll'
inq\H~ritO!! CJ lll' tÍ\ I'!'I'III
dI' a pl"l'SI'lIta 1', II i I'('ctlllll('n tp, )' latúriu,
do (\xl'rcí('io
da IlIi"lS~O (II 1]110('sti\'(\r('rn ilH'UlOhido.', 'n"iarito, SiIOllltflllt'IIIIlt'llt
l'úpias
:tllt!\ntit'us
ti ,.(', l'1'1atÚJ'lO.'
au 1-(0\ I'l'lIadol'; (I III'nhuln:l outra COl'I'l''']lond IIt·iu.
lhPH sl'l'ú pI'rlllilida
("110
o Um'l'rno
(la UI ·trópoh ()II
solha

ll,

llf\o

sl'ja por

intl'I'loi,din

do g()\'('I'll:tt!or,

§ 4,
ill, PI'I":lll'i'>. 'indil',LllI'ill
011 ill<]1I'·rito. 0)'111'nados pl'lo ('olls.,11111 :-\upI'l'iol' .J II 11il'Ífll'io (la ('olúnill
ficam,lIjt'itos
ao di~pos o no ~ :\,o
A rt. lIHi o A 1'1,1.11;111' ('Olll o' "OY! I'no • tr.tIIg1 iro.,
gO\'l'l'nos tln I'ol,,"ia, pOlllWllI\ as (' l' '1I'al1"l'ira
('Oll!llIllulos pOl'tll~lI(, t'
I' tl',LI,gt'iI'OS 1 () l'. Inh ·ll,('idn
por
illtl'l'Il1"dio
da I lill'(,\'. () do. :-\1'1"\ i~o (II' Adlllilli tI' ~
I

\

I'

i\·il.

§ Ílnico, 0,

o ela j li

-

rno I' eti<:n <]111'l'OIl1pl·tl'llI .10 "11\ 11'110 d. ('olúnill
j1wI ('0111cut:ldtls pOI' intt'l'nlt'·li.)
da III!' lIla tlirl'I'~: ()
oul
u(I ri r
}H t, t:unh "111 tllnl.ll' a apl'l' I ntllt' II> 110 PI

1.'
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de justiça
e dos funcionários
ncarregados
de inspecções, ~in<licància ou inquéritos pelo Ministro das Colónias ou Conselho
Superior Judiciário
das Colónias,
CAPÍTULO Il
Da Rcpartiçno

do Hablncte

Art, 107.° A Repartição
do Gubinete é directamente
subordinada
ao governudor.
§ 1.0 esta. Repartic:. o prestarão serviço o secretário
particular
e o ajudante de campo do governador,
e só
em casos cxtruor dinárics,
e tcmporürinmeute,
outros
funcionúr-in
da colónia, som prejuízo dos serviços que
lhcs pcrtençmn.
§ 2,° O oficial de secretaria,
em serviço na extinta
Repartição
«ntrul, passará
a desempenhar
as funções
40 arquivista na R ipartição do Gabiuote.
Art. 10 ,0
oiupeto especialmente
à Repartição
do
Gahineta :
.
1.0 Receber e distribuir pelos diversos serviços da colónia toda a corre pondõncia do Ministério das Colónias
o a que doutras pro\" miêucius vonhu dirigida. directamont ao governador;
2.° Reüuir o ixpcdir diàriamonte
pam a metrópole a
corr ispoudencia telt'grúlica qu(', com Osso destino, provier do divers os serviços da colón ia;
3,° Tratar dos as suutos ab olutamcnto confidenciai
ou
reservados que o gO\"<'l'lHHlor entenda não deverem corror por outras rcpurtiçõ«
;
4,° Roüuir 0;\ elemento:
necessários
à olaborucão do
relatório anual (lo gov -rnador, directumente
ou pclus dirccçõos 11(' . erviço ;
[), o Org:mizar
() catalogar
fi. biblioteca
do governo;
ü,o Examinar !IS puhli('lIçõcs da imprensa O organizar
axtructos O exc irptos das notícias q U(I possam interoesnr
a colónia;
7, o Proc '\}Pr aos ('. tudos
trabalhos
quo 1)('10 governador forl'!l1 ti 'h'I'lllillados.
~ 1.° A cort"'spondi'llcill
cunfi(]l'llcial t" urqni\'llllu ondo
O gO\'(,l'IHltlol' dl'tl'l'min:tJ'. O urqui\"o da rl'stallt(\ CO;'l'O::;pondência é o du l'l'parli,:llo civil ou militar por ondo
corrl'r o ::;('11 r:pl'di,·utl' .
. :!.o O gO\'~l'Un,lol' ])I)(ll'rá, tOlladn, mandar guardar
no g Ihin to o (lo unll'llto quo ali cut, n(ll'r CUnn\l.lÍ\'ntõ
cou, 11'\'ar, p I'teUCl'lltes u. ljual(lIlL'r ramo do Hlll'\"l':O, o
4
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dos quais o oncarrcgado
da Repartição do Gabinete 01'ganizad, fi devida cool'(iL~na~ão, rolacionun o-os com os
processos a qu~) touham rt-fcrõncia,
arquivudos nus 1'('8poctivas rapartições,
00(10
50 fará também
monção de
quo existe documontação sobre C~SC5procossos na Repartição do Gabinete.
CAPÍTULO 111
Das dlr ecções de serviço lia colónia

Art. 100.° Para a boa oxccuçuo dOR 601'\"i<;0:'\ atribuídos às dirr cçõos do serviço da colónia, compute eru geral

II.

cuda um dos chofes do sorvico :

a) Instruir, documentar o informal' todos os pI'OC('S, os
que devam correr pelo seu SO['\'Íço, lançando [1(,1(1:;, em
nome do govornador,
q uaisq UN de- pucho in ti rlocutórios
ou outros qu não exijam, pela l:\\l~Luatur 'za Oll impor ância, intorvoncão superior. Ot-l prot'l :;::;0:; sornou o dn\"l'r: o
ser prcsontns no gO\'llrlladol' quaudo COllVPllit'ntl'll!l'IlÍl' pr paruclos para rf'f'oln<;ão definitiva li lIOS pr:t'l.os íixados ;
ó) Preparar e apresentar ao gO\'crnador, auuulmouto,
no pmzo (lUO Iõr dotl'l'llli[] ado, o relatório ÜOSH '1'\ i<;03
da. di rl.'('(:fi.oj
r) CtlcH'llenar (' publicar, poriodicamento,
no Boletim

Oficiu', as ostatlsticas,

inlormnçõcs

l'

lemcntos

outros

d \ estudo (lU possam ser úteis ao Iomeuto " pI'Pgrt'. O
da colónia;
d) O eumprinwllto
ti l' tOllnH ns ohriO'I\(,(\" co[]~tant 8
das l'C8Pl\cti\'us orgalliz:1(;Ot'H ou rO~lIlall1(1l1t()S, o !J['PI,aral' 08 proj('ctos de rllgulanH'nto
() outros diplollllls qu
rcspeital'l'm
aos S('II.' sl'l'\'i<;ns ou dl' qu fOI ('m <'tlcarr gados pl'lo ~O\'('l'II~l(lor j
I') CUlllprir () fllZ\')' cumprir
ns 1 is, rogulam 'lltoS II 01'dpl1s do ~O\·l'I'r\acl()r.
§ L" O (lisl'0:-;to rll'Hte :LI,tigo ó aplil'ÍL\'('1 no dI 1'1" d
r p,\l'tic;ão t('cni('lI, (IOIlSO:llltt o <111\' (,lIl1stnl' dn n pt' ,tiva:s (,ri;H 11iZ:I<;?ll's.
~ ~.o .\doptal'
1;(' h[t SPlllpl'O
n:t P.·(\(·\Ic.:iio Ilos ('1'\ iço
toda (l. 8implitil'<I<';;o ( 1't1d\lc.:.. o de' rÚ['JIIlIla bUI' (r:til',l ,
por forllla <llIl o l. PI dil'nhl Ilos 111('~Il1() l'J"\ il'o I' o ~I u
f\rtl('ioll:lllll'nto
,'11 torno
r:'lpido, l'~,p('dit(l 'l'I'O[)Ôr Iii' )
p"lo
1ll1'IItc

<Jth OH chl'fl"
pl'I'Hllt!1

II,

!oi1'I'V'(:O 1\ !I[HIll<1 1'< O

di

iplill

r-

() ~o\·l'rll:td(l['.

A l't. 110," AR di l'l'I'(;OI'; li, • ('I'viço <ia (' lónin

:\

t'

I'go

do. Chl1'(IS <1(, ('1'\ i('o p['o\'ilH'ial,
I'guinh
;
li) Dil'ccc:' o Jo~ 'l'I'\'i<;o eh Adlllilli:stl'
() Ci, ii
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~ürgo do director
elos Serviços de Adnrinistrucüo
Civil,
compreondl\udo
os serviços do administrução
civil e poIític», instrução
pública,
benoficêlleia C' assistência pública,
comércio
o indústria,
estatísticu geral o Anuário
da colónia, Imprensa Nacional, Boletim Oiicial, cultos,
registo civil, arquivo geral e domais assuntos que sejam
da sua competência
por lei ou T('glllamento esp"cial;
b) Diruccão dos 'L'r"i<;08 de Saúdo e Higiene, a cargo
do director dos Serviços do Saúde o Higiene, com a superintendência
o inspecção do todos OH serviços do saúde, de higiene o de fiscalizu<:ão suuitáriu ;
c) Direcção dos Serviços de Fnzonda, a cargo do director do" Sen icos de Fuzeudu,
cOIllprL'rndL'nclo os serviços relativos
à classiticaçilo,
lunçnmento e cobrança
das receitas, o p1'ocessauH uto , liquidação
e pa~uml'nto
da desposas, o proce.~aJUellto o abono do vencimentos,
ti. centrulizucão
da conta bilidarl
dos fundos da colónia,
o tombo dos bL'IIS da colónia, a eoordouação da proposta
<10 orçumento
gl ral , lL organização
das contas da colónia, os s01'\'i<:08 de cn.d:tstru<:~tO fiscal, e, cm geral, a
execuçao dos serviços de fazenda o o estudo <lati modifieaeõcs
a introduzir
no sistema tributário
ou na oxecução dus
rvicos fazL'ndários o o serviço de Ill1110Xarifado;
d) Direcção dos 501'\'i<:05 Aduaneiros,
a cargo do director dos R( rviços A(luunciros, COlll[ll'Ol'ndrn<lo os servi "OS das alt'iln(lpgns O suas delega õos, tanto na parto
administrativa
C0ll10 fiscal
t{'CIIÍ(';t;
e) Dirpcç("lo dos Serviços das Obras Públicas, a cargo
do director dos , l'1'\ iços da Obras Públicas, COJl\pr('('ndcndo os vários sorviços do construcõcs , obras públicas,
mouumento
provinciuiu, minns , agrimPllSUI'U o cadastre.
Art. 111.° As rt'parti(;õcs
técnicas dI' surviço provincial c fuucionnmonto autónomo, cujns chcfos terão as donomin:H,:Õ '8 <lHO \ 110 dl'8ignu(1I1s. Rão as spgllintcs:
a) Dir C<;lO (los ~rl'\'i<;()s dos ('orroios
o 1'elógt'afos, a
carp:o do dir 'ctor <los S('rd<;os dos Correios,
COIllprf'OndNHlo os servj(,o: po.'tais da colónia, o 11 seguinte r<'partição:
Rcparth,:ão '1 (\'tlÍca dos rrpl{'grafoH, a cargo do dirl'ct01' t{'l'nieo (los _('l'\'ic:os rudiotl'}(\grtHicos, compl'<'l'nd"lI(}o
)' 8l'1'\'i<;os tpll'grúfieos,
telofónicos,
l,,\tliotll"gráficos
o a fiscalização
dus inuúst1'Ílls
cl "ctricas;
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do Agricultura
respoctivo
chefe, compreendendo
florestais e pecuários.
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o P cuária, a cargo do
os serviços agrícola,

CAPÍTULO IV
Dos serviços militares do exército e da maríuhn

SECÇÃO I
Do ohefe da repar-tição militar
Art. 112.0 Ao chefe da repartição
militar incumbem,
emq uanto não for fi rogulamoutadus
as novas ba
para
a organização
do exército coloniul :
a) Todos os assuntos r feroutos à guarnição
da colónia dosiguados na sua oruanizacüo
militar;
b) A organização o remo su do todos o docum ntos
proc ssos a onviur às diferente
sh<;1 l' oficiai qu digam resp ito a assunto'
a cargo da rcpurtição ;
c) O cumprim mto do todas as d mais ohrigações quo
lho s jam cometidas
nas leis
r gulr mrutos
010 vigor.
Art. 113.0 Na falta ou impedimento
do II( fe da 1'0-

partição
mente

militar
nomeado

ROrá

substituído

P 'lo governador

li 110 oficinl
para

'

HO

e,'pr

a-

fim.

SE <;''\0 H

Do oapítão

dos portos

114,0
capitã
dJ portos, OllH1UI\IItO i. tir a
ioloniul, ncumulu :lH tinas fune:
COIll
a do
eh fe dos sorviç s di marinha da colónia, in -umbind Art.

I,'

marinha

-lh :
os assuntoa r llati\'os à cnpitnni« do: porto
dl·ll'ga<;( PR, lx-m ('OIllO OR n lutivos ii, fOr<; , 111\vais om survic
privutivo da eolónia ;
b) OH snrvic:oH de políciu t' fi~calizaçil.o lIa, ('O tus, ti cll.liz:t<;ito da pt'H 'n I outras indú Iria marítimns, balizag TIl, pilotag: rn, "elll:'tforo" f'arolagl 111, IltiJiz:l\lln dll 110ca o plnno inclinado
OJicill:lS
Ilwui !ln. tI '1' ·ll(!I'Incill.
a) Todos
UI\.

1.· Série
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do goyOrno da colónia, e serviços das observações
meteorológicas,
da oceanografia
e hidrografia;
c) A organização
e remessa de todos os documentos
e
proc ssos a enviar às difer ntos estações oficiais que digam resp ito a assunto
a sou cargo;
d) O cumprimento
de todas as demais obrigações que
lhe sejam cometida
nas lois e regulamentos
em vigor.
Art. 115.0 Na falta ou impedimento
do capitão
dos
portos
será sub tituído polo oficial de marinha
mais
graduado
d pendente dos sorviços do marinha, e, não o
havendo, por quem o governador
nomear para êsse fim.

Disposições transitórias
Art. 116.0 Consoante as modificações introduzidas
pelo
presento diploma no' serviços do administração
geral da.
colónia, ficam constituindo
direcções do serviço da colónia, repartiçõ
ou serviços as antigas orgnnizaçõos
que
com I)ro('ndiam os serviços correapondeutea,
c para elas
transitam
o funcionários
que lhos correspondam
nos
termos
dêst
diploma,
indepondr utemonte do nova nomeação,
mantendo os v ncimontos da anterior situação,
cuja elas .ificação d
foctivos, provisórios
ou iutorinos
coutinuarão
con:ervando.
Os voucimeutos do secretário
particular
do gove rnador
são os fixados para o chefe
da extinta Repartição
Central, cmquanto
não forem estabelecidos nos termo' do § 1.0 do artigo 18.0
Art. 117.0 I' ica revogada
a legislação om contrário.

Determina se portanto ti. todas as autoridades a t{uem
o conhe imento
execução do presento decreto com fõr~t1 de lei pertenc
r o cumpram o façam cumprir
guardar tum intoirament
corno nõlo se contém.
Os )Iini itros d todas as R partições o fnçam imprimir, publicar
COITl'r.
Dado no' Paços do Gov rno da República,
em 4 do
Outubr
de lH2G. - António Ódcm' de Fragoso Car-

mona - Jfanuel Rodrif/lleS JúniorJoão José ~illel de
Oord es - Jaime .A [rcl.ro - António .llarfa de Betfnl('ourt
Rodrigue8lbílio AllglI.~tO Valdês de Passos e Sousa=«
JO()o Belo - lrtlll' Ricardo JOJ'ge-Felidbel'to
Alves Pedrosa.
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Ministério das Colóuias - Dircc~ão Ger,d das Colónias do Ocidente
Deoreto n,' 12:499-F

Tornando-se
ncces sário dar
xccução ao dis po to na
base ..X Vf I dali lHlH('H ol'gfwiclLS da adruiui 'tra<;ão civil o
fiuancoiru das colónias:

Em nom da Nução, o GOVÔl'110 da República
guosa decreta, para valor como lei, o seguinte:

Carta orgânica da colóntc

Portu-

da Guiné

'l'íTOLO I
Disposições gera's
Artigo 1.0 A colónia da Guiné compreende,
como (Hvisão terr-itorinl
o ndministr.uiva
do Imp('l'io Colonial
Português,
os tcrritórios
com os limites iurlicudos
na.
Con "1'11<;,1'10 lu fo\O-f'I'HIlCI'Sa de I:! dr ~laio al' 1 8(i, c 11.,:tdos, POI' troca dI' notas .liplomáticas,
1'111 :!!l d \ Outubro
e 4: (lo ..~0\'('111 bru de 1!)04 t' li 1\ 1:! de J ulho de 1~)OÜ,
A sua cnpitul (Í a cid:ull' dI' BOlaIlW,
AI't. 2," A oolóuiu (1.1 (iuinó constitui UIIl ol'gnni mo
administ r utivo l' Iinnucr iro au tónnuio, soh a ,uJl irintond"II('ia
(I
li:;(..tliz:tI:, o da metrópole,
l' J'('g('-. c, na . un
administracão
civil o Iiunncoiru I' nas .'lIa" 1'1'1:1(:(\" com
a metrópole,
pplaH bnsos org[lnil'a~
da udmini tr;\(:: o
col nini, por diplomns
lrgi~lati, os dn ('Olllp ltl n\·ill do
OIl"I'4' . () ela lkpúbli('1l
011 do "ini. tro da
'oloni.
O
I)cll1: dispo~i(:l ( , dl1 cada ol'gnni('II,
A 1't. :~.') i\ (·al·ta org,lIli(,l\ Hp [)(II!t
lIfllli

tI'O

das (101Úlliéls,

('0111 o pal'('('I'I'

da" (ol")(Ii:t~, no;;

lH'l'ior

gânicas

clu a.IlIlillistrn(·ao
.A rt, 4 o ~l () garantido'

1':1

o~ ('.·p1'~:

or-

(I

(·ol()llial.

:t 1I1l('iun.li8 p ~ tr'lDg' ir
r(Ilt·s na olónia O!l dil',·itos ('(!IIl'\\I'I1Plll',
j\ lilwrd:1I1 •
seglll':lII<:a individual
• pl'o[ll'i '(lati I, !lO tt'1'1Il0 (ln 1 ,j'

sit!

vigO!',

Clll

AI't,

g! na
S<'lI:;

:).0

O

!'!-ltatnto

Ohl·d '('(IrA .l pr(
(!to\, 're.
(' tl'Ilc!l'llt(l

}lr0l'l'il'dadl'

, ' in ,y,tla r

ci,'il, pnlíti
I'

() (' crillliu

!d

1

ito (' pf'('I:l1 I'OIlC'C'rnruh
a d 'f'l' l (h
1)
011 co!t'di,
II ,

iudlfiO
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TiTULO

II

Do governador
CAPÍTCLO I
Di posic;ões prclhnlnares
Art. G,o A colónia <la (} uinó é superiormente
adrninistrurlu, ~oL a n~culií'n(:ao do ~Iini~tro das Colónias, por
um goyernudor,
n qual
(,-"I'rC0 esta função diroctamente
ou por illtl'rlllédio
das dir. cções de servico (I das uutoridades administl'ati\':t,
0 iuilitnros
SIlHS subordinadas,
0 com
a coluborue: o do ....onsulho (lo OO\'ÔI'[lO, com as utribut~lI('g consulti\'a
SP dl'll1> -rntivus iudicudas
neste diploma.
Art. i,o O governador
terá O trat.uncnto
do governador da Guiné,
C \PÍ'J ULO II
Das ('oudic;õ('8 de oxerctc!o (lo I'lIr;;-o dr· go eruador
Art,

.\ 11o 111111<;:O do gO\'NllU(lor
feita
(la metrópole, cm 0011:-;('1110 dI' )[inistros,

8,°

Govõrno

é

FI'Io
sob

})I'o(lo ta tio .Iilai tIO d: s 001 ón ins , (3 rt call'ÍI (IlI indiv {duo l'l'('onIH cidall1l'Ilta
(,1l1ll1"'tL'UI<', d( 1lI{'! ito já revelado
no d( s<'mpl Ilho de funções públicas
ou no estudo de

as.

1111t08 colouiuis.
\ rt. 0.° O prazo orrliná rio da comissão do governador t' rio quatro ano, cout: dos do dia om que ('ollll't;ur
a (1.'('1'(' r 118 suns f'llll<:I'>PS na eolúniu, Ilodl'IHlo ~('J' 1'0cond uzido, uma OlI mais \ P7.t: 8, por períodos SUl ossivos

da

1111',

~ t.u
d('('I'(,to

nrisl<lo,
<;ÕI'S,

lua durucão.
~\

falta de r. con(lll<:ào (lo go\'('rnador,

f('ita mn

pu].Jil"udu
fIu'lIz(' dills l111t08 (h' tt'l'Il1inar
a cot ln o it>!litie, do If·gal de C.·olll'ra~ito dn fuu,

§ 2,° A . OtH r:H'. o (lo "0\ (\rn:lflor, :ll1t(·s de t, rlllinados o,' pl'riodos
tI bl'll'('id()~ n('l<to artigo, a H 11lH'di(lo
011 por 11 ,111> tit,IH:. o (r (' '!l\011i(lllt0 ao 8('1'\ i<:o públi('o,
l' feita jll'lo ('011 f'lho do 1fillistlO<I,
propu, ta do
~Ii listro ti::. ('( lóni: "
.\1't. 10,0 n "0\1 l'lludor
prp. ta a (!P('lal'nr;i'to e compromi sO (II' hOIlI'll. !lOS tl'I'1I108 t'stahl']l'('ido8
na l(·i, por,lIltl' o ~Iilli tI'O <ln (,()16uia'
011"
ao tOJll[lo fln no111(':1(:10 l' ·ti\(lr !lO ultramar,
jlPl'Hnto u l'cs"oa
do qU0I1l
r ;:rb r o gm 'rno,

ou
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Art. 11.0 O governador goza, em todo o território da
colónia, das honras que competem aos Ministros do Govêrno da República o, no mesmo território,
tem precedõucia sõbre todos os funcionários civis ou militares que
sirvam ou, por outros inoti vos, stacíon III na colónia.
ou por ola. transitem, excluindo o Presidente
da República.
Al't. 12.0 O governador
não podo au outar s da colónia sem prévia licença do Ministro das Colónias; e
quando, em serviço, haja do sair da. s do do govêruo
para quulquor ponto da colónia, comunicá-lo há, P la
via mais rápida.no
Ministro das Colónias.
Art. 13.0 Na falta, impedimento
trnusitório
ou ausência do governador fará as suus vezes, nos caso ocorrentes, como encarregado
do govõrno
a ró r olucão
do Ministro das Colónius, O vic -pr sidc ute do ~onselho
do Governo.
§ 1.0 Na falta, impodimonto
ocasional ou nu ncia do
vice-prosidonto do onsolbo do Govêrno,
o chof d
s rviço mais antigo com assouto no m smo
ou selbo
qU(lJ1l sub titui o governador,
§ ... 0 Quando o g(lvt'I'nadnl' estiver d visita à colónia
ou im podido por <10(111<::\, OH eh \fos ti f!(\I'\Í<:O, nos a suutos que a cada um competir
m , resolverão cm norue
d lo os negócios OCOI'!' ntes, conformnndo-se,
na Rua r 80111t:fto.

com

a oriontução

antorioruu-nto

seguida

ou

com

as iustruçõos que tiverem ou ohti , rem do ui 'mo magistrado.
§ :J. o uando, nos casos do § 2.0, o govoruad r .i 111guo COIl\' nien to pnra os su poriorcs in tC'I'('SSt'S da c lóuin,
podorá delegnr as suas ftln<_>õH no vicp-pr!', id nt do
ons( 1110 do Gov(\I'TlO, quo fi('at'l'L como t'n('lll'l' gtlllo do
gOV('l'110
nt6 o S li rl'grosso 011 l'l\Htabcl( eil11 IItO.
l} -1:. u Nos CllHOH 1)['C'\'istoH no ~ ~,o o gO\'lI'110
da ('016nitt H rú })(\8 oallJll'nt' n'pl'(IHl'lltndo
na ... lia!'; l'\'!a,i'\(\,
ofll'iais com os ('OIlHUI(I, das 11:1<:(I'S (\,'tranCT('irn'
(l1tidadeH (lstl'anlms
:\ colónia, 1)(\111('OIIlO 1111 cl'l'illlúnia .. ti
visitas
ou Cl1Illjll'illlpntoH
(I lia
~Oll\llidlldl' pÍlhlicll , [H'lo
victl·pn1sidento do 'ons\·lho do (,o\'(lrnn,
Al't. 1,1.0 O gO\(II'nndor 1'( spondll 111.10' .( II. n to' ('ivil l' crilllillltlrnlllltll O Ó dil'( ctallll'lIt·
subordinado ao . linif\tl'o d:ls 'olónill,
A I't. lf>.') As 1l('Çi'\(\, ('h is, r.ollll'l'('iai, (I (·I'iminai., ('m
quI' sC'ja r('u o (r()\,l'l'llac!ol', ,ó po(I,.!·: () ~1'1', em I"' IIt
dlll'ar o s< u go\'ê1'llo, iII taul'Iltla na c 111:\1'('[( d Li bo ,
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resppctiyamento
na 1.:1 vara cível ou comercial e no primoiro juízo de invostiga<:ilo (Ti minal, salvo quando, para
julgamento
da causa, seju competente outro tribunal da
metrópole ou d divorsn colónia.
Art, 16,° O depoimento do governador,
em juízo,
como parte ou testemunha,
quando prestado na colónia,
será tomado na Sua residência, nos sermos do artigo 26ü,o,
n." 2,°, do Código do Processo Civil,
Art. 17,° As prcrroaativas de que goza o governador
pelas d!Rposiçõrs consignadas nos artigos 15,0 o 16.0
dêsto diploma !:i, o ig ualmento aplicáveis aos encarregados do govêrno da colónia.
Art. 18,° O governador en viarú ao Ministro das Colónia um relatório anual da sua administração,
dontro
dos. seis mrs!'s q ue se seguirem ao fim do ano civil rosprctl\'o, Constitui motivo do demissão o não cumprimento
desta dispo~i<:ào.
Art. }o,o O ~o\'('rlla(lor t('J'<Í, um ajudanto de campo
da sua livre escolha e qur estará sob a sua imediata depr-ndõncln.
§ 1.0 O ajudante li campo SNá nomeado em portaria
de eutro oficiais <lo oxórcito C rln nrmn.lu, do patente não
suporio r a primeiro tououto ou capitão, c exercerá as
suas func:õl's cm comiss.
nmovívcl.
§ 2.° Quando o ujudanto houver sido oscolhido fora
da guurni<.:ão <la colóuin, terá direito ao abono de pa~sagetrl do 1'l'gr('~so à metrópole ou fi colónia donde provonha, om quul quor ocasião cm que findo a comissão do
go\'prna<lor,
sem cmhurgo do direito a abono de passag<,m que C'1Il q unl quor outrn ocasião lhe usaista como oficial l'm comissão militar da colónia,
(I

CAI'ÍTl'LO

III

Da rQllIIH·t( uda (10 gOl'crnador

Art, 20,° O gO\"l'rnadO!' é, rll1 todo O tl'rl'itório da colónia, o ag nt!' (' o "0.}lI'l' 'l'lltunt do OOVf'l'IlO da Rl'Jlúblil'<l, a sn(l('J'iol' antol" 1:1!h- tallto (·i\'il <,O!llO militar (' o
prntl'ctol', ll:I~O dos indiO't'nu: dll colónia, RX(lr~tl :t~ ~'UIl~Õ(lS 1(\g'I",latl\'as
as atl'ihuí\:õl'S do Pudf'!' l',xf'('nt,'vo,
no t('rmo: (' ('0111 n: 1'\' tri\.'()ps (, limitnç()(\!'I p!'Itabt'lPcldns
D('shl diploma,
lias has!',' or~úlli('as da IIdlllinistra(;i1o
colonial (' no: (liplolll:ls qne t1~ 1'l·~lIlallll'lltllrnnl.
.\1't. ~1.'1 O ~()\'('rnadol',
no p.·(·rl'kio dnl'l SU~H\ funÇÕCH,
oxp ti· portal'ias, Cllj:l~ dil,olposi<;õessorilo, em 1'e-
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gra, procedidas do pl'l'fimhulo justificativo,
o promulga,
nos termos das leis, drplom as lt'gislalives provinciai».
Art. 2~,o Cornpoto ao gOVI'I'IHHIOl', corno agente e reprosentanto do Govôrno da República :
1.o Representar
a. sobora.niu nacional:
2,0 Fiscalizar
a acção das compunhias privill'giatlas O
fazer que elas cumpram Ui" suan obrigueões ;
3,° Dar e,' f'l'\l<;:fto, oscrupulosn
e dilijrcuto, fi ordens
e instruçõ s do Ministro das Colónias;
4:' Ter o Ministro das Colónias ao corrente dOR casos
O assuntos
que se rolaciouom
com a administração
da
colónia;
D,o Relatar acõrca da colóuiu poriõdicurucntc,
além do
disposto no urtigo 1R,o
A rt 2:3 o Com pt'tll ao gO\'ornador,
orno l'lIprOsl'ntanto
do Poder Executivo O superior antoridade
'iYil da colónia:
1.0 R 'pr sentar a colónia, possoulrnen tu ou por d( Jegll<:i'iO, om to.los os actos o contrates dll carácter gt'r'tl
qU(\ intercascm
dir('ctallll'llto
ao SI'U gO\'C'l'lIO O udmiui s ,
tração l'JJ1 que ('Ia haja tio figurur como pt', soa mornl.
§ único, A colónia
l'Opl'I'~l\lltada
eru JUf20 pelo Jfinistério Público,
2,° g_'l'l'C(11' por Ri ou ]\1'1:1:; lwtoritla(lt'H
suas : UhOl'I1ina(1as ltl'c:.lo tutolnr Hüln'\' os corpos (I cnrpurnçõvs administrutivas,
nos limit 'H fi. ado, por i', Ít' diploJ1la j
3," Garant.r a liIH'nlal!(', ph'llitll<h
'illlh'pt'llllüllCiu
d
fUll!.'i'h'S das autoridatloH
)lHliciail-l;
4,° NOUWHl', pro!lloYn!', transl't'rir dl'ntro dn colónia,
apOHl'ntar
o ('.·OIlNiI!', lluS tl'I'lJlOS lpgaiH, tUtlos o, funciuJlúJ'loS
públi('oH
jlro\'ill('iais
cuja llO!llI'aC:t o uilo . .ia
da Ü.xclllSi\':t compotr\lll'ill do ~1ini~tl'o da::; 'o!óni,l', l'ntl'llth'J1tlo ~(1, pOJ'lf'lJI, q 1Il' uno potll'lll Hl'l' Ilonlt'at!o
ou
PI'ollJ()\'idu8
tlt,finiti\':tllll'nk
ou l'XOlll'l'ado!'1 h m pré\ ia
inHtl'IlI:i'loH ou n,s:;I'~lillH'nt(l tio flll'. 1II0 Jfini. tro, o f'ullCiOll:lrios
cujo \~I'IlI'illj('1110 dt' l'att'''()rin
,(',ia, upl'riol'
:10
do 'pl'illll'il'o oficial ou pal':t 'ujll JlOlhC'H'.'; t) l.ia ,·i..i lo
O dlplollla
do UllI ('lll':oitI ~HlIlt'l'i()I',
§ único, Em ca, () di ";l('lltlll':t ou (1\, imp tlim nto 1 gal jlot!('r:'l 1I01ll\'ar. intl'l'inll 011 pl'lI,'iH~Jl'i, 1111ntt', o funcionttriog
púhli('oH d< !lollll'Hl:iio 1l1ini:-!l'I'inl, JIll'tli nt< flUtllJ'iw!.'ão ped ida tl'h'gl';'dit·" J1\t'n tI' ao ~I illi tro da
'01611ias,
[),o
Onfil'J11aJ' os flln('ionltl'io
jlúhlil·()g no, cnrC1'() parI\.
que
ti\' 'ft>fi sitio uOJtwatlo
, IlOS ':l o
111 (jlH II l·i ou
é
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rc"'u1amentos
C'stnboI0~am
ssa formalidade
para o provi~lellto definitivo, o obsorvudo, na parte respectiva,
O
disposto no n." -i.o dõsto artigo;
li.o Contratar
pC' soul eveutual i<16IH'O, português
ou,
na falta t!êstl', e::.tran:;eiro, para atender a uccessidades
Imprevistas
ou pu,', ,1:;<,i1'a, da adn.inistrncão
provincial
ou a disposiçõos
xpn' SIIS nas lois ou 10I'gulamC'lItos, e
quuudo
õsse pessoal
n, o possa cr obtido por nomoação.
§ único . T(\nIIllID coutr.ito de pn'stac;lto do serviço por
pel'íl)(lo Sllpf rior a tloi~ anos podl' SOl' cel brado som
pr{'\'Ío ass011tim\'nto
do Milli!>tl'o da Colónias,
7." T i:tribuir,
nos tOl'UlOS ll'gais, os tunciouúrios
petas
comissões ou serviços segundo as rr ~pevti \lIS UOIll0:I<:ÕI'S,
o nos ll!I'SI1l0
termos exercer sôhre õles acção disciplinar, (','cluída a d mi .. ao pam aquclos cuju uomt-açuo lhe
nao pertonc
o adl°<_'; sôbn' a nwgistratul'u
colonial, que
6 l','l'rcillu no' termos da lei orgânica da mesma mugis.I.

°

truturu ;

8.° Trun -ferir-, dentro rln colónia, a 1)('oi110 cio intr-rcssado, por con vo nir !leia de serviço ou por castigo, qualqUt r, fUtlciollÚ1oio. d,.ypuoO
tI 'clara!' o moti\'o da trausfo.
r(lllCIa !lO rl' pedi\ o ti" 'pa<:ho, o 'ah'O o disposto (luauto
à magistratura
colonial;
0.° [)PlIlitir, 110S t 'rlllos legais, todo'! os funrionál'ios
de nomeu(,', () provincbl,
U'\\'1'1l110 Ilol'larn.r o motivo da
d(Jmi~s, o !lO rI' p('loti\,o de, paeho ;
1(~.0 Ordonar
il)lllll"r tos ou I'inrlicâneins n. todos os
fllnc~ouúrios (' fI'Jlill til:c ,'S tia. colónia, com l'.'copdLo da.
magIstratura

('olur.ial ;

11.0 CUlll'l'dt'l' ao, flllH'ioll:lriM (lt!1 s,'l'\ ic:o na colónia
lict'IH:as gra<:iostl!':. uos 1<'1'1110. das ll'is () 1'1lgulaIlH'ntos;
12:0 Autorizar,
III 'dinnt(\
jl<lrI'(,I\"!lU jUllta de saúdo
prCl\·'tlciul, a. ida n JI1 ·trõpoll', por 111I)ti\'o de dool1<;a, aos
fUllcionút'Í'js
l'úlJli('o~, uos tt'rrllo); Il'gais;
l:Lo (ol1Cpdl'r aos me 'lIl IS fUII('iorlflrios, III 'dianto
igual PUl'('( or
por ióual motivo, lic Il<:Ü para I' r gozada II,L ('olóniu ;
14.0 ('onl)!'c! 'r, 11ep is dp doz . IlH ,'ps do s(lr\'ic:o I'fl'Ctivo, aos fUlJ('ion{,rioo' 1 0m hom eOllljlOl'tallll'llto,
!.l uão
ban'!lllo illl'()Il"I'!li~nt'
flar'l O SI'1'\'i\,o , atI'> tl'illta clias (~o
1i('(\I1<::I, pllra ~er ozada .'ln ljua1qul'r ponto da ('OIÓlllO.
ou C'1ll colónias \'izinll:ls, purtllglll'sas 011 ostmllgl'ira.FI,
srm perda. d \'('[Willl 'lIto", lJIas Sl'lll tliHpündio para a
Faz nda.
0
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§ único. Estas licc nças só poderão SOl' gozadas no ano
imediato
àquele a quo dizem respeito e não s110 acumuláveis com quaisquer outras.
15. o Conceder
licenças registadas o ilimitadas, nos
termos legais;
lü.o Tomar, ou mandar tomar pelos seus delegados,
a todos os funcionários,
o compromisso
do honra a que
se n-foro o artigo 49,0 do decreto n. o 257, de 31 do Dezembro do 1913, o dar-lhes ou mandar quo S0 ll.es dê
posse dos rospocti vos cargo , q uando a lei não defira
tais atribuições a outra ontidndo j
17. o Ordenar
inq uéri tos 011 siudicâncins
ao corpos
e corporacões admiuistrativns
o ainda aos funcionános
administrativos,
nos termos legais j
18." Exereor, por si pelas autoridades
sua suhordinudas,
as atributçõos
do policia geral quo seguidamonte 80 dofincm :
(l) Dar, ex cutar O fazer executar
todas a" provirlêncías nocessárius p;tra manter a ordem (\ trauqüilidade
públicas, proteger as pl\SSOaS o a propriodudc,
reprimir
os actos contrários à moral o n docêuciu públicas j
b) Tomar
prov'dêucius
sõbr«
prl\g( os, ('tll't'\ZI\S o
quuisquor anúncios cm lug'nl'es públicos, sua distrihurç! O
11 populnção,
011 uiudu sõbro outras
publit';\(,l l\~ que possaru provocar
mnuifostuçõos
porturbudorue
da ordem
púbhcn. Hl'jlllll ofeusivus da moral uu do dce ro honra
dos Iunciouários,
or]l()]'(U:1 ('S o particular
S;
C) Dctorniiuur
providêncius :
Sôhl'lI rifas e lotarias
autorizudus,
casa púhli 'as do
jÔgll, ho~]l('dal'i as, ('8 tu lagl'llH. botl'q li inH
SlIlI (' Ih:tn tl 1:\ ;
SObro ostabl'll'cimotlto
o fUllcionam'llto
dI' ar, lIt'Ía
do sl'I'vi<:ais;
Sol)!'!' rt)I)t'OS!\1to <1l' 111 nclil'i(l:ttlll
\'a(li:\~p.m;,
Ohro
mÚioic'08 IlUlb1llalltl'S, tOqtll'S dI sino, fOgUl'il'!ls ( fogo
de arti f'1'io,
ri) ]>J'()\ idl.'lIci:tl' aCêl,(·(t de lieen<:as para:\8
a a. d
mprllstilllo8 ~ôbl'l' 11'll!t()I'('8, uXI'(lpfO as ('On~titlllda
]I l'
b:lIH'os, 11l0Iltllpioi'!, SO('il·<latl('8 d(' socorru. IlIÚtllO.' l' outros lstllhc\]P('illl('lItOH CUlII statut 8 COlll]l'tl'ut
ulieinlm !lto apr(H'lldos;
e) Dol'Ídil' sfJbl'l li('I\I1t:tli'! par.
(', talwll'dm 'ntll. in:1.1nl)l'('8, itH'ÓII1(}(!08 ou lll'rigosos, I'Onf'oJ'11l OS!'l' [lt' 'lÍ\'os
!'I\guIam ('ll tos;
.() ,~\lpl'rilltt\n(It'I'.
nos di\'(\rHOR ~1'l'\'i(.()R dI' aúd pública, na forlllll. dns I is l\ 1'1""ulalllt'ltt08
'l:ip 'ciai ;
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g) Superintender
nos serviços de polícia, exercendo as
quo lhe competem
pelas leis e regulamentos
especiais;
h) Executar
e fazer executar
as lois e regulamentos
-e as providências
couveuiontss
para o livre exercício
das funções das autoridades
e repartições públicas;
i) Exercer quaisqupr outras atriburçõos
policiais que
as lei" e regulamelltos
ou instruções
do Ministro das
Colónias lhe confiram, cumprindo lhe também, nos casos
em que as disposi~õ0s legais em vigor
e revelem insuficient 's, adoptar provisoriamente,
com o voto afirmativo
do Conselho
do Govêruo,
e sem prej uízo do que neste
diploma se dispõe, todas as providências
adequadas
e
necessárias,
que serão comunicadas,
pela via mais rápida, ao ~lini:;tro das Colónias, para os efeitos previstos
no rt diploma.
19. o Exe1'cer a inspecção superior dos institutos de
piedade e b 'lll'fieÔllcia' rezulur a suu escrituração
o contabilidado;
aprovar os' ~e~s orçamentos
e autorizar
as
doJibOl'a~õC' qne pos sam influir no mestnos ;
~O.o <lamlltJl' a uur-ionais e cstrungeiros
dentro
do
território
da colónia os di roi tos coucornontos
à Iiberdade, !:il'glll'unça iudivid ual c propriedade,
nos termos das
leis em vigor.
§ 1.° O direito do entrnda, de trânsito e de residência
cm território
da colónia poderá ser recusado,
tanto a
naciunais como a estrangeires,
em alguns dos seguintes
ea~os;
a) Qua.ndo
da lia presença
possam resultar
graves
inCOll\'l'uil'lltI'S, quer de ordem pública interna, quer de
ordem intprtlaciollul,
ou não sejam indivíduos
de bons
CO:'itUIll(':Smorais o civi ;
b) Quandu sejam indivíduos que tenham sofrido _já
COIHlpllaçõl ' por crimes a q II correspondam
penas maiores, ou vadies. ou quo não tenham meios do subsistõncia, nem estejam em 'oJHli(,'(os dI' OH angariar,
e.' cepto
sendo reconhecidos
emisn ados políticos ou Lt!:;silUconsid rano», tratando-se
d ' l'strangl·il'OS;
c) Q1Iando tellham (Oom'tido qUlllqll('l' (1t'lito, s(llldo estrangl'iros,
qu',
III virtud0
tIl' com nções internacionais, ]108. a (lar !llgar a c.·tradic:ão;
.
ri) Ouando . ('.Iam ali! lIudo., ou sofram do do(·nc:n. CUJa
difusão conwnha
e\'itar, 0mquauto na colúnia não h.ouv'r hospitalizar;ão
udpquada ao seu internamento
e 1::;0lameuto.

atriburçõos

ORDXM
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§ 2.0 A expulsão será sempre prrcedidn. de voto afirmativo da secção oHpl'cial do Cons(llho do Govêrno.
!:} 3.0 A oxpulsão
do nacionaie far-so hú sempre, por
tempo doterminudo, pane outro lugar da colónia ou para
outra parto do território
nacional.
§ 4.0 Aqueles que dcsrespeitar(,Ill
a ordem do oxpulsilo, voltando
de uovo à colónia, 011 no lugar em que
dela foram oxpulsos,
s rão de uov o (I,'p"lHO', fieaudo no
lugar para oudo forem r '::iÍdir sujeitos,
para todos os
efeitos ll'gais, a ospocia! \'i~ililnl'ia da policia.
§ 5.0 No quo 1'1'spoita a ox pulsão do l'strangl'iros
rospcitar-so hão s '])1pI'O tLl:l eOll\'OlH,:õeH l' práticas interna -ionuis.
§ (i.o Nem a outruda nem a jl(,l'Jlwnêu(·in om tcr r-itório
da colónia po<1(11'[10 ser impl'didas
quando ::;(Ijnm con:soqüõncia do Sl'I1t01H:U (](I tribunais
portllgll\'HPS.
21. o Visitar os d iforcntes pontos du r-ulónin, 1H'0\,(I[1<10
às D('l'l'ssida(lofl públil':ls, nos limites da SI1:1 t'Olll}H'tl'lll'in;
2:3.0 Vigiar a eX(Il'It<::\Odo to.lus as leis
o íuuciounmo nto de todos os serviços públicos proviucini ..., :\(10ptnudo , doutro da suu compotõnvi«,
todas as }11'0\ il!l'llcias
tcudentes a nu-lhorú-los ou )'('A'Il}Hl'id-loH, (" propondo ao
Ministro
<las Colónia» n adop\flo dal'i ([lll' c-l'l'dalll
o' limittlH (ln~ sllaR atrilnú(:i'le,,; .
2:3.0 Dirigi!' l:\IlJlt'l'iol'll\( ntc fi polida da ('ulólIia;
24.0 R(.coIH'!' e l',pl'llir rog:,tÓJ'ins Jlarn. dili",'Illt'Í'l, judiciais;
2~)." LO\"l.l.ntar conflito
(1 jlll'isl!i,rto
(\ (,01np<,t lll'illr
nOH tprI110S das lpis (' }'llgulamontos
l'(\:<IH'di\'ol:\;
!!(i,0 1<:.'llrCl"1' todas :\H d(lll1i1is atl'ihllí(: t', (1\1' lh forom (,()lJfl'ri(las por l('iii (" 1'( A'" i:UI.l'lltOl'i 1111 \ i'fOI' 011 quO
instl'Ilt,:i'\e' do :\lillistI'o
das Colónias
\ pl'l'ialIlH'lltt'
lho
dl'"iglll'lll .
•\roL 2-1-.0
OIll\H to nO gOY\II'lW(lor, ('01110 :1(111 ini. tr:.1.dor IIp(lrint' dn 1.'nz,("Il(la Púhli('u:
Lu Dar illdil'Il(:o('s nos ~or\ Íl;Oiol d(\ l' :1Z(·II<1:1.p: 1':t :l.
pr! pUI':t,ão do or<;:llIH IltO W'I'al da I·olólli. ;
2." ~lIhlll (1'1' li. di. ('II~S, () (' \ ,t: I·flo do 011 'Iho 110
00\'('\1'1\0 a proposta
do o I'f: 111llt' II to {f~'l'HI du
forma «UO jll'oj(I(·to 01'1::1 llH'1lt:d, (!t-poi h
oma lho, ll(lja 1'11111'tido ao ~[ini,tro (Ia ('olóllin
ant
do fim do lll('~ (lo :\11 I'~O :lllkrior ao :III' ('011 niro
. qUlI di ~ll' l'l'''I)llito, nos t"1'1I10
1'. t:ll)llll'('illn - 11 ) tltulu 1I
das bns('s Ol'g',lIli'lIl1 da 1It1ll1illi.tra·:o
(' I lIial:3," 01'<11 11:11', 110 jlrin\l'il'o (Iil\ (lO ano 1'('on(llIlÍ(' • I r
diploma logit!luti\'o,
n. C'( 'u<:1'lo (}o o l'I,;uIlwut o, l 1m a

°
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altl'rar,:õ~S que até essa data lho hajam sido comunicadas
lJelo ;\lini:stro dus Colónias, ou ainda, quando o projecto
on'alllcntal
se encerrar som dl'fidt c tenha dado cntrada
no ~lillistório dentro do prazo fixado no n.? 2.° dõste artigo, o Ministro sõbre êle não so tiver pronunciado
até
3U do .Junho;
4. Prestar
osclurccimcntos
no Miu istro das Oolónias,
antes de findar o ano C'conómico, SÜUI'O os motivos da
dCIlluru na remessa do projecto orçaml'ntal
quando porventlIra não haja sido feita doutro do prazo fixado;
5.° Exercer as func es dl' ordenador do orçamento geral da colónia, II< u lhe sendo lícito ordenar despesas não
previstas
nas b!Jl'las orça neutais ou ol'(kllá·las cm importància
superior à fixada, 011 para aplicações difcrentos dus prescritas ;
Ij

G." 'I'runsf 'rir, 1'01' meio ele pOl'tari,tju8tificativa,
dentro
do mesmo cnpítulo, \'(,1"b1l8 do orçamcnto g<'ral da colónia;
7 :,j I lar instruct s pnra o ordouumouto das dl'RpPSít8
a pkctuar
polas l'(lspúcti\'as t .sournrius , procedendo info nu açãc dos s '1'\ i,08 rospectivos,
nos torrnos ngulamcntar.-s ostubvl- ciclos ;
8." ]{l'!'ol\'vr 801)1'( abones de vOllc:nH1utos do qnuisQ1H'I' funciouúrio«
déri\":ulo~ <la gitIl1l(:ào ou serviço na
colónia, com nl~l:\ lh a do direito do l'\'eul'SO dos illtt'r '8SaÜIl::l, !lOS tl'rlllOS ll'g:1Ís;
H,o D 'tl'1"minal' a expcu(:it.) dll PT'ojpctos do obras, molhoI':lIllt'uto!' ou 'l'ryi<:o~ 0\1 aqlliSl(:ão do muteriais cuja
d sp<,sa, dClltro <1(\ cada ano e 'onúmico, não seja suporior a ()I).O JO~)para ea(la proj( do 011 n.quisidto;
11)." l,'ixar a illlpol'tflneÍa dos fundoH pel'nmnl'ut<'s quo,
quando rOl' i!llli~p('nt\á\"l'!, <h'\'Hm cOllstituir (lt'pósito à
!l'sp()I1sahilida<ll' <lO:i eh.'f 's do :-;c1'viço da colónia, ou dos
cll\·fp;; chI l'('partl(:àn ;
11." 1<:.'('1"Cl'1" quai1!<JIH'r outra: atrihlt"ir:Õl\S
carúctl'1' P.'0Cllti\ ú ~ôhrll Ilwtória d(' administraI:: o fiunnepira
constanh's do titulo II duw b,t. éS orgitniC'3.s da adlllinistra<::to colonial li dm; diplomas
qllO as regulttlllC'uta-

ao

n'lJl,

Art. 2;).° OOllljH'to ao go\"orna(lor,
torida1lt' militar da c lúni: :

como primeira

ao-

1.0 R(\<iui~ltar ao :\rini t('rio das Colónia!'!, para ser:'ir

cOUli~s: o na colúnia, o pe~~oal militar do exérclto
da nl'm.ula.
propor!l.
transferêllcias
do met:llllO pes-

cm

oal para

fora da colónia;

2.0 Distribuir

o pl'ssoal

militar om scrvi<;o na col6-
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Dia polas diversas comissões de serviço público qUE' lhe
com peti rem;
3.° Exercer,
de uma manoira g ral, as atribuícõe
e
competência
disciplinar quo lho forem conferida
nos 1'0gulnmcntos
de discrplina militar;
4. o
uporintendor
nas oporacõ s do guerra
m que
forem empregadas
fõrças militares t rrostres ou nnvais
em serviço na colónia ;
5. o Resolver sobro tudo o quo rospeit
ao P soal militar e não intercsae,
dir icta ou conj untam nt , a outra.
colónia ou à m rtrópole.
Art. 26.0
ompcto ao gov rnador , como protector
nato dos indígonas da colónia
dos das outra
.olóuius
que ovçntuulm
nt HO oucontr m na da Iuiné :
1.o Dar cabal cxocnção às lois resp ctivo r gulam ntos qno vigorarem
sõbro trabalho indígona ;
2.° PrOIIlOVPl' O molhorumonto
das condições mutoriai
da vida dos in(líg nus, o apérf icoamcnto das sua aptidõ s o faculdades
naturnis, a ussiat neiu pública moral
e material c, (1C' uma mun lira. g -rul, a. HUIl instrução,

educacão (\ progrosso ;
3,n Lunçar o imposto indígena

r lativo aOH nuturuis d
ostabol \('('Ilclo, ultcrundo 011 suprimindo todas
quaisquor taxas
impo tos qu r caiam
xclusivamcut
sobro
los.
§ único, No lauçnmc nto do imp s to indí .. na t 'I'-~(l há.
em atrll<::lo:
a) A f'OI'IIHl qu llwlhOl' so ('ondull
om o !:Itlldo, 0cinl, os usos
COHtUlllO
dos indíg(lu:l'
mai CiI'CI\Il.tflnci:tH at(lllclív is;
b)
.1J(1 HIlla.
dote 1'IIlinada P f('('ntllg<'1ll
(lo produto
aUllal dO~t(' im!Jotito
Hl'ja obl'iglll()riUlll('llt
aplicada 3.
IDl·lhol'ia das suas ('oõl<li<:(\PHdo vida, ill~tl'llC:: , !H'm,
tUI' o HltÍld
dOH illdfg
lIH1H, (' U()~ lIll'lhol':llllc
lltO.
mat l'UUS quo, liga(los
com o jll'ogn\,··so "l'ral Ja l'olóuifl,
·1('s tllltiH dil't ('tal1ll\lltl illt<'l'('SS('IIl.
A 1't, :27,0 'OIIlJlt'tl ao go\'pl'lladol',
l' rn
\'ot con '111tivo do ('1011s(,llIO (lo (lO\ ('1'110:
1.0 N('gocÍ'lI', (lI,(,\'illlllC'lltC'
lI11tol'izado, ('ouf( 1'111' :1
iniltl'lI~'(
'8 <111<' Ih( fOl'l'lll 11'1111Illilida
IH\lo ~Iilli Iro d,
olónias,
('()II\'l'Jl<:i'h~s
('(1111
os (TO\ ('I'JlO dI (lUt 1':1 C'olcÍcolónia,

uias,

n:l<'iOll:lÍH

OH

t'stl'llllgl'il'a.

;

di:tl'Íbllh;. o tIo flíndo, ('ou ignados
no 01'Ç:t111t'lltO gl'l·:tl da ('ul,mi: I':U':( a . ll'lll:. )
d Obr:lH, III lhor/1.111'llt()~ ou <}llui,([lll'r '1'\ iço I P dlli ;
~,o

])l'liht'l'ltl'

!;ohl'O

li
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3.0 Aprovar os estatutos das associações de classe comorciai , industriai
ou agrícolas, das assooiaçõos O institutos do recreio,
insrruçâo pública, NlucHr,ão, protecção a pes ons ou animais, piedade OlL beneficência, asilos ou hospituis,
e bem assim uprovar os seus regulamentos orgânicos
o dos estabelecimentos
qu<, administrem;
4.° R0gulamentar
a X0CllÇl'l0 das loifl, decretos c mais
diplomas
vigentos no território da colónia o quo disso
careçam.
§ úuico. As disposições rcgulamontares
preceito
do diplomas regulamentado
inexistont
,não podendo 8<'1" invocadas

repartic:õcs

contrárias aos
silo tidas como
nos tribunais ou

públicas.

;; o' •
v.

cucão

u-peu dvrv
..r, ouand
quanno ocorram
de posturas.
regulamentos

taçõos

tu tr-larus competentes.

x
rnzoes

graves, a exeoutros diplomas de
car-ácter
fiscal, policial
011 nu-rumonto
administrativo,
elaborados ou mnndndos executar pt-los corpos e comissões admioh.trnti\ as, uindu depois da aprovação das csl'

§ 1.0 A suspensão
ró poderá ser ordonada cm portaria, na qual so designurãc cxpressunn-ute
os motivos que
lhcderalll
causa.
§ 2.0 Quando, contra a decisão tomada da suspensão,
haja
protesto
oficial do rospectivo corpo ou comissão
admiuistratlva,
votado IH']a maioria 0111 s!'Hsão, slIrú déle,
jUl\,t1lUH'!ltl' com a portaria de qlll' trntu o pal'Ílgral'o unte~'I~r,
dado couhocimeuto na prim-iru oportunidade
ao
l\1I1lIHtl'O das Culónias.
0.1) j':stab0Irc('r
ulturar ou suprimir taxas, observados
os prl'cl'itos h'gais, (fitando ossus taxa~ lião tonhatn naturpza fis('al e digam rl'Hpf'ito ao apl'uvrltal11ellto O utilizac:ão dos bens 011 s(ln'iços da ('o]óuia;
7." i\pI'O\'nr 11 delihentçõ(·s Illllni<"Ípai· sobro:
a) EllIpl'Ó~tiIllO.', Orçallll'lltos,
illlpostos 011 ta 'as adicionai' ao' impostos da co]óuja, OXCf'l'to as jH'rcPlltagP!ls
adil'ionai:; aos (IiI' ,iros aclUall0il'uH; criação d(l 81'I'\,j(·os o
dotaçào do cmprq;roH, o SlIprl'S"1l0 (lo uns r doutros;,
conc!':. lo do . IIh'ij(lios a illstitulçõc'
particular(ls;
compra, \'('nda e doaçil.o (h, illló\'ei:-;;
b COllc('s~ao de p.'(·lllsi\"os municipais do qualqu('r natll1'l'za: contratos
<Jllll ('-'CNl:UlI o valor
ou o P(I!'Íot!o do
tempo qlle ('stiver d(\\ idall\!'lltc d0tol'lllill:Hlo;
c) 'OI1('f'SS,o <1(' caminhos do forro c outros :;istell\as
d \"iac:: o pública;

,
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a utilidade

mtos público

públido

. e-

.f) 1'l'ans

ct;:ão confissão
(1 sistêucia
do pleitos.
8.° Faz 'r, nos termos das lois, COIlCIISSÕ B de ter n nos,
{lo uuuas,
do exclusivo s, do coustrução ou oxplorução
do cstrurlas,
do caminhos dr 1'(>1'1'0 ou do qualquer
sistemu do viação, de qur dus UI) àg;lI;t ou tlll aprovoitumnuto industrial
do energia das Agllas correntes,
til) p -curia
ou direitos dll poscu, (11' obr.i« hidr-áulicas,
(1(1irr igac,: lo, (1(' suuounu ato n lorlus :t!'\ .j(lllw.i8 ")11('('",,( I'S, I~UIU
exclusão
daq 1l('11t~ q uo dl'lH'lllll1rtllll ti voto ufirruu tivo
do
Jonselbo
das quo não envolvam direitos ti 8000rau ia .

Art.

:38.0 Além do moneion.ulo

eorn p Itom ao ~o\'C't'lIador,

s lho do Govêru«,
tl)II:l8
t(·:; do presento diploma,

1I0S

artigo:

anterior,

•

'0111 o votu alirlllati,
o do Üonas Illllllais alJ'ihlW:IIP8 ('011, tun.um as I','.'triç:õl'.' li limitai: .8

n'·I( (·stalJ(,ltl('icla!-\ .
•\rt. :.!\)." Não ( permitido ao uovornadr I' I1E'IU mesmo
COIll o voto ali rm ativo do Oon";I'lIlo do Oo\'lkno:
(/) .\ltt'l\ll' o disposto 11'1'; lJa"ll~ ot' ';lni('iL" th :tlllllini _
tl'a\:.\q I'olunial,
nplil'II(:.lll,
ou

III)';

diplOIllIL"i

qUI

I'L'glr!llllll'llhr,.1It

a :-tua

do I[n r!1(l11I' 1llOdo prlll·II.Jl'r 0,11 é.lIlltr,·(rio
do <li"po, tn n, Cal't.il IIl'glllica II n ,..; diplo lia da 1'0 Illltti'lIt'ia (lxelu ...j":t do ('"n~ÇI·,'s:-to da R 'pública e do \Iilli _
tro das O"lúui,lS, I'OIU I'p:-;s,t!va do (''"pro 'sO na ha, I IX
('!.i:;

rl'fl'rida"

basll~

I)

J'g-flllil'as ;

IJ) .\ltt'l".u' as Ilisp(hi\("'l

'S J'I'gulalllnntal'l
. do ~linist/rio
('ol{,llia!'\ <illtl I'';P '('I;L!Ill'U!ll ('stab 11\I'I'f\111l 'I ngl"'LS
t·rais .II üo,ltallili(htlo
públil·/t ou ti fi '(',diza .; O
ndlllillis(rHr::LO lilulIJ(·t'ira;
(') (': tatuil'
"1Il eOlltJ',ll (ll~. o do (!il'l'ito
cid
poli-

elll!;

ii('mi dos ('idud;\o ;
ti) :\loliH(,llr.
IIJ'lltolul'

n (111atl\lIdl r, LI
trihllnais
ci,'i , llIilit IJ'O , a !lIliltil'itJ'ati\'o
fi,('ais,
tmll italaM
ou II: o I III jlll:';u!o,
Il ('011 li,
g:ti di ("'XI'('II(:. o ou "I li Illg:LÍ ,('"i to;
(.) PI'r(!oar,
lIJinoraJ'
ou ('OJlIIlt:lr jI 1I1l. I ('oJl<'pd, r
lUIIJlÍstia'l,
_'('''pto l'I'lnti\":11Il ·llt. h jI '11,\ Iljlli,' h'l.i II
illd 1;.0;('11
a !'I , {ln J'!( li 'I ua i ti 1':1 fi "()JJl IHlt [j i (jlll ~ r d&signnda Il()~ I'o~pf'di,'o (·údi..o ;
J\ 1t!'rtU' 011 dI' IJ uni II II!'!' modo 1'1'0('(1(1 r t m ')I! uá(](I('i:-;I ps

Ilu

I

n

rio do dL posto

Ila

I ,i 01"":

nil'll

da

III:\O'i tl' Ituru

'oloni 1

1," ~érie
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§ único, Os actos ou decisões do governador em contrário do pro eitundo neste artigo serão desde logo ti (los
como i!loxist(lut<'s e não poderão SOl' invocados nos tribunais ou roparti<;ões públicas,
Art. 30,0 O governador pode, cm qualquer tempo, revogar ou r iformnr os seus dvspachos o portarias, som
proj uízo dos direitos adquiridos
011 reconhecidos
pelos
tribunais,
0
do governador poArt. 31. Os actos administrativos
d m er anulados ou ulterudos 1><>10 Conselho Superior
da
olónias,
COIUO tribunal
superior
do COIHl'lU'io80
admiuiRtrativo,
fiscal c do contas das colónias, SOhl'\1 recurso dos interessados.
nos cnso s do incompetência,
excesso de podl'!', viulação do lois ou regulnmeutos c ofensa.
do dil'l'itos adquiridos, nos termos das leis CID vigor,
CAPÍTULO IV
D08 eon. ultores dos governndores

Art, 32, o O ~o\"('rntl dor tom a faculdade do consul tar
li interprvtucão
l' llpli{'u<:ào (las leis o dclogudo
do
Procurudo!' da Hl'públie" da comarcu do BoI 1ITIl a, o <)11tlJ.
tem por devur , COIIlO consultor nato do (;0\,("'110, ('8(,1:1roce-r Com o S(Hl parvcor
todos OH assuntos do udministru<,:11opública o o·' demuis da osfcra da compotõucia jurfdi('tt do governudor ClII que ê~t(\ o maudur ouvir.
§ único, .:('nhu!lI<l outra nu turirlud«, !'PIHll'ti<:tlO 011
COr!)(ll"l<:ito poderú dirigil'osl' ao dpJpgado do PI'()('UI'ador
da R( jlúhli{'a para o íim (lt'sigll:t<lo neste artigo, I'XI'('Ptuun.io as entidades li (luelll lois especiais expressaun-nte
O !wrm i ti )'I'IIJ,
Art, :3;3.') l'.m mat{'ria dl ordl'nall1(')do (lo d(,~pll~ns,
8{'lllpre C[no a rp8pl ito dp!ns dis('ol'dul'
da infol'ln:l<:ào 011
parpc!'r dos ~I'l'\'i~o~ do Fazrllda,
ou !julllldu () julgue
Dt!{,P!'!Hirio, t('!lI o go\'crnudor
a fll('ultlatle dl~ {'OlH.llltar
o trihullul
adrninistl':tti\
o, fi~cul (l do ('ontas da ('olóni,_
§ 1.0 ,ti a COll~lIlta l'onlir1ll3.l' a inl'orrnn<:flo dll
ZO)H!a, rc:-olwr<Í
d..tilliti\'Ullll'lIto o l\tinistro d:w Colónias,
§ :3,.() Tratando-s{
do caso urg('l1t(" podt' o go\,prnallor
or(j('l1ar pa~allll'lItos ('olltra a ('()n~ultu do trih1l11ul 011 <l()iI
('1'\'i 'o
d(1 Fllíwllda até dl'('isl o do Ministro (111s ('oló,
• :t.'Hulllindo, em todo o cuso, u responsabilidade
DH1S,
ci i1 criminal do elt acto.
8Ôhrl'

'·'a-

I
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TÍTULO III
Do Conselho do Govêrno
CAPÍTULO I
Dísposlções preliminares
Art. 34.0 'Junto do governador,
por õle presidido ou
por quem as suas vezes fizer, funcionará
regularmente
na colónia um corpo denominado
Üonst-lho do GOYêrnO,
com atriburções deliberativas
e consultivas,
o composto
de vogais natos, vogais de nomeação
do governador
e
vogais eleitos.
Art. 35.0 Os vogais natos são funcionários
públicos e
são ccnsiderados
membros oficiais do Conselho.
Os vogais do nomeação O os do eleição, que serão sempre em
número igual e escolhidos. entre os hnbitnutcs
da colónia, com exclusão dos funcionários
do Estado e dos corpos administrativos
em 801'vi<;0 acti \'0 na colónia, são
conaiderudos
membros não oficiais do Ccnsolho.
Art. 3G.o A função do todos os membros do Conselho
deve combinar-se,
por maneira
g!'rHl e contínua,
no
sentido do bem comum da colónia e do progresso
material e moral desta.
Art. 37.0 Cabe especialmente
aos membros não oficiais,
como representantes
da populução,
promover o defender
os interêsses lt'gítimos desta o exprimir
a opinião pública da colónia, o aos membros
oficiais a exposicão e
elucidação
técnica dus assuntos e da acção ponderadora
das tradicões e normas urlmiuistrntivns.
0
Art.
É garantida a todos os vogais do Couselho
do Govêrno a absoluta liberdade do voto.
Art. 39.0 As funções
do vogal do Conselho do Govêrno serão obrigatórias,
o sorüo rem unorndns , para os
vogais eleitos domiciliados
o residontes
habitualruente
fora da capital da colónia, com uma ajuda dp custo diária, por sessão, os quais terão também direito a abono
dos meios do transporte
de ida e regresso,
so requererem estes abonos.
Art. 40.0 Às sessões do Oonsclho
do Govêrno, por
iniciativa do governador
ou quando o Conselho assim o
delibero, poderão ser chamados a prestar esclarecimentos sõbro assuutos da sua especial .com potência, mas sem
voto, quaisquer funcionários públicos ou outros indivíduos.
Art. 41.0 Os vogais do Conselho do Govêrno, repre-

38.
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sentando-o
oficialmente, tomam o primeiro
lugar na assinatura do auto de posse do governador e nas recepções
ou solenidades públicas, tendo precedência
sôbre todos
-os funcionários e corporações,
com excepção
do governador e dos membros do corpo consular.
Art. 42.0 Nenhum assunto pode sor discntido ou voiado pelo Conselho, no primeiro período da sessão anual,
antes da discussão e votação do orçamento
geral da colónia.
CAPÍTULO II
Da eompcstçao do Conselho do Govêrno
Art,

0

43.

A presidência
do Conselho do Govêrno comou eucarregado do govêrno
da colónia, mas quando êste não possa, ou entenda
não dever, por qualquer motivo, assumi-la,
exerce-a um vice-presidente,
oscolhido pelo governador
entre os vogais
.0.0 próprio Conselho.
§ 1.0 A norneacão do vice-prcsi.Iente
é sujeita a connrmação do Ministro das Colónias.
§ 2.0 O vice-presldouto exerce as funções do seu cargo
inclHpondontementú
de renovação
anual, omquanto não
fõr subsTituido nos termos legais.
Art, 44.0 Os vogais natos, membros
oficiais do Conselho do Govêrno, são os. seguintes :
a) O delegado do Procurador
da República da comarca de Bolama;
b, O director dos Serviços de Administração
Civil;
c) O dirpctor dos Sorviços das Obras Públicas;
d) O director dos Serviços de Fazenda.
§ único. Na falta, ausência ou impedimento
do qualquer dos vogais natos será chamado quem o substituir

pcte ao governador

Ieg alments,
Art, 45.0 Os vogais não oficiais

do Conselho do Gosilo dois cidadãos nomeados
pelo zovernador
e
dois eleitos pela forma seguinte:
o
a) Um represf'ntunte
dos comerciantes
da colónia,
€leit~ de entra êles pelos que nessa qualidade
estejam
matriculados
nos Tribumds de Comércio'
~) Um reprcsentantt'
dos propriotári~s
da colónia,
eleito do .pntt·e ales pelos trinta maiores contribuintes
das contnbu'ic:ões gerais do Estado na colónia.
Art. 46.0 N as eleições observar-se há o rozulamcnto
eleitoral que fõr publicado
pelo O'overnador,o podendo
.ser feitas por modo directo ou indirecto.
vêrno
outros
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ORDEl\f DO EXEfiCITO N.a 3

1.- Série.

§ 1.° As oleiçõcs realizam-se dentro do prazo que fô:rdesignado pelo gov~rnador
e anunciado cm portaria com
trinta dias de antecedência,
podendo Gste prazo ser encurtado sempre que não haja. prejuízo para as respectivas eleições.
§ 2..° .As eleições rr-alizam-so independentemente
da
apresentação
de caudidatnra.
§ 3.° A verificação
de poderes
ti o julgamento
das
eleições pertencem aos vogais de nomeação
e natos do
Conselho do Govêrno.
Art. 47. u Os vogais de nomeação do governador
torno
os S011Ssu plontes nomeados pelo mesmo magistrado;
e
os vogais el ..itos serão substituídos
por suplentes,
eleitO'8 com os efectivos no mesmo acto.
Art. 48.° Os vcguis nomeados sr-r-virüo pelo prazo ele
dois anos, podendo
801' reconduzidos;
o mandato
dos
vogais eleitos terá a duração
de dols anos, sendo pormitida a reeleição. uma ou mais vezes.
Art. 40.0 Além elo disposto no artigo 35.°, só podem
fazer parte do Conselho
do Governo,
corno membro
não oficiais, indivíduos de maior idade, do nacioualidude
pOJ'tngn0sa, e os naturalizados,
cinco anos depois da naturnlinl~ão,
perdida (1'1(\ soja 81 sua nacionalidade,
devendo nos e outros saber leJT e escrever
portuuuês
9
ter, pelo menos, cinco anos de resÍ(lência na colóuiu.
Art. 50.° Não podem RPr nomeados ou eleitos vogais
do Consolho os indivíduos quo, por sentença 011 por dospacho com trânsito om julgado, não estejam no gôzo <los
seus direitos civis o políticos, os falidos não reabilitados,
e OR que hajam cumprido quaisquer penas ror peculato,
falsidade ou quaisquer outras,
maiores,
por crimes coo
muna.
Art. 51.° Perde o lugar de vogal do Conselho o vogal
nomeado ou eleito que aceitar do Govõrno ornprêgo retrihuído ou comissão subsidiuda.
Art. 52.° Só
permitida a rr-núncia
do mandato de
vogal não oficial quando (310 fõr de idade superior a sessenta anos, quando, por motivo do saúde, comprovado
por atostado módico, estivol' inípt,dido de a8s1duanH'nte
colaborar
nos trabalhos do Conselho, ou quando circunstâncias de fõrça maior, devidamente
comprovadas,
o inibirem do regular de~('mrellho do Clll'go.
§ único. Comp0tcl ao próprio Conselho julgar da legitimidade
dos impodilll('ntos
dos seu!'! vogais e resolver
sôbre as renúncias e perdas de mandato.
é
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Art. 53.0 Quando
convocados
os corpos eleitorais,
para
elegerem
os seus representantes
ao Conselho do
Go\'êrno,
êles os não elejam, proceder-se
há desde logo
.a novas eleições, o que igualmente terá lugar nos casos
de reriúncia ou perda de mandato.
§ 1.0 Não havendo suplentes, poderá o governador nomear indivíduos idóneos, de preferência
não funcionários,
ouvido o Oonsclho.
§ 2.0 Os cidadãos nomeados nos termos do § L o somente servem omquanto
outros não forem eleitos; mas
-se, convocados
os corpos eleitorais peja segunda vez,
êles não procedr-rem a eleição, servirão pelo tempo que
serviriam
os vogais que su b stituom .
Art. 54.0 Desempenhará
as funções de secretário do
Conselho do Governo, sem voto, um funcionário em comissão, nomeado
pt-lo governador,
que será auxiliado
no desempenho
das suas funções pejo pessoal menor da
Direcção
dos Serviços
de Administração
Civil que se
julgue indispensável.
CAPÍTULO III
Do exercício das funções do Conselho do Govêl'no

Art. 55.0 O Conselho

do Govêrno funcionará na capida colónia, em sessão pleaa ou secção especial.
Art. 50.0 O Cousolho do Govõrno terá dois períodos
de sessões ordinárias
anilais: o primeiro, de trinta dias,
a contar de 2 de .Ianeiro, e o segundo, de 1 a l0 de Julho, podendo qualquer
déstee períodos ser prorrogado
p~lo tempo que o Conselho julgar indispensável
para
discussão dos assuntos mais importantes.
§ único. Poderá, fora daqueles períodos, ser convocado
'Üxtraordinàrlam(lnte
pelo g0yemadol',
por motivos importantes
e urgentes,
mas a reunião finda logo que o
Conselho hnja deliberado sôbre o assunto que determinou
lU convocação.
Art. 57,0 O Conselho do Govôrno não funcionará sem
.que estejam presentes
metade o mais um elO€; membros
<]ue o compõem, incluindo neste número o presidente ou
vice- presid-n te.
§ único, As deliberações só produzirão efeito quando
sôbre elas I ecair o voto da maioria. dos membros pre-sentos à sessão.
Art. 58,0 O Conselho do Govõrno é convocndo pelo
.seu presidente
em exercício.

ial
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§ 1.0 A convocação para os períodos das sessões ordinárias anunis será feita por aviso publicado no Boletim;
Oficial e, para as sessões extraordindrias,
por avisos directos aos vogais, expedidos por forma a serem recebidos com a necessár-ia antecedência.
§ 2.0 Não são válidas nem produzem efeitos do qualqupr ordom as seesões que não sejam precedidas de convocação, feita pela forma que fica dererminuda,
na qual
se indicará, improscindlvcluientc,
o local e hora em que
deverão realizar-se.
Art. 59.0 As propostas
para discussão e votação doConselho
do Governo serão distribuídas
com a antecedência de, pelo menos, oito dias.
§ 1.0 Poderão 1'1' di seu tidas ao tos do pra7.0 fixado as
propostas
para as quais soja pedida a urgência, ap rovad a pelo Conselho, mas só quando se trate de acudir a.
qualq uer calamidade pública ou ocorrência de excepcional urgência.
§ 2.0 As propostas
que devem sor submetidas à discussão serão publicadas 110 Boletim Oficial, na sua parte
dispositiva,
com anteccdõncia
de oito dias, pelo menos,
antes do so iniciar a sua discussão no Conselho.
Art. 60.0 O prosidcnte rop;ula a murcha dos trabalhos,
esclurcce os assuntos quando o entender couvonionta, e
só vota em caso de empate.
§ L" Quando o prcsidonte não concordar com as opiniõos emitidas,
e não quiser desempatar
em favor ele
qualquer
delas. ficará o assunto pendonto para outra
sessão, com intervalo não superior a oito dias; P, se
nessa ocasião houver ainda empate, considerar-se
há rejeitada a proposta.
'
§ 2.0 No caso ele o governador
considerar
que a solução, explícita ou impllcitamonto
adoptada,
contrária aos
inter(l~ses públicos, poderá sobrostar na execução doia,
comunicando
as rnzões da sua divprgôllcia ao Ministro
das Colónias. Poderá ainda o mesmo governlldor,
som
usar imediatamente
desta faculdade, reservar-se
para se
pronunciar
sõhro o assunto
doutro do um período de
tempo não superior a quinze dias, a contar da data em
quo tivor lugar a votação.
Art. 61.0 Em l2"('ral, a iniciativa
da apresentação
de
propostas
para. discuasão pertence ao governador;
mas
qualquor
dos seus vogais não oficiais p orlo igualmente
apresentá-las
sôbro assuntos do interõs S() para a colónia,
sem prejuízo de discussão das que hajam sido nprcsené
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tadas por aquele, contanto que não envolvam aumento
de despesa,
salvo se, neste caso, forem acompanhadas
de disposições
efectivas
sobre criação de receita para
fazer face a essa despesa.
§ 1." Durante
a discussão do orçamento
geral e respectivas propostas
nenhumas
outras propostas
podem
'Ser apresentadas
que envolvam aumento de despesa.
§ :'..0 As taxas ou im postos q ue recaiam sobro indígenas são da exclusiva competência
do governador.
0
Art. G2. Os vogais não oficiais do Conselho têrn O di.roito de apresentar,
em sessão, por escrito, podidos de
.esclarecimentos
sõbro todos os assuntos relativos à adminiatraçüo
da colónia, competindo
aos vogais oficiais e
outros chefes de serviço prestar as respectivas
informa-ções por escrito ou em sessão do Conselho, conforme o governador julgar mais conveniente,
se os esclarocimentos
pedidos não envolverem matória do carácter reservado.
Art. 63.0 Os vogais do Couselho do Govõrno são responsáveis,
nos termos da. lei geral, pelos votos que derem o[Jostos à lei e aos iutorêsses da colónia.
Art. ü4.0 As sessões do Conselho do Govêrno, em que
êste exel'!;a funções consultivas
ou del ibr-rntivus, serão
públicas,
excepto
nos casos em quI' os illterC'sses superiores da Nação ou da colónia exijam o contrário, o que
podo ser determinado
pelo pr.-sidento, ou em virtude de
proposta
de um vogal, aprovada por mais trõs, e com
.apr~nt<:ão do presidente,
a quem serão comunicados
os
motivos que tiver o proponente.
§ únicu. Quando funcionar em secção especial, as sessõcs serão sccrotas, mas das respectivas
actas será logo
enviada cópia ao ~liniHtro das Colóuius.
0
Art, ü5. O governador
pode, com voto afirmativo do
Conselho do GOY('rno, no caso do ofensa à autoridade
s~Frr,i()r da colónia ou aos poderes constituídos,
de sobediêucia às leis, insisÍl'nte porturbacão
da marcha regular
dos trabalhos
ou acentuado
desleixo no exercício das
suas fun<:ões, inibir qualquer
dos seus vocais
do tomar
•
to
pa:tc _nas respectivas
Sl\i5SÕeS,duranto um período, pela
In'lllloLl·L~ voz até trinta. dias, pela segunda voz até s~ssenta dias, e pela tercl'ira
vez nU' o resto do biónio,
devendo,
em tai" casos, ;;01' chamado
ao exercício de
funções o respectivo suplente.
Art. 6ô. o Nos casos a que so reforo o arti to0'0 G5. o.• sob
proposta fundamonta.lj,
do ~ovf\rnatlor, podo o Ministro
das Colóuias
decretar
a dissolução da parto eleita do
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Conselho
do Governo,
devendo no mesmo diploma da,
dissolução ser designado o prazo dentro do qual se procederá a nova eleição.
Art. 67.° Salvo U estabelecido no artigo 43.°, não haverá procedências
entre os membros do Conselho do Govêrno, quando no exercício
de funções dêste, sejam ou.
não oficiais.
Art. 68. ° O Conselho do Govêrno terá uma secção
especialmente
oncarreguda
elo dar parecer sõbre os rcgulamontos necessários
à boa execução
dos diplomas vigentes na colónia e com as domais atribuições
do carácter executivo constantes
dõsto diploma.
§ 1.0 Esta secção
constituída
pelo governador,
ou'
por quem suas vezes fizer, como presidente,
pelo delegado do Procurador
da República
da comarca de Bolama, por um dos vogais oficiais do Conselho, nomeado
anualmente
pelo governador,
e por mais um vogal
eleito pelo Conselho na primeira sossão do priuioiro período de cada sessão anual, dopois do constituído,
do
entre 0S seus vogais de nomeação e os vogais eleitos.
§ 2.° A secção funciona junto do govcruador,
por f'le
convocada,
sem pro quo o serviço público o exigir, estando presento fi maioria dos seus mornbros, o sorú sempro desiguuda pelo mesmo nome do Conselho.
§ 3.° O gbvernador
tom. om rr-lação ao exercício da
secção, as mesmas atribuíçõca
fixadas relativamente
ao
exercício do Conselho cm SI.'Sf1ãoplena.
§ 4.° O secretário da secção será o secretário do Conselho do Govõrno ,
Art. 69.° Das sessões do Conselho do Governo se lavrarão actas que, depois de aprovadas,
serão assinadas G rubricadas pelo vice-presidento
do Conselho e pelo secretario. Quando funcionar em secção especial, as actas serão
asainadas o rubricadas
pelo presidente
e pelo socrotário,
§ 1.0 As actas das sessões não secretas, depois de
aprovadas,
serão logo impressas o distribuídas em anexo
ao Boletim Oficial.
§ 2.° A todas as actas das SOSRÕOS secretas aplica-seQ disposto
no § único do artigo G4. °
ó

CAPíTULO IV
Das atribUIções do Conselho do'Govêrno
Art. 70.° O Conscluo do Governo tem atriburções consultivas ou deliberativas,
segundo os casos, que oxorcorá
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, -em harmonia com o que se dispõe neste diploma e em
benetlcio da administra<;>ão da colónia.
do Govêrno
no
Art. 71.0 Considera se o Conselho
,exercício da função eonsul tiva quando pelo Ministro das
Colónias
ou pelo governador
fõr mandado ouvir para
emitir parecer
sôbre qualquer
assunto interessando
a
nduiinistração
da colónia, quer êsses assuntos sejam da
competência
do Congreaso da República, do Ministro das
Colónias ou do governador,
devendo êste ouvi-lo em to.
dos os casos gl'aVl'S ou importantes
e especialmente
nos
.casos que, para o Conselho, como corpo consultivo, são
especificados neste diploma, funcionando em sessão plena
ou secção especial.
Art. 7~. o O Conselho do Govõrno exerce a função consnl tiva nos assuntos
especificados
no artigo 27.0 dêsta
diploma
por meio da secção especial, à qual incumbe
permancnt('mente
dar parecer sõbre êssr-s assuntos.
AI't. 73,.0 Considoru-so
o Conselho
do Govêrno
no
exercício da função deliborutiva quando tome resoluções
nos assuntos em que ao governador
compete estatuir e
sôbre os quais é iudispousável
que o Conselho delibere,
observado o quo neste diploma SE' determina,
Art. 74.0 Compete especialmente
ao Conselho do Govêrno, como corpo deliuorativo :
1.0 Rtlgulamontnr
o BI~Ufuncionamento;
0
2. Estabelecer
ou modificar
a divisão territorial
da
colóuiu ;
3. o Designar ou transferir
as sedes de concelho ou outr a circunscrição
administrativa,
o estabelecer
ou ultoraros limitas das povoações e agrupá-las ou separá-las para
ofoitos administrativos
ou fiscais;
4. o Dar a categoria
de cidade ou vila às povoações
que se. distinguirem
pela importância
da sua população,
comércio ou indúHtriu;
0
5. HP!);ulamentnr o funcionamento
do quaisquer corpos, ('olllissUI's e tribunais udurinistrntivos
;
6. o Organi7:Hr OH q uadros dos serviços ela colónia, fixando os vencimentos
do pessoal, as condições de admissão, pl'omo<:fto e outras conexas,
§ único. ?s diplomas de criação, alteração ou supressão de servIços só serão de cxccucão imediata desde que
não envolvam
al1lllPnto de despesa ou no caso de não
ser neoessário criar receita nova.
7. o Adoptar
disposic;õ s do exocução permanente
tendentes a melhorar
a admil1istra~ão, valorizar os recur-

,
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sos do território,
regular o exercício dos diversos ramos
da actividade
pública e promover o progresso
material
e moral da colónia; estatuir, em geral, sõbre todos os
casos e assuntos que lhe digam respeito;
8.0 Dissolver,
depois de ouvidos, os corpos e comissões administrativas,
na parte eleita, mas só em alguns
dos seguintes casos:
a) Quando, por culpa sua, não submeterem à aprovação
:Slll'''fwr, uvi! prazos e termos legais, os seus orçamentos
;
b) Quando, sem motivo justificado, não prestem contas das suas gerências nos termos legais;
c) Quando, depois de advertidos, deixem de tomar as
deliberações
indispensáveis
ao desempenho
dos seus deveres ou quando faltem à obediência legalmente
devida
às autoridades
públicas;
d) Quando, por via de inq uórito ou sindicância,
se mostre que a sua gerência é nociva aos interesses dos seus
administrados
e às conveniências da administração pública.
§ único. No diploma que dr-terminar a diasolucão declarar-se hão os factos ou omissões que lhe deram causa
e se mandará proceder a nova eleição em prazo não excedente a seis meses.
9. o Dirigir, por intermédio do seu presidente em exercicio, ou directamente
em virtude de deliberação de dois
terços dos seus membros, represrnta<;:ões ao Congresso
da República
ou ao Ministro das Colónias, sõbre todos
os assuntos de interêsse para a colónia;
10.0 Deliberar
sõbre a execução de projectos de obras,
melhoramentos
ou serviços,
ou aquisição de materiais,
sempre
que ela implique despesa superior à quantia limite da competência
do governador
por si só; aprovar os contratos
gerais que essa execução ou aquisição exigir;
dotar e regular os serviços de conservação,
exploração
ou aproveitamento,
sem prejuízo das ntribuições conferidas
aos conselhos de administração,
comissões de melhoramentos,
urbanas
c análogas organizações administrativas;
11. o Dar autonomia administrativa
e económica a serviços que, por sua natureza c especialidade,
dela careçam;
12.0 -Estabelecer
as percentagens
adicionais aos direitos de importação do mercadorias
entradas pura consumo, que devam constituir receita municipal as quais serão cobrailas na alfândega e não poderão exceder o máximo de 20 por cento dos direitos.
§ 1.0 Quando na região servida por uma mesma al-
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fãndeaa haja mais de uma câmara
ção q~e a substitua, a percentagem

municipal ouiustitut-'
será distribuída por
todas na proporção
do que entre as municipalidades
fór:
acordado
ou, quando assim não acontecer,
do que re-i
solver o Conselho do Govêrno.
0
§ 2. Dentro do prazo de um ano serão reduzidas ate
o limite fixado neste número quaisquer taxas ou percentagens sôbre a importação,
de carácter
municipal,
que:
porventura
excedam êsse limite.
§ 3.0 Se essas percentagens
estiverem afectas ao ser-:
viço de empréstimos,
poderão continuar
nos seus quan-,
titativos fixados, mas o seu produto será exclusivamente;
aplicado a êsse serviço.
13. o Criar serviços ou autorizar
a admissão de pes-.
soal, que, eventualmente,
se destinem a atender a necessidades imprevistas
e passageiras
da administração
da
colónia, entendendo·se,
porém, que tais medidas caducam com O prazo para que foram autorizadas,
salvo se
a sua inclusão no orçamento
seguinte
fôr sancionada,
pelo Ministro das Colónias e tendo em atenção o disposto no § único do n. o 6.0 dêste artigo;
0
14. Estabelecer
carroiras de navegação sob bandeira"
nacional, fixando tabolas de fretas equitativos,
embora
medianto subsídios anuais e outros benefícios' de que gozarão as mercadorias
transportadas
nesses navios;
0
15. Discutir e votar o orçamento
geral da colónia-i
no qual não poderão ser consignadas
receitas ou inseri,
tas dpspl~sas quo não estejam autorizadas
por diploma
legal à data do início da sua discussão;
0
16. Estabolecor,
alterar ou suprimir taxas e impostos, sem quebra das estipulações
internacionais
e observados os preceitos IflO'ais'
17. o Transferir
verbas.' de capitulo para capítulo", don-.
tro do orçamento geral da colónia, para aumontur a dotação de !;;er~i<:os já inscritos no orçamento,
ou custear
despesns del'lvadas de novos diplomas leaaia :
.
!:>,
.
18 o D
.
etormmar a abertura
de créditos
extraordinários para acudir a qualquer calamidade pública ou ocor-'
rêuCla de .excepcional urgência,
que serão executórias
desde logo. dovpnclo o facto ser comunicado tolezràfica-"
mente ao Ministro das Colónias'
b
1~.o Realizar e~pré!\timos
públicos internos,
quando
destinados à valol'tza<:fto dos recursos
naturais do território, aoeaneamento
dCste, ao molhoramento
dos portos
,.
e meios ue comumcac;ão, em geral a obras de fomento, {
c

.
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eainda
ao reembôlso ou conversão de empréstimos
anteriores, e cujos encargos de juro e amortização caibam
nas disponibilidades
orçamentais,
sejam inferiores a dez
auos, e não excedam, em cada ano, sós ou juntos com
os encargos de todos os empréstimos
ou contratos anteriores, um décimo da receita da colónia, calculada pela
média das receitas realizadas nos cinco anos económicos
anter-iores à data do ompréstimo ;
I 20.0 Declarar e manter, pelo tempo absolutamente índispensável,
o estado de sitio, no caso de agressão estrangeira
ou de grave perturbação
interna,
do que será
dada imediatamente
conta ao Ministro das Colónias.
§ único. Em casos de inadiável urgência e estando encerrado o Consolho, ou no caso do o governador
se não
conformar com o voto dõste, adoptará
o governador
as
providências
que julgar necossárias,
mediante
autorização telegráfica do Ministro das Colóniaa.
21.0 Regulamentar
o estatuto civil, politico e criminal
dos indígenas.
Art. 75.0 Os diplomas legislativos
provinciais poderão
cominar, aos delitos e contraVC'l1çÕeS, prisão correccioDaI até dois anos o multas correspondentes
nos termos
do artigo 07.0 do Código Penal.
§ único. Sempre que se disponha sobre matéria em
rolação à qual diplomas da metrópole
hajam admitido,
para as multas, limites suporioros aos indicados
no artigo, as multas a. ostabelecer nos diplomas legislativos
provinciais
poderão atingir, mas não exceder, êsses limites.
f Art. 76.0 As resoluções tomadas pelo Conselho do Govêrno em conformidade
com a carta orgânica, e observado o que nela se preceitua,
serão promulgadas
pelo
governador,
qne fará publicar os respectivos
diplomas
no Boletim Oficial dentro do prazo de trinta dias, salvo
o di-posto no caso previsto no § 2.0 do artigo 60.0
i Art. 77.° Os diplomas promulgados
nos termos do artigo 76.0 são executórias
o obrigam cm todo o território
da colónia, entrando
em vigor nos prazos e pela forma
çue nêlrs ou nas lois estiver determinado;
mas ao Ministro das Colóuias fica reservado
o direito de, nos termos da base VIII das bases orgânicas da admiuistracão
colonial, rejoitar êsscs diplomas, fazendo cessar imediatamnnte a sua execução.
§ único. A rojeição ele diplomas legislativos será semDre fundamentada
e feita em portaria ministerial
publi-
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cada. no Diário do (Jo"êrno e obrigatbriamente
transcrita DO Boletim Oficial da colónia.
0
Art, 78. O governador
comunicará,
pr-la via mais
rápida, ao 1\1ioistro das Colónias, justificando-as,
as resoluções
que tomar contra
o parecer do Conselho cIG
Govêrno, no exercício da função consultiva, funcionando
em sessão plena ou s('('ç110 especial.
0
Art. 79. Não são executórias.
som aprovação
do Uinistro das Colónias,
as deliberações
do Conselho que
versem sõbre algum elos seguintes assuntos:
1.0 Organização
e constittúção
de tribunais o repar-tições de justiça, sua competência
o atribureõos,
direitos e
deveres dos seus funciouários,
exceptuada
a parte privativa da administrução
da justiça aos iudígenas
e tendo em
vista o disposto na lei orgânica da magistratura
colonial;
2." Crial.:ão, nh'I·;l(:<l.O ou supressão de serviços da colónia, quando d aí resulto aumento do despesa, ou para
cuja execução fõr necessário
cri ar receita uova, ou quando
se trate do alarga mcnro de quadros ou de aumento de
-.,ncimrntos,
quer globais, quer parcinis ;
3.° Concessão ou exploração
00 cubos submarinos ou
comunicações
!'a(liotpI01Cráficas, vias fórrons de intr-rêsse
gl'ral,
portos
ou outras grandes
obras públicas. bem
como cOUcC's~ão d« licenças para o cstubelccimento
de
depósitos,
do carvão
ou outro combustível usado pela
marinha 1110rcaute ou do guorra ;
4. ° Estab(']Pcim('llto
de ponnlidadas
su periores às mencionadas no artigo 75.0 o sou parágrafo;
5.° Realização
dl\
operações de crédito destinadas
A
efrctuar o equilíhrio orcnrnentnl ;
6. ° Realizaçã.o dr cm préstimos, em conta corrente, ne
tpsouro do outras colónias;
7. ° Abertura
de cróditos especiais, necossúrios
para
aumentar
a dotll<:ão do serviços já inscritos no orçamonto, ou custear
n s desposas derivadas
de novos diplo_rnas legais, sulvo o dis posto nos n. os 17.0 o 18.° do
0
artigo 74. , os q 1l'lis créditos serão acompanhados
da.
iudicação
da recoita correspondente
ou eliminação
ofectiva da dl'SpC'Ra.
A rt. 80.° Com idl'ram:se
aprovadas
pelo Ministro das
Colónias as ddib('rlH;õf'B do Conselho do Govêrno suhruetidas à sua sanc;it.o, U');; termos do artigo 7n.o, quaudo
sõbro el as se não hou \'('1' pron nnciado, ckfinitivam('J1te,
dentro
do prazo do tr{ls meseR, ({(')lois dt' rocebida a.
respectiva
proposta no Ministério das Colónias.
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§ 1.0 A entrada do processo no Ministério será imediatamente comunicada ao governador,
constituindo êsse
documento a prova da recepção.
S 2.° Ficam exceptuadas'
do disposto no artigo as resoluções referi.las nos n.OS 2.° e 5.° do artigo 79.° e ainda
a redução mencionada
na primeira parte da base XXXV
das bases orgãnioas da administração
colonial, para as
quais é necessária a aprovação expressa.
§ 3.° As rosolucões sobre os assuntos constantes do
artigo 79.° só poderão ser promulgadas
depois de aprovação superior ou com a aprovação tácita do artigo 80.°,
salvo as excepções do § 2.° deste artigo.
Art. 81.° A iniciativa
dos empréstimos
a realizar é
sempre
privativa
da colónia,
mas os que não estejam
nas cbndições mencionadas
no n ," 19.0 do artigo 74.° só
poderão ser efectuados quando expr-ossameuto aprovados
'Pelo Congresso
da República 011 pelo Ministro das Colónias,
aos quais pertence essa r-xclusiva competência,
.nos termos das bases VIII e XXVIII
das bases orgânicas da admiuietraçuo
colonial.
Art. 8~.0 Em cusos de urgência inadiável, mediante
'autorizaçãO pedida tl'lf'gràficaml'ntcl
ao Ministro das Colónias e com o voto afirmativo do Conselho do Govêrno,
'poderá o governador
resolver sôhro os assuntos da competoucia do Ministro das Colónias, adiante mencionados,
e promulgar
os respectivos
diplomns:
a) Alterações
(lL~disposições legislativas
em vigor em
roais de uma colónia;
b) Assuntos
que interessem
à colónia e envolvam alteração
das suas receitas
ou dospesus orçamentadas,
quando se encontrar
em regime doficitário.
§ único. Nas mesmas circunstãncias,
poderá resolver
os assuntos em que haja discordado
das rosoluçõos deliberativas
do Conselho do Govêrno.

TiTULO IV
Do Tribunal

Administrativo,

Fiscal ~ de Contas

CAPÍTULO I

na

MIII1l0siÇl\O

do tribunal

Art, 83.0 Na capital da colónia,
em toda ela, haverá um tribunal

exercondo jurisdição
privativo do conton-
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-cioso denominndo
Tribunal
Administrativo,
Fiscal e de
-Contas.
Art. 84.0 Êste tribunal é constituído pelo juiz de direito da comarca
de Bolama, pelo conservador
do Registo Predial e pelo director dos Serviços de Administração Civil.
§ 1.0 A presidência
do tribunal pertence ao juiz da
comarca quando tenha o curso de direito; não tendo o
curso de direito, será o presidente
escolhido em escrutínio secreto pelos vogais do tribunal. .
§ 2.0 Fazem parte do tribunal,
no julgamento
de
questões aduaneiras,
o director dos Serviços Aduaneiros
da colónia, o, quando funcionar como tribunal de contas,
o director dos Serviços de Fazenda.
§ 3.0 0.i uiz e os directores de serviços serão su bstituídos, nas suas faltas e impedimentos,
pelos seus substitutos legais;
e o conservador
do Registo Predial por
um funcionário público nomeado anualmente pelo governador,
do preferência
entre indivíduos diplomados
em
direito.
§ 4.0 Há incompatibilidade
de funções com os lugares
de mombros
das corporações
municipais
ou comissões
urbanas.
Art. 85.0 Representa
o Ministério Público, junto deste
tribunal,
o dek-gudo do Procurador
da República
da
comarca do Bolama,
CAPÍTULO II
Do exercício das funções do tribunal
Art. 86.0 O presidente do tribunal tem voto de qualidade em caso de empato.
Ar-t. 87.0 Os membros
do Tribunal
Administrativo,
Fi.scal o dl1 Contas e o representante
do Ministério PÚbl.lco terão direito, por todos os serviços atribuídos ao
tnbun.al.
a uma gratificação
mensal,
que será fixada
por diploma lC'gisl:ttiyo provincial,
Art. 8,-\.0 Um regimento
especial,
aprovado pelo governudor , regulará a ordem e forma de processo
a se·
guir nosto trtbu nal. A tabela de omolumentos,
custas e
s~lários será aprovada
por diploma legislativo
proviu-

cial.
§ único. Êsto tribunal

terá um secretário,
sem voto,
f~nciooál:i~ púb:ico nomoa.ln pelo governador,
o um ofícial do diligências, nos termos do sou regimento.
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CAPÍTULO III
Das atribuições
SECÇÃO

do tribunal
I

Do serviço do oontenoioso

e de contas

Art. 89.0 Compete ao tribunal,
como tribunal do contencioso administrativo,
julgar:
1.0 As reclamações ou recursos contra as deliberações.
ou actos dos corpos administrativos
o corporações
fi nicipais, por incompetôncla.,
violação dr lois ou l'C'gulamentos, o ofensa do direitos fundados nas leis ou regulamentos do administr-ação pública;
.
2.0 As reclamações
ou recursos interpostos
dos netos;
ou docisõr-s do quaisquer autoridades
administrativas
da.
colónia, exceptuando
o governador,
por incompetência;
excesso
de poder, violação
de leis ou rcgulamenros. eofensa do direitos, sem prejuízo da responsabilidade
criminal e disciplinar em quo possam incorrer,
e da competência
do superior
hierárquico
pma a emenda dos.
actos argüidos,
quando não sejum dcclarutórios
de direitos ou não tenham sorvido do base fi alguma decisãodos tribunais;
3. o As roclamações
relativas à constitulção das assembleas eleitorais para as elcicões dos corpos administrutivos;
4. o Os procC'ssos sõbre inelegibilidade
dos eleitos para
vogais das câmaras municipais e domais corpos r cort'Orações administrativas,
por não estarem
inscritos nos
respectivos recenseamentos ou por outro motivo designado.
na lei; sõbre a exclusão
das fuucões dos corpos ecorporacõos administrntivas,
perda de lugar dos vogais
por incompatibilidade
legal, e ainda sobre as reclamações relativas
à legitimidade
das suas faltas e impedimontos;
5. o Os processos relativos à verificação
do falta de
eleição dos COI'pO!'! adruinistrntivos
;
6.0 Os processos
sõbro escusa ou renúncia
de eleitos
para os corpos administrativos;
7.0 As rf'clnma<;ões contra actos e docisõos das associações do assistência <' boneficência
públicns ; do socor-:
ros mútuos, que envolvam violação
do leis ou regulamentos do aclministração
pública, dos seus estatutos o
ofensa de diroitos ;
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8." Os processos relativos à interpretação
das cláu-s~'~as dos contratos entre a administração
dos corpos admi:nistratiyos
o os empreendedores
ou arrematantes
de rendai!., obras, fornocimentos,
trabalhos
ou serviços;
9." As reclamações
ou recursos
sol.re [ançament o
;repartição
ou cobrança
das contribuições
dos corpos
.administrativos;
10.0 QuaiHquer outras questões ou negócios de natu~e.za eouteuciosn que lhe sej.un cometidos
por leis especiais ou polo Código Administrativo.
§ único. Não é permitido ao tribunal,
como tribunal
40 contencioso administrativo,
julgar, principal
ou inci4en.tementr,
questões sõbr« títulos de propriedade
0\1 de
p()sse, validade de' contratos ou direitos civis dêles omergentrs
ou quaisquer
outros
relativos
ao exercício de
-direitos ci vis,
•
_ Art, gO.o Compete ao roforido tribunal, quando fun.conar como contencioso fiscal, j ulgar :
L,? OS recursos interpostos das decisões das autorida-des adunneiras
da colónia, nos termos dos respectivos
regulamentos;
.
2_ o Os processos
relativos
a serviços alfaudegários
-41:U8 o director <los Serviços Aduaneiros da colónia lhe
:xemrtor
em observância
de preceitos legais ou regulaJD.entnres;
o 'I'odas
as reclamações
sobre lunçamcnto ou ropar1i~ão e cobrança das eontribuieõcs
do Estado e imposto
llêlo, conforme as leis especiais.
Art. 91.0 Quando funcionar como tribunal de contas,
eompete-lhn
julgar :
\
•
to
1• 0 .to1..S
contas de todos os oxactores da Fazenda Pública da colónia, exceptuando
o tesoureiro gora];
2.° As contas dos conselhos ndministrativos
das unidades
militares da guarnição da colónia, dos estabeleci~entos militares (I ainda dos militares e civis, pela. forma
lIxada nos respectivos
rcO'ulaml'ntos'
3o \
to'
....
A1\
contas dos responsáveis
por material portenee.tl_te a depósitos, estabolecimontos
e repartições
da co-

a.
ce

lóuüaj

4.~ . As .contas de gorênela dos corpos e corporações
admllllstrattvas,
bom como as ele comissões de melhoraaent?s
011 urbanas,
(\ as das associações, ostabelccimon-tos pIOS e do b.eupfic(\nCÍa.
§ único. () recurso das decisões dos corpos o corpora~es
administrativas
e mais entidades a que so refere
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êste número, no que respeita a receitas e dos pesas, contas o orcamentos,
obrigatório,
Art. 92,0 Quando loi especial dõ a qualquer autoridade da colónia, q uo n110 sej a o governador.
fi competência de contencioso
administrativo,
fiscal ou do conta,
das decisões dessas autoridades
n SSI.L matéria comp te
recurso
para o Tribunal
Adruinistrativo , Fiscal o de
Contas.
Art. 93.0 Competem ainda ao r ferido tribunal quaisquer outras atribuições quo a loi prccoituur, bem como
impor multas no' termos do seu regimento
nos t Irmos
que a lei udmiuistrativu
estabelecer.
Art. 94.0 Das decisões do Tribunal Admini trativo,
Fiscal o de Conta há recur o para o .onsolho
uporior
das Colónias
nos casos e pr-la forma estub lccida m
diploma
1~gais
do .rotos rogulamentarcs.
ó

SECÇÃO

D

serviço

especíal

n

de «exame» e revisto»

Ar\. 9f).0 ompot lIO Tribunal Administrutiv
o, li i ul
e de Contas sxer 'N, em r lação ao contruto
o diploruas relativos
à colónia o Il la Iuitos, a J'1I1l,àO ll(\ «r-xamo»
«visto», com atribu'u.:r'llls iglluiH às Cjll un uu t1'Ópole com petem ao 'ollsl'l ho Su perior d(' F'inunças ' ' usolho 'lI[lerior dUR Colónias.
§ 1.0 O tribunal
eonhoce, cm Sl'f'lHão pleua , das dúvidas sobro li. mutérin
do «visto», q uaudo as haja por
parto do vogal que estiver elo somunn.
§ :3." O, membros do tribunal são respon: ú\,('i, , civ ii
o criminulmento,
pelos diplomas
contratos,
nncionndo
com o sou «visto» , sempre <1n haja of'mm li I i '_
pl'l'!IHCl..

a.

u

Para (1st H('1'\'i~o 1110 há f(~riaR.
Art. gn.o 80 o go\'orl\tl<lol' ~( não (' nf01'lIlnr com a
recusa (10 «\'isto», ('u\'ial'ft o pl'O(,( II!I , ('0111 II ('. po i(:ll
dos motivoH por CJl1l: 110 1110 ('011f'orlll Cl., (\0 ~fillist",1'Í() dn.
olóniaH, para J'('Ro1ta:1 o Ilpfiniti\ 11 da, PC' ':lo do {'olltt'ncioso Adll1inistl'ntivo,
1,'hH'1I1 (11
'ontn, do 011. ('lho
, up rior (lns olóllinH.
§ único. I';m ('LISO d( ur~( II('in inl\diÍL\'l'l, o ~()\ '1'11: (101'
p ,1< I'íl publh'o.r no !lfild/III (~fiei(/I o 1'(\ pp(·ti\() til, pncho, qm :;0 tornnl':'t pl'o\'iHlll'iaI11Plltll
". ('('II (brio,.
umindo, ('111 todo O cuso, r(ISpOllSllbililhdll
ejYil
'rilllinul
do s ti !l ·to.
$$
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TÍT
Das direcções

LO V

de serviço

da colónia

CAPÍTULO I
Dispo lçõe gerais

Art. 97. Os s rviço de admini itração g ral da colónia compreendem
o serviços da administração
própriamento dita e o
crviços militares do exército o da ma0

rinha.

Art. 98.0 Os erviço da admini stração propriamente
dita são tratado :
O) P ,la Repartição
do Gabinete, encarregada do exP dient
do
ovõrno
a cargo do ajudant
de campo
do governador ;
b) r la' dircc
de serviços da colónia, com R('(10 na
capital
a cargo do fun ionários ql1 O denominarão
õ

chefe d s rviço da. colónia.
§ único. As dir cçõ 8 abruncem os . crviços ou grupos
de servi 'o qu con. tarem (la sua organização,
podendo
determinados
serviço
ficar a cargo d( ropurtições
técnica' d serviço provincial, tendo os cbofos respectivos
a de ignnçno do chefes d ropurticão técnica.
AI't. 99.0
'r\'i os militare'
sã tratados pela 1'0partição militur, a cargo do chef da ropartição
militar;
o os servico
d marinha, pela capitania d08 portos, a
cargo

do capitão

do P

)1'10

mais antigo.

§ único. O chefe da rcpartieão militar
o capitão do
perto mais antigo são equiparados
a chcf s do serviço
da colónia.
Art. 100,0 Os eh 'fr,' d .orviço o -bofe da repartição
militar
o o c:1.pit:t
(10 põrto
mai autigo dospaehum
di1'retalllcntt
com o go\,( rna(!o1' ( , (Ill nomo d0!l', I'.·podl\Dl
ti' o1'(I('n<;
in. truc,:ik. para 0'1 dpmni!ol SN\ i(:08,
D{'('l'ssúria. à boa r_·eellr;. o dos. ol'\'ir;os 1'I'Rp('{·ti\'os e
vara clllllprinwnto
lh dl,t \l'lllinaç: l', do ffil'tHIlO JIlugistrl1<1o.
~ único. ,{ o g'O\'( rllndor
iulrrnr ('011\' uiente, podo
o.·pedir dir ctnm 'l1t \ qua1(Illt r ;)(\torlllinação para os di·
for \ntl'. ('h fI'.' ti . ervic,:o .
•\l't. 101.°
OVI'l'rHl(lor rU(!e, por tlnRp:t('ho j\ublieh('f('
(} ( r\'Ípo li 1'1' 01uç1to dI IllgllDS
for \lll tratndo
Í>e!os rC!lpoctivos sorvi-
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cos, o que não o isenta da rosponsubilidade
pelas resoluções por õlcs tomadas.
Art, 102,° Aos chefes de repartição técnica serão aplicaveis, quando fõr ncecssário (3 dllll'l'minado J)('10 governador, as disposições dos artigos 100,° O 101,°
Art. 103,') As funções do chefes da ropur tiçilo militar
o dOH sorviços do 1l1nrilllm serão oxorcidas cm comi 'são,
em regra, do quatro anos, rospectivamcnte,
pOI' um cupitão do exército,
habilitado
com o curso li' qualquer
arma, o por um oficial do murinuu com ai. gra IU:le,:: o d
pr imoiro tenente, nOllleados p .lo Miuistro das
olót i. ,
sob proposta
110 gO\'ornlldol',
Art. 104,° O, Ctll'gOg de' chcfoa d scrvico da colónia
são «xorr-idos por funcionários
dos respectivos quadro
privativos
da colónia ou (lo quadros COlllUll eouxtituldos
pu!':\ o do~empenho
dll (',lt'gOS dn I'I't'p('(·ti\'H ospeciulidado nus culún ins ' no ;\lillistl'rio das Culóuia .•
§ L" A uomenç: o (I exouerncão
dos chefos d 1'1'\'ic;o
da colóuiu
competem uo l\1inistl'o das Colónias,
proposta
do ~()\'l'J'tt:td()J',
e t'l'rlo feitus (11' IU'ol'do
as h-is o ol'g:tlliza<,:õl's ou J'('glllaOll'nto:
('''IWI'iuis
diú'I'l'ntpH IWl'\'i\:os, lias q\llli" HI'I'I o ('stllhl'lt'('illll
uÍ!:l'lt'l:\ di' noiuoução, a du rlll:no do:.; Sl'\I l'lI1 pt't'go ,
c01l1il\~ao
ou 110.0, a.s suns ILtribUI<,:1 '8 II mllis di 'po. ie I
cort'pl a t h'a s.
§ ~,n Pud('ruo ali fu 11!.'( 08 (lo ('hofl d(' t>n i o (ln ('o
lónia fU'!' <!Cl80ul})('n!lIIdIlS, l'lll comi.!o\l o, por indh luo
d pl'O\ ada l'ompt'tflul'ia,
c10111ontrn(b
no 1', ('rei 'io II
cargll~ públicos <ln Illt'RUltl ou ill('·nticn nnt\lI'(~I\, na LU •
trópoll\ ou nas colónias,
ou por tt"l·nico. l'olltrlltmlo:
quando assim eOIl\ t:nha no slll'\'il'O púhlil'o, "'( h I'1'Op
ta
do ~O\,(·t'1I1Hl(lr,
§ a.O (~lll\n(ll) os ('hof( s (J( Sll'\ i<,:o ,Pj:lln I~ mi !loo.
am l·Olllh •• :1o ( II dul'w I () dC'la III () (' ti\'<,1' li. Illln Jll diplolUa

aoo ,

l'

(lI'l'ia1.

II IInll';"

'I'ri II

comi

o,

(til

t'I·'''I'U.

(lllut

(lo dia (la pO" I, \ sua l'..on(·!'Il~: I. un\
d(\ tl'rlllllla<!o o lHIl'iodo pO!' qUI: Il clIluis I () ti, ( r ii.'ada,
Ó p(Hltlr:'t
01' f(,itll n
III pl'ditlo ou pol' (ln
cia til' ~('I'\'iço públil'O,
§ 4,° ) Ili!lI,lIlI,tO llt tL urti ....
o ( I' I pllrA r, f
'Iplicil.Yll ao ch ...lt II ti I't'purti', o tí·('lli(·l\.
, A rt. 1(,>;,,),0 ( :; clll.f" dI' 1'1'\';'0 ti t ol(mi
!t, I rt1ç. o tf'('IIH'a prcstl\lll a d! '!tll'fle,:
('(Il1lprollli ~oti h lU1',I,
nos
h rl1l0S
ttlholt l'iJo 1111 .j, P !'lU tt o g , .nado".
J\I't. lOü,O TU fllltu, illlpltlilUtutO
trnll 't rio ou n
n~
l'O~ltIHIO!l

(I

1.' \íric
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cilL da s ido do goyúrn
, os 1l11\mo chefes serão substituído
('oufOrIllC' estiver estabelecido nus orgt1.uizaçõ 'S ou
rO~lIltl.lllentos
do' respectivos
serviços.
§ único. N~o estando t'XPI' -ssumento
d('t('rmina(10
nesas organizaçth'
ou l'\'gnlall\('nt08
a forma d~t substitutção, :,;,·d ,ln. f 'ita pelo íunciouário quc o governador no-

mear para. esse fim.
Art. 107,° O funci namcnto do to<108 os servicos O
mais medida
(Ip (':ll'ÚCIl\r f('gnlaIllrlltar
8('1'110 {!-.lH·(·iticados nu di plumas (lo ;xovl'rIlO da colónia, ouvido o Consolho (lo Governo.
I~!1lql1allto não forem publicud..s os
ro~ulalllentos
que se jlll~al' ne ossário promulgar,
vigoram as actuai' or~nnizn('?\<,:,;, rp~nl:UllelltoR
t' maia disposi<;õt'~, na. parto nao aI torada pr-lo pro sento diploma,
Art. 10 ,0 A ordem de }l1'l'c('(lÍ'llcin entro os chofes do
serviço
na colónia,
quando
for. das Iuncõos do vogais
do '011 olho do ,0\'(\1'110, \' r(,~lIlada
pda <lata das suas
nODlr:l<:Õl':,
ou, em ig;nal<llllll'
di data, polu orrlvm decrescente de idud«, ficando 0:-1 . uhstitutoe a .I'guir ao último
dss l'fet,ti\ o. lH'la 01'(1(\1l! intli('ada ]lHra f'Rtps, As
nH'RlIlaS
(Ii po. iI:, f'R .ollfl' PI'('c('dêueiu . !'lo apli('ún·is
aOS
cht'ft's dn J'('IH\I'tic;l\O t(·(·ni(·a.
Art,
lO!I,O
ó () ~oYl'l'lla(lor
POdNá corr sponder.s
com o G()\l 1 no da llll'trópol "
§ 1.0 . al\'o o '111\', por (liplomaH }('gais \'i~<,nt('~, <,stiver dl'll rmin:uio pnr:t os .I'l'\'iços
jucli('iais
e do l\tinist6rio Público,
11\'lIh\ln: fUIll'ionftrio8
(m OXI'l'ci 'io na ('olóDiu potl ~r, o 01')'1'. {l0n(h·r·tHI dir ·l'tallll'l1tl' com ali SllCfOturia.
IiI' EHtlldo,
!l1'1ll <' ta' ('0111 :Hl\lplll!l,
~ ~,() E. (' 'ptllll'!'(' do (li, po ti) IJO parftg1'l\fo nnterior o
"pt ,iiI nt(. do. . ( 1'\ i(:OH dos ('orn.ios <' tplí'gl'afos t' de
outroR . l'l'vi 'OS ,lt' ('nl'flctN I' tritaml'nto
tí' 'ni('o, ('uja rom('s:n
dirí'('ta
ao ~Iini tí'rio dlls ('olónins
Sl',i't ordellada
011 pl'l'lI1itidn ppl!)!; r!'. p( ('tivo 1'(guialllt nto~1.
~ H." O 1'1I11('on:írio pnl':t'ITI'gados
pplo )'Iil\i~tl'o dali
olúniu. (h in'IHW(:' fi,
indi(·. !leia. 011 ,illll'h' inquérito qll ti\'( rI rn dll apr I'l1t'1l', dil'l' tnlll('r!t(l, rt>latórios
d? l'''l'r<'~('io dn mi ,() dI' (1'1e (.:,;ti\·f\I'I'm i!l<'llmhidof;, en,nt nticul! !lI'.!'H" ['(·Iatónpnhulllll
outra corri' ponde'neia
111\'. .1'1':\ P rKliti!1a IOlll o (,ov('rllo da m(\trópol
qno
u1\o Sl'j,\ por intl'rllll,.lio
do ~o\'l'rl\:\(lor,

\'wrao,

rio

SlIllu1t!iIIl'I1IlH IItl • cópia

ao ~o\'ern't(lor,

~ 4,<1 A in II( <'<:' "
intlic Iwillt4 oU inqul'lrito~ ordenado: pl'lo
011 -lho Ill'('·rior .Jurli il\l'io da Colónias
fi.
am lIj 'itos no di 1'0 to no § 3,°
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Art. 110,0 As relações com os governos c trangciros,
gov0rnos das colónias por-tuguesas o estrung iras e consulados portuguoscs o ostrungoiros
são ostabelocidn
por
intermédio
da Direcção
dos Serviços do Admini tração
Civil.
§ único, Os serviços relativos à administracão da iustiça q 110 competem ao gO\'êl'no da colóuia serão o.' icutados por intt i-médio da mesma direcção, à qual incumb
também tomar fi npresentacão
do P ssonl superior Li
justiça e dos funcionários
eucnrrogndos
do inspo çõo ,
siudieâncias ou in quúrjtos pc lo Ministro das Colónia ou
Conselho Sup rior Judiciário das Colónia
CAPÍTULO
Da RCI)l\rUçí\o

T

do GnlJlnf.'te

AI't, 111.° A Rc'pl1l'ti<:ão do Gabinete ó directmn nte
subordinada ao gonll'l1:ldol"
§ único. Nesta 1'(11l:1.rtil:l'lo pro. ta S( rvico o judnnto
do campo do gO\'('1'llltd r, o '6 em casos ox truordiuários,
tom poràrinmon to, ou Iros (II ncio n,il'ios da colónia , . m
drojuizo dos erviços (]\Il' Ihml portcncnm.
Art. 11~,o
ourp 'te
'spo('inllllt'llt
à I l'fl:ll'tiçt o d
Gabincto :
1.0 R<'Cl bor o distribuir
1)(1108 11i\ ('1'808 sorviço da colónia toda :t COI'!'L'8polld(-lH'ia do Ministério
das olóuia:
o li <]11 do outras pro\,('llir'lIcias venha dirig-ida dir. ctnmcnte
ao gllv(lrnador e não soja coufidonciul 0\1 reservuda :
2.° Reünir o (I,'IH'tlir dihriallHlllt
pllJ':l a IlIl tl'o!,olt
a
tllll'~I';\Ii('u <J1U,COIll é,'se (h,~tillo pr!)orrll8pOndC'llcin
vi 'r dos di\'tll'sOS SLI'vil:os da ('olónÍ'l j
3,° Tratar
dus H8!;1I1l10S ubsolutnlllL'lltl'
('onfid('l\('il\i~ ou
r(,sol'\'IlI!08 C]1I1' () 0'0\ ('I'nadol' (lnt( ndlt nllo d '\"l'r III l' rl'l'l' por outras
1'1'IIIU'li('1 ('1'\ j

4."

PIIHni!'

os <,11'1I\\'lItO:\ !lI

('I'

11I\)'io

I

('I

)'(')ntúl'io Itlllwl <10 "0\' 'I'n1l1101', di!'I' 'tam '[\tl'
r C<:O(18do 8(1I'\'i('0 j
[) o

Org1ll\izar

(i,O

K'alnilH

11 I'a<:: o I}
011 I' ,ia di-

o (nta!lIgnr a hih!iotc li do ~O\'lrn();
r !-\ puhliCHI;( (\8 (lu illlpr"l1Sa I 1II'''lIlIiz u'
(\ ( 'Clrp!o8 dus lIotll'ÍaH 'ln 1'0. :1111illl r • ar

o,'trndos
fi eolbnil\ j
7,° 1'1'0('('111'1':10 p,'tlulo
tI'all Ilho '11'11' 1'( lo 0\' rHIllIlil' 1'l' III ti dl'r IIIi1111(
los •
. 1.° A corl'llspol\lkncia
('())lh(II'!\('ial t' UI''1lli\ Illa 011 li

ro

1." Série
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o O'oY~rno.dor dotcrmiuur. O arquivo do. restante corresé o da repartição
cÍ\°H ou militar por onde
correr o SPU xpcdícnte.
s 2.0 O governador
poderá, todavia, mandar guardar
no gabinete os docum ntos q ue ali ntendor conveniellt~
COUSOl'\°ar, P rt ncento
:~ qualquer
ramo do RNVi,o, e
do quais o oucurrcgudo da Ropurficão do Gabinete organizará. a d \ ilb co rdI'II<H:ào, rolaclonando-os
com os
prOC'l.'RSOSa qu tenham reter ncia, arquivados
nas r sp -ctivn rcpurtições,
ond>!:l
ú.rá também monção de
quo exi t documentação
br
'ses processos na Reparti\;ilo do Gabinet \.

po~d(\ncia

APÍTULO III
Da

(lIr('('~õ(' de t'rviço (la colónia

Art. l1~.o Para a boa 1'.0 cucno (1m;serviço atribuídos à .. dil'''(',õl'~l( serviço da ('olúnin, compete em geral a cada um elo' (·h ,t\,:; de sr-rviço ~
(/) Instruir, documentar C' iuformar tOtlos os pl'OCll!'\SOS
qm dcvum COI'l'I'r pulo til II • t'r\oj<;o, lançnnrlo nClrH, em
nouu <lo gO\'l'l'Il:ulol', quuisquor dl'Rpaehos int '1')oeutÓl'ios
ou outro: <J1l1'1 não oxiju m , Pl·la sun nuturcz» ou importüm-ia, int rvonc. o UP( rior. Otol pro('(. sos semento tI vorã
c'('(' pn
I'ntt'
ao gO\'('l'natlol' quantlo rOllVOllil'nt nwntc prC'par:ulo
pal'll I' 01111.;:o Ilpfiniti\'tl. {\ 1l0S prazos
fi.a<los·
ó, I rl'pul'ar " npl'l :-,(\Iltar ao gov 1'111\(1r, nn\lalnH'ute,
no pruzo qUI f r dNl'I'lIlioado
o rclatt'Jrio d08 sl'r\'i<;os
du (lirec,:lo;
,
I). COOl'Ih-nar (\ puhli<'<lr, jll'riollieaml nt , no Bo7etim
Oflcwl a. (':tati. til';( , infol'l1lat,:1t'. l' olltros cl<'lUt\lltos de
oc·tudo <lU \ )10' :1m .1'1' út·i UO 1'011\nto o prol-;l'('i'I!!O da
colúllia;
cl) O c\llllprinlp.llto
Ih olla ns nhrigaC:i'\NI ('OnRtant s
dn!! )'(\ p ,ti\':\" orgnniwçi'\r
OH n "1t1:IllHllltO'\. (li prl'pn.1'ar o. projl 'to III r,'gulatlH'lltO!l I' olltro'\ lliplolu:u\ I(U
r( :PI'ltl\l'l'Ul no
1'\1
I rvi('o
011 de 11'10 fOI'l'lll ('[H'arrogn,los Pl'lo I!;O\'I'['nlld r'
Il) 'ullIprÍl'
, fazll' "umpril' a, 1 ii'!, ['(llrnlal!lPlltos
o I'1tl' 1\ , 110 crl)\ rna 101'.
, 1.0 O di po to lll'. ti' :lrti '0 { l~pli"ú\'l'l
nOH ('hl fes
dI' l'1'purtÍl.: o t{'I'nil'l\ c II IJnnt o I!III, ('ou tllr das roS11 -ti\'a' org nizll 'ti

§ 2.') Adoptar-so há sempre na ox 'CIlc:itO do 8('I'\'iç08
toda a simplificação
o roducão II íóruiulus huro rúticus,
por Iorruu que o oxpodieute dos mesmos servicns
o
seu fuucionumento
80 tomo rápido, oxp, dito I oconómico, pelo q lIO os chofus d(' s(II'\'i<:o res poudorão di eipliuanueuto
perante o go\,prnuIlol',
A rt. l I-l . o As dir(>('C:I)IIS dI' surviç» (h colóuir ,:l 3.1''''0
d08 cht'fl'1i d
ervieo provincial,
sào :\1' sl'g,lÍnt(l!-;:
li) Dlrt'('çao
dos SOI'\'il,'oS do Administracã«
l 'h'il, fi
cargo
do director <los Sorvicos dI' Adruiuistrnçl
() 'i\ il,
coinpreourloudo
os SI'1'\'il,'o" dI' administracão
civil ( política, iustrneão
púhlicu, lJoIWfil'(\IIl'ia o as. i5tOI1<'i:\ públicas, comércio o indústria,
PHtntístiea g'f'l'al (' Anuúrio <ln,
colónia. I l!llll'OUSa Naeiounl,
llolct un O/h/al, culto" l' toUOH os d.-muis
assun tOH II 110 sojaru tia :sua COIII pl'tl"lIci
pOI' 11·i 011 I'pglllalll< nto 1'~IH'l'illl;
b) J)il'('l'c:ão dos ~l'l'\il:(js
do ~:IÍld(, (' II iI-d(\ nu , a cargo
do dirr-cto r dos ~('t'\ içml d ,'aúdl' I' Ilig-it'nl', (')11\ :1 ~Il·
porinn-ndõncin
li ini'p('('I:ao
til' til I! II"; ()~ orviço
ti . ali·
do, (II' higillllÚ \ til fii'i(,:t1i~<lc:ão Rallit:'tl'ill;
c) l>irt'cI::'to do
Rl'l'\';I:O'1 til }o':lzl'nd,l, 1\ enl'p;o (lo ,Ii!rr.tol' do..; SI'I'\ i<;o'l dll (.' IZ('n(\;I, ('Olllpl't'l'ndl\n
lo 1 .1'1'·
vi(·o,' l'tllllti\'os :'1{'('LHAitil'ac:: II, lnn<::tllll."tll I ell"rlln~[I dn
r ('"il.l";, o JlI'OI'" ,HIII('r.tll,
liqllid:u.:i\f)
paglll
IIt) tia
d( ]lI' a • () pl'oel' "uml IItO t' a],ollo ti" \'I'lIcillll'nto
.•
contra! i'.11c.;1l0 da cOlltuhdidadl1
do f'1I1lr!OM (ln I' IIÓlIi· • O
tOll1ho

do
nin,

dll~

hll')8

da

l'ol,'mill,

a !'oordl'lI:1ç..lo

da pmpo

t

glll':tl. :I ()rg;Lllizlll::10 ela' 'onta
da c (!'tOh A('I'\ iço.
(hl cada
tra,:. o II" 'aI, I', t'1lI g'11I.. 1,
ClH:ao do A('r\ i\,os d,· f:lZt'nda (I o (H,tndo lIas 1111ddil'l\Çl 'S a introdllzir
!lO ,blPllllt
tl'ibnt:írio
ou !lu. (' 'I clI<:iio
do, fll'\'i':Il~ ra~(llldlÍrio..,;
<I) l>in'I'C: II tio • 'l'I'\'ir:o' Adll:llll'ir<ls, l\ • I'~:pdo dir<'clol' do" ~"I'\ iço AdulL III·I'U.,
(' 11111'1'1'1 nc!"lll) J I)
fI'·
\'i<:o.
alf'alld"g,\l'lo,'
tia ('o'úlIill,
tunto
no <til' tliz r •
pl\ito,
11111't" atlmini 1l'lIli\'a ('OlllO ti ('uI I' t."('lIi(,:l'
~) I )ir,·{'t;1 CI do • \'l'\'ic:o
dl1 ()III':I Púhli<- ,
(r~o
lo tIir('(·tor
~I'l'\'i\o ti" Ohl'u I'úblil~, , c IIIpr , udpnd I o.' \ (trio f.t"I'\'il~1) dI' ('1111Irll~("
• ohl'}
públi("
,
• pIOI'/lf::rO ( fi ('1I1iz:tI,', II .11'(', IIlinho
dll fplT J I miou (' fi :diz ((' o Ih, illdú 'Iria l'1t',('tl'il'H, I' II ('guillt r p Il,ti 10:
l~"pal'ti<':'lo 'I'I"('ni('1L do
,I'I \ i<:()
II' \gl'illl n \Ir ,
nrgo do J'(' [Jt ctivo ehl'fll. OlllprI'I'IH)('ndo
n 'rilllClII ne , () l', II, tI'O (O
('1'\ ko
gn III.' ieo
he
.Art. II f>.fl \ 1'\\»:1 I'ti<;I't1' tt, 'nic l d
pr ·jn0:'<::111101110

«"

l,·
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eial e furicionumeuto autónomo, cujos eh 1'0 terão as denominuçõe
que no d(1 ignadn., (1110 são as ~l('gllintes:
(I) Dir. cet o dos
1'\,if'oS do"! Corroio«
'1' ·1(·gTafos, a
cartr
do (lire .tor do •\ 1'\ iços cios Correios
Tel('gra-,
fo. , ompr (\llIll'ndo o . rv i<;:o. [lo tais, t I gráficos, teIefónico:

' radiot

I('~rúfi('ns:

'

Diroc 11.0 do .. \'I'\'i(:o
di' AgTicultnrn. e Pccunria, n.
cnrgo do dil'f'etol' do'l • II'\'it;o d( Agl'i 'tritura e P('CUL~rin., Com pr .end ndo o,' . '1'\ ico agrtcolas, flor stnis o pocuários ;
c) Dir( cção do,' ~ l rvicos f' ~Tugúrios Indíg('nns, a cargo
do dir('!'tol' du ::-II rviço« L' ,'l'gú('ios
Indígonus,
'ompr \ nrl, ndo a política, tr: halho. emigrnção.
nsslstência,
iu rru uo pr fi. sional,
l'i\ iliwC;ão.
curadoria
goral e
aduiini tru<; da jn tiçu aos iudígcnns.
b)

C.\ PÍTl LO I V
Do. s('nl~o.

militare

do

(I

SI·:r.Ç \0

D

c af

{-rdto

(I

(la lIIurinhll

I

ro artiQ o militar

d

Do oh fo dos

orvl

08

do marinha.

antiÓ'1) (lrnqnanto
oloni ti a '11111111:\ a II fun ./'),, c m
dI Tnnrillhn (la 'o)o'lIlÍl\, in('um.\ unto

I'

lati, () hs <'Ilpitnnins

dos por ..
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tos e suas delegaçõos, bem como os relativos às forças
navais em serviço privativo da colónia;
b) Os serviços de polícia e fiscalização das costaa, rios
e canais da colónia, fiscalizução da pesca
outras indústrias marítimas, balizag nn, pilotag m, semáforos, fnrolagom, utilizução
das docas e planos inclinadoa,
oficina
navais e os sorviços das oh servaçõ s m tcorológicas,
de
oceanografia
e hidrografia;
C) A organização
e remoasa do todos os documentos e
pl'oct'ssos ,a enviai' às diferentes estações oficiais qu digam respeito a assuntos a 80U .argo ;
d) O cumprimento
de todas as domais obrigllC'Õ ' que
lho sojnrn cometidas nas leis
rogulamontos
cm vi(,.,r.
Art. 110.° Na falta Otl impedimento do chefo do. ser,
vlcos de nuu'iuha
('rtL su hstituido pelo oficial do marinha mais gmuuado dcpoudentc d08 serviços de marinha,
0, não o hav ~udo, por qu III o gOY rnndor
nomear para

.

ÔS!iO

fim.

Dísposíções transitórias
Art, 120." C nsoant
as llIo(lin('ll(:õ\'s
introduzidas no
ac r\ içof! (k udm iniatrução
gl'l'(t1 da colóniu .• ficam con: tituiudo dil'o('(:(\(\S d(\ serviço
da colónia, 1'1'llIlrti~õt"
011
S rviços as nntigus OI'~ll.lIil.il<:( l'~ quo ('olupr('C'lIdiam
O
sorvicos corrvapondcutos,
\l para
pias truusitum l,' funciondrios qllo ll« S correspondam
no' tl'rlllo.' ue tI diploma, ilHh'pond<'ut 'tlll'nt(I dI' 110\'a 1l0111(':\\[O l' mano
tC1J(lo os \'PllciJl10Iltos (tt ant<'l'io[' situaç,10
'uja ('1Hssiti·
:tl,.'ào do oh'ctivos, pro\'i:-;úrios ou inu riuos 'Olltinua!': o
C01\tH1l'\'1l11<10,

Art. 1:!1.° Fica

1'(

\'Og;lll:l

1\

IPgislac:. o elll 'ootl';\rio,

Dt,t\'J'1ll i 1l;l-!ie pOl'tn nlo a todl\~ II,' :LUtoridadl','
'\ fi lll'm
o ('ollh('('il1ll'nto
('. 1'('IIl:i'tO do pr(1 !'ntn dl'l'l'l'tO com li l'<:a
d Ir i pl'l'tt'IH'l'J' o ('IJIJlpr:Illl (' f:t('illll '1Il1ljll'il' ( "u:tl'llar
ta!ll intl'il'1l.IIIl'lIto ('01110 1l1'1( S(, ('Ol1t('Jl\,
Os ;\fini troR Ih todas a. 1'\'Il:lrti<;11\'" o f''I<':tm impri-

mir, Jlllblit'ul'
Dario nOH
Outub!'
d(

l' ('O['I'PI',

do 00\ ('I'no dn H 'púhli('lI, 1'111., li
lU:!!;, - 1"161/;0 (),~('(//' d,' /'r(/!/{), o (lU'·
1/"II/lc{
N(}d/'i!IItI·,~ .ltillio/·-.!ol
() .J(I,~ • intl cI
'/(//1/1(" l(l'I i,rl) - IlIlóllio l/lI1'Ía rll' Betfl'1I10 Ii't

m01/1/ DON/eH
Rorlri!fIl('II.lVlln 111'/0 d,.OSfl.

Pal:n

Ibllio .AII!JI/.~/o

Al'tur ft'icardo

J~drll' d" /)((.~.o.~t

.101'[/11

"e/i b'l't
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lIini~lério da, Colónias - Secrenria Geral
Decreto n.O 12:539

Pertence já. ao pus lido o sistema arcaico da improvizat;itO m matéria do roulizuçõos coloniai . Os progros os
da sciõucin colonial, promovendo o abandono de velhas
rotina,
exigem fi mctodizução
csclnrecida da ndministruçlO .oloniul
m todos os !H'IlS ramo, o requerem, com
fi cuructorísticu
da indislH'nsahilidadll,
ti. prq)al'fi<.:, o do
um funcicnalismo

de carrviru

o que po 'sa ulém-rnar

integralmente

corresponder.

competente

da maneira

mais cu-

bal.

às rcspousuhili.lades
das respectiva
funções administrativas,
' realizar
ali uma obra útil para o País, ti.
qual vouha confirmar
r 'alçar, 11 rant o mundo civilizado, as not ..iveis aptidões colonizndorus
da raça portuglH'Sa.

Em
00 JUIH'iro de Hl G, rc conhecida a imp rio a
necessidade <1(' Se' ministrar,
ao fuucionnlismo
chi! o militar do ultruinur,
o prévio couhvcinu nto do meio cm que
iria dosenvol-, or a sua uctividudc.
e a prcpurução
doutriuári«
indisJ!pllSÚV"l
no cnbal Ilpt;Pllllll'uh() dos cargos
que, nus eulónins, teriam (II' oxorccr, fui ('OIlRtitllída,
na
bl'nl'mll'itn
,'o('il'dadl'
li, G(\(lgrafiu, por d.-crvto do Ministro da ~lnl'ilJha (\ .ltrumnr conselheiro Morciru Júuior ,
a ESl'ola Colonial, C1'11' d(,l'<I • então, vi-m prestando
1',·10vun tos !' ·I'\·ic;o. lJ'l pr{'l'uraç' o du fun('i()nnli~Jllo colollial,
<'Dlbora 1l1'1ll SPlllpl" , t('nham
. ido d('\·j(lnnll\ul(
salvaguardado'
0, dir. ito'
Il'gallllt nte l'l't'oldJ('('idoti aOH diplomados por :Hl'wla }·,:(·ola, no qUI' n'8pl'it<l ao pl'O\ illlt'utO
dos ('argo. (·oluniai:.
A notória ll(·(·pssi.!:l!h
dl R alargal' o progrullIa da.
Escola ('Olll a eriaç: o da . ; ('ad('ir,IS de t'tllologia colonial,
dil'pito lI(ltHlIH'iro (\ c:-taU ti('a, (I ('Ol1l a illstitll'içil.o
do
Ulll C'llr:o
(.'pl'(·ial, (' "I'!leialllll'ntl
pl'fltieo, pal'lt ('olonos
'tJlpr(\:çndo' do ('oll,{"'('io, <1;'11 III/ti I!;l'lll à. l'I'Ol'gilllizlI(,i'lO
da. }',s(·ol.. 'olonial qu fj'z ohj(' ·to 110dl't:l't'to II." f):~H7,
do :31 d(' ~Iaio cl" l!l1H ( fi pllhli 'Il<:ãu do r('!'iJ!e'cth'o
l' ,:.!lIlanll'l1 to (il-Cl'ptu
n. o G:~)l\4, d j do 1\Ia1'çO do

1 ~()).
J)isJ!l'r:UH
ln diferl'ntes
tlipIOlll:l"
a~ diHIH)!'iC'Õlii 1 gui: ('Olll·,'nll'lIt~· à b ('oln (olOllial,
e trlldo a prática
ft\ito J'I'COnlw('l'l' a 1111'(• ~idad(
:1 \"alltll~l'lll
do ~( U('tl1alizl\rem algum:!
til'
n
di JlC) içll's tanto no scn!ido d~
tornar, como
,illlj>Õl',
lllni coul}>l ,to o OIlHIllO JllI-
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nistrado naqu la Escola, como para se eonfirmarorn, d
finitivn e in .ofismàvolmcuto,
as garantius
lcgalm -nt
consignadas
aos dip lo mudos com o:, respoctivos curs
tornu-so indispensável
proceder à oluborneão,
dontr
um úni 'o instrumento
legul , (lo estatuto definitivo rlu 8 cola Colonial. Pura se COIII plotnr a r 'ol'l!:1tni;t,ac:ào do
sino decretudo
m lüH) impõe-r ' ti eri;H,:i1.o do nova:
doirus no C'1lr.'Q geral:
om primuiro lugar, a cudcirr
Politica
inrll.'/Prw, Dudas as eaructc rieti 'as ela II
principais
colónias Da'i quais, pulasua IOl'aliz:tl,':
int -tropicnl, a questão indfgl'na éo primaeial l' o t ruh lho d
populuçõee
indlgcnas
ó indil'!Hl!lsú\'p}
n
. ito d: o r
colonizadora,

não

8

com preondo

q II

ministrar,
ao funcionalismo
coloniul,
o ruui
' ',lIl
conhecimento
do todas as lIo<,:i"tl'S que lhe' "o [ll'l'P ,(1'para pudor onfrcntur,
('0111 ('xito
l' eom lustrt pura o n
português,
tOdOR 08 a-pecto« da qUl'st: o illdígl'lln,
O jll'Ogl't\880 das l'u(:as indfg(lllas,
qUI'r . oh o P [
d vista <ln sua '<lul':t<,:ão, «UO!' sob O~ a~p" ,to, d
utilizução
nu hra dI' fOIlH'llto ('olouial l' di apprf,'i<:
nll'llto
dHH ,11:18 iIlRtitll'ú;< (',', nllliH do qll
d Clm',('tl'I' intl mo, h'lll tamhém, :oh
int '1'1I,H'ional, a \'Hlltng(IIIl
d(" 1'0[' II, ,I' p()(I,,!' ati. •
as npticlol'H ('oloniz;\(loI'I\H
da !lO". a I'a 'a, 1'01' \ '7.\
tondllllcioHIL ('amo injuHt,IlJll'lltl
('1l1nni:ul., .. to: ('01110 fi
II. obtl'IIt;:
o dI' 1111\ tal pl'()~\'('~"o, (. iJldi .. p( II :\\ ,I fi pr'
}lI' parH<:;10 ,1(, um fUIH'iolt:ili"lIlo
a lJ\H 1110 i';iI " um
plo COII!J(,('inwllto
dn qUI':-t: () illdf"I'[HI,
(l'riml"
l
pr0 I'lIt<, l'lorganizlI<:ão
da K l'ula
'ololli,lI,
I I, ldr
d(l !'()lítint
ilU/ílJI'lICl,
fi.'ullIlo·!' ··lho
grnl1la,

AI{'1ll (loSRlL 'UO('il'll, out 1'11, no ('rincln' p('lo pr( ln
d ('l'lIto n H'lIl1'I': l!i,~fó"'(I dll ...l'olól/;o
jlll/'
".'1(( ( • I I •
dl/I(J, .. [/1'1'111/1 di' di1'('if()
;lIfl'/IWd
111((1, JIIIMie
llri I
"0"01'.'1 de eOll, 'rI/n/o
(ir;/, COI//ltrllr(II'
cu/ollial,
t
~arlrJ
('(ln, (rI/dto dI' l'III'/'dl,;,'IIH,
1\
quni,.
'0111 fi I', II i
dI !II.'/I,',.. Jirúfico !il'nr: () ('OU tituind
O n lU
I 'ur
gt'l'Il1 colonial.
() ('l)lIhl'('ill1Pllto
tia hi tMia (ln I'olónill
pOl til "'II
(I

nU'1II (1(1 ,1'1' 11111 l'll'l1l1'l1to illdi pl II :Í\I'III,
títi(':t cio quI'
, til' till/\JlI ,\ 1'III'I'l'il'.

bll~11 'l'm

1 (li.l
üll iII 11111'1110
(II' \ alia
I 1(111' Ú Íttl'i
1'0 I m
ti('a adlllilli t 1'11ti \'11,
!t'1Il Uilld.l II \ lutll r 111
tuir lima fOl'llliML\'I'1 (l • II'" ti\ L lic.: fi I,
()Ul'I'
}I<,I,1 1'0111 'U10!'ll('1 o do!! f Id
1 I'i
('

('~

t'n<' r

" 'é ria
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pun-e O no ultramar,
quer 1'<,10 xame da portinúcia,
m itllll'i·l·(·ti\'t'l COliJO iutvlizvntcmeute
rientudu,
c m
l'ortugul logrou coluuiznr o, S{'US vastlsaimos don ínios.
'I'umbóu:

ruros

igllol'urào

a iustauto

nccessidude

que

li. UO se prepurur o Iuuciounlismo colonial con: aquelas no.ç e: II, dir iro iutvrnuciouul
público O privado
que lho
eiu ser, COIII freqüêncin,
i!ldi,'j>ll!lSÍl\'('ib
nas suas rela• es com os súhdito
de nucõos estrangr-irus,
não só nos
.çI'utl'OS a(lmilli, trutivos
rio loc lliz:t<,:: o fl'ollte'iric:a
mas
m toda o (jlralqul'r loculi.l.ule em e[lle porveuturu
so l _
ta.l.)(,lp '<1111CUI()110~ ostruugeiros,
ou ern I']uo cxistan; intos S du t', tl'Hllgt'iro,
um que :1. eventual iutvrvr IlÇl o
d, li autol'idH(lt','
ndmini rtrntivus,
pura podur HI'J' nhsolumvuto (.li":lz, (I teru dI' 1>:1.'( ar no conheciuu-nto
porcito do: prillt'Ípio
do jll,~ flel/til/lIl,
g como os aduiiuisradore
de 'il'('IIII, crição têm do xorcer fUllc:õos not _
1UI' iII!!> II I' li iII .lu: 110 (II' IHJ\,'ue:; ti notar-iudo
uo progrtltu:t da 1'<' pecti va ('ll1ll'ir,l.
~\ U<:llIultla<:. O di fUII!,'Oú
qU(' rtwai
no fllrlciormlit!mo
dlllini. truti\'o,
.'oot'etlllln
TIO 'III se ('Ilcontl'at'
a1'll;;touo
o, g't'ullcl . ('('nll'o"
l'olol' -o fJ'( qiil'nttlllll'nto
!la !leeo.
sirJ:.ull
I 'o"Jugar
o 1'. ('releio das suas o!Jrig'lIc'õflS bur"ICJ'úticu.
('om Il M'tÍ\ idndf' dI IIlll :lg('IlIl' d(l j'oIlH\nto
III lIlil'o, O admilli, tl'a 101' (lo ('in'ullst'l'i\,'1 () !lI () I'uras
Z( li t 'til (ll (I i IIIl'rlJ\-i ar al'quit(leto, I'llgt'nhl'iro
'ivil
:ltó 'iltlplC', 1II1'SIr dll o!Jm:,
Daí a IlI'CI'S, idlldll dn.
~rj<l.C;lo dI' UlIla (': c1t'iJ'a, UII E,,('ob
'oloninl,
""I que nos
ut.u:o
flllll'iOIlÍll'iot;
'ulolliai
(:jalll !lIiniHtl'adas
1l0~ÕOS
r.utll'a ,1l1a
('ompl 'ta"
dt> COI., tru 'ÕI' ('ololliail'l o tio
trtl<:ado (' ('on tru!,'e c: d "ias d" COlllllni('llc:: o,
(I dl'sclohl'alll
do Cu I'. o "'('mI, 1m q IIIlU'O auo!! 1 c, ('-, ( nto
t:>
,
1
u''(l" I1nl'
poi., para IJUI', tladll lL • ua cnh'guJ'llL (O
~rso . .'1,11"rioJ', udt' (lO, um .( I' \'1'1' lulas tnda~ IlH llwté·
rUiS IItOIS à pr 'IHu'a\.' o c!olltriunl'ia,
tatll COJllpll'ta quanto
po., 1\ el, <lu qu.
pl'Opt\1 III ill,.,l'I ar 11:\(,UI'I'I'ira colonial.
PI'O('UI'llUdo
dnr fi E cola Colollial
o 111'0"'1'1'
'
,., sin) dp~(,Il'
() 1\'IIIII'nte)
<iU \ n
(,ir '1111, t.lI11'i I l!eoll'!'lltatll,
(·niclotl·so,
prt ('nt
r('or<rllllizac;: o, d(' 'ali I'nz( I' jU!ltas
rl·t'llllna'1<';
<til', !til JIluito, \ inh:lJll t'ndu Ilpr(,~(,lIll1dll
( do
rOllJo\'1 I' n fi" I" ll'ia ~o ('ur os dll E~c()la, cip ofieillis
.d mariuh
ti
• rito
d 1'1IJ1c'ioJlltl'io do ~rilli tér io
'nle niu , dl) ftlll('iun:'l~io
düt\ quadro
('"lulliai
,e do
lelllO , prcl{'ur'uuloc I ali ·11 ('flr CIIll'lUlIt'uto
a "'tlran'n ('onft ri 1. no liplon ti
)11·1
E (,01".
" o <'lIelO yj.' \' 1 :lo no\'
l'lor ....
l.I11iza<; o dt~ E CO)II sclll
J"\"

I
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um aumento de dospcsa, aliás amplamente
jll tificadopelas vantagens qu<" s' b o ponte do vista dos nosso interesscs coloniais,
nccpssàriamonto
advirão do ap( rf i~
çoamento
e intensificncão
do onsino colonial,
e ioudoabsolutamente
ju 'to que as colónia
portugue: :IS, qu
tanto t m a lucrar com a profícun acç1to (Ia E cola
olonial, não deixem de contribuir para o cu 't( io do onsino
ali ministrndo , houve do con iguar so u prcseut
decr to a obrigação,
para cadu colón ia, d concorrer
r gulurrnoutc, para a dosp sas da bscola, com as quantia
equitatkan'ento
compativeis com as res pc .tivas pos ibilidades tinancoiras.
A eodlficacão metódica qu , no proscnt
d crcto, .0
faz do toda a leO'islac:ão dispr-rsu !lUO diz r -speito à}'; .
cola olonial não
a roprodu ~;o ord('nad:\ 0 11·1das di posiç(')('S Ipgnis já oxisteutes (' constitui, sob di, ersos napoctos o orn diferentes ussuutor
lima pnnrl rad tontativa
para a sua lndisp- Ill-\Ú' (,I ndualizI'H::'w, por forruu a promover
o Il!lpl'f( iI: nmcuto do P!1SillO, U UIlIU ntar n fI' .
qü !leia scolar, a firlllar
('r{'dito <]IH' n ESl'l)la 1l1('j'(\C
0, rn Slltlllt, li. b€'lll sl'l'\'it' os illll'USOS illtt'r .S ('" coloniai'
d Portul2:al, Pl,lu pr( pnra('ão tio Ulll fllllt'illlWlisllIo ('01 ninI ti {'al'l' il'a ab!;ollltall1l'llh
olllpl't(lnh pal'll ,11' '('mp nlto (Ia sua ('Olllplt' 'H mis:; o, Pura tll'l\'lltlt'rll1o
a
nossas ('olúnias (las (IIH 'ultlaclt's intt'flla('iollltis
qUI' ("'111t\Hlltlll'nt(" um (lia, possam surgir
tI'1ll0, tI(, \'alorizo.r
instlllltollll'IIt('
fi nossa
Il<'c,:ão coloni7.,tllol'a
'. para tal
fim, a p,'i"t( nein (Ill I1l1l fUIll'ionali,lllo
(I, ("I rl'l'i r
compct('ntl'
'ol1stitui
11111<1d:lH 11Iais :"/.;\I"as ha", S li
,'ito, A Osso dexid('l'rlllIlII
vi l~ !l PI'(' '('nt
r forllla
a,Rim:
EIII 1l01l1(1da
/t(,'flo, o GO\'t'l'tlO da T't'púhlil'Cl P rt\lglH, a (I('('rl't:l, pnm va)I'I' ('01110 I, i, o ,( buiut ':
ó

E tatu to da E c to
C.\ PíTl LO I
Da natureza c fins da Escol Coloni 1
Al,tigo 1.° l:~ IlInlltitla
:-;0(,;111:1,\1' ,il (;"o"roti

n:,

I

(1

.i. !lo:!, !'11lC)UlIllto 1111 II () 1'01' tI" till ,.t" (',IiI' I i) pl'tlprio,
soh n t!p!lI'ntl"llI'in ( iii PP(": () do ~lilli, IrO tIa
\l1"1 i
a I'" ('0111 (1olo11ial, cuj'. !iII IIno () "ruillh'
a) 1I'('llllrlll' () p 1\111,('i, ii 011 11Iilitllr 'ln
cl ti
à : 1'(' 'im
funcionalismo
('ololli lI;
,

uo
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b) Mini trar, a colono ou a omprc""'ado comerciais
que às colónhls o dcstiuom, o nsino dos conhecimentos
úteis à melhor eficiência da sua acção;
C)
Promover
fi divulgação,
p la conf rõncia ou pela
brocbura
do propngundu,
dos n-cursos 011 posHihilidades
agrícohts,
comerciais a industriais
das colónias por tuguop.as j
dJ Auxiliar a prcpuguaçüo.
adentro o aforn front iras,
d08 intorêssos
coloniais portugues S;
e) Publicar
r '~ulurlU mte um Anuá,.io da Escola onde,
al{lm da colaboração dos prof 8 'or(\8 da 11~scola,sojam
ins rtos o' trabalhos
dos alunos qu \ tonhum valor ou
oiNI'<:lIIll interêss , e onde sojam O\'cntualnH'nto arquivados aquoles relutórios dos govol'Oado('('s coloniais que,
não contendo
mntéria eoulidcncial,
sojn p rovoitosn torDIU' do domínio
público. Para. a dir(,(·<;ito do rr-feri do
anuário
erá 1l0111l'"do. pelo Mmistro das Colónias, um
do profr s ore' da EH .olu.
Art, ~. u .A E. cola .olouiol 6 jlPssoa moral, gozalHlo
do capacidade
jurtdica
pur:t adquirir, a titulo gratuito
011 oneroso,
quui squ r b \ns, o para os udministrur,
bem
como pum dispor d toda as receitas quo nuíerir para.
a. rl'alização dos fins da l·:scola.
Art. :3.0 A uquisiçãc di' 1.)1'11a qllo so n1f 1'0 o artigo
unterior
não precisn da autorizac,::10 do Govõrno (I(ls<le
quo Os r fpridos hous sl'jam trall"JlIitidu~
livrl's (I!- qualqUI r e!l('argo,
~eJU condic,:i'h's ou oUl'iga<;õL!s ostl'anlHls ao
on, ino e '1.1111 illlpll~lla\' o di' t 'rcl'il'O.
o caso cuntrário,
a.qUl'l:l apronlc,:l () próvia ó ilHlispCIl Íl\·pl. mlls ll~sa
·irclIlIs flncia não iIl1l)l'(\" 1\ !tct'itll~i'lo
pro\·i. Mia qllll para lo~o !\(' po,\I\,':\ f'f(,('tIUlI', flcan,lo
porl'm dl'IWn()(\lltC'\ da lIprOnlçi\o ()"flnitint qlltl, postoriormontl,
o Oovt!l'no lhe COIH'('llt\r ou 11(,11('~ar. Para a
r 'jl'i\;ãO (lo propostas
que ollvolvam <[lIalqllM Cl\(':\l'gO
ou :tcarr tlllll condic,:(')('s 01\ obrigac,:!lI's (Istrllllhas <\0 I'nino " i~lIalm Btl' ill.!i, (lensá\'!'l II. apro\'tlc,::1.0 supl1riol·.
~ úni '0. A, aqui h:Õlls Ih' 1>l'lIs s...n () som pr is( lltas
do todo: o quai"[llt'r (lil'l,:tos ou iIl\Jlo~to'l.
Art. 4.° Ficam a car"l) da III ·trÍlpull' o. \'<'ll(~illlt'ntos Ilos
pro_fl s. ores
do PI' oal ti, sC'crl'taria da 11~scoln, o ~I'm
a '~1l11la Vl rba: '()[l i~na(la: para Ih'SI}():-\<lH do I'n:-IIIO,
de propagtUI()a o III puhlit'i,ladC' do AIII/líl'io da RscolcL.
Art. :'> o .\s r,'c ita privutivas da Escola tHlrllo ali sol'

gllint 'S :

a)

produto da

propinas anuai.

de encorl'amonto

•
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do matrtculu nos diversos CUl'SOS II cud iras da Escola ;
O produto Iíquido da venda das pubJicu<;ÕI'S ofectundas e
o ~O!O dos diplomas escolurca ;
bJ As rloacõcs ou hlgados qllO forem feitos à Escola,
Art. ü.o As receitas discriiuinn da s no artigo precedl'ntll serão aplicadas
<'111 conformidade com os fins da.
Ei'cola, a qual prcsta rú oporrunumcnto,
às instüncius
competentes,
contas da aplicação dada às roferidu s r ceitas
Art. 7,° No museu coloninl <la Soci('(ln(!p do O( ogrnfia, com 11 sua actual ol'~alliza':ito, Ó mantida uma !it'C~l'io comorcinl que ahl':1ngl'riL todos 08 produtos dos tinados no COIllÔI'('ÍO rlo e: portnoão para as colónias (h quo
11S(J('i,·(l:uk (!t, Ol'ografia IH)SHIl 1'11%1'1' fi aquisi(:ão, tuda
as amostras do produtos coloninis j{L p:ist('lItrs
no refori.lo museu e, Iinnlmente, tOr!HS IIR 1I0Y"S nruostrns qu
1Il!' v -nluun II RPr ('JI\·i:uIILH... \ r(lfl'l'ida s(I('<:i\.o cuuu-rcial
pJ'('star:'L solk-it.uncu
tc ao púhlico t()dll~ ti" inl'orlllll('( I'S
eumerciuia
qUIl
possua rolativ :IIII('lItll IIOS produtos ('010111111 , aos
I'iOU:
cen tro: do produção
!lOS 5('11
pn <; s
o

orrentes.

Dos cursos da Escola Colonial
Art. 8.0 Os oursos
,ilo dois:

1.11 ('111"'0 gl'J'al
('011 nias

((,III'SO

ll:ll'a lodos

:!,t

UUI'

P:U'IL funcinuários

na Escoln
('i\ is

l~,III ('II!':O g('I'al
pl'l'ito!' Illgais. 11111('UI',O
\).

os
'o para

e, 1'1II ~I'I'al,

professados

]Iam

'lonial

mil itnrvs

('olollial

' II

,ll]l(lriol'.
os ('oloHO ,l\llIpn'''atlll di' ('UlIl

tOt!I)

os

qllt' M'

I'J'()POtlhllffi

n,

sua II ,ti\ idad., IIi! ('olúllias (l'lll'~O
~ Ílllil'o,
Por illl Jll'l'ill, a ('1111\('lIil 1I('ia

(f

1111

titui,
r

'io

'n', r a

II), ino (o ('om]l1'lado
o l'rll~I':lIll.l
do ('III' () ('IIlO fi (,..inçol () iro ,tlinta
da c:lIl,'iraM ti !'IJ/ili', ilUlí!l,'l/rI;
f) 'I'"i/
illt rJla tonul
1J1lhli,'() ('. }I/';I'II"II,' 111/';/,1,.;1/ d(/ ('oltJldo lJOrtlL!11I (t .. e
..\ (H,""
d" UI/, 11'11('( () ril'il,
til'lll" li 11,1110 I' " ,th' lo
lU 'ntr
II.. , l:!,n, I:L" I 14,- t'lldl'ira do l'U1' I'" r 1
loninl.
.A1't. fI.o () ('111' () gl'r:.t colonial I pI' ft . ndo ('m lItro ,110 I !LIJI'allc,o a
l'''uilll< ti (',Llh-ir,l. ) (, 1'(' ,th' un IIt
o

(flJ(

lU (',lIl

u unu:

2G3

1.· Série
1.0 ano

1.a eadeira :
1." parto 2." parte-

Gl'o~rafia,

colonial

~Toções prática'

o mot n'ologia.

do topogrtlfia

e car-

togrufia.

2.11 cnd('ira4.11 cruh-ira

11. II cadeira -

Coloniznção ,
Etnologia (, otnografia
Quiuihuudo (Angola).

coloniais.

2,0 ano

3. II cadeira - Administrucão
(\ legi~la~ão colonial.
5. a cndvira - Ullgilll
iconómico
das colónias. Produr:õ<,s {' mercados.

6.a c:ull'ira-lligil"H
de

colonial.

Educacão física. Noçõo

e zooteenia.
Ll ." cadeira - Rongu ~[uç:1.Illbiqu{').
«

pizootins

3,° ano

7.8 cndl'Íl'a8," <'ad('il'a -

n." :,dl'ir'" 11 . :1 cal I'('lI'a -

Direito n.luun-iro
colonial.
E t, tbti,'a ( inti))'m:'<;~(l8 coloniais,

Pulitieu i.lllí"pna,
•Ollcalll. (I'lUI'la \.
4,· ano

12.:1 clu1ril'aDireito int irnncional
público e privado.
Pr:, ica judk-iárin
notariado.
1:l." cudoira - Tli tóriu da colúnias portuguesas.
14." ('u,hoira - L' I" t' ti· I' L1trr.cão civil. Coustruçõ '5
colonial
Carrutr-i rus.
10.

n

cudoirn

Inglês

prático.

0," cudoira : Politi,

ri

iJIIlf,(jf'11

a , crin.lu por
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litar, ficando exceptuados
de ta di sposicão os alunos que
sejam oficiais do exército
com o curso da r 'P ctiva
arma ou S(ln iço.
Art. 1 L o Ao conselho da Escola Colonial é permitido
alterar. no ano subscqüentos, a precedente distributcão
do disciplinas
quando,
pura tal, haja motivo ju tificado ,
A rt. 12.0 O mesmo consol ho poderá, mediante 0.11 toriznção a solicitar ao Governo, contrntar profossorr s idóneos pnra a ro~r'ncia elas cudt irus cll' fula \ Guiné), dialecto de Sena (~HllIh{)zia),
suruli (norte do ~ro~amhi uo)
o do teto ou qololí (Timor). As primciraa (luas cadoirus
serão profcssadus
duranto o primeiro ano do curso ~'ral,
ocupando,
cada lima dolus. UIlI quudrimustro
do ano
1 ctivo. As duns últimas sorão incluídas no pr()~rnma do
8(,~llnelo ano do curso geral, cada uma também em . eu
respectivo quadrlmeetro.
§ único, O ensino (10 crioulo dI' Cnho V 1'11(" Guiné,
1nclill. (' ~Ia('an, ln-m como O ti outras Iínguns illcligt'IlUS
cuja utilidurlu
srjn munifostu,
POdl'l'á SI'!' in: tituído à
mvd ida q IHI ns rH'I'(,H~idnd(ls pú hli(':ls o o:.iju 111.
Art, l;~,o O curso pura colonos e (llllprC ~ndo~ com rCi:tÍH. (l. que R(' 1'(\1'('1'1' () al'ti~() H,O do fll'l'~t nt( (11\ 'l'l'lO,
pr()f(,~slld() (,1l1 doi" IlHOS (' nt!lt· ;ao milli irntla' uo<;I'I'
gl'l'llis das segllintotl matérias:
1.0 ano

l.a cacl('im -

o

('og-rafia colonial,
itill nirio'
c l\"'rim nsllm;
2.· cad(·ira - Coloni%uc;ito portllgllP!I:t;
3.& cad ,ira
Prm'('s!wi'I t'llll'1'<'g:ulos
nas cn1tnl'.,
('010lIilli!l lllni. illll'()l'tlllll!'S,
('01110 Il do ('al'l\ do c.II'IlU,
do ILI~od: o, dn hOl'rlu'ha, da 1I1:III1'IU'r:L, do ('oqulil'o,
da paluH ;I'a do <'11,,0, do :i%lll, t'te.
2.· ano

4. n rn(ll'irn

5. &

- Aclministrlu:no
('Í\'il l'm n·lu<;10 'lO II O
('0. tUIllP, dil, populllC;(\p indi"Pll:I,
cllch,im:
La pU!'tl : COl1d'l'I'io (' fi rlllut:l dI g,"llI'ro coloujlli~ ('011fll rlllll II prllti
'011 ut'tudinAri l m

euda

olónin.

.I
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2.:l part : E crituração e contabilidade
agrícola e
comercial.
cad ira -Tligiene, medicina colonial prática.
Epizootias.

§ único. Em cada um d st s dois anos deverão os alunos dõsto curso escolher, entre as línguas iudígcnas profossadas no cur 'o gl rul colouinl, aquela
que se falam
nas colónias para onde pr t md 'U) ir' exercer a sua adi"idade,
matriculandoso
nus rospectivus
cudcirns, nas
qUaiR, alóni do priu .ípios gprai8 <Ia coustituicão dn cada
dialet'to, lhe
será ministrado
um ensino caractorixadanll'uto prático,
para O que o 'oUS( lho da Escola Colonial contratará,
quando 'WC(. súrio (I posslv,'l, auxiliares
do cnsiuo , nativos das colónia" (' com perfeito conhecilllputo da língua portuguesa.
1t"to princípio {, oxtousivo
ao .curso geral, devendo, uostr cur 'o, prolongar-s
o
CUS'uo prático por mais 11m ano.
Art. 1-1,.0 Tanto no curso "t'l'al ('01 niul como no curso
B 6 obrigatória a freqüõncia à' aulas.

APIT
Das vantagens

concedidas

LO III
pelo curso geral (curso A)

Art. 15.0 Os urgo.- tIl' in -poctorcs c admiuistrudores
ôc cireunscric: o, ri ·h..rl'l-i 1111 põsto, do udmiuistrudorcs
de concelho, de :('1'1' -túrios dI' circunseriçao,
(' outros de
categorias
equivalentes.
só poderão RPr providos, :t partir
d(\ 1 tIl' Outuhro (I, 1030, (1m indivíduos diplolll:tclos ('om
<> l'l1l'l-iO ~ ml olonial Jll'ofl'.8:,,10 lia, E 'cola Colonial, (lo
velHlo contudo ti('f dada pr 'fer{lnt"ia nos qUI', ul('m do ref(l1'ido C\ll'~O, r('úllalll maior lIúnwl'O dI' habilitaç/'IlIR literária:, (I rt','pl'italldo
(1'lai. ql1t'l' di:-ípo~ic:õ('H I('~ais (1m
vigor. '1no P. ijarn, para o )l1'0\'iIl1l'lItO dOR ':ll'gol'\ supraUH'IlCIOllado. , outro cur 'O' ou hab!litaçõl" al{'nl do curso
gllral colonial.
§ 1.0
11isJlo:to no pr pntl' artigo não pr jlldicl\l':'t.,
do forma alguma, o :I('t\lai. fUTll'iooúl'ios (10 1\1 inist('rio
(Ia:
~olóllia:
do qlllldro. t'oloniai', cuja !-\itu[lc;:o O
dil't'ito:
ficam intf'irallwlltl'
fl',' uivados,
po<lc'lHl0 ClIlllUlatinulll'ot
c n<,o,'nr li' ya"lI alH'l'tas, lllaR, ml'~mo
ntr c!'tt cla,.'l d( <'onl'orrl'l~t.,." Rl'l'à Sl'lllJll' condi(:llo
dl' prl'fll'('l1t'ia o diploltlu elo ('111':0 glral colonial ou do
ntigo curso du. Ecoh
'oloninl.
,'(1
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§ 2.0 As nOIlwn<;õ<,s feitas, nos termos do corpo d ''1te
artigo, RÓ so tornam (kfinitivuR
após tiro o-tágio mínimo
do t!c'soito nH'BC'R no rl', poctivo cargo O oh informação
favorável
da. autoridade
sob cuja'! ordens S rvirem os
nompudus.
Art. 16.0 As' vng:ts que venham
a aln-ir-se no quadro
dos srgundos
ol1eiais das SI'('1'( mrias (lo J[inist{'I'io lias
ColóllÍns, 0\1 entre outros funeiouários
do 1'('f('rillo ~lilli z ,
tório quo tonhnm j([['111 icu cu h'goria,
po(ll'ri\o ooncorror
os diploml\clo
com o CUI'RO gl'l'ul colonial,
mas li, proferêncill Rf'rÚ Rcmpr dada :tOR que, tendo
te cur '0, já.
se] 11 m fUl)eioo,írios
do Mmis tório.
UIlI:t V('Z <lU' to(IOR OH nC'tIlHis nmanucnsos
0\1 tC'l'eci1'09 oficiais do ~lilli~tl'l'io das Colónia« touluuu lo~rado
ac '8150 II ~<,gulldml
oíiclni ..., 11<101I1:li"IH)Ilt-I'Ú h: ,'1'1' ing'l'I'~. O
no q\lt\lll'o dos 8P~lllld()s oficiais ,\puiio p:lm o: diplomados cutu o curso g( rul ('olonial, e: cepto "(\ (I IIÚIIII'l'O d
COIl('OITl'nt('s
diploma(los com sse curso rol' inf -rior ao
número dlls \':I~,t~,
Art.
17.0 011 ('1Il"~OS do ~(\('r('t:írios
do~ ~()wrno
d
distrito o <lo ehpf(,s das rt'parlic:i'\II!o\
distrituis 111'\'1'1'1\0
S('J" alrihuldn~
pl'd'C\l'llllt!'lIlpntl\
n c1iplolll:1l111 l'o!ll o CII!", o
gt'l"1I1 ('oloni:l!.
Art. l~.o 'a, ,'a:;ns (lo 1I1lIlllllH't1H'S,
h'l
' il'o
()[j('il i.)
ou lldjll11tos,
(111(1 \'I'llhnlll
a :I hrir 1'. lll)~ qllllllros ('lllo·
niniR ou 1I1lR 1'('II1II'li<,;)('8 (lo ~lilli"t{'rio
da.' 'olbllill,:no pro\'ic!oR, !o\plIl ('IlIlI'llr~()
I' q\l,llIdo
llS illl () r<'qlll irum,
os diplol1llll!OR
('0111 () "l1r"o
g('l'ld ('ulonial
011 nlln
o IInti;.::o ('urso (III ('~('O a ('Clloll'al. "wlldo dnda prl.'fC'l'l'Ilõ

ria 110" lllt,lho)'C'!\ ('laR"ifi(':lllo",

Art, HJ.° Pill'a
lR,

o

Os

('f('ilo~ do

dI" 1'l'Iio o~ llipllllllilc10

fllZ('r
pr('~()

t:l111h{'(\\ flS

('olldi(;.

l'!-I

0

:u,ti;.::o" 1:>,°, lIi.o, 17.
(ll'la 1':0.:1'1 I. ('nlollhl
tig('(': is c1' :lilJllis, -o

públi('os,

.\ I'!.

~(),"

PUI'a O pl'('('llI'hillll'lIto

ti. !ullo

o

c. rgo

•

11Iilit:ln',.
n.;o ( (lt·!'ilit·ado.
nu, : rli
11.,
17." (' 18,°, c1I'IH'ptl, IItl'S do ~'ll1i. t{'rio Ilu ('Ollllli:" t rl'lo .1'1I1(lI'(' }lrt'fl'J'('llt'i \ () ill(li, 111111 '11«. II d('lIIni, h.ilit:I\,( I', (' 'i..itlns (101' It i, jllllkJ1l (I di,ll 111'\ (\ ('III' o
1'1'111('olOllilll (III cio ,lllti,,'o ('IIl'SO d: b 1'010 11 ninI.
~ úlli('{), Fi(':l1II l' 'c'(lptl1utln
do <' tI tl1id nO \lI'; t'llt
nrti"o ()~ ('lIrgo'l til gll\ 1'(,11111101'1' di' ('olt"llIi:\ I (II li tI it
c ()!l d(1 (' ('olho (l1I "oldi, (1(:11do 11\1' 111l) "(1' l'1l ti
A 1'1. ~l,O A
rl'qui il'{ I' JllIl'n fi {I" (mpl'lIho
I
'tl'1I0I'din!t!·in.
na ('OIÓllil1, no t rlUO I

('Í\'Js

011

t(.

1,' Série
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tigo 7.0 do decreto 11, :!O de Novembro <10 1914, não
comprNmclidas
no ~ único do artigo :!O,", F,Ó deverão recair oui of .iais diplomado
com o curso. g( rul colonial
ou qu(' já touham dcsomponhado
uma comissão do bom
e ,fI' .tivo surv iço lia colónia II qUt' ~() dr-stincm por ll!>pa\,o do tempo mo infl'rior a dois anos,
Art. 32.0
Mini: tro das olónius no Diário do 00v{>rIlO,
e O~ ....0\ «rnndnro
ela. colou ias nos rORpC'di \'0
Boletiu« Oficiais, 1'ar; o puhlicar trunostruluu-ntn
umn li"ta
os cargos \'agos a q li \ se rt'Í'I'J'oJJl os artigos <lnteriores.
AJ>ÍT LO IV

Das vantagen conced.das pelo curso de colonos
e empregados de comércio (curso B)
Art. 23,0 A cnda indivíduo quo tenha ohtirlo aprovação, cot 10 o rdinário, III) cur: o pt ru colonos o PIllPI't'gado: dI' «unérclo ,,\'1'. o (,(lIl<!,'di,lu'\ as !v'guinti'H \'nlltag"lIs:
1.~ Pa 'sagt'1Il ;!ratllitn. 1'11\ ~:' cln se, para as ('olúnias
('ontIIU'l1tai .. d< ~rri('a I' pn rn a colóuiu de TilU01', bom
como para 'U: 111\1111'1' I filho';
~:n 1'1'1'1',1' lIC ,I p'lra o provimento
dos cargos computíveis ('0111 as uns habilita,( 1'1:';
:l,R () uu 'dio que lei r- pcciais dotormin 'm <lUO ~;('.ia
prnRtallo no' ('oloI1Os.
~ único. ~\ <~ colha II, ('ololl()~ fi('ará d"1H'lIr1Plltl' <lo
SP\l COlllportallH'nto.
tlH. di po. i('( l'S n·~lIl;t1Ilt'lItal',·t-\ sôbro 1'111ignll:. o tI dn in. 11 I'\:' o q III' ,orú flli ta PI Jl~ .J IIli to.
do 'aúllc da. 'olóllia,
\P{'l'l

LO V

Do corpo docente e dos concursos para professores
Art. 2 LO
tIa c d im do ('111' () ~('ral t('!'fI III1l profe .01' 1'" ·ti\'() l cadu "'I'UPO d, ('utloir:l
UIIl pt'of(· !olor
au 'iliar,
• 1.0 .A. 1° ri ira
di IIn li. pOII"r. 0, l'\'l'ntllnlnwntt,
t r Hill profo 01' ali. ilillr. «ti .. r!t. cOlllmtnt!o !,;ob pI'Opo. ta elo ~ons('lbo .. 'ol:lr, II Ih'vl'r; () tl'r, :wlUpr,· ~lIe
VI
1\ 01 lJn, 11m int '.I'p l' tI' 1)(\1'U IL I'l'Útic<! (1:\ 1'1. p< ctl\ a
ill ('II n,

~ :!,o \ 1.11 cad 'ra terá um prof'

01' auxiliar

pura ..

1.- Sén8
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rogôncia da 2. ~ parto da mesma cadeira, que será esscneialmontc prática.
§ 3,0 A G.a cadeira do curso geral coloninl o a G.~ cadeira do curso para colonos () ompr cgudos do comércio
consriturm
um grupo, devoud
os respectivos professores substituir-se rrclprocament0.
§ 4.0 A distributct o das cad iras do curso B será fita
pelo consol ho da Escola ou tI'O os professor \' 1'0 ,ti \'0 o
nuxiliaros ..
guiut
Artigo 25.0 O curso g rul compr indo o
grupos de eadcims :
1.0 Grupo -La,
a-, 4.tI e 1:1.'
2.0 Grupo - 3.:" 7,11,9,&
1:3,&
3.0
l'UPO
f),a, 8.a O 14,&
..1:,0 Grupo - . G.a
Art. 2ô,o Os rl'ofc~soros
Iectivos 011 auxiliar s (' O
íntór pretes eontmtados
pnrn o cnslno das 1I11 ....uu i11111gC'tlus porcohcrão
os voneimcntos
o melhorias uctualm nti em vigor,
§ úuico. O director (10 Anuário lia Esc'ola Colonial, n .
meado nos termos da alinr/t I') (lo arti~n 1.0 elo presento
d(,(~I'l'to, ]l1'l'l',·Ill'l'ú t\ gl'atitil'll<;, o uuual <I, üOO, c I'l'SP ctivu molhuriu.
Ai-t. :)7," As 1I01lH'II<:1 PS dos profl'"sol'( S I fl'di\'o
O
auxilinros
lIa 1'~,H'oll\ 'olnnial s"I'ão ol'dillllriallH'llt,\
fl ita,
pn ('1'111'11110 concurso
<1(' pro\':t!o\ púhlicus, s,'n(lo porém
"àlido~ OH concursos já feitos, OH quais ti r1\o I'f,'ito pnr
o ]ll'ovi!l'ünto
dlls l1ctllaiR CIl(I!,il'lIs,
('II,iOH p1'O'?l'lll1ln
('un·
tC'lIhalll matt\!' [IS dllH nnti~as, P(),II'r~()(:('p}lt'ionalllll'nt
Of('('tlllll'.::H' :t:-l no III 1'111:('\1''< , soh propo"ta
t1 ('011 (lho " colar. !\P!ll P!'('('l'tlt 1Il'ia dI' 1'1\11('111'-.1\, qlHlllllo O indivl,luo
n

IIOllll'lIr

h'lIha

dllllo l'l'ulllll\ntl

(ll'o\'a!! dll

\I:t

('IIIII!!!-

tôll('in 1I0~ nS:;lIl1to, \'('1' 'lIdo'i lia n', 1" rti\',t ('(ld ,ira ( nillguí'lll 1"'qlll'im pl't'st:H,'. o (II' PI'O\ n pl'lhli(':\.
Al't, ~H.o O, ('011('111' OH dp pr()\';l~ púhli(':\
pt'I'C itu tdos no :\I,ti~o anlt,('('d"llt,
para o pro,'illlllltn
do, lll~ ..
rl'S ,h, Jlr()r\R~OI"'~
<I:t 1'::;('0111 l'I'glll:u'.,,\ h, 1\ (11,1. Iii poekl\('s Cltlt ('onstlll1\
110 Ilrti~()
1111 1'111 \'111(' ,
Al't. :?n," Logo IIIH haja ul"ulIl
\':!l' tltr
!lI) ('01'1)0
'
,'"
d ('('lItt', O I I1I'('('tm'
da K 1'011\ ('Ol\\'()(',.r-í
o ('oll'H'lho
colaI'
IlIu';t
tl'Hlat'
t1:t (1IIIhor:II:: o <lo pl'O<rI':\111 I ,lo on·
CUI'RO, ,nbllll·tl1Illlo.(),
, d ,ti q II St'jtt

('1Il

h:tll

.I,t;ui(la,:

iOllll,lu,

:l1'1'1I\ :11;: o

(rtl'

li

UPl'ri

pro 'ra1

r

fi-
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publicado

três

cm dias alt 'l"nudo , no Diôrio do Gocêrno,

vezes,

Art. 3U.o O' candidatos

seus requerifixado
e instruídos
nn conformidade
com o diapnsto nos artigos
guinte , Da apr 'l'Ontar;ào S(' Invrará tõrmo, que spr!
assllHtdo pelo écretúrio o pelo requcrcuto ou sou bastante
nU'IHOS

na

HpI'

sentarão

secr 'tal'ilt da Escol»,

0:1

do prazo

dentro

procurador.

Arr. 31.° • pod rão . er admitidos a concurso :
O diplomado
com um curso suporiur que lias colónias tenham. orvido pelo IlWIlOS (lois uuos ;
b) Os diplomado"
com o curso ~('rlll colonial da E _
coln Colouial, nas condições do artigo 7;),° do presento
dccreto ;
c) Os diplorn:ldos
com um curso superior
qu tonham
publicado truhalhos dl' reconhecido valor sôbre as mntérias profl'ssadas
na Escola
olouiul ;
d) Os proli·' ..ores l'fp(,ti\'os
p o:;; assistt'I!t0S
com mais
d(\ doi: allo' de I'l'~r'llCill, em outra escola superior,
(lo
cadeira anúloga àqu la paI'a cujo provimento seju aberto
ó

a)

concurso.

~ 1.0 Para :(1' admitido ao COllCIln<O para professor da
ü:' ',ull'ira
do ('ur o ~t'l'al <I ' liubilita<:f)I'~
prl'HI'l'itIlH
lias
alíJll'a
di' 'h' art'g"O ~('ri1o .'ubstituíd<l~
IH'la apr{I(o,{'lltar;itO
da (' u'í.t dI' formatura
culdalh's ti l' Li. hoa,

di'

apl·O\':H.:ao no

§

cur,

(\111 IllP<!Il'ill:l

{I!lI

ljual<[Il{'r

das 1<'a-

('lIilllbl':t (l Jll'la ('{'rtil!, O
(tt I',:('()I:~ d!' :\tl'dici na 'l'ropicltl.
para prof',.s"01'l's dll líllgUtl~ illdí-

Pürto
o

Ol!

'os ('IJIlCllr:-o:
g"Il<t·
(, hatantl'
Il apr('sl'llta(:i1o
dI' UIll !lo(,llllH'nto oficial
qut' pl'OHI !;;t1H'r o candIdato :l língll:t
quo SI' pl'OJl''l1' onsinal' (\ fJll' h'lll ('Ollll'otl'llCia Jllldagógic;1 Jl:1l'1L l)(l!tl e.' r~,o

•

<.:tll' o 8l'1! en 'ino,

~ ;3,0 Para Os (·onl'Orl'l'ntl'.'
ao ('lIrgo de' prof('slIor nu_'iliul' (la L" ('adl·ira a'l hnhilit:H:õl'. a qlll' sn J'(.fnrelll as
sub litulll:t
jlPIa aprN,( Ilt:if,'ãO
prO\ l' IIIH () l'Olll'Ol'l'Plltc
('III'SOU
Ptll I'sco)a su 1)(\l'iol' 011 ('SIH'('ial, a, III a t('rias q III fllZ.{11ll
Ohjl'I'tO
do pI'o,!raJll:l da r, Jt'I'ida (':III"im.
~ 4-,0 O pro\ illl.'nto da ('adl'ira .. d(1 líll,rll'IS indíg!'IlaS
s('r:\. !'l'gulado por pl'I·(!l·itn
l'spt'l'iais
fJIll o ('OIlRllllto I'S('olar fOI'1Il1l1a"~l (' 'UbUllltl'l'Ú I apl'O\·a(:. o cio :\liuistro
elas
olollia '.

nlill{'as

de,.;tl'

dI' diploma

artigo

f'!ll

qUI'

,fln
'(I

J

,),0

IIllI

O, (,ntlllidato

'wtor'

jUllta!'. o

ti e,((lll IIIll do
(( UI",.iculu1Il l'itllfl),

{.·(,lllpIar

110:

1111'<I'llqllOl'illll'ntOtl,

truhalhos

dI' que forom
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Art. 32.0 Sf10 condiçi es iudispensáveis
pura ser admitido ao concurso :
V' Ser cidadão português no gO%O dos seus direitos
civis o pollticos ;
2.3 T0l" atestado
<ln bom procedimento
mural o civil
pussudo pelo administrado!"
do coucolho 0\1 bairro da r08poctiva 1'0. id0neia;
:3.: Aprescntur
certificado
(10 l'l'gisto
criminal;
4.:' Ilu ver I:H\ 1isloi to aos precol tos (la lei cio recru tnmento ;
5." JT:tO 80f!"P1" do moléstia contngiosa o 1('1' a.' condi~õ(,s Jhi("<ls Jl('('l'ss:'ll'ias pam o exercício elo nu gi tório,
Art. 3:3.0 O júri dos COIlCUI'.Os
para o lugar de pI'Of<,~. 01' da I~s(·()la 'uluuial f!prú formado POI' tudo. o, profOSS01"'H ef('etiVIIH, 0\1 em efectividade,
,00 a presidência
do director ela I·,scola.
§ 1." O júri não podor:'t Juncionur ('0111 IlH'1l0, do cinco
vogai"
oxcopto durunto as jll'O\'/lS O critas, NU que b'l~tará a prCSl'lIl:a (h· dois voguis.
~ 2:' Svmpr» que' o cnnsolho escolar
entender
110('(1 súriu, pu(krfl pedir :lutol'Íz:u::'lu para st dirigir n esculu
superiores
()11I <luo 'l
profossrun runt 'rias ieuai 011: uátoga à dn c.ulr-iru
m ('OIU'III'SO, sulicitumlo a ('t)0jl 'radio do professores
dcssna matérias p:\I'~1 a cou litlllç' o elo
júri.
Art. 3-t.," Sn o prosidonte do júri não f " profes or (1
El'i('ola COIOlli:d, n:io 11'1':'1voto <{ualldo () júri, ('III qualqUI'I' votH<::iu 1\ qUII haja 110 s( pro('(ldl'l',
c Ih l'l' I III número IlIIpl\l', o torA \'oto Silllplll::! sl'lllpr (lUt
(' llúml ro
1

!loja paI',
AI'L :3:>,0 ~ crvir:'t

(le

S ('1'

t:íl'io

do júri o sl'('re tário tln

EH('ola,
.Art. 31i,O 1)0 to(lns os ado. do ('OlH'ur O ,('I'!tol:l\ I'lldo
os n' '1H'(,ti\'o Il'l"I110S (' Ildn~, qUI !ll·rno. inudo Il'lo
pr! sidl·tltll do júri, pO!' tO'!OH o \'ogui. 1'1'1 '1111'
1'010
spcrl'túrio
Art. :l7,o 0::\ \'ogai~ (lo júri
fi tuda!'! as pro\ as ( \otlH:ik.
1"l'lativlI uo I'lllltliduto
SNll jll~tili(,"I'l'111
I.·glllllll'lItu
a SUII. f':tlt , ou :11(111'1' (PII,
dl,!)()i do hnn'l'l'lI\
n i tido It 1"II'lt da pI'! \ a do ' neur (), tIO l':illlirllll\
:lO dI
l'lIIpl'liho dl U!"UIIIII di obrign<:i'\t's iIllP()~t:L 11l\ II ('apitlllo
• ('l' o pUllido
8.
P 'lia dI' . II IIl'Il no !l0l' 1I1II 111 "
Art. :! ,0 Logo Ijllt II rlllillt () prmw do
din cio)' <ln E~cola COI\\'Ot'arú o l'OIl (llh
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'O cons tituir
o júri e a ~ te serem apros ntados os roquerim utos (los eundi.lato ,
Art. iHl.o ~'a IlJO~IlHt S(>!\I'UO em que se COIl tituir
o
júri 011 na imediata,
proceder-so
há it votação HObro n.
admi '~ibilid,I(lo do' cnn didatos,
(l('pois do examinados
O!\ docurucutos
t'OIÍl que tenham
instruído os sons roquerirncuto ..
§ 1. J Para. H('[' admitido
' conrlic. o indispensável
que
o candidato reúna n. \ ot . du inuiori« dos votuntos .
.., ~. o O rosultudo
«.la. votuçi o Horú mencionado IIU acta
da HI'H,'aO do júri.
§ ;~. (~lIulldo hajn do S aprociur O trabalhos a qllo
~C rvIoro a ullnoa
C) do artig o 31,°, o júri
lJlll'alTl'gará
algum ou alcuu do,' ,(,II urornbros dr! dar pat'('('PI' solire o IIH'l\'C'IIl('nto dl':O
truhn luus , opinando
sóhre 'o
cOIl,titUI'1ll título 'I Iieionte para urlm i '~aO no ('OI\('UI'HO,
dt'\ ondo tal pa 1'['('lIr ,I r outrr-guc
pOL' escrito, deutro
dUIIl pl'm;o de. trinta dia!' contados
upús II data em que
tÍlt'j" r.'aliz'I<lo li l' 110 do júri om quo aqU('ll'M trabal 11,)-; f irem drstrihuídos.
. 4,° () pnr '(' r II !III'. r 'fl'r(' o parúgrufo antNior
st'rá ,uuml'tid,
à ola(,: o U .i' ri nOs t rOlOS dos §§ 1.0
o 2,(1 ri "tl' urrigo,
_. ~),u
'0 n qll1'rilU('nto
do, ('ullllidatos o ]>1'(', id('llto
du júri 1,lll«:nr,1 () di' PII('l!O '1110 tl'aduza o j'('Rltltado das
\'otlt(~r" , s"l'\i
do·~ I da' rórtlJlllns: ~A(llIIitido)) ou ·d"xII

I'

dllidoll,

At,t, 40,0 •Ta (l 'ao
1ll (!III) ,o votar
a u(llIIk ihilidado do c, ndi<hto , ou nn. ilIll'diatll. () júri dosig-tl:ll'. os
dia. (' bum
em li"" ,1· 'I'I"W f('a!lz:tr'.sl'
as !ll'o\'as (lo
COIICUI',

(l,

guir. e qllai

a (,r 111111plH' qu, e:ls
prO\':I:-; 8(1 dl'\'('lll
i'lCqlll'r outro
pI" (' itl) '1111' flU d('valll adoptar .

.At't. 1.0 ,,\' prO\l1 (lu ('OIl('lIl' o pal'lL o pro\'illll'lllO
do, ('ar~(
ti· PI' '01'
da E (",II ('olonial ('OIISi:-tl'lIl:
a) • 'n I('~,
dUllll di
(rtn<.;<o illlpl'l'S~Hl "hl'o
ii matl'ria lin'PlIll l!t(' I' colhida, 1H'!o ":lIHlidlltO, Ptltl'l' a '111(1,tÕ('.

Illni

illlp

lrtnllt,·

1:1.

dis('iplillllS

profl'~Rada,

liaS

c!I(!t·ir,
]lO t.
n Cllllt'U! o, (!p\','nd" Il nl"~Ullll'lIt:I(';, o fll'r
f"itn 1'01' doi
111'mbro
tio jÚl'j
prl'\'i 1!Il'lIt(\ 1I01l1l'IHlos,
enda 11m lo, qUI;
(lor!pril :lI'~III11t'lItar at(· UIllI~ hom;
b) Em 1111.\ li,~ I orui,
d' III1lU !10m c,HIIl 1I11111, ,'o,

uro fi IIInt "l'Ía a
JltJnt
tira(1'):1
'Ol't(l qUIlI'('lIta
o
()ito Ir l'l\ nllt""
dl'\ ('11110 n (', d:t li<';1o 1.~lIir.~o UlIl in·
Í{'rr'o,.; túrio l}n' ur. 1';\ 11I111\!to!'a (, !j('I'Íl foito por doilJ
11 'l1ll.Jl'o
lo júri (l ra o (I lim 1I0UlÜ!\(!O •
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Art. 42,0 Quando haja concurso de prova
públicas
para o provimento dos cargos d prof soros d \ Iínrma
indígenas, OHSUS provas cousistirão :
a) Em uma Ji\ílo oral de lima hora sõbre o ponto tirado à sorte vinte
quatro hora untos o qU(I constará.
ostritumcuto
do 1 -iturn , versão para fi Iíuguu portuguc~m, oxplunncão
grnmatical
o lexi ológica
apreciação litorúria
do um trecho cm prosa ou III verso. Em
seguida à li\1 o, dois DH'lllhI'OH (lo júri para. tul fim ('SI> ciulmcuto
nomoudos
procederão,
duruntt
uma hora, a
um intcrrogató rio q li versar.i sôbro 11. matéria q II fizer
objecto do ponto
sobro método do ( n: ino ;
b) ,:1\ versão oscritn , m prazo não
xc tl nt II. uma
hora, do 11m trc ho d p tllgll(lS panl. a IlU(rU:I (la cad ira a concurso, ou om uma pl'ova d( redacção 1H'~:'i:1.
Iíngu», tirando ponto lH'i:lSIt ocusi: o. Lida a v rsr o 1)('10
caudiduto,
pornute o júri, deverão dois membro:
ti .to
proceder :10 R intl'rr'ogatMios,
(IUO julgan III .ouvcni
nt(IR. durante
IIIllIL JU))'1\,;
c) • a ver i'to escrita, pura português,
do um tl'( ho da
lIng nu nxiruulu lia cadoira C}U estiver ( ('on(,1I1' o, pro\ dt'ndo'!lc idonti '11m .uto no IH -ceituado
na nlinen proCOc!PIIto,
Âl'L .~;to ,': o qujnz
o. ponto.
p~ll' a. pronl~ (lo
(·tllldidato. n prof", son's di qualqlll r CIII!(ira ela I', ('ola
olonial. ('01.1 (','('('1)(:: o ela Iíllg'U.1 il1e1j"lul
ou ti ingl s prútico, n1io jl()(I('II,lo, (11Il I'a. o 't1gll111 !,ppptir. ( O
ponto que 111111\ n'z tpnha saído :'t ,ortp ( nHO dc \ mIo
Bl'r a :unto da li(:: !l, !lO llHlsllIO ('011 III'. O. ( S n: tl~rin, (' colhida!l, pelos cllndidatoR,
para tPlna (la:
ua (li (rll\çõps,
~o
c'onCIIl'SnS )Iam prof!'
OTl AU. iIi II" do
ou :l.0 grupos dll ('ltcIPir:1. o 11 nlllo di tribllir·
h'IO JH 11Is ('llIft·ir'a, \10 "1'111'0
para o '111111 "f,· ,tu r
o ('OIH'Urso,
)lor' 1'01'111;1 qUI n ('ada 1I11l: cl,ln nü I "dh:nn
lU '!lO
el( tn II ponto!!,
r't. 4 L
('Ol\cur o. pam () (JlI i
(l't:lC:: () iOlprc' a ti \('1'. o o ('tlnelid: lo
(wl'c\taria ela J<: COll1, trilltn diu '10ft
d
a prilllt'irn pl'O\'n, t:1I to (' 'f'IllJlI. 1'1 dll di
to 1'01'0111o. nlllllllro, cio júri I' llIui Irl ,
Arl,
~).o
Os Jlonto'I ptll'll.l
li 'i'\1 01' i.
t \ntl'H 1111. !lP('rl'tnl'ÍlL (l:I. K cola. pur
'onllc'
: Í1lli('o,

1.",

~,o

Il

."

CIIlIClidlltos ndlllitidu"

!lrilll il'u lit;lt,

copto

elllrnnt ()!l 'intt
no ('CHI'Ilr o

nt
para a

1." Série

ORDEM DO EXERCITO N.O 3

273

de línguas indíg nas, em qu estarão patentes apenas dez
dias aut is da prhnoira prova. ~ os concur os para as cadeira
de línguas não so publicarão os pontos para as
ver 's o critas.
Art. 4G.o Logo qU0 sejam entregues as dissertações
dos candidatos,
o presidente
convocará
o júri para â
aprescntucão
do pontos para as Iiçõcs oreis, tendo em
atenção o di °po to no artigo pr 'c xl nto,
§ 1.0 NNlta
o 'são
-rno iscolhídos os membros do
júri quC' devorãq s irvir d urgücntos e por les distribuídos O pontos
õbr
qU0 deverão arguui
ntar, mas
seui pr de forma q ti oos concurso
para prof 'ssor auxiliar um dos argüente s (~a O profos or efectivo da cadeira sõbr
.uju matéria verso o ponto.
§ 2.0 Nos concursos para profo soro
efectivos a os
colha do argü nt
não poderá recair em professores
o

õ

auxiliurs .•

Art. 4.7.0 'Illpl'
qu haja mais ele um candidato, a
sort
dl'cidirá da ordem por que õlos devem prestar as
sua' prova .
§ únit'o. Em cada dia nuo podem pr star provas orais
mais do doi, candidatos.
Art. 48,0 O. candidatos
quo derem lições orais no
mesuio dia t rt o, nas Iiçõ is, o 1lJ(' mo ponto que será
tirado pnlo cuudidato
quo a ordem nuuiôrica dosignur
em primeiro lugar, não podendo o segundo candidato ouvir a li~, o do qu o pro der.
~ único. A tiragem elo pont <l VNllo llomrr Il.llsistir
dOl ul(IlIlbros do júri
o .. 'cl'otário da E cola.
Art. 40.0 O ntllli(lato qu faltar fi tirar o ponto 011 a
alguma da pl'ova
no dia l hor'a mar('adoH, SC'1ll te r pro\'ollillo o pr \ ie!t'nto do júri, p<,roo o din·ito ao concurso
a qu hOllV r . ido adrllitido.
§ 1.0 li
candidato
unt 'S dc tirar o ponto Oll d
rri~H~ipjur Ill~llrna ela. pro\'a', !lrownir o pr('sidpnto do
)Úl'l (lo motivo ju tifi('ado quI' o iniho ti C'ompar!' l'l', o
mcsmo pr 'i(lent COll\'O an'l O júri, ([110.. \'l'l'ilicada :t logitirni(la(1
do illl pt'd i 1II1'l1 to, p'od(1 (Isp:lç:m', até qllillZO
dia.
o imp(·dillll'llto do. so 'andiduto, continuando s m
int rrupç:ao a prm'u (lo, outros (·<lllclidatoH.
. 2.° ) l'andiclato qU(, pOl' lllotÍ\'o justificado, faltar a
algulIHt prova para qu t..nha tirado ponto, ou qtl(. por
dOI'nç:a, . t'jlt ohrigado a int rrOlllplll' S 1\ provn, dovl'rá,
quando ndlllitid a nO\'1\ prOVll, til'nr outro ponto.
Art. ;) .0 ' ,por 1l1gumn causa <.'." traordill:lria, os actos
1
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já dadas

as provas

Art. :'">1.0 Findn fi última pro,'a, o júri proco.lo im dint.un: nto à votação sob 1'0 o JJlóri to ubsol uto do cada
cau.lidato,

por os ftlras h rnncas

c pretas,

m d lia:

IIrn,a.s,

numu das quais so lançam :IS esferas qlll' oxprimom O
juízo da votucüo, lançnudo-so na outra urna ti,' quu ficam inutilizndus,
para () qll\1 as uruns t rão I' .toriormenti a competente tlúsi~IHlI" o iscritu. f'~-f,'ra bruncas
exprimum
apro\'l <:.0, ('81"'1':15 preta
xprimeui
rl'pro~
vação.

§ 1.0 A cadu momhro do júri serão distribuídn
dua osforas, uma hrancn (1 outra prota, para a votuç: o re peítanto a c.ub 11111 dos eunrlidutu
.
li ~,n O camlid ito ([IIU, nesta votução,
não obtiver um
número
<l" :fl'l'/l
],1'<111<'<1" i''1111I (II
uperior
111, ioria
do número
do votos COIl id 'l'al"H( !tft como 11 o apro·
Y 1110 om mérito
IIh '011110,
A I'L :>:?" 11.1\('11110 ruais do UllI candidato
para um
mesmo car~o a 1'1'0\ or, pro('('dpl' . o hft, '('~Ilidalllt'nt(,
n.
outra \'ntar;; o, a Iiru d{'
tal)I,I('('{'I' a pl'l fl'l'{'m'ia ntr
ü

(I

O' (,Ilndidatos • PI'O\ ado ('1lI rnt"l'itll ali oluto,
A rt. :):L" V{,l'ili{'al"~o Idl :1 pn·fl'rl lll'in \ otHlldo·, o (m
tauta tll'lIaS ljllllnlo!' filrl'lIl o ('<lnd dato, (lp\'llllt!o n,In
urlla
du. as UI'Il,IS t·(' (I, t 'l'iOl'lIll'ntc l' crito o 110m elo

cnda

dulps,

tllIl

§ l.n Para (\HIIl \'otaç'. o distl'jhllil"H' hfl, n (' ,I m ruhro \'ohnt{\ do jÚl'i, tlltltas (I. fl'I'n. qllant
for [li o
c:lIHli(l,tos,
pudo IllllH da: (I. f,'ra
b":11H'a [ltLm
ti. 1'I'"f"l'Plll'i'I,
(I tllllllS n.lS 1'1'. 1:1li !I' pr,·tu ..
\;; :J.o O clllldidato '1111' ohti\!ll' lllui d' llll'ta J
fL'ms hl'an('a
di ,tl'ihllidll
:to' llll'lllbro
do jÍll'i
fi('I(I\o
l'rillltlil'o 11I~1I!·.
§ ~LCl •
lll'nltlllll
('Il11didnto ollti,' r, no JlI'im
crulinio, IIlllio!'ia dI' \ oto.;, pl'(){'pdt'r. , h/I \ II 1\ I
tinio do (luaI spd 1'.'(·llddo (l catldid'lto IIH tio, \'ot
('til

{I

pJ'ÍIIH'irt),
\'i

4,° ,'o nill<la, no

clato

ohti\'

11l1l1'1lt"

1\

e ('lllilldo
t do, 1I!t'

nh'

,).0
I

1'~lIl1d()
lIIuiol'in !Iii ollltu,
tlluto
t' 1"'lItilJio
'I 111111to
(II C da

• (llllll''',

quI' a últillll

Oh 1'( doiH
:

I'

I

doi,

('OlJ('Orl'llll

hOIl\'('I'

ou

IIl1l,

\otru'

t,' .
('IIlJlatp Intl'

Ulai

I

do

Ul

()

(I

t"do

Q

clIldil

fio \ otndo ,

O

t

júd pr

,ou
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dorá ao ex mi' comparativo
do todos rll('~, c votará sopnrudameutc,
sühre cudu 11111, por ostcrus brancas o protas, mas o escrutlnio ubrir-: l' lui só dopois elo f( ita a votil -ão sõbro todos o: c.uuliclnto«, Iicuudo excluldo o que
obuvcr

menor

númr-ru do l'3I'('ns bruncus,

§ G,o Se. ainda, nesta votação, 81' dor empato, proforirá. pt\m ntrar nos I' crutinios do qlle tratam OH§§
e 4,° dr'st0 artigo, I) candidato IJlIO for mais velho.
Art. 5-1,0 bm to la as \'oh<:1 I' sobl" mérito absoluto
O rolativo
dos cnndidatos,
só poderão tomar parto 08 YO.
gnis do júri (l!lL til erotn a· i ·tido u todas :1S provas e
de o erutiundoros
l'1'\ irão
os dois voguis mais antigos,
Art. ;);),0 Findns (I" votações, SNft afixudo, 11a porta.
da suln do' '0111'111' 'OS, um -ditul 1l11'!I('iOll:UH!O, pela 01'doui por 1!l11' derrun :IS prov (18, os n01l1l'8 dos euudidutos
aprovado
om mérito ub oluto c, SI'gllid:1I110Iltll,
(J Homo
do candidato
:1prov ado t III primoiro
J liga,' em mérito re-

a,o

lativo,
Art,

5ei,O

,TO

livro do'

t !'lHO
lá o. n'
por ',tl'lI

dos netos do

COlJ('UI'

o,

IIltados dos tli\'or:;o escrutlllinH,
t cro\'(.'IHlo,
o, os \'oto, obtidos 1'0cada
candidato .• '0 IllI' 'mo lino ~I' rI gi ·tamo as ddih Ntl<;i'I I' , do júri
fur:í. 1111'111;:0, na íntol-Çra, dOR protesto'
(' rl'd. lIIa<; I', do' vogai.; do júri ou Jos cllndidl.l.to~ s 1>", a yalid III dos ll'tos do C'uncurso,
Al't, ;')7,° () .iúri do ('UIlI'Urso, por meio (lo cOII~lIlta,
propurú
aI) ~Iini tl'O dn (~ol()lIia, o eantliduto
!J1H, ('lU
mérito r ·latÍl o, til' 'r . idu ela, ili('ado
prilllf'iru lugar
o far:t acompnnhar
a ,lia propo ...ta lia seguinto dOClllllt'll-

o

'PI'rl·tÚrio

UI ncion:

(Om

ta<;: o:

1.0 Os 1'1'(111 'riou Jlto do 'ullwnlndos por eanrli\lalos;
2,° Cópia
aut(inti('a
<lI) pl'o~r:llna do cOllcuno. das
ncta. (I tOll:. n. • (' I
do ,júri, o do' tl'l'lllO dos ados
do ('onl'ur.O'
3, o
m ,'1'01 piar
di SI rtal:: o do cada ('alldil ato.
S o cOlleu!' I)
'ihir (Ii
rt'1\;
4,° Uma inforrn: c' o c nfidl'llI'ial o <'ÍrC'ull tnnl'iada, tllt
prc,·idl'llt· tio jÚI'i. fi' 1"1',1 do qllll tin·f' ol'orl'ido dllrnlJ~e
o ('ont'ur o c OlJr' a qunli ad
morais li illtcll'ctl1:us
dos ("mdidnto ,
.Art, ;) ,o I) ~(ini ti') (lu
·oI.'>IliaRJ aprovará
proc<' ~() do {'OLlI'1I1' 0, 011,
("I'riti<'ar
(JII' aM prl'!'iI'ri(;1'I1'1
h'~ai, III o fUl'1l1ll 01 1'\':1<1(1, lllandar{~ ub I'Í l' 110\'0 conT

°

cur:;{\,
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§ único. Havoudo mais do um lugar a prover, o tendo
sido ab rto, para todos, O mesmo coucur O, poderá (\ ·te
ser anulado
somouto em rclução a ulgum, ou alguns,
dos lugal'es vagos, se !:!e reconhecer
q uo, cm r Iação aos
outros, o processo fui, em tudo, 1'C'~ular.
Art, 59,0 Os candidutos
porlom uv -rbar de su peito
os vogais
do júri do concur 'o, (I a ostes (' li ito darem-se
por suspoitos,
110S t(11'1I108 pnra O' eft·itos d terrninudoa
no roguhuuento
das SlISp iições de 7 de F verei 1'0 do 18G(i.
Art. tiO,o A uornonção, por concurso, pnrl!. o 111~ar de
professor
6 condiciouul
d tirocínio, devendo êst durar dois anos IIetivos do co mplur« oxorcício.
§ 1.0 Findos os dois auos, o eousolho escolar proc oNá
a votução l:ll)bro BP a nomoacno, 011 provinn-ntn,
e
dev , tornai
delinitivo, !:lO SII deve prOlTog Ir o tiroclnio,
ou so se deve abrir 110\'0 CUlH'UI'SO, (I rum ,tt'l'Ú, ao ~Iilli.tro dns
lulóuias,
Ulll part'('t'r
sôbn II :v_,,,idu'ilh(l(\ do
profussor nos a('IO~ do scrvico
Hlur o z.No (' cupacidad( <jur tl~nha dplllonstl·lIdo.

*

2.u (llllllldo s(' ti!'!' ulg-utlllt vnga d(1 prof(\:-< (Ir l r(••
ti\() u <:Oll!i ,lho ('scolar
propo\'ú ao :'Ilinislro da.
16·
nills
a llolllPa<:flo
do proft'SSOl' <lU. ilillr (lo 1'1' l'!'dl\'o

grupo, d"stll' <jU(', f"('('olllll'cidalll\,lItl',
's. I' (lr()fl'~ !lI' t .
nha pl'('~tad() 110111snn-i<,'o ('01110 Illl.:iliar I' IIpr( "('111(' um
ou llIais tr:lbalhos
:-<lilll'o :t~ lII:ltt"riní' (lo progrlllllll ti· ('adt'il':t a, prov('!', trahalho!"! í.... (1'1(' o ('ollsl'lho ( coI r
cOIl<;idpl'(' ('01110 PO.II'II.IO
sC'l'\'ir dll l'OIll)l
ndio 011 d
l"}lo.'itor pum II ('sllldo do )I rogrll IIIII tia (·H(II,im.
~ :\." .\0 dil'l'('lol' da I~~~cola ill('IlIllIH' tllllllH"llI f(\Inptl'r
no :\Jini tI'O (b" ('Olt'tllill", jtllltl\lll(\lltC'
('0111 o pal'l\('( I' do
cOII;(\lho, IIIlIII illforlll:It:1 o ('i!'I'lIll,'lltlll'i:lI!n
a(' '1'(':1 (ln ml\Dl'il'a
('orno o pl·()r(·H~O\'
hUII\'I\1'
d. t'11l1' Ilha l(l
[nndo IIIngi';I('rio.
Art. lil." () ~[illi"tro
1111' ('OIÚlIi:l, ('111 fn' dl\ t, rlo(,lIl1l1'llt()~ fI do par"('/'I' flllld:lllIllIlt: do da , ('('r('taria { (Irai
('!-\

I

,

~«('

do :\Iilli 11")'i",
do-a dl'finili\'1l
fl,itos da Ipi.
J\I't.
c(lnll'

('011fi r III II 1'1\
110

():.!." A lodo"

p ·di\'lI ..

()

1ll11lttlllos

,

011

prilll(.iro

o

('1\

II

0,

u,

li
tiO,

,

torollU-

pnra

(

111,11\1.1'0 dn Il('tllnl ('or)1o dodirl·ilo
itunt;l'I'
r( _

tod()~ ()
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CAPÍT LO VI
Das atribuições

do conselho

escolar

Art. 03.0 A r ünião dos professores
cm efectividade
de regência de cadeiras, convocud a para objecto do serviço p 'lo r' .pecti. O director, constitui O COlHI lho scolar,
§ 1.0 O COlHi lho l'. colar
pn'sidillo pelo director da
Escola OU, na uu ausênciu,
pr-lo (lrol'\'ssor efectivo mais
é

Antigo, e d

ecr tário

S 'Ill

voto sr-rvirá

O

soerotário

da

Escola.

§ 2.° D toda' a,' ;;0:0 '8 <lo conselho
colar se la
"!'ará 11. I' ' pectivu acta, qUI, depois do aprovada,
será
assinada pelos profl' ',01'08 preseutcs.
Art. ü4.o Ao conselho
i-scolur compete aprovar
os
programa'
da div rsu: cudoiras, elaborado,
pelos r08pecti vos profl':. 01'\'" bem ('OIllO os ho rúrios das aula'
quai:qu 'r pr0l'0 ta tiL' ~alt(lJ'a<:; o no ensino qu a
exp 'l'ir'll('ia f:t<:a ucousr-lhnr . ES.'I'· I'I'O~I'ulllas, horários
propo. tas , 'r; o nprl',I'lltado,'
h . an(:i'lo do Ministro
das Colóuias c o. horúrios
\'1': o «laborudoa
de ucõrdo
com a dil'l'('(:: o da So 'il'dad( <lo (h'ogrufitl emquauto a
l<...Hcolan, o tiv 'r (lilkio próprio.
,lIllll·O.
('011 olho
seolur f!o!lp!';í 81'1' também ovontllalllll'llt('l convocado
pnra trutur dos meio a adoptar
pura melhor Illilit.:l<:: o do, recursos
ugrlcolas,
industriai.' 'colIll'l'cini'
da colónia
( para auxiliar a propaganda do. int!'r\ SI" voloninis.
,'('IIlI'I'(]
qllo HCI trat(
da
aplit'u<:lo 110 di']lo lo no artigos :!.O (
d~HI d(,c!'( to
li rú o cOll~I,lllO ljlH' dtll('r1l1inarú (' 'sa :'plica<:ão.
Art. li~).O
'011 plho l'.l'olnr
ti, ará ()!-I dias parll. 08
e.·IlIlI!'S linni: da' l'ud im' (] lIoJnoarA O!-l vogais que,
com ~ 1'1 pI.! ,ti\'o pro!'l' ar, furlllul':'to o~ júris do (va-

a."

o

mos hllui. .
.Art. CiG." J·.rn toda

n. l'l :OIII<':Õl'S (!'1l1 iII! I'fimlll, ou
po. ,:1m illt< rfl'l'ir. ('0111 a arlllliuistraç,
o intNna dn Soo
cil'd:ull' dll O('ogrlllia o ('011. t'lh) I' ('olar proc dorá me·
diante }lrt'\'Ío <tt'Ol'\lo com li dil'l't'c;. () da mo ma Sociedade.

\P!TULO

VII

Do director ~ Sl:a atribUições
Art. G7.o O (IiI' dor !ln E <,ola ('ololliul <', nomolLdo
p lo ~Iilli tro <ln 'Mmin
no" 1<'I'1I1ot; do urtigo 1." da.

I·i n.o

GI, d

:,n

do Ago

lO

de l~HU.
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§ 1.0 No impedimento

ou falta do director
suh tihá o professor
mais antigo.
§ 2.0 Emquanto a Escola estrver instalada na Sociodado do Geogrufia,
as funçõos elo director
continuarão
a SOl' oxorcidas pulo presidente
daquolu Sociodado.
Art. (J8. o Computo
ao di 1'0<:t01' da li~scula:
1.0 Cumprir o fazer cumprir as leis I os r gulnmontos em vigor o as 01'1[1'118 do ~Iini~tl'O das Colónias;
2.0 Dirigir suporkn-mon to a Escola,
su periutondon
O
na administrução
o na polícin intoruu do ustnhclccimento
3. o Fiscalizar
O ser viço do todo o pcssoul
da Esc I
o fazer cumprir os programas
(las cadeirns ;
4.° Corrospouder-so
com o Ministro,
por intormódio da
Secretaria
(~l'!'al do Jlillist('rio das Colónias,
:\ qual comunienrá todas as ocorrõncius o as irrosruluridade:
praticadas polo corpo docente.
5.0 1~1\\'iltr', nuuulmento,
ao Ministro
da!' ioI6nill',
tui-lo

ç

relatório

sõhro o movimento

oscolur,

técnico

cconõ-

mico da Escola;

G.o

('011\,0(':\1'

OXOCII
tal'

as

o prosir1iy o conselho

oseolur,

fazendo

snas l'l':.;oIIl<:?'I'R;

7.° 11~m caHOR urgl'lItt'S,
tomar ns rcsolucõos couveniontos, dando, cll'I)()is, conta ao Conselho F!wolar 011 no
Ministro dm! OOIÓlli:ls, ('OIlf'OI'1!I0 :IR <·ir·('III\~t:ill('ias.
§ úuicu. O director
da I'S('OI:l prop o rú ao ?\lilli ro
das Colónias, por inlcintiv»
própria,
011 do conselho
O _

colar,

todos

ensino

miuistrudo

os molhoramontos
na

c()llsiderado~

útei:

no

li:scola.

CAPÍTULO VIII
Dos professores e suas atribuições
AI·t. (i0.0 Rito devores dn~ profossoros l'li ctivos :
1.0 Hl'gpr n~ !'osp('(!tivlls ('adl,iraR (\gundo o progr.mas ti pr()\':uloH ;
2." I·'azl'r parte dos júris dos ('.·:lllH'l'l finai!!;
3.0 As~istir a slllu:tlllollttl
:)s H('H~()(" do ('O li ' lho
colar' ;

4.° FOl'nllllnr' ü npr'('sl\ntltl',
allllal1l1l'Ilto, ao ('on. t 1110
scnlar, o progl':tlll:t dns llIat('rias daI' lia 'aI! 'ira,
inoiClUl!lo, sl'lIll'l'n
quo :IS jlllg-Illl
pl'()\'pifO II .• qllai qlll'l' alt _
rlL~iH's tt'lldt'ntt'H 110 :q)PI'f'ui<!o;IIlHlllto do (11 illo;
:}.o Ftllof'l'

to d

partI do. júl·i .. d,

l'OIl 'tlr'. o 11111':'1.
pl"o\'im

q ualq lio!' ead ,ira da }i:seola;

n
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• o Fnz r parte
de quui . (Pll.' r comissões relativas no
sino mini trado na Escola ou fi. sua adiuini ..trução interna;
único. OR profos: oro auxilinres, quando regendo a
rc pcctiva cadl'il'a, têm de' ('1'0 idõnticos aos dos profosores efectivos
!: 'Illpro
o do u." G,o <lo presente
artigo.
Art. iO.o O prof" !SOl'qut', ' !li 1Il0tÍ\·0 juetiíieudo, faltnr a qual 11 I' dos devores qllo III< s: o proscritos
não
rocl'ború o \' ucim n10 do xorcício ccrrcspondonto
ao poríodo cm quo fal tar.
§ único .. :0 fim (}e tr
falta: cousccutivns
o professor dev rA pnrticipnr
ao director
da Escola quo não
podo, tt'mpor:tl'iallll'ut(\,
contiuuur na ('f('(·ti\'idadt', a fim
do ser clc\idam '1110 uu .tituido oniquuuto perdurar
o
u illlpeclillll nto ,
Art. 71.0 ·0 C~ o (h imp dimr nto t importuio do prof ssor f' ,ti, o do alguma .aduiru SNÚ a rogência confiada ao uu xil i r do r poctivo grupo, quo receború a
D

gratífica('1to

Art.
~unndo
nÍ\ois,

corr

i:?,o •'a'
n~o h.ja

,p ndeuto.
faltn ll(·illcllt, j (10 po soaI IIOI'Cllto, e
lia o ('ola pr Ires 01'(' HII.'ilial'(H (lispo-

ainda quantlo I1UO !tuja prof HOn'!i do llllo :\Iini tro da'
oI6niu,.
oh pl'OpO ta (lo cotlR01ho
. colar, 1I0IlH'al':í 1)1'. OH idÚIH',t p,ll'a <!".l'mppnhar
interm:tIlH'ntc a' l'(\ Jl cti \ 1\ f (!' l , mas (' ,a~ 1I01llca~õcs
(!~(hl<'al', o irr mi . i\"(~lm('llt(
logo (1110 dl'sapal' '<;J.lll aS
ClrCIlIl. tân(·ia.que,
11 t rmin! ramo
Art. 7:1.0 \
li 'na. <li l'iplilllll'.
:lpli(,úwlis
ao pl'Ss?ll.l doc 'nto .1lo fi li II rI' pc<"tivamon tI' s(' a('hanl ~loIgnll!la
lia It>rrj -1111;1'1.0
vigelltu
para 08 h\11tl'S (I prolosor~\ do 111 titulO • 1l[)I'rior '1\) 'nico o 0.0 Instituto
Sul> rlOr do omórcio d Li boa •
011

UUH.

•\P1T LO 1..."
Dos alunos e sua matrícula e disposições
relativas ao ensino
1'1. 74.0 Hã dll

nr;o.,

a . nh'r:
(1) rd inário
b) l"i\'l' _.

d( nlullos

om qunlqu

l'

dos
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Art. 75.0 Para a matrícula,
como aluno ordinário do
curso geral, é necessário satisfazer às seguintes condições:
1.a 80r português;
2. II 'I'or o curso complementar
de aciências ou de letras dos liceus;
3.11 Ter de 17 até 35 anos;
4.11 Ter bom corupor-tarucnto moral o civil atestado
pelas autoridades
eompetoutes;
5.8 Ter regular aptidão física, não sofrer de moléstia
contagiosa
o ter sido vacinado há monos de sete anos.
Artigo 76.0 O Ministério da Marinha poderá conceder
anualmente
licença ospocial para so matriculurom
como
alunos ordinários
no curso geral colonial a cinco oficiais
da armada
(primoiros tououtes, segundo
tenentes ou
guardas-marinhas
tirociuados), que eatisfaçam às condiçõos do artigo 75.0
§ 1.0 Os oficiais que desejem matricular-se
aviarão, pelas vias competentes,
os seu rcquerimontos,
devidamente instruidos, à ropnrtição tio pessoal do Comando
GoraI da Armada até :31 de Agosto.
§ 2.0 Excopcionn.lmente,
no ano da publicação
d 8tO
decreto, poderão (lSKOS roquorirueutoa
01' entregues até
o dia 1;) do Novembro.
§ :3:) Serão coudiçõos do proforõucia para a cone l:lf!!1.o
da licouça :
1.0 Tt-r qualquer louvor ou cond 'coração por serviços
prestados
nas colónias;
2.° '1't>1' servido j.t MS colónias;
3.0 Tor maior número do habilitaeões ;
4. o SUl' mais novo.
Art. 77.0 Os oficiais do marinha. matriculado
na Escola Colonial conservam todos os voncimeutos n quo t nham dir ito p"b sua patente,
Artigo 78.0 O Ministério
da GIIOl'nt po(l(,1':'l oucod r,
anuulmonte, li '('nc;a pS[lt'cial para Hê mutriculnrutu
, como
aluno
ordiuários,
110 CUI"O
gerul colonial, a dê;'. oficiais
do oxórcito (lo patente não superior a capit! 0, 'lU satisfuçam UH condic;ü(,K do :tl'ti~o 75.0
§ único. Os oficiais 'I ll\ dllH [cm matri ulur-so pro od rão do manoirn an,Uog;L à prl\(·pitu.t!1:L paJ'l~
olieil1.i: do
mnl'Ínha n . § 1.11 ( :3." (lo nl'tig-o 7ü:), aplicando(-lh
igualm ~nt n. O'!\l'Il,ntia
tl'lignnda no tu,tigo 77.°
ú di pos to no § .0 do IIrtigo 7ü. o
Artigo 79.0 O Minist(\I'io dlLs
o16nial:l p drrá \ n •
dOl', anunlmont
, li(' nc;a sp ·ial pnrlL'
matricular lll,
(I

1.' Sória

ORDE~I DO EX:€RCITO N.C. 3

2&

como alunos ordinários, no curso g ral colonial, até seis
do St'US funcionários civis das categorias de amanuenses
ou terceiros oficiais, segundos oficiais e primeiros oficiais,
que requererem
essa licença, desde que satisfaçam às
condiçõos do artigo 75.° o tenham demonstrado
zêlo e
competência. no UI' empenho dos seus cargos, sendo condiçi'lrs de preferência,
para a concessão da licença, as
discriminadas
no § 3.° do artigo 7G.° do presente decreto.
§ único. Aos r ferido funcionários
quo froqüentem
a.
Escola Colonial serão mantidos,
durante essu fr qüêneia, os vencimentos
do categoria
de oxorcício quo se
encontr m percebendo na respectivas repartições do
Ministério da. Colónias.
Artigo 0.° Os govt rnos das colónias concederão, anualmente, licença especial para virem froqücutar o curso geral colonial, couro alunos ordinários,
aos funcionários
que, sati~faz(mdo à: condiçõe
do artigo 75.°, assim o 1'0queiram
dentro dos rguilltt's Iimites :
a) Das colónias do Angola. o Moçambique,
ató quatro
funcionários
annnlmcnte ;
,
b) Das colónias da Índia,
abo V'1'u o Guiné, ató dois
íuncionúrios anualmente.
S único. O fuucionúr ios do q II trata est artigo recoberão os vencimentos
corrospoudentes
à situução
do
licenc;a graciosa e terão direito ao abono do pasaagens
na ela ,;0 (lUO corresponder
li. . lia categoria.
Art,
1.0 No orçamonto d cada colónia dov rá, sompr
<tu as circúnstãncins
o permitam,
801' insorita n
yor~)~ n('c('ssúria para custear a vinda à metrópole do
indivíduos pobres, naturai
da colónia, o qUI) pretendam
freqi.iC'ntnr o curso g 'rui colonial 011 o iutso para colonos.~ cmp1'l'gndo dr omércio, conformo as respectivas
bablltta\( e , at!'· a ('011('01'1'ncia do nílllH'ro quo o go\'ornatlor, cm Oons!'lho 110 0\ 'rno, tL'ur, n, o podondo
contl1:10 ir nU'ln d tr(\s.
§ 1.0 Toclo' o, ano'.
rllo ah rto~, III ca<l:\ colónia,
conc~ll'sos docnmont:d
]1a1':\ }len ionistn
pohI'{ s, senuo
condição de pl'ef!'r !leia O maior número d habilita.çõos
e a. maior 0S('USSC'Z,I( 1'l'cur.08.
§ ~.° A y!'rha a inscrl~\'('r S( rá do :?O' m("!1snis, duruntl' qll:\tro anos, para c:\ll: um dos IH'llsioni tas pobr ,:\1 ~m da importll.u('ia cOI'r('spotl,h'nto às pasHllgons
de vioda
rl gn' 'so em :?I\ cl:l. ('.
§ 3.° A v rba n <lU
r foro O pnr:ígrll.fo antecoden-
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to, consideruda
como subsldio,
scrü multiplicada
pelo
coeficionto de cm-estia dr vida quo estiver cm vigor pura
os fuucionárlos da motrópo le.
§ -l," O peusiouista
quo porca qualquer
dos ano do
curso p(\rdllrú, 11 não s('r por doença dovidauieute comprovada, o direito it pensão.
A rt. ~:3, o Para a matrícula
como aluno ordinário do
curso pura colonos li cuipn-gados
(lo comércio as condiçõcs são idõuticas :\8 p roscritns
no artigo í,-)," <li:! to
der.roto, com O,'I'('[!<;i1o !Ia :!,8 <]\11', nosto
C, so,
Ó
substituída
pelo :3." ano do curso gcrul (los liceus ou
por huhilitaçào 1]\1(1, por 11'i, lhe Sl\ja ou venha a. cr
e q 11ivul t> u t P.
4.rt. 8:3.0 PUJ'tl. a mntrtculu, como aluno livr , cm I1na1qlH'], dos cursos ]lruff'ss,ldus
na ElSCOI., ~ IH'CC:';:-;ÚTiuatisfazer I\S ~('buillt('S ('ondi<.,'(('s:
1." '1'('1' exumo do ~).()'nno do <.'1I1·~0
gllral do' liC(IUS
ou diploma lt'gallll<'llt(' ('qlli\ alento;
2.° BOIll compuruuucutc
moral ( civil ut sta.lo P 'la.
autoridade
cnmpotr-uto:
B, ("'rtifll'adu
do rt,~i~to criminal:
.1.0 , .. () sofrer dll 1II(J11"~tia eoutagior a o tor 'i!10 vacinado lrú 1Ill'1I()~ (h- :-;('Í(' lIIlOS.
Art 84-.' Os lIlulaoH liv r'tlS potl III freqüentar
qunlqll r
I.

di~('iplilla
,('111 dirpito a (' ·all1!' tillal II la , llP! 11
un: 1(','tudo
d(1 fl\'(liiC'IlC'ia, q\lLl 8tll'Ú, [Iortllutu, 1'i"uro I\llll'llt
obJ'igatória.
;\ J't. K). o A nll rllll'a t1aH li \lIa!; l'l"diznl'(1 11:\ ('om
11..
sol('llidad('~
dt tf'I'llIilladus p('lo ('Ol!. <'111lJ
ui r, ,! 11(10,
n(ls~a o('usiao, Pl'ol"'l ido o diH'lll'SO ti ,'1I/li{ IIt;a .l ('111''''0
d\lm
pl'ufpi'\~or quI' fi COII~(IIIr{) "~l'ollll' IIrll\ i.1l1l('lI1! ,I Si l'llIlrÚ,
('olll'(·,.i<los os pl'('lI1io 0\1 dil'till<.,' '8 curl" ''
pOllclOIlI!'s
ao I\lltl'l'iol'
:1110 lpt'li \'l).
AI,t.
,'(;,0 () ano I(,{·ti\'u ('OIllt't:1I I'tn 1:) d
utubl'O
I

torlllina 0111 :W d" .Jullho, Rah-o (':1 .. 0 .1<, f'or't,:lL 1l)lliol'.
§ único. ~ii.o fPI'iados, ltll"1ll dll dOlllilll!o (' do. feriados nnl'ioll:lis,
os dillH ~4 (1(1 I h'zPlltlJl'O a j dl JatJ('iro,
O do "úh:ltlo dn HlIllIll:-l a dOll1incr<) dI' I'u 'l'OPIn.
A rt H7," O ]lr:lzo para al)('I'I\lI':I da: 1 I,ltri '\11: , (l"ddallll'lIt(
anull('indo.
irá d!1 1:) a :~I}d,' .' 'II mh,'o, I Ó
dUI'Il!lt0 (,1(\ PO(I"I',lO
,'I' rI" ·I,idus n
1'< fj\! l'ill](llIt
1.0 f.:stl Jlrllzo l'0tlllrú
1'1' III) litil'lIdo
1'<'10
quando ('in'llIl. tfill<'ia~(~pt'!'illhl o ti t I'lIlinf'lII.
§ ~.o l.,,'('(lpl'ioll:tllll(lllt(,
!lO ('01'1'('111,·alio (1 lü~ü
}lrolTogado (,
1>I'U;':O atú ao dill 1j li ..~o\' mbro.

rn

Art.
8.° O horário das aulus, dopois do aprovado
pelo conselho escolar.
será submetido tt aprovação do
Ministro das Colónias.
A1't. 89.° O onsin» (, ministrado em licõcs, repetições
orais ou escritas, UH'lllórias o trubalhos práticos.
§ 1.0 Em cada oaduirn t('6ri a, ou parto do cadeira,
do curso gora! colonial haye!'ú n-os aulas por semana,
o nas do CUI'SO do colonos I' empregados
do comércio
havcr:í, semanalmente,
duas aulus pelo menos.
§ :3." A durução de cada aula nas cadeiras de línguas,
e quer em 1i(,'11.0quer cm rOjlPti(:i'lo, serú (lo uma, hora. O
IDcia. As demais aulas durarão hahitunInll'nto
uma hora,
IDas a sua duração
po(I(·rú ser cvontuahuonto
prolongar
até lima hora c meia, quando as necos .idados do ensino
assim o imponham.
§ 3.° As rppl'ti<;i'\0s, orais 011 escritas, realizar-ao hão,
todos os m('~l' " 1I0S dias (' horas d,IS aulns.
§ 4,° O COIlS( lho I scolur P( d!'rú também dl't rminar,
aos aluno,
visitas ou 11Iiss()ps <lu estudo, ouvida previamonto, para d'('itos do disposto no artigo 107.° do prosento dPCI'\'tO, n (lin'('c:i\o da Soeil'dadó
<ll\ n(,o~l':lfia,
CllIqllUIlto a E.'coltl. C'oloni:d não tiver orlifleio :1!,Úpl'ÍO.
Art, 00.° U~ alunos dll E~e()la Colonial terão pNllli _
f;rtO parn frl'Cjiilntul' a bihliol('('a (' o :\fllseu
'olonial do.
ocivdtule d" (l('ogl'afia, ~ulJordinal1d()-"e pOI'l~m l'strita.ll)('nte uos r('''ldnJll('utos
(' uso,' pstalll'l('cidos p<,la dir('('<:ilo da 'ocil'dado dI' Gl·ogl'dia
para o regime de::;ta.s
sec<:1'ícs.
0
Art. 91. As rl'pptiçi'\(" <,:('ritas :fto provas obrigatória.s ]lnra todos o: alullo li d('\'l'!ll ~I'l' sl'mpro feita::; cm
pap 'J timbrarlo )ll'la ,I'erptal'iu
da Escola.
Art. n~.o Sl', pOl' motivo justifi(':tllo,
algllm aluno faltar
li qualCjl1l'1' rflpt'ti<;ao oral ou eSI'rila,
ou a Cjualqul'r traba.lho pl·úti('o. 011 ti\'('I', por doellça, dl' 50 rctit':I!' :tllt!'S do
t0rmin/ll!a
al::rulll:l (!l'S 'as prO\'iL , marcar·::;o hú 110\'0 dia
para prl':tal' Os. II prO\'<I.
§ ~llli('o. As falt 11, t<,I':\O d( . (>1' .i li tiflcadas por atostado
ID(,(l!co 011 por outro dU(,llllll'nto Il'::ral.
Art. D3,u A I f!'SllJ<:a do :.lluJJos { obl'ig:ttú,'ia om
toc!ns a rr>!lNi\õ('
orai
ou (' '('I'ita~ o nos trahalhos
pl'<Íticos marcados
p!'lü rrof('ss~l·l'.
Pl'rdo o 1l!l0, ('lU
cada caclcir,l, o aluno !iII \ faltar a mais de UIIl CjllinfO do
núnll'ro eh dias df' aula; aqul)(I '111(\ tiy!'r lll{'di:t illf(lrior
a l't valol'C' , ou, ainda, , qlll' tE'nha ticlo dual'! notas do
zoro na' provas qll hoU\· r IH' ·tudo.
I

I
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Art. 94.0 As lições, repetições,
memórias
o trabalhos
práticos
são avaliados
pelo professor da ruspcctiva cadoira. Os exames
finais sorão apreciados por um júri
composto
de três professores,
nomeados pelo cousolho .
oscolar,
um dos quais sorú sempre O protossor
que osteja regendo fi cadeira a qll(\ ('sses OX,llUOS diz Lll r spoito.
Art. 05.0 A avaliação das provas oscoluros d qualquor natureza Ó Inll~uda no 1i\TO 0\1 cadornota respectiva
e significada em valores desde O fi 20, pelo modo scguinto ,

O

fi

4 •

mau

5 a 9 .
10 fi 14

1ll<'<I íocr

15 a 19 •

suticicato
bom

20 . . .

óptimo

g6.0 As propinas o emolum mtos
serao os sogtlintos:

ArL
Escola

<L

cobrar

Propina do ahorturn do matrícula em cada
um dos quatro anos do curso g 1'<11iolouiul
Propi na do oncorraruonto
da m ut rl culu pH ru
eleito d oxruno final oin cada 11110 do curso
gN:t1 colonial
.
Propina
do abortura
do matrícula
«m cuda
ano do curso para .olonos o t'lllpl'l'gados
dp .omórcio . .
o

o

Propina

de

ofcitoa
CUj'so

•

•

•

o

o

•

•

o

•

o

•

•

o

•

••

•

••

30 00
20·

O

Ir): O

do llItltrfl'llla partt
íinul em cud:t alio do

011('('j'I';)II1(\l\to

do exumo
para

o

p lo.

colonos

•

•

•

•

o

•

•

•

••

10· 00

Propina

anual pura os alunos livres lH'la al)( rtutu dn matrícula
m cudn auo clt\ qualquer
elos

CUl'SOS.

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

.'

Emolumentos
p -las cartas do curso imprc stias peln Escola, ('ada diploma . . • ..
I~lllllII11ll011tOl'i polns CPl'tidõps rl ado" tI 1'1110
til' llHl(l'f('ltla, !'t(' .• ('IHln • • •
Emolulllolltos
lHlI' cada IlllO ti bm;Ca,l\
t'1'pto
o

O

ano

•

COI'!' II to

12
7:'>1,0
:.! ~)
, ,)

APl'J ULO

•

Dos exames finai
Arto Ú7. o 0" <' HI1ll'S (lns di, ('l'sll.
oloniul J'(lllizar,sl
hao 110 111's dl\ .Jul1ho til
lU o ha\' 'l'à 8(111 o s~n . pOl'U ti I' HIII(' •
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fixado o

serviço do xumes,
erão afixada,
para conhecimento dos
alunos, as respectivas pautas, que indicarão os dias. os noIDl'S dos alunos :\<1 lllitidos a ex.uno O a com po icão dos júris.
§ 2.° Os alunos l' 'I'ão sempre intorrcgados,
no exame,
sobre a matéria das cadeirus,
O tempo do exame, para

cada aluno, SPI'Ú de meia horu, mas poderá prolougar-se
mais quinzo-minum,
quando O júri assim o entenda
nC'cessário para melhor avaliar os conhecimentos do aluno.
§ 3.° 08 intol'ro"atúrio
incidir, o sõbro 11m ponto que
sorú tirado à sorte viut e quntro horas antes do ('X ame
e sõbr
p<lrto vaga, fjlH' será coustítutda
POl' DO(:Õ(IS de
toda a lllatl'ria professuda duranto o uno lectivo. O ponto
no me mo (lia !< 'rú comum a todos os exuminnndos,
cujo
número não dl'Y( rú, 01' linàriam 'llt(.I, xcedcr t1'(\S.
§ 4.° A cl as. ifi(';«:ào dos (X:lIlH'S far-so h,i om acto
contínuo após a terminação
das p1'0\'1t8 por todos prestada', Com notas dI' zvro a vinte vulo ros, ficando entendido que a. lllt"dia inferior a dez valores correspondo
à
re[ll'o\'nc:ão.
0
§ 5. As fr'I(.'r:i'I('H iguais ou sll1H'rior('8 a meio valor,
na 1Jl<'din, serão ('ollta(hs COIllO III1l valor.
§ 6.° Em S"~lllcla à votação, liI'rá lavrado no respectivo liyro o tr'rlllO do (\ ':Iml', o qual devo ser ussiuudo
por todcs o.. IIlt'lIIbros (lo júri.
~ 7.° O aluno fI"l' faltar no ('.'aulo no dia hom marcados, dl'\,pr.'t .iu. tifi('ar illll'diat:\lllC'nto
a sua falta ('on.
fOl'mo o prr\~('I'ito 110 pnrá~l':d()
~,o do artigo 9~,o do proSf'ntl\ (h'l'l'l'to !' nl'::"
('tI. o s('rIÍ nO\';lIlH'ntl\ inscrito
para
exame, qu t('l'ft lugar no último di:t dt~ <,xalll<' da l'(\specti\"lt cnd,'irn, nào POdl\lIdo por(\1II st'l'vir do ponto pa~tl.
êsso C','amo [HIIl!'lt' <jlH' IHIl'\'PllturH o !lluno hO\1\'C'sS(\Já
tira(lo à sortI' para 11 pl'O\'a 1L qu" faltou.
§ 8.° Entl'(' OH pouto: prl'parat!os
pelo prof('Rsor da
c:l(il'im, o ponto JlIlI'a C:tll!~ t'X<lIllI' :<'I'á tirado à Horto,
2+ horas lIntl'S do (1.":111)(\, p"lo prillll'il'o alllno da tllrma,
com a tlSl'IÍ.tl'n('ia do pl'Oft'sSI)f' d,'mais pxalllinaru!o8,
bC'1ll COlllO (lo • ('('I'l't:írio da )':s('ola, qUI on\'inl'ft, irllcdillbmcnt!', c{'pia do pouto ao. outros lllcmbt'oH do júri.
por

(I

APl'n-LO

~'I

Programas das cadeiras
..\rt. fl8,o O. prol-trallllls
<1n ('Ilr!piras proft\8!'1a(lns na
E. cola,
Sl'Jl1 prl'julzo d,' nltorll<:õl\S quo Illtoriormonte
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ser, o os

GOyf\1'1l0,

(L" o 2,- parte)

Geografia oolonial e moteorologia

A-

Colónias:

no respectivo continont
ou part do
Mundo ;
b) Latitudes e longitudes (\. trema. ;
c) U('ta ',10 com u mnr ;
d) Origolll do 110111(1;
e) Coutôrno - pontos extr .mo s, limites naturais e políticos.
B - Configuruc! o gl'I'al :
a) Costa 1Ilal'ltill1n- ]ll'aias, ribn: , cahos, cab dolos, portos, cstuúrios, 1:1"0:1" ulhufoir
,
duuas, ('{('.;
li) Arti('1l1ac:<h's,.
ilhas próxima
<ln. co ta ;
c) Forlllas do solo: hui: a , planl<'i( • clumn ,
lnlus, vales, 1lI01It(·S, SI']',.,
plunaltos, plunurns, :u·ltadu.', otc,
1_
Oc ologia:
('oll1po,i(,'. () do 1'0]0: rocha,
minério I
t('I'I'l'II()~ cultivndos
o incultos, o (',11111'0 'l, lezf riu, fi
a) Posição

11 ('!tIlI'I)('(':1, u a n hu ra , (,ti',
g;ltldal'H,
I) - Illdrllgrlllia nuuítlmu. Pot:1ll1ologin.
l~ J)1\'j"o's nnturnia (l'!'giõ('s),

II - (·Iilllarologia.
G-A íloru.
H-FaullH:
A vicia animal:
li) PlI(lul:lI:, () hum.mn :
di, trihutç: o pelu

I'

l

llmn

S('lI

I'

'''iõo,

I - Linglla.
J - Hl'lig'i o.
K -

L11{ -

o pulítien :
(/jl>i\i (I :.\dlllini trntivu.militar
~rigra<:1 illlll'il ru :
") P 1\ O.It: t' princip i .
oJll{'rdo (I II 1\
II'
(I) ,'ia, ( 11l1'io' dI' eomunicr c', o ;
b) .\gl·il·lllturaj
c) Illclú Ida;

Orgllllizac:.

IA~

('''II('

ri)

\rt{ ('
U

ulno

(J'

p""(':I,
ai:, o,
r:d: ~ 'ografia hi

('(!til

tOl'j

'a, J!o!íti '

lONi.I,

cl

'11&

1.' Série
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SECÇÃO II

A - Viagens e 0.·plorap,Cles scicu tlficas.
B _.,.Reconhc('imr.lltos
topogrúlieo '.
e - 'I'r.rcado do itiuerúrios.
D - Cartogru fi a,
E -. Ictcorologtn.
SECÇ\O nr
Rola~ões entro Portugal

c as suas colónias.

Colonização

ell1;.;~ifi('ac,:fto
(I, s('ri<,:ão ela. colónias
sob O' pontos de
vi. ta C'(·Or.ÓlIli('o,
político c civil,
eo1r1nin l)(lJ~a do Congo.
tilidado das colónia' { comércio colonial.
Rr<rilll!' das torras r-iu "oral. H{....ime das terras nas colónias portu'.lu''':l
•
Eruigrac;ào humaun.
EllIignl(\fto ti ca pit i .
Sll~tl'ntaçllo
das c ilóuiu .
SitWl(:,1O lillllli' irn da ('olúni(l'l portuguesns.
A mão <lp obru na colóuias.

A

('('oJ)olllia

11:1" ('OIÓlli'IR.

O iII }llJ.'to ('olnnilll:
im po: to' directos O indirectos cm
\'igor !la .. ('ornai .
Loi do ('l)lol1'lto nus no a colónins.
Qucstüo illdr~Plla da .\rlÍe:l do 'III.
COlllpanhias el, ·ololli1.[I<:<IO.
..Antig lS COllll'flnlti.l por ugucsns ; compunhin s po~·tt1gno"as na :t<'!Il:tlitlaul', ('''II('('ialllll'lItr Il~ compnnhias
ma.i.' t{lti('1l a dI' uurior illtluí'lJ('in na ecouomia coloniul.
A(hnilli~tl'n<,:1lo ( "0\ {Imo d .... ('olónia!!.
])<,ú'. a lIIilibl',
r. torior ( interior
10'1 colóuins.
'i..h·lllas ('ollllli ..li .
Esf()rço (\ n' 1l1tallo dn rn d 'rlla ('olonizaçao pOl'tllgllI'Sa..
(I

:1..
Administr

1-

C\[)EIIL\.

oão o 1e'"l la ..ão colonIal

Dl'monstruç. o dn II(
entul' 1l1l11H pollti
1m'
i tIlica.

l'l
ti.

' idad •• ii CIIl lortlli!:\1
. () ascoloninl d(l!initln, firmada cm
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a elabora~ão do novo plano colonial:
a) Sistemas
coloniais e sua critica.'
Condições da sua aplicnção ;
b) Golpe de vista geral sobre o ultrumar português nos seus múltiplos aspectos;
c) Relações tinoncoirns e económicas
entro a metrópolo O as colónias,
III-Funções
do I,jstauo na colorÍiznc;i1o política, ocouómica o educativa.
IV - Função politica do Estado na colouizaçüo- Noções
gerais sõbrc h'gisla~ão colonial.
A- A administl'Hc;àO colonial frnucesa :
a) Admiotstrnção
das colóuia
na metrópole, Ministério das Colóuius o
scrvicos anoxos ;
b) Actual l'OIH'l'sl'ntaçüo colonial no
ISl'1lado, na C[lI11Um elo Dr-putados H no Conselho Superior das
Colóllinsj
c) Resumo histórico do direito constitucional Irnuc s para as colónLus
desde a prhuena
ropúbli('(\ j órgflo~ logislativos motropolitnuos o
)oeais j
cl) Actual organiztu,:flo IIlhninistrativa
das eolóuias ff'!ltlcI'sas.
B - A admiuistrução
colonial inglosa:
a) Administl'H\it
das colónias na m trll!l0lo j
b) Classilicnção
das colónia
R b
o
ponto do vista da sua organiza\ão
polüicn j
c) oustitutcão
das colónias
britãni'as: (,'olólIias (10 :.r0\,(l1'1l0 rosponsún l, colónius tia ~orou. pr t torudcs.
d) A j Illlia Britnnica..
C -J)ir0ito holand{l!ol puru lIH colóni s.
D-Dirl'ito
hl'l~a polra III:! colónias.
li, - Direito (,I'llltnl!ol para n.s enlónia '.
F - Direito conatitueionnl
português
para ns
colónias:
a) UI'sumo
histórico ;
b) Aduall gislll~1toUtl. critica;

1.· Série

ORDEM DO EX ERCITO N • 3

G-Outras
niais:

289

c) Administra~llo
contrai das colónias
portuguosns ;
d) Administração
local das colónias
portuguesas.
instituIções
representativas
colo-

1.0 ln titurções
urbanos
zação:

municipais nos centros
fundados
pela
coloni-

a) ln titurçõcs municipais

nas

colónias francesas;
b) IURtitlll<:ões municipais

nas

colónias inglesus ;
c) Instituições municipais

2. o

V - Função

nas
colónias portuguosus.
Organismos
administrativos
indí-

gouas.
econórni 'a do ~ stado na colonização.

çõps gcrais.
VI-.B'un~ão
educativa
A-InBtrllção
a)

N 0-

na. colonização:
e educação :
Instrução
C' educação
nas colónias
do Estado

iugl('sa

;

b) Instrução

B-

O educação
na colónias
Irnucosas ;
c) In"truçào o educação em outras colónia estrangoirns
gonernlidudos;
d) Instruçllo
e educação
na colónias
portuguesa
.
I
Preparnção
do. eolunos na metrópole:
(I) O Il sino colonial em Inglaterra;
b) O naino colonial om França;
C) O ensino colonial na Bóluica ;
d) () CIl ino colonial na Alomnnha ;

e)

fJ O

ensino

coloniul

na l Iolunda ;

ensino colouial na Itália ;
g)
cm ino colonial na Rú sia ;
li) O ensino colonial cm Portugal.
C-Recrllt:lIlH'n10
do íuucíouulismo colonial:
a) I'AlI' Fnlllcu;
b) ,ln BMgiclI;
c) • Ta A 1('IIIHllhn;
d),Ta lIolanda;
e) Em
Inrrla1t'l'l'a'
,
t'>
,
f) Em Portugal.
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D-As
missões religiosas nas colónias.
E-InstituIção
da propaganda o fomento colonial:
a)Em França;

Na BMgica;
c) Na Alomnnha ;
d) Na. Holanda;
e) Em Inglatcrrn ;
f) l'.m Portugal.
b)

1.' CADEIRA
Etnologia

e etnograãa

oolonial

Raças humanas

Considcrncões
goruis :
Populuçi o da tcrrn, distributção
I' lo com·
noutos ;
Unidndo o untigllil1ado dus ruçus humana .•
Classlficucão das I':H:as:
Caracteres

morfológicos

Evolução

;

IL jolúg-I('os; •
'IU'uctl'rps ('I IIicos o sociais.
da humnnidu lo:
';II'<\('tl'1'

Poríodo

\S

pulvolitico

;

I'r-riodo ueulltico ;
Período dos mr-tais ;
Pl'rfodo hiatúrir-o.
Vuriações
do pI'O~I'O:fiO lunuano :
Vida no oqu.i.lor ;
Vida nas l'pgi( I'S polnres ;
Vidu na, I'q.;ii'l '!'l temporndus.
Némndos (I ti 'd"llt:'U' os:
1[ouindismo

;

l't .lcnturismo ;
umi-uotundismo
;
Hpl:l<:( 1', 1'1111'1' númadoa
Ornamentucão
(' vestuário,
I

Mllllili'st:ll:(ks

A família

S

,dI ntúrio

,'pligio, a..

(' o (':I ':lIlIPlltO:
.. [ul\ogalllia, poli~lllllinJ
'0 tUIIII\l; fumiliurc
.

polinmlrin,

•

&

Série
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Povos europeus

Europa:
condições fifo\icas o de babitabilidade
humana.
Antiguidadll (10 homem.
Movimentos de povos, aquém do século XII A. C.
Raças amarelas

ll(tngaros, búlgnros , turcos, flnonees, samoiodes
e tártaros ~da 1 ús 'ia).
Raças brancas

a) Tipo morono :
Ibero-insulur

;

CP\ énolu ;

fnguas

Litorul 011 atlanto-moditorrnnoana
;
Adriático.
b) Tipo louro:
C'ul'l,peins :
I - Línguas arianas:
A - 1'0\'0: latinos ou romanos.
B
Línguas gm'ulúnictls ou tr utóniCHH.

C-

língua eslava.
Grupo (·{·It;('o.
E - (; I'U '0 hclcuo-ilü-ico,
I·' - Chupo litu-Iituâuico ,
Ir - Línguas anurinnus : sua ropruscntação
A - Basco.
PO\"(HI dl'

1) -

B -

Fin« hunznriuno.

C

'I'uruniann-, 011 turco-tártaras.
D -, lonjrol dOH Calmucos.
1<, - .T udnu s,
li' - Ciuanos.

:Religiões:
FcticListns.
JUc!IIII:

)

utúlien

..

Pr'ott'stant

muçulmano ..
.•

Uito o1'tol10xo.
Povos asiáticos

bitabilidado
pr<,hi:tóricn d•• \. ia :
ln truuionto
<1 uo li ato tum.

:
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Civilizações muito antigas:
I - Povos do ruça branca :
(I) Povos elo Cáucaso.
b) Senitus.
c) Iranianos.
d) Castas iudo-urianas.
Il- Povos amarelos:
A - Mongóis setontrionais :
a) lU ougóís
propriamente dito '.
b) Tunguso
e mandchus.
TI - Siberiunos
orioutais o fino-húngaros:
Turcos ou ki rghlzos.
Coreano
ja]>01108 B.
C - 'Mongóis nu-ridionais r
a) 'I'ibetano .
b) Birmancs.
c)

Thms.

d) Auamita •
e)
li iIlP:-;cs.
D
Mongói« o 'l'flJlico
011 malaios:
Hl'giao por 611's or-up.ula.
ÁJ'(lj\
da sua linguag nn falada.
III - Populacõcs negrns :
Nl'gl'itoi'l.
'I'ribus pro-drúvidns.
Drávidus ; suu suh-divisl o sob O ponto
do vi ta lillgiHs tico.
Povos africanos
1,' parto

I - Ncgritn«.
11 -

Ilotvntot

Ill-.1.

T

Og'I'Ofi

s-

Busluu

:

11.

•

• 't'gl'Íto
110 ,'0111: o,
b) lkuuús,
'ua ti i1'1'1'( n ·iaç. O lw11\ ltnaua
110 vida:

u)

(10101'111':1 o.
Pl'og'na tis mo.

àloral.

m do

1.' Série
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IV - Arabo Berberes:
Cabilas.
Berberes.
Rifonhos.
Chleus,
Tuaregues.
V - Mestiços de brancos e negros:
Mestiçagem das populações desde o
Alto Nilo até ao Niger e Senegal.
2.' parte
USOI

e oostumea dos povos ha.bita.ndo as oo16nias portuguesa.
Povos da América

Esbôço da fisiografia americana.
População.
I -Indígenas:
Diferenciação dei raças ocupantes e
suas analogias físicas.
Estado da cí vílização de certas trfbus
em algumas altas regiões: México, Peru e Bolívia.
Efeitos prej udicinis para os índios do
contacto europeu.
índios não meatiçados.
11 - Brancos:
Emigrantes europeus fixados em zonas
temp radas.
Correntes princí pais dessa emigração:
Nos Estados Unidos e Canadá.
Do México ao Chile.
rll- Negros e mestiços:
Negro e me tiços na América:
a) Negros, tendo por ase ndcntes antigo e cravos de África.
b) Me tiço , proc ident s de múltiplos
cruzam nto entro brancos, índios
Povos da A.. tralãsla

e da OceAnia

Au tr~lú ia; sua .·pr('sH1to geográfica.
Ocoània ; Sua cxpro 'üo geográfica.
6

No- :3
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l-Australiano
:
Coloração e constiturção fi ica.
Tendência à extín . o da raça,

2 - Molanósios :
Caractortsticas físicas.
Papuas.
Canacos,
3 - Polinésios :
Sua special condição,
Analogia' caucá icas.
Sontim ntos elevados;
nobr ,

procedimento

5," CADEIRA
Regime eoonómico

da.s oolónlas-Produções

e meroados

SECÇÃO I
Â-

conórni a:
a) R cursos naturais;
b) Elementos dll adaptação.

Geografia

B - Borracha.

café, cacau, algodão, açúcar, alcool e ou-

tros prod li tos:
a) Condições da un xplor ç: o ;
b) Morcados.

O - Produtos naturais O produtos do aclimatação,
D -Aplicaçito dos recursos naturais da 01 uia à indústria nacional, qu r nas eolônias, qu r na motrópole.
E - Populaçí o o na distributção.
F - Centros com reiais,
A -

8ECÇA II
Trubalho rur: 1:
a) Funç; o cconómicn da mito d obrn indí

o salári«

a

t lIli"I'IH~

na:

o;

b) 'M .ios do

n-

c-

t1'l\11 por! ;
') Vin!! d( comunicaçl o: C
f rro,
cstrndn
"iII fluviais nav '-Av i .
Portos marítimo. Jll'i III Il(' iai
uudãrio
guadumun«
os qtl! I tnb ,Ip(' nu II poli m
11 cer coutncto dire ·to COIU II
olúni
tran

limítrof, ,
Jomunicnçõc
t ,I gnificn :
d ter r str •

C

00

ubm rino.

rG-

1.- Série
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SECÇÃO III
A - Conferência de B rlim do 1885.
B - Conferências de Bruxelas do 1890, 1899 e 1906,
convenções internacionais de 1919:
a) Regime do alcoói , armas e pólvora;
b) Regime de vinhos nacionais.
C-Importância
que o alcool, a armas, a pólvora e os
tecidos de algodão têm no comércio local africano
(regime de permuta).
SECÇÃO IV
A - Modernas doutrina d fomento colonial.
B - L gi lação geral e o pecial.
Corviços agronómicos.
D- R(>gime flor talo indústrias derivadas.
E - Rvgimo mineiro.
F - Regime das terras:
a) 00 os sões do torrcnos ;
b) Reaime do prazos;
c) R gíme das companhias privilegiadas
d) Recim bancário e fiduciário;
e) Crédito predial o crédito agrícola.
ECÇÃO

v

A - Carncterr. ticas do movimento comercial:
a) Rogim s pautal
fiscal;
b) COIlvonçõ com irciai ;
c) Política comercial.
B - Comércio nacional, comércio estrangeiro e comércio inter-colonial d ignadamente no continente afrlcauo,
C - Çapacidad
dos mercados coloniais, em relação à
metrópole, em relação à. outras colónias o em relação aos países c, trangeiros.
6.' CADEIRA

(CurDO geral)

Higiene oolonial
1- ClimatologIa

O clima: sna acção e importância do 8 u estudo em
face da hizlene,
Dif rença entre os pontos de vista da higiene e da metoorologia.
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A temperatura: Latitude. Altitude. Inf uência do mar.
Condições particulares. Classificação dos climas.
O vapor de água atmosférico: sua condensação.
Presaão atmosférica.
O solo: oro grafia, vegetaçtto o cultura.
A água: o mar, os lagos, os rios.
O clima tropical: suas carateriaticas atmosféricas gerais. Humidade. Chuvas. Correntes atmosféricas e marítimas. Climas regionais.
11_ Principais doenças dos países quentes, estudo elementar
dos seus agentes especiticos e da sua profilaxia

Noções elementares de biotaxia.
Protozoários e metazoários.
Micróbios vegetais e animais.
Parasitas.
Bactérias.
Do nças cosmopolitas.
Febres eruptivas.
Doenças pestilenciais exóticas.
Doenças inflciosas.
Febre tifóide
tifo malári o. Tubérculos
Dosinteria bacteriana ou bacilar.
F bre de Malta.
Infiuenza.
Dengue.
Cnrbúnculo. Difteria. Tétano. Erisíp la. Pap ire, Pneumonia. Mormo.
Doenças mais important B devidas a cocum 1 . ficosos e dcrmatomicos
(tinha). Mucomicos s. Aspergilo' s. Tokelau ou tinha imbricadn,
aratos. Tri ofitias
e favos. Aotinomicos . Micotoma (pó de Maduia). ritra 'ma.
Leveduras. Sacar mico o •
J~ndomico es. Esporotri« soo Pitriasis
co poria. C idios. Doença mai imp
das por protoz ários : sua tiolocia
}lI' filuxia
noçõcs rudimentar s do seu trutamen]
' Dis. ntr ria nmibiana. Ab s o tropical (lo figado. 'T ri)lIUlO~ 111 ~ ú bril
(do nça do ono). L sicrnunios ou
plonom "alia tropical (1'"ala-azar).
Anomiu o pl uica infantil. L icmanio G
cut nca (DoUto d oriqnt ou úl '( 1'1\ tr picnl).
Fobr
r 01'1'00to. le l' l fug ·dÕnir.a do. país s qu 0.t S (úlcera do l\1oçamDiqu ).
i
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Sffilis. Pian ou framboeaís.
Plasmodioses (paludismo): seus polimorfismo, importância, tr-iologia, tratamento e profilaxia.
Disenteria balantidíana.
Doenças mais importantes a que os vermos dão orígem: cestodoa batriocéfalos e ténias; tromatodos.
Di 'tomas o bilharzin ; nematclmintos aacarídios ; estrongilídios; tricotraqu lídios; filárias : doenças que pro·
duzem ou transmitem; respectiva etiologia, tratamento
~ profilaxia.
Acaros; sarnas; etc.
Outra
doenças e elementos do estado actual da sua
patogonia: lepra, béri-béri, escorbuto.
Congestão do fígado. Diarreia da Cochinchina. Entel'ocolite afto a.
III -Importância

da higiene na colonização

Acção dos climas quentes sõbre o organisoio.
Contra-indicaçõos à. vida nos trópicos.
Idade própria do colono. Pr cauçõ s e épocas da par.
tida
do r gr isso.
Precauc:õe durante as viagens.
Profh.sões proibidas ao colono.
Repntriaml nto ; vantug ns das visitas periódicas do
colono ao clima natal.
Conh cimento 01 rn ntar dos animai nocivos, dos pel'igos e do \UçIl.S qu
1 is podem causar, e designadamonto das mõscas
mo quites.
ous géneros mais importantes. O· mo quites e o paludi mo; a filária e n febre amarela. As glos inas o a doença do sono c as tripanosomo os do gado.
As pulga
a P ·t . A pulga penetrante. Outros artrópode
transmi SOl' s de do nças importantes : porsevojos, piolhos o carraça.
embate às apócies pcngosas.
A d sinf CC,'1 o: ag intos fl icos o químicos; autisépticos ; suas percentag ns.
'fosa sanitária,
vacina
anti-varióli a, antl-tlfica,
antí-pesto fi, anti-rábica o vacina contra as epizootias.

I?

IV -

Prescrições

. Moios dofl'nsivos

de higiene nas colónias

preconizados

})010.

higiene nos tró-

pICO.

Higien
da. habitação.
dai a qu dsv atond r.
Imundície esgotos.

ri ntação

O

r qnisitos

ssen-
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Higiene alimentar: refeiçõ s. Bebidas. Gorduras.
rigos das carnes e da água. Perigos do alcool.
Higiene do vestuário. Iligione da pele.
Exercícios físicos.
O dia e a noite nos trópicos.
O mosquiteiro.
As rêdes nas casas e nos dopósitos de água.
O quinino como preventivo.

Pe-

v _ Noções elementares e tratamentos de urgência
A insolacão e a calentura : tratamento de urg ncia.
Mordeduras venenosas, f rida,
queimaduras, fracturas, luxacõcs c entorses: tratamento do urg mela.
. Corpos struuhcs. Envenonuuicntoe
contra venenos.
Apoplo.-i:1, síncope, asfixin por iro .rsão ,tc.: .ocorros de urgência.
Di tas
suas principais indicações.
Isolamento dOH onfcnuos nas do nçn contagio .ns,
como p sto, cólt 1'11., fobr
amnrcla, tif xnntt mático,
febre tifóid , l'scarlatinn, difteria, varíola
variolóide,
suor maligno militar, di ontoria, oftalmia do' r c '11\-1111 cidos, infe 'r:i o puerporal,
sarampo, lepra, béri-bér! o
tub rculose j instruçõos aplícóvois àl-\ divor as do '11<::\, •
Faruiúciu
portátil:
mcdictllllC'ntos
intliHPI 1l,ÚV ,j cujouso não 01' rc co risco: SlHLS dOHN! II ('{'tlito, .
Inj cçõ l) hipodérmicas o sua indicaç S d urgêuciú~
G." ADEIRA

(CUrtO

P

r:\

colonos)

Higiene, Modioinacolonial pratioa. Epizooti s

Climatologia
I-Classillc:l.r:
o OOS cliums.
lima quatorial
mas tropi 'ais: !lIIIIS 'arll 'tl'l'Lticns,
(lima tI
1 uin
portuglll'l:iIlS,
spcciulnu nt: do (' sntro mui. }lOpulo o
das colónias af'ri 'anllH. Inílu meia do ·lima. tro] ieai
sobr o Ol'gllllisllI dos colono ..
1',C Âo II

Higiene Individuai
II _ 1 lndi('ü<1R da )·(':-;i. t"n ,ia (10 colono.
d ving 111. ~'Jlo('a (h jlnrtida. \ I' hlí\rio:

dn. natur 7.a, cOr

Ilt

• til ra

IInport 11(')
dos t, ·ido., da c b rtur
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-da cabeça e do calçado, Ilabitação
: condições do solo,
~xposição,
construçõ s de alvenaria, metálicas, de madeira. o do e .tacaria, mobiliário
dep ndõncias. Alimenta~ão: escolha do regira , refeições,
vantagens
e inconvenientes de certos alimentos,
como frutas, legumes, earn s, peixe, ovos, leito, condimentos
e conservas. Bebidas: agua potável e nus origens, perigos das águas impuras, processos
de depuração,
bebidas
fermentadas
e
seus iucon venientes,
bebidas
aromáticas.
Higiene
da
pele, Ofícios
profissões
manuais que podem ser oxereidús pelos ouropous, cuidados especiais pa.ra o exercício
das profi
s agrícolas. Exercícios o distracçõea. Repouso e sesta.
III - Noçõo
obr profilaxia O tratamento das doenças mais frcqüont s na colónias, a sepsia o antissopsla e
trotam nto <los acident s traumáticos
do menor importância;
prim íros socorros aos asfixiadoa o envenenar
.dos.
IV - Farmácia portátil.
õ

SECÇÃO m
I-Epizootia

e do nças tran

mlasívols

dos animais.

7,· CADEIRA
Direito aduaneiro colonial
l,-Lugar

que

ocupa,

no âmbito

do direito

adminís-

trativo geral, o direito aduaneiro. Carnct 'ri ticas do direito
admini .trativo colonial e do di!' ito uduaneiro colonial.
Influencia. do dir .ito aduaneiro colonial das e 'ola admíni trativas
du suj ição, da a ssitnilução e da autonomia,
Proteccíoni 'lUO C livr cambismo como bases do direito
aduaneiro.
Proteccionismo
pau tal em r lação à administr'H~:o colonial.
orr lll~. O entre o regime ad uaneiro das
colónias o fi sua situaç: o glográtlcu,
económica o politica.
II ---: Luznr (PIO OCllp.L o din ito uduaneiro na sciõncia
finaucoiru.
Rl'laçll!
entre a sciõn ·ia fiu:\ncl'im (l a conomia poHti('a o RodaI. lntlnf·ncill da Liga lIas Naçõ s
no rl'gimC' l'olooial
no dir -ito uduarwiro du.s colóuins_
Utilizaç. o com 'l'eial ( auu:lIlpira d()~ portos. Naturoza,
carllct rísticas.
cOlldiçi'\,
o llec :-;Silladll l10 imposto, Divisão do impo to: impo:to
dil'l~ctos ( illllil'l'CtoS. 1II1po~tância do~ impo to aduaI! iras ontr os impostos iudl-
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•
rectos. Influência do regime aduaneiro na indústria, agrícultura e comércio. Politica comercial.
III-Acção
socialisadora dos impostos. Características e qualidades a que devem satisfazer os impostos. Características dos impostos directos. Condiçõ !l dos impostos indirectos. Lançamento dos impostos aduaneiros. Alfândegas: sua organização. Alfândegas terre tr s e marítimas. As fronteiras e as alfünd gas; meios do fis alização. Direito aduaneiro entre a metrópole e as colónias.
Direito aduaneiro intor-coloniul. R gime da nav gnção,
Liberdade pos rios.
IV - Protecção à bandeira. Difer nciais : bónus drauiback, Protecção aduaneira aos produtos da metrópoleProtecção fiscal aos produtos das colóuias. 'I'rutados de
comércio.
onvénios inter-coloniais. Pautas aduam iras:
pauta máxima, pauta mínima e pauta do cscula móvel.
Direitos ad valortrn. Direitos aduaneiros
stutíaticos.
V - Uniõ s aduaneiras, zolloerein. Fi realização aduaneira, verificação, reverificação, iudi .ador s nduaneiro ,
declaraçõ s dos importador s e dos e. portadores. Iuflu ncia das pautas aduan iras no comercio int rno
X·
torno. Os impostos indlgenas e o direito adulto iro. Organização dos serviços aduaneiros.
uulidados, obriza's o garantias dos funcionários aduun iros coloniais.
Educação do p ssoal aduan iro j S U v ncim nto t
admissão, promoção, aposentação, liconçus r gulam nto
disci plinar.
VI- Ordens de s rviço físcal aduun iro. IIi rarquia
do possoul. Escrita, ar!' caducão
distributçãc da receita aduan ira ; suo. elas ificação. A r cita
aduaneiras na laboração
dos orçam ntos olouiui .. Da
sciontffica do dir ito do tributar.
1 gi ilud r finuu ·iro;
1 is o rogulam ntos aduanoiros.
xn tor fis ,til: d 'r tos, portarias, ord ns, ofício e ircular • out n 'io ()
fiscal. •
VII - R ~illl aduaneiro das col6nias inglN:n~; a1fáud gas du. ui: o uI-Africana. J ~im li adlWnp.iro dn
colónia franc as, d Congo lll'lgn (\ <ln. 'olólliu holnnd~ tU~. História aduanoira dn. ·olónizl. portu<'lU sn .
}ll'ot cdonismo c louial as IH1Utl\R lil 1 \)~. J)l ('\' -to
d lG d Abril tI 1802. 'l'a1'Ífas gpl\('rh'll'
tu rifa . •
P( ciaia, l\'girMR ndunn iros . 11dais. D 'r t d :? do
D zOlllbro tI<, 1802.
VIII - Anúli
dns pautas d 1 0:...: BUli ddi('i ndn .
Portaria d 30 d Nov tUbro d 1! :>. Qu tl10 lo alçõ
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cool; conferência
de Bruxelas de 1890, 1899 e 1904.
Algodão colonial. Produção açucareira nas colónias portuguesas. Importação,
nas colónias, dos vinhos da metrópole. Comércio de armas, munições e pólvora. Rendimentos aduaneiros na colónias portuguesas. Análise das
estatísticas. Regime de porta aberta.
IX - A autonomia financeira das colónias e as taxas
alfandeg,í.rias, fiscais e económicas; tarifas aduaneiras
diferenciadas. O pacto colonial. União aduaneira. Autonomia aduaneira. Importação e reimportação; exportação e recxporta~ão; transferências de depósitos entre as
alfândegas. Cabotngem, baldeação, isenção do impostos,
protbição, armazenagem, taras e involucros das mercadoria~. Avarias. Di po ições penais. Contrabando.
X - Pautas específica para aéneros alimentícios. fios,
tecidos, metais e géneros de primeira n ceseidado. 'I'arifação genérica de mercadorias não especificadas, com o
tratamento do lO ou 20 por cento ad colorem conforme a colónia. Pagamento integral da pauta das mercadorias importada dir ctam nte do estrangeiro para as
colónia. Pagamonto da m rcadorias reexportadas da metrópoleeilha
adjac nto ;perc ntagem de íavor conccdido.
XI - Altoraçõe na pauta' de 16 de Abril de 1892
(Guiné, Cabo Verde,
. Tomó
Prlncipe, Angola e índia). Altt'ra~õ
110 decreto de 29 do Dezembro de 1892
Ç~loc;ambiquc). Regim
do Iivr importação na Guiné •
Elovaçuo <ias tarifas em Cabo Vorde ; imposto dos depósito de carvão; isenção de direitos de importação. Pautas d
. Tomé e Príncipe: o cacau e o café. POrto
franco do Prmcip .
XII-Pauta
d Angola. D crcto de 13 de Julho de
1895 (I 16 de Dezembro de 1 96. HC'gime pautal do Ambriz; sua difer nças do de L anda, Benguela e Mossâmed
(decreto de 27 do utubro de 1 8). Bacia convencional do Zaire e Acto Geral da Conferência d BerIim. Pauta do Congo
Acto Geral da Conforõncia ,de
Bruxelas. R ''''ime pautal para o tabacos. Pautas da India Portugue~a. A d núncia do tratado do ~O de D zembro d 1 7 .
XIII - L i do 10 d .Iaio d 1892. Ml'rcndoriaR de
Macau. Portaria dI' li ti Outubro de 1892. ){PgillW uduan iro dos torritórios da ompanhia do Moçarnhiqne. D(\cretos dr. 21 do I)pzl'mbro d(\ 18n2, 16 do Abril 00 1895
17 ele 1< 0\"(>1' iro th 1 94 (1',stllclo da Índia. Efeitos do
d crcto d 27 de etombro d ' 1 94, na pautu da Alf[tn-
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dega. de Timor. Decreto de 8 de Junho de 1897. A protaria de 30 de J aneiro de 1896 e a comisst O p rmanente
das pautas ultrt marinas.
XIV _ Autoriznçâo da lei de 3 de Set mbro d 1 97
para a r vi ão das pautas ultramarinas. O d creto d 12
de Novembro do 1898 e o Coo lho das Pautas Illtramarinas. Portaria
de 15 de D zembro do 1900. AR pautas do Manica o ofula e o doer to do 13 de N ov -mbro
de 1902. O imposto d trânsito e a portaria J 22 de
Julho do 1901. Os d croto do 17 e 24 d Arro to d
1901
as pautas de Moçambiqu . Os dir itos do importação, exportação, reexportac' O, arme z nag m, armanosc nte de dir ito aduan iros e r ndim nto dos guíndaeres, e os d retos d 31 d Jnu iro do 1 94, 25 de
Abril d 1 95, 5 d Novembro d 1 97, 27 d
ntubro
d 1898, 1 i d 17 de Agosto do 1 93 (Ang la), p rtaria
do 20 do .Julho d t89ô (Moçambique),
dt('l" t
d::"O
d Jan iro d 1~ 7,27 do
tombr» d 1 4,
d Junho d 1R97 4 do .Tan iro d lÜW.
V _ Inquérito
da portaria d :3 d J V mbro do
1904. Porto franco de . Vi nt. Decretos d 4 d Junho d 1c :3, d :3 d
t mbro d 1 74, d "' d .l?ombro do 1 94,
ti.
staçõ s udunm ira cl
Jabo
Verde. Comparação dOK impo rt s aduaneiro pago p 10
'ongo Belga
dos qu 8: o pll~O. na AlfLlHh\g \
Loanda.
li~.·portíl.l: o d borrachn,
c:l.f', c ra,
ir,
61 o d pnhna, goma, marfim,
":1.110 bovino
t baco,
p L'o s"ico
outrOH. ,'lIhHtitll'i\ào (las contribtú ~h\!-1indu trinl, predinl
dI' Tenda tl
aRa. por iIII J1 . tOR I.\tlllan iroso ..\diciOl1ais. 1<:1 vt\ç: o d( tarifa.
II) nopólio
d,
navoga~< o o o p1'otl\ - ionismo pn.ut: 1.
110 -r t
d 17
d I llV r( iro (h lRH4 o O ]'('''illl
palitaI da ln li, P rturr 1 !ll\ (lpcrt tos cl 10 dI \go~to dt lnO:~ I dI :... d
Maio !l( 1\104.)- Artigos tributados
arti"u
i 'Ilto .·VI _ '} ribllt:l<::to 1\<111I1n(ira elo Illgodl o, armn
p61vora no ()l\~() Bt>1g-l { (m .AlIgola.
1ontl'llhando.
I i
d 7 dI' .Junho de 1\)00 ( a 'OH!'I'r neia (II Brll.·1
•
D rdo II I\) (II .Julho dIt.O
( d :! (h • t· 111 ro
d ]901. () d<"J-pto dI' 2~) dI' Abril (l( 1 !)~ (
P
rI ,'. 'l'Ollló 1\ Pdll('iJ1
l' Ile 1abo V reli. funil'
n.' n<:a. (). du'rl'to8
d 18 til' .111111 in dI H i
hl nlnll ,dI com("reio ('m .:\l:l!·, \lo 1·':11 II I 1')
ln TC'I clol'in . () (lc C'J·('to (h :.!O d· 1 1'<;0 11 1
T.\ '('io ch 'aboht"Clll
no !l0r!o
(lo ft·t II)
11l rIimor.
J.
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decretos
de 28 do Novembro
de 1907 e
dos alcoói
no Ultramar
fi exportação
de
angoras fi avos truzos. Lei do 25 de Setembro de 1908,
rC'gimo de importação
d .íO'llas minerais
estrangeiras.
O reguno aduaneiro
na Guiné
e os d .crctos do 12
do Julho
de 1902, 7 de Julho de 1900, 21 de Maio
do 1902, 4 de Julho do 1902 e lei (lo 7 do 1\1aio do 1902.
O d croto de 2;) de Jnneiro de 1913 o os funcionários
aduaneiros;
a portaria de 29 do Maio di' 1913 o a orgal1izu~ão aduaneiru
d Augol« o do S. 'I'orué o Príncipe.
O decreto n.? 1:..J,;}4, de 1915, e a. redução
de direitos
Obro automóveis.
O d croto n.? 143, do 1913, e a sboli~ão d08 protocolos
nas alfündegas
coloniais. A portaria n." 2-1:, do 1913, e a importação
de milho nas colónias. A portaria n." 57, do 1913, sob r isenção do direitos. A portaria
n.? G3, do 1913, e os funcioirários
das
alfândegas
do Ultramar.
• portaria n." 65, de 1913, e
o or~arn('nto'
coloniais.
XVIII - A contabilidade
: decreto
de 21 de Novembro de 1908.
rviços d fazenda
a lei n." 749, de 27
do .J uI ho d H117. O algodão colonial e o decreto de 20
de à!urr,:o do 1HO{'. O açúcar colonial ( o decreto de 2
do ., ternbro do 1901. O decreto n.? 231, do 1913, sObre importu\õ
s tomporúrias
livr s. Legislação
vigente
nas alfánd -gns colouiaís,
uas vantagens
e dofoitos. Uoformas a realizar.
8,· CADEIRA
XVII-Os

A

tributação

Esta.tistiOa. e Informações

ooloniais

1"atureza
objecto da statlsticn.: iustitutções estatísticas;
a c tatí ticu na metrópol
nas colónias portuguesas;
sua evolução ; conhecimento,
pela estatística,
da uctividad., nacional;
métodos técnicos correntes e sua
crítica.
I!- Observação,

notação, estntística O elaboração,
m: uas fórmulas
e modalidades j
C]tH stioudrios
o bol tin'; ','ame dú!-l questiollários e bolptin'
u ados uas cstati ,ticas portuguesas
mais importantos j inquérito.:
o monografias
do ctlr{wtcr político o
social;
aptlr:llllPnto
dos dado
c ·tatf~ti('os; formas prAtica
e usuui
do apuramento;
máqllill:U; de calcular.
III - 1·,"PO iç1lo
interpr tuç:1'I.oestntf~tica;
suas 1'e~ra. prática'
l'
pr
ito" pr ('0 ·os aritllH~ticos e gráfico
do .·posi~. O' conll <,im('nto do. pl'OCNlSOS U8a..dos nu. mais import nh's e tutf ticll da lllotrópolo e das
numeração

ou contag

ou
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colónias;
relação entre os fenómenos ostatíeticos o as
suas causas; lei dos grandes números.
IV _ Estatística
demográfica:
'('u estado na m trópolo e nas colónias; ccneos da população;
stado o movimento dn população;
emigração e iiruuigrução
na metrópole
e nas colónias;
os portugueses
em África e na.
Ásia;
estatística
intelectual e moral; exame, sob õsse
ponto de vista, dos núcleos portugu aos naquele continentos ; estatística
administrativa
e financoira com aplicação às colónias portugue 'as.
V - Estatística iudu trial o agrícola; r c a eam ntos
industriais
e d produção na m trópol
e nas colónia
;
provisões do colheitas na estatística agrt 'ola; ostatí stica
comercial
o dr trunsp rtes ; n.grnpamento
da. m r adorias nas estntísticü
pOl'tUgUC'R8.S; pesos, quantidud
t
valores,
llrovoui0ncia
e d tinos; comércio externo
suas divisõ :; O~ tutísticas ; unidades nos transporte'
t 1'r stres, marítimos (' flu viai .
VI- Estatística d pl'r~oR: seu obj do e importtmcia.
so ial, comcrciul
o ceonómica ; gon ralidadcs sõbr o
números
indicad"r"!:',
suas nf'li"a~' '''''; números indícadetes da curostin da vida m Portugal;
núruer s indicadorcs
mais conhecidos no comérvio in teruacionul
por
gl'08S0
USndOH!lU' pt'uçns à qu afiu III o nosso produtos coloniais.
V II - Informacões
d nctllulitlndo política
administrativa ; análiso , plllo8 últimos orçumcutos
ti cnda colónia, da sua situnção fiuancclra ; ti sposns
r cc itni públicas;
oróditos
oxtruordinúrios
e mpréstimo
; divida
colonial; po1ítiea mou tAria
r ~ill1 btln 'úri ; rp!nç ('
finnnCI'in.lH da ll1l'lrópole com n' olútlins
(1, tu .. (ntr ..i.
VII L- Illfol'l1ln~õ(,H tl n tllalidad
'ollóII1ica
com rcial; movinH'llto com 'reial dn colóni. s p rtllgu' n
da ll\ trópol
('om cada timo <1111as; H!lúli:'l , p la ,ua
últimml l'stHtfsti('MI d 'om'l' io d lia\" ":t<;IO, dn, \la
balança comol'eia1, das corl' IIt s 'om rciai
tnhd ,i_
das (I dlls teuI!ollcins do Bl U dl I'll\'olvillll'nto;
via d
cOIlluni(,ll<':rto, trllJ\sportrs
. loniais
(I'\'ÍI;o li 1lI\'i fl'1IÇ'ito intlll'CSs:llldo
,t
adn uma dn colónia
r ln~õ S COIll a Tl1 tl'ópol •
L", Algodão,
!l<,:út'nr horrnd1l\,
('nf{" ~'n('nll,milho,
01 Ilgino,'IlH (l I1tl'08 produto. (1 pl'illt'ipnl
"I'OI't çt
da nossa
'olónills; condic;õ H gl·ogrúli '1\ , ('con611lic
do sou eomórt'io; grllnd s 11\ 'r('ado~ d, ,. porta
l)ortnf'i'to
r 'distribu'içl O; po i<;. do pr0l1ulo. (III

°
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nías portuguesas
nos mercados da. metrópole
e nos mercados estrangeiros.
X - Tecido , vinhos e produtos alimentares
e industriais de grande importância
nas colónias portuguesas;
condições
geogrúfieas
e económicas
do seu comércio;
principai
paí os de proveniência
desses produtos;
posí~ão do comércio metropolitano
de exportação
nos nossos
mercados coloniaí ; liqllida~õ a comerciais e pagamentos
entre a praça
d Lisboa o cada uma das colónias da
África ou do Oriente.
9.' CADEIRA

Polítioa indígena
I ;- Noções gerais
Política indígena:
mod rnismo da idoa, significado,
essência.
B - Con ervação e restriçõ s dos u os e institutçõos indígena. .
C - M ios civilizadores.
Utilidade da missões.
D - Pos ihilidad s d civilização da raça. negra .
.E-Teorin.
do mio.
F - ara t r
antropológicos:
exteriores,
anatómicos.
G - Caractl\r
fisiológl o .
II-Inteh
ctllalidad
da raça negra.
I-Moralidad
da raça n gra.
J - Conelu
s g rais.
A -

õ

A-

BC-

DE-

11- Educaçllo moral e religiosa dos Indígenas
Caráctl'r
humano.
Fenóm nos educativos.
N ec s idad
da missões. Politica religiosa e educativa nas olónias.
.
PropaO'andn.
mi. ionária nas colónias portuguesas.
Conclusões gerais.
111-Instruçlo

dos Indígenas

A-Importância
da in trução como elemento
indígena.
B - "uRino indíg na na colónia portuguesas.
C - Ensino indigC'Qa na colónia franc a.
DlPn ralidnd.
sõbr
O en ino indígena
colónia.
. trang iras.
Eouclusõs ~crais.

do política

em outras
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IV - Justiça indígena - Condição jurídica e política dos Indígenas

A-Justiça
B- Direito
Direito
D-Djroito
E - Direito
F - Actual
guo as.

e-

indígena: generalidades.
privado.
privado indígena nn colónias portuguesas.
penal.
ponnl indígena nus colónias portugue as.
estatuto do indigcnato nas colónias portu-

Gondição jurídica dos mestiços.
H - Direi to poli ticos.
I - Da. n c sidado da codificação do direito indíg na.:
códigos de milandos.
V - Regime do trabalho indígena

AB-

Gonoralidado .
filo do oura. local: métodos directos e m "todos indiro tos.
R gim da mão d obro. local nas colónias P rtu~u sas.
D -lIfito de obra importada.
E - 1\f: o do obra. importad
nas
lónia: portugut
s,
R gímo da mão do obra om . Tomó Prín ip •

e-

VI-

Regime da propriedade indígena

A - G nerulidados.
B -inclia iIl~\l'!ia.
e índia!i o ri ntais \ rlandc as.
D -Ar~',lit~.
I~- Tunísia.
F olónins (la Áfl'i a cid ntal.

G-

olóuia do

II 1-

olónin da
frica Ori, ntal,
olónin Ori iutais.

abo.

J
olóuin portuguosr
K - e011 .lu 'Õ zcrnie.

.

VII-Impo

to indígena

An rnlidnd
B - 1111 posto d iapltnção nas colónia. portu u ns
trnngl'ir:

.

C - 1111 po to ti palhot

na

016ni

trun • .j ra .
D - Iinpo to t l'I'itoril\1.

B'-

utru

formas II tributnç: o.

portugu

e
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Crédito - Cooperativismo - Assistência

A- Crédito indígena.
B - Cooperativas indígena .
C - Assi tôncia pública módica

::tOS

indígenas.

IX- Iltllização dos indígenas na defesa e policia das colónias

A-Papel
dos indíg nas na defe a. das colónias-Exercito colonial.
B - Oomposíçao das guarnições da marinha colonial.
C - Policia. indíg na.
D - U tilização das tropas indígenas fora das respectivas
colónias.
X -InstituIções

administrativas

A - Da conservação

dos organismos administrativos
díg nas.
B - Circun criçõ« indíg na
C - ln titurç
municipais.
D- Conelu 'õ g raios.

in-

10." ADEIRA
Inglês pratico

1.o período (ut ao Natal):
Cur 'o prop d utico de aquisição de vocabulário feito
cm xerclcios do leitura d texto contemporâneos. lndu<;õcs crumaricaí
xclu ivamcnto f itas sõbr os t xtos
lidos, ou outro
molhantes scritos no quadro.

2.0 período (ntó à Pá coa):
Corr ~ã da pronúncia pelo método fonético. Estudo
si 'temático das diferentes categorias morfológicas da
gramática, fito
duma Iorma idiomática. Expmplos de
inglê coloquial 1'0. pigados em trechos do lítcraturs mod rna.
3. o per iodo (Ilté ao fim do ano 1 ctivo):
Fras s idiomáticas.
) .. .itura d jornais ou r( vistas 0,
deo;ignaJ.nm nto, de artiao
. ôhn
nssuntos coloniais.
'I'rubalho
rritos li compo it;lI.o m ingl s. Exercícios

do r trov '1' ao.
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11.· CADEIRA
Línguas oolonia.is
I ano - Qllimbultdo (!.gola)

SECÇÃO I
A-O

que sejam as línguas bantú:
a) diferenças caracter! ticas entre as línguas
bantú e as outras línguas;
b) ambundo: onde é falado e com que linguas
confina.
13 - Fonologia (prosódia e ortografia).
SECÇÃO II
Morfologia

.A _ Substantivos:

suas classos no singular e no plural.
Prefixos do ela s . Pr fixos concordant s, g nitivo.
B _ Adjectivos: concordância dos substantivos com os
adjectivos o qualificativos:
a)
t nninativ s: d m n trativos univor ais:
colectivo , distributivoa; quuntltativos partitlvoa; dofinidos cardinai , num raia indefinidos; pOR asivcs.
b) Qualificativos: graus d comparação.
C-Artigo.
D -Pronomes:
a) Po oais: ab olutos subj ctivo (p 08.8
gramaticais);
pr 'fix
ubje tiv s; infiXO obj tivos; ufixos ubj ti o (n gativos);
b) Para as elas s: infixos subj tivo j sufixos ubj ctivo (n gativoa), inclíti 'o; ufixos ohj \ rtivos, absoluto j
c) D 1110n. trativo : p soai.
d) H lativos: pa.l'l\ as lus .
e) Int 1'1'00'1 tivos: univ r ·Ii , d finid
f) unntltutivos: partitivo, indeíinid
g) POH~!I'SHjyO .

E _ V rbo: imp rntiv
implos: iufinitivo: indic ti O;
pr s nt íutural; pn mt continuo; pn·t "rit 1; pr térito imp dúitoj PI' t"l'ito olltlnuo'
lr t rito II;

1." Série
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pretérito III; futuro I; futuro II; futuro III; futucontínuos; condicional; habitual; subj untivo, presente futural; futuro imperfeito; pretérito II; imperativo nas soas várias formas; forma n gativa com
todas a palavras e, especialmente, com os verbos;
particípios paasivos: do pretérito e do futuro;
a) Verbo relativo: particípio activo do verbo
relativo (factitivo) verbo causativo; verbo
médio; verbo iterativo; sufixos verbais
contrários (forma inversa); sufixos verbais determinativos;
verbo respectivo,
proposição sim ples; proposições Iocatívas;
b) Locuções prepositivas,
c) Nomes compostos.
1'0

SECÇÃO lU
. w.xe

Análise

gramatical.
e em ca a.

Exercícios orais e escritos na aula

II ano - Ronga (Hoçambique)

I- Alfabeto.
acentua~ão.

Ortografia.

Sons.

Sistema

silábico

e

II-A chav da Iíneua ronga j do substantivo: classes de substantivos;
do genitivo; quadro do genitivo j
vocabulário, exercício ; do locativo, quadro do locativo;
do deminutivo, quadro do dcminutivo, vocabulário, exercícios.
III-Do
adjectivo: adjectivos empregados como predicativo , adj ctivos ('mpr zados como qualificativos; 10cuçõ s adjectivas, vocabulário,
exercícios; graus de comparação, vocabulário,
xerctcios ; núm ros cardinais j números ordinais, vocabulário, exercícios.
IV-Pronomes
d mon strativoa,
vocabulário, exercícios j pronomes pe .'0:1i8 da classe (murba), pronomes
pessoais da restantes ela ses; pronomes r latívos 011
compo tos: pronorne r lntivos mpregados como sujeito,
pronome r lativo empregado como complemento directo,
pronome relativo emprogndo como complemento iudir to j prouomos int rrouativo ; pronomes indefinidos,
vocabulário, (1_' rcíclos.
V-V
rbo : conjug,wõcs: afirmativa, ncgativu, afirmativa r -lutiva n gativa r lativa ; verbo ser ou estar,
vocabulário,
x releio .
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VI- Partículas auxiliare ; verbos auxiliar s ; derivados dos v rbos, vocabulário, x releio.
VII-Prepo
íções propriamente
ditas ; locu -ões prepositiva.
VIII -Conjonçõ
e lo uções conjuntiv
IX- Advérbios.
X- Interjeiçõe ; saüdaçõe ; \'0 nbuláric, exercido.
XI- SIntaxe; anália gramatical;
xorcícios orais o

escritos.
UI ano-C

neaní (Índia)

p r"tudo, do-

r

int rdv r-

t.-

Série
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XII
da Escola

Art. 99.0 Na Escola haverá uma secretaria com fun-ções corr apondentos às das secretarias dos demais estabelecimentos
imilar
de msino 0 da qual sorú chefe
o respectivo secr tário, que terá COIDO auxiliares um ofi~ial e um amanu o e.
§ 1.o A ncmeaç: o para o argo de secretário deverá
-sompre recair cm indivíduo de provada competência e
habilitações e erá feita pelo Ministro das Colónias, sob
propo ta do director da. Escola.
§ 2.0 Para o provimento do cargo de secretário da
Escola será condicão de pref rõncia o diploma do antigo
~urso da Escola Colonial ou do actual curso geral colonial, como aluno ordinário. Na falta de indivíduos nostas condições, poderá a nomeação recair em funcionário
público, civil ou militar, (iUO demonstre ter compctõucia
para o doserrq nhar e qu ficará na situação do comissão de soniC;o público, perceb ndo, portanto, os vencimentos que v' o e tipulados no artigo 100.0 deste decreto.
O secretário
ó pod rá ser demitido do seu cargo 8. seu
pedido, ou por dr leixo, (irro de ofício, repetidas faltas ao
serviço o mau procodimcn to, dev ndo então a sua oxonerac. o er proposta ao )finistro das Colónias pelo dire tor da E cola, qu s oro o assunto consultará previamonto o consolho oscoler.
§ 3.0 O oficial e o amanucn: (\ serão s mpre nomeádo, sob propo ta do dir tor da Escola, do acõrdo com
a direcção da , ociedad
do Geografia, devendo as nomeações recair em indivíduo competoot 's o sondo tambóm condição de preferência o diploma elo antigo curso
da Escola olonial ou do actual curso geral c lonial como
aluno ordinário.
Art. 100.0 O secr tá rio, o oficial o o amanuonso da
E cola. pcrc(>herllo os vencimentos o melhorias actualmonte em vigor.
Art. 101.0 AI "1l1 do continuo e servente já oxistentee,
a,
ociodado do Geografia d . ignnriL oportnnamento, entr o seu pessoal, o arbitrando-lhos as gratificaçOos,
aqu les novos empregados menor s quo o dosonvolvimento da freqüência da Ellcoln. po SI\ vir a exigir •
. único. Os contínuos da Es oln Colonial que tonham
mais de qu.ioze anos do bom ~ efectivo SOl"vi<;o,na E&-
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cola ou noutros serviços do Estado, terão, somente para
efeitos de aposentação, categoria e direitos idênticos aos
dos continuos das repartições públicas.
Art. 102.° São atriboi~ões do secretário da Escola, além
das usualmente inerentes a êsse cargo, as sf'guintes :
1.0 Dirigir, sob as ordens e instruções do director,
o expediente e os trabalhos da secretaria ;
2.0 Prestar, no conselho escolar, todos os esclnrecimeatos do que õste carecer sobre assuntos da secretaria, ou sobre quaisquer outros relativos ao serviço escolar e que sojam da sua competência.
3.0 Autenticar todos os documentos, assinar todas as
certidões, atestados e termos de matricula, mediante despacho do director.
4.0 Cons<,rvar, sob sua rosponsabilidad , o arquivo da.
secretaria s mpro na maior ordem
ass io.
5. ° Man ter aborta a secretaria da Escola, d sd as 10 às
15 horas, para o d semp nho do serviço que lh incumbe.
6.0 Justificar as soa faltas perante o dir ct r da E cola, ou q uorn o substitua, sendo-H e aplicad
dispo to
no artigo 70.0 s u parágrafo, quando as não justifiqu •
7. o D('terminar e fiscalizar os s rviços (h -scrita
expedir nto C[U incumbem ao oficial e no amanu n , m
harmonia com quai: qu r instruçõ
superior s que a tal
respeito houver r cehido.
Art. 10:3.° O s cretário é subetitntdo, nas SUil.!I falta
ou imp dim ntos acidentais o t rnporllrios pelo 06 ial ou
pelo amanuon (\ da secretaria.
Art. 104.° Incumbe no pessoal m nor da cr tnria ;
A limpeza (las salas scolat s <ln. li rotaria ; a. chamada'< dos alunos rogistllndo as falta
na, cnd 1'0 tas o dando delas logo conh cimento aos pr ft. oro d
r P ctivu ca(lf'irl\
no s cretário da l':~H'()la; fi ccb r
o xp dient
dar-lh o destino nêl iII li ado; cumprir
as orden
C} li
lhe forem dadns p I ({'rI tlírio pnr: o
bom au(lnmf'nto dos s niço int rno ( f':torno ..
Art. 10:>.° A to<lo o actual PP!!!! !lI <ln. {'r tn.rin. da
Escola
!'to mantido
todo o dir it s
1\ r(\ p ctivas

situaçO
C ríTULO

'"III

Da instalação da Escola
Art. 10G.o om eomponsn<:i\ lI..
grn.fi I p lo num Ilt d P s al qu

o·
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determina. ou admite, e pelo material escolar, expediente,
instalut;llo, custeio, conservação
o deterioração
do mobiliário o iluminação tia Escola Colonial, o Governe concede à Sociedade o ubsídio anual de 5.0008.
Art. 107.0 Para de posas próprias do ensino, são concedidos à Escola Colonial 13.0110:S por ano, quantia esta
que crá administrada
pela
ociedade de Geografia,
que
prostad,
anualmente,
as re P ictivas contas ao Govêrno.
CAPíTULO
Disposições

XIV
diversas

Art. 10 .0 Os professores
da Escola Colonial que êste
diploma r organiza pa sam a ser o das cadeiras correspondentes da mesma Escola, segundo o presente estatuto
orgânico.
Art. 109.0 Os actuais
professor s auxiliares
das cadeiras do prim iro
do segundo grupos passam a efectivos logo que as cadeiras do que são auxiliares
venham
ti. vagar,
ntrctanto continuam incumbidos
de reger
as cadoiras
imilar s do curso B.
Art. 110.0 A situaç! o dos oficiais da armada e do exército q uo forem ou venham ti. s r professores
fcctivos ou
auxiliar IS da E 'cola
oloniul sorú regulada pelo disposto
DO artigo
l l.G.v do d creto com fõrça de 1 i de 14 de
Agosto do 1 92.
Art. 111.° Os profes ores, o secretário,
oficial e amaDU D'
da
cretarla da Escola, quando funcionários civis ou militar
I
erão con id rados I1l comissão acumuIável com quulquer outro lugar, quando não haja. íncompu.tibilidad
d
rviços.
Art. 112.0 Não devendo fi colónias portuguesas,
m
cujo bl'nofício r dunda, iniludlvolm nt , a acção exercida.
pela Escola
olonial na preparação
ficaz elo funcionários
e colonos, deixar d contribuir
para o desenvolvimento
do n ino colonial,
\r< o anualm nt \ in critas , n08 orçam ntos coloniais, as eguinte
verbas ti stinudns a constituir rec ita pnrn nu: iliar o ~linistério
das
olónias a
prover às de P 'as relativa
li. Escola
olouial o qUCI, a
cargo do referido ~Iiuistl'rio,
s encontram:
nos orçamento
dn colónias do Angola
Moçumblquo 20.0006
m cada UI11 d 10';
no orçam ntos da índia, S. Tomé
O Pl'ín ipo, Cabo VertI I Macau, Timor
Ouinó, rospec-
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tivamentc,
as quantias
do 10.000;$, 5.0006,
.0008,
io. 0008, 5.0008 o 8.000tS.
Art, 1i3, o Em relação aos alunos militares da Escola
Colonial continua cm vigor o disposto no artigo 4.0 e
seus parágrafos da carta de lei de 2f) d ._otem oro d HJO ,
Artigo 114,0 Aos indivíduos habilitados com o antigo
curso da Escola
oloniul o com o curso complementar
de scíõncías ou do letras dos liceus qll ~Igora Ireqücntom as novas cudoíras do curso g rul colonial, o nelas
obtenham aprovação, será passado diploma do curso g ral colonial.
Aos oficiais o ao funcionários
qu cornpl taram no
corrente ano o antigo curso será C011 edida, de 'Ii qll
t nham o curso complementar
de sei ucia ou de letra
dos liceus e a requeirum, liccnca para fr iqü mtarom as
cadeiras
criadas pelo prosent
decreto, 110 ano lectivo
do 192G-192i, nas condiçõ H do capítulo L'
alóm do
númoros
no mesmo capítulo fixados, !t fim ii obter m,
quando nela tenham uprovação, o diploma do UI'
rul colonial.
Art. 11ó,o Aos alunos qu , à data da publi: acão do
pros nto d CI' to, estejam matriculados
na Escola
0Ionial, ao abrigo da legislllç:ão unt rior, fi 'a ros salvudo o
direito d imediata opcão ntr
rcgim ant riormento
vigente o o qlle sto doer sto cstntui, mas aqlh·ll'~
111110
que optarem pelo roeimc anterior IIl'1.0 e poderão pn \':\lec('l' do quaisqu l' UO\'IIS \"alltnI-{I'lH! ou r I-{,dia «111', IH lo
pr sonto docreto,
s .iam contcrid,ul aos diplomado
com
o curso goraI colonial
JlUS rosp ctivu - cartu
Ill' ('UI' o
e 1' 111 s h:l xprO!i am 'l1t mencionado tcr~m p rt n 'ido
u 11m período
tran. itório.
Art. llG,o A Rocit'dad
d GroO"J'ufia, Imqu.,nto a h
cola não tiv( r difício próprio, IJI:tntC'r!t or"uui7.u(!
junto
do MIlS II Oolonial,
um 1:1boratc',)"iu }l:ll'll 'ln di. (elu
incaçi'lo d }lI'O(lutOR 'lu r do ~ftlH 'II 'olnni I, <iII! r o
rvic,:o cI infol'IllIlC;i')('s cOnlC'I'('iai dll F ('1 la ( oloninl.
Art. 11i ,o Os alunos tI L T~>('oll\ (,oloni ! qlhl. '111 (' tnb lo 'illl nto d n -ill0 sllJleriol', te nlllllll nntt ri rlUl nt
ohtido :'\pI'O\'II<;1 o (1111 ('udC'irn :111:'tl0 '1\. I pr f""""""'UD
nu h 'cola Colollilll ' Ilhrang 1\(10 toda :l 111 t ria lo r pCl'tivo
progr mil, ficam di l){ln' do da fn c il n i.
0

o

o':Ulll\

d lisa' (':\(1 ira .

: 1.0 A di. pt n It Ih qlH tl'uta
fi rtigo
'1':\ ouedilh IH'lo con l'lho o <"0111', L'IIl fal' da 111 ('l" "ri
do·
um utuç. o, qu lh . <,rll Ilpr
l1(nd I> ,lo nll1I1o,

1." Série

ORDEM DO EXÊRCITO

N.o 3

315

§ 2.0 A 6. a cadeira só s rá dispensada aos alunos que
possuam aprovação no curso da li: cola de M dicina Trophal.

Art. 118.0 Fica o Gov rno autorizado a abrir no Minist"rio das Pinançus,
a favor do Ministério das Colónias, os créditos
que forem n iceesários para imediata.
ex eução da pro ente reorganizução.
Art. 119.0 Fica. revogada. a I gislação em contrário.
D termina- o portanto a todas as autoridad s a 1uom
o conhecimento
xecução do pr sento d creto com fõrça
de 1 ,i pert ncer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêlo cont êm.
Os :\IIDi tros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar
e correr. Dado no Paço do Governo da.
República,
om 25 de Outubro de 1926.-António
Ól1car
de Fragoso Carmona-c-Manuel Iiodriquee Júnior - João
José
inel de 'ardes - Jaime Afreto» - António Maria
de Bettencourt Ror! riques - Abílio AU[JIlI!to Vald êe de
Passo» e OU.9a - Jo<1oBelo - .Artur Ricardo JorgeFeli 'berto .Alves Pedrosa.

Iilisléri ...

'terra -Ieparli~o 4. Gabiaele

Decreto n,' 12:701
T?ndo sido encarregado
O capitão
de 'cavalaria,
em
on11s81\0, 'arlo
'I'avar s Afon o dos Santo (que tom
firmado vário
trabalhos lit rário com o pseudónimo do
Carlos S ilvngem), de laborar e r diglr no prazo máximo do três < nos um compêndio do história orgânica o
politica do exército português,
d stinudo aOR e .tabcl ecim ntos de in tru ·rLO d pendenr
do Iiuistério da Guerra,
para cujo
ncnrgo foi o noc ssário crédito inscrito no
rçamento
~(>ral <10 h, tudo a favor do Ministério da
Guerra,
di cutido
aprovado
nas duas
ümarns do
Pal'lameuto
di - olvido 1'010 movimento nacional d" 28 (RI
1tlaio; o
Con~id('r:tndo
qu
«estt~ obra Ó da mnior utilidade c
mM cetlora do protec<:llo, tanto lIlai «IH\ n: o luí. quo o
niba, obra. alguma compl ta <[u sntisfal;lt aos tin~ que
-til, tem '~l vi ta" con~ rm par" 'r cio ontão ('11('1' UO
ostado maIor g n r'll do c.'{·l'cito J o. o Pl'I'cil':t Bastos;
'onúd0r n lo qn a colha r('('!li num olil'ial di tinto,
ond ·('orado com a ruz ti G uprru numa cam panha de
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África) e que em obras anteriores, algumas de carácter
militar, marcou com relõvo o seu merecimento e probidade lit rária ;
Considerando que importa não s6 à preparação dOI!
espíritos juvenis, a qu ela se dedica, mas ainda ao levantamento do espírito nacional criar corrontes do interêsse e amor pelas institutções militares e divulgar os
seus feitos através dos tempos;
Considerando
«quanto conveniente s torna
ob O
ponto de vista da instrução militar tornar conhecida do
exército as diferentes transfcrmaçõea
por qu tem passado o nosso si tema militar desde as suas orig ns,
tanto 00 que diz respeito à organização como à iu .titutções militares
ao seu dos nvolvimento, a par dos progressos que sucessivamente fi t m r alizado na art da
gu rra, sendo necessário, para satisfazer uma comi 'i1o
desta ord un, demorado e coo ci ncioso studo na inv tigação
narração das causas que d t rminarnm
quelas transtormaçõ s, princlpios que a la pr sidlram, c m
uma sucessão cronológica
bom definida d data
factos
d vidamente
historiados (' documentados,
o qu constitui um trabalho histórico do -lovuda importãn .ia •. (Portaria do 9 de Maio do 18HO, Ordem do Erército 0.° 1 );
onsidorundo,
finnlmont , qlll em fac da. informaçl)es e pareceres comp tonto o Iinistro da
uorru do
Govõrno transacto, por SPII despacho d 26 d }. v sr 'iro
do corr nt ano, havia doterminudo :
1.0 Qu o oficial TC'c(,l)(lHSO uma. gratif
ção men al de
500,5 durante três anos, compr m t( ndo- no Hill II a
prazo a uprc8 ntar U obra o, ca o ntrário, 1\ ind umizar a Fnzonda Nacionnl do dinh iro qu r c h r durante
ôsso tempo;
2,° Qu
ntrogast (I, além do.
por lei, mais 200 xC'lIlpla.r H rátia no .lini 't6ri
da
unra, pura di por di·l( somo
otend r, i to no cu o
d(l o r quer IIt mUUlIlll' imprimir o trabalh
à sua
custa;
:l,o Quo dl1rllntt
afastado d Lisboa, on(II ('i h-lU II
pnra o
11 cstudo,
Ilh o no. CIl o ti
ti\'o di 'riplinnr ou procl' . o ('rim :
l.m nOJll(\ da
uç. II, o
0\ roo ela R( púhlic'
P rtu·
gue n. d(·cr(·ta, para VIII! r ('limo l.i, o ('Ilint<:
Arti o 1.0 O (,tlpitno c!tI ('11\' tari, , (lnl (' mi
lo 1'm'ar !! Arou () ti) • nnto . ineumhid
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redigir um compêndio de hi tória orgânica e política do
exórcito português, para u o dos estabelecimentos de instrução d pendentes do Ministério da Guerra, mediante
contrato nos termos do de pacho do Ministro da Guerra
de 26 de Fevereiro de 1926.
Art. 2.° O prazo máximo para a elaboração dêsse trabalho será de três ano .
Art. 3. ° O encargo totul dêsse contrato será, em relação
ao ano económico de 192G-19:H, pago pelo capítulo 5.°
e artigo 56. ° do orçamento do Ministério da Guerra «Dcsp('sas imprevistas e eventuais e trabalhos extraordinários da Secretaria da Guerrns , e para os dois anos de
1927-1928 o 1928-1929 pela verbas que se inscreverão
para êste fim nos r pectivos orçamentos.
Art. 4.° Fica revogada a logielação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conh cimento e ex cução do presente decreto com
fOrça do lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
gunrdar tam inteiramente como nêle s contém.
Os Ministros de toda as Repartições
o facam imprimiro publicar e corr 'r. Dado nos PI1ÇOS do Govêrno ela
República, em 16 do Novembro de 1926.· António Óscar de Pragoso Carmona-José
Ribeiro Castanho- Manuel Rodrigues Júnior- João J08é Sinel de CordesJaime Afrei:ro - António Mal-ia de Bettencourt Rodrigues-AbElio
Augusto Valdê« de Passos e Sousa - João
Belo-Artur
Ricardo Jorge -Felisberto
Alves Pedrosa.

MinistériO do C,'mércio e Comunicaçurs - ,HOlinistração Geral dos Serviços
Geodé iees, Topogrificos e Cada Irais
Deoreto

n.· 12:764-

Desde há muito que os orviços geodésicos o topográficos do Portugal pr cisam d uma profunda remedelação. S rviços cheios d brilhante e gloriosus trudiçõ ,
tanto d ntro do Pais como no strangeiro,
stão há bastanto tempo já numa modr sta ituação relativa, devida
ünicam nto à. falta do m ios mnt riai d trabalho. Tal
estado d cou as tornavn-s insu t ntáv 1, tanto perante
a necessidades do Pais, como p rante os mais povos
civil izado , que viam no congros os eiontíficos da especialidade, ou a não compar ucia do Portugal ou a não
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órie

apresentação
de trabalhos
que acompanhassem
a moderna. evolução da sciôncia.
Ainda em 1923 nós aqui recebemos
uma. mís [o espanhola qu veio ao nosso país determinar
variaçõ s de
intensidade
de gravidade,
não
n entrando
aqui em
parte alguma, nem trabalhos feitos, nem s <ju r O instrum ntos.
Tove o actual Governo a felicidade d poder d crotar
a execução
do cadastro geométrico
da propriedade
rú .
tica pel de creto com fõt'ça do lei o. o 11:8~)9, medida
por que o País reclamava
d há muito, mas qu' nenhum
Govêrno tinha tornado realidade, ap sal' de já m 1 4:7
ter sido mandado
em mi"
oficial ao
trung ir (,s tudar o assunto o falecido stadista António Jo
d .A\'ila.,
depois Duqu d Ávila,
d Bolamu.
rara
que porém o ada. tro s '.ia uma realidade
o
serviços geodésicos retomem na União
od \·i u (1\.:0fi ica Int rna ionul o luzar de honra qu
ompr o suparam na sua. ant: essora, UI c \ sário
torna fo 1'11('(' r à.
ín titurção qn em Portugal
u tais
rviç
dodi a h
nei tamente os s u
fort:os todo o meio mat -riui
morai
do que o
vôrno pode di por.
Qu m pretender
fuzor 11. história d t trabalho:
fi
Portugul
vária legislação
tlim q 11 P rcorrcr,
encontrando primeiro
um P ríodo (lo formação tl Diário de
Lisboa d( 7 do Ago: to do 1 ü:l, [> de Outubro (1(, 1 G4.
3 dI' .Junpiro do 18tif> <' ~8 ti" 1>('zoll11>ro (I 1 ü \ no
Diário do GovPrno do 27 d,' Dl'Z('lUbr
do 1 fiO,. rruindo-se d pois uma ópoca do ~Ióril\ at ao dr. llll'mbt'l\.mento C(1\(1 com ~Il, passado pOIlCO \'int unos ti' tI ti ltn,
com u rOU.no\'n, s('rio do I( gisla~l o.
A grandiosa
ohra !U'OIl '( lhad
e diri ida por P tIro
Folquo,
seguida
glorifi,'adu Jl lo I'lIlin('nh IÍhio I' i·
lip \ I·'olC(u , 11 obra t!ll que colahor ratn 1lI1lltnlidnd
COIIIO
Brito Limpo, cujo llO1l1l aifl(la l'l.ful .. { I 1Il to 1 (
contt'os (lll que
' tll<l: g o<l!' iI I COIIIO
min nt
químieo proj, s. 01' .To ó ,Júlio lto<!l'i"u
,
]l1 'Iltl
d" 1II0t'OtlUllllo,
p '1'llnntlo
uuid'«1
• u:tn!lo!lo ou !li:'! "onl:HI, ti
(10" rll) .
'I\'fltou IL I opítblil':I pO!' \'árin
\'('ZP
TC !lU Hnl' (
)1 1'''1\.(10, ma. :t iI) tlLhilitl:HI,
do ('0\ I'rlW 1 n lU
di!:(
do 1'( 'ollro l'úblil'o nnu '1\ (I ,i· mm 1 \' "
it
:L ohr ~ ré t'lIt I'lttlor.l (]lU uI 'UIl
mini tI'O t m t nta lo.
I, III 17 dl Outubl'o (!t 1 U:?O li in \'1I o , \ I rl1 I
utlO
o 1 CI' to 11.° 7:0~lü, qu tl'l11 form
nti
Dir _
ó

lf

p
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dos Trabalhos Geodó sicos e Topográficos na
actual Admini tração Geral dos 'erviços Geodésicos, Topográficos e Cada 'trais. Tal r forma porém 0110chegou
a ser rt;gulameotada e limitou-se somente à. mudança de
Dome. E pouco, mas marcou uma intenção a que o tempo
não d ixou dar r alidade,
Querer efectivar os complexos trabalhos g odésicos
com quatro oficiai
faz 'r ti. corografia do País e ilhas
a.djacollt s com outros quatro é absolutamente absurdo,
daudo lugar l:. que de algumas ilhas dos Açóres não haja
ainda hoj n nhnma carta levantada
por portugueses,
sendo as strung iras que existem mais croquis que outra cousa.
Nilo po.l infelizmente o actual Govêrno, por o n110
p<,rmitir lJ1 as circunstãncins do Tesouro, fazer uma remodelação tam compl ta como seria eu desejo, mas ao
Iauçar as bus s d uma grande institurção que sorá, grandl'IDPnte útil ao País
o h nrnrá no ostraugelro,
tem a
cortozu que nobr ment cumpre os s us sagrados deveres para com
átria.
P 'la organização agora d( cretuda voltam stes serviços ao nome q II tiv rum nu 1 'Há e q U(I várias institut-s similares têm no ostrnuzoíro,
Iustituto
ográfico,
ser S entado da palavra .Cada .tral» 'lu corresponde à.
sua n \':1 f'" n<:' o.
ria-se I i o ln titnto ~eográfico
Oadastrnl, com a
mesma d nominaçt o qu tom m Espanha, dundo-selho
uma corta autonomin
administrntivu
fueilltundo-so-lhe
receitas própria para qlH" embora mo.lcstameute, po a
sempr ,I, alh io às contine ~ ucias da política, ncompunhnr
o niovuncnm
cientíti o do estrangeiro.
Ao serviço
g od ,ico d 'ste lu titnto, a qUCI o Gov ruo t lU proporcionado facilidade puru a comprll de
instrtlllllllto
'lu já vcm a 'uminho do Lisboa, atribui· o
m conj unto todo O :tndo de tum \'asta SCie'Dcia,benoficiantlo CJ.lInntopo' Ivol os funcionúrios que a tal 80 dodicam.
Do (l(Ia. tro geométrico da pr pri <lado rústica, c jas
vllntagt'u' o nctuul OO\'':ro
j:i t. pô no r JatórÍo do docr to !l.0 11: ;>U, f· ;.0:-. n b~ da cnl'to",·tdll\ cio Puis o
ilha ufljac\ nh , atrihuinoo ('I a Ullla O\rtl'lI onticlade do
llll'SmO
ln:tituto Il. reda 'c,:: o duo <,arta. t u tiUa. con:-tanto
D.ctuulizac,:ão, r\'i 'o flUO m too:~ a Europa 6 uma das
"'randt di\'Í:ÕllS d • 1'\'i<;odos iu titutos eongérwre!l. A
e t 8 últim
r\'iços ' também com tido o encargo do
çõ
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estudo e aproveitamento dos modernos processos fotogramétricos, adaptando a Portugal os resultados práticos
a quo se fOr chegando no estrangeiro.
Mereceram
também a at nção do Govêrno OR s rviços
técnicos, que, ap~sar de completamente d paupcrados
de
material, conseguem ainda honrar o nome português nas
exposições de cartografia no estruugeiro, mas torna-se
necessário que, apetrechando êsses serviços em material
moderno, eles possam adquirir a velocidad de trabalho
indispensévcl hoje às exigências modornas da vida.
A semelhança do que se faz na Dinamarca riarnm-se
neste Instituto os serviços toponímicos, tam indisponsáveis à sciêucia para que so não percam os nom s antigos
das povoações,
como úteis ao turismo, ao couiórcio e à
indústria.
Num País pequeno como o nosso, é ovíd ntcmcnt
regra. de boa economia juntar quanto possível orvicos com
intimas afinidades e evitar quanto possív 1 a' duplicações de serviços. Por isso se cria o Conselho {'ral de
Cartografia,
com r pr sontação de todos os ~[illi. térios
interessados para qu n ito sentido se orientem os trabalhos em todos os departamentos do Estado.
ond o
Ministério da uorru daqueles cujos S rviços mais beneficiam com a confecção da carta grrul do País, p:ll'l~C u
justo ao Gov rno que por ('8S Ministério fõs 'cm con didas ulgumas vantagons e fa -ilidudca p:1ra a l' lulizaçllo
da obra que 6 de ben 'fício para toda a N3.~; o.
Não podia o Gov mo pen ar em riar cm Portugal,
como na Rúasiu d HH4, 11m corpo de topógrafos militar s com 13 g mernis, 17 coronéis,
54: tenente . 'oronóis, 1~ capitães, 111 primeiros ton ntos l 1i~ topógrafos, além do outras eategorias <' mpr gado civis,
nem dotar os SOIll-1 sorvico como a Iuglaterra, q II naqu la duta tinha (exclulda a Irlanda) uma ml'dia d 1: 00
fllllCiouàl'Íos
eh fiados por oficiais para a xc uç: o Llusto tl'l\ha.lhos.
Aiuda Uellte assunto,
guiu o ritório lllai
nómico, já e.·pol'inwntado
!ln. {'poca glorio·n. d FiJip Folquo: a divisflo de lH1ssoal mu IH'rmanont
' \'(>ntllal,
fazendo dll(lMder n. alll(llittul dos ti' 1ulh08 <ln circlllltll.ncia do rI' '80uro, lllas fi,'anllo SlIllpr UIll núclt O (lU
Ó O oriontndol'
(lo Jl ssollll'V( ntuul
O eontillu!l<l r do
trabalho
quando o orçam nt nn.o com purt grHu<!t li d psn!!. Hojo porém o. tn.I)(lh,c .!!(I, c 1Il0 j{~ pr 'l'onií\on
no docroto n.o 1l:85~, qu
O 11 fi ou1 pr \' UhIL,
m-
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quanto fõr possível, do pessoal disponível nos ontros
Ministérios. Assim grande quantidade de empregados
dos que sem grandes afazeres estejam nas Seeretariaa
do Estado serão emprega.dos, se tiverem alguma competência, num trabalho de grande utilidade para o País; e
ainda quando êsse pessoal soja insuficiente 13(1 tenta aproveitar a energia dos funcionários reformados ou aposentados que po sam produzir trabalho útil a trõco dum pequeno excesso de remuneração, com manifesta economia
para o Tesouro.
.
:Modostam<'nto, comparado com o que so faz nos outros países, também seria do aconselhar uma alteração
nos vencimentos actuais, mas sendo propósito do Govêrno remodelar os vencimentos do funcionalismo com
uma maior ju tica e equidade entende aguardar a devida
oportunidade para. tal fim.
Tais são Os motivos que justificam a apresentação do
presento decreto com fõrça de lei.
Em nome da. Nação, O Governo da República Portuguesa decreta, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A actual Administração Geral dos Serviços
Geodésicos, Topográficos e C. dastrais pasHa a denominar-se Instituto Geozr-áfíco e Cadastral . Êste Instituto
constitui uma
irecç:ao Geral autónoma do Ministério do
Comércio e ,Comuuicações.
I Art, 2.° g aprovada a organização do Instituto Geográfico e Cadastral, que, fazendo parte integrante do
p~o~ente decreto com f rça ti lei, baixa assinada pelo
MlOl stro do Comércio e Comunicações.
§ único. Ao mencionado ln tituto continua a ser xplicável, som olução d continutdude,
toda a logislução não
revogada pela pr sente organização e respeitante à Adminiatração Geral dos
rviços O odésico , 'I'opográficos
O Cadastrais c institutções suas anteco soras,
specificadameutn a do decretos u.OI 12:4Gl, 12:178, 11:f:59 e
5:308 e o artigo 15.° da 1 i n.? 1::355 .
. Art. 3.° As di sposiçõ
da presente organizn,<:ito rolativas fi quadro do p isoal do Instituto G ogl'âfico e Cadastral [o aplicáveis n partir do 1 de Dozcmbro do corrente ano.
Art. 4.° As do pesas) no actual ano conómico, com
pessoal do quadro
contratado do Instituto Geo.g~áfjco
e Cadastral, que não caibam na dotação da. Adm1ll1fCItra.-
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ção Geral dos Serviços G odé icos, Topográficos
o Cadastrais con siznada na tabela da distributção da d sp aa
do Ministério do Comércio e Comunícaçõ
para 10:261927, serão custeadas pela fõrça da verba do artigo lGl. odo capítulo 2t>.0 do mesmo orçamento,
Art. 5.° O r nstituto Googrüfico e Cadastral goz rá deautonomia
administrutlvn nos t rmo da pr
ut organização.
Art. 6.° O limito d idad parn. 08 fuucionári
do <lU dro do Instituto Goográtlco e '~da, tral 'orá o fixad nod cr to com fOrça d lei n.? 11:94:4, fi ando ontudo o
oficiai do xér 'ito <lu nolo
rvir sm uj itos, simpl monte pura efeito
militar '8, aos limite s d idad ti x dos
P lo Ministério
da uerru.
Art. 7,° Quando o andam nto do
rvi o a ... im o xigir o director gorai do Instituto (h ográfico
Cad: strr 1
poderá, com nutoriznção
do Mini stro, chamar ao
r-viçop ssoul d r Bt rva, reformado
u apo: ontad • fi UI voluntàrium 'Dto aceite a UOIllI'UÇ.o, ou ainda contr itar P soaI.
§ 1.0 O pessoal eventual militar quo stejn na ituaçrt.o d rI serva ou n-Iormn rI CI 1)(rá o ( us voncim fi to,
orno S l,:ti\' 8~ na (flldhiIIa(1
do
rvi 'o da Ullidad08 actin.8 dn SUl\. arma ou s rviç.
al\'o
n tb
já maiol' vcol'iulImto.
§ 2,°
Il(l· oal (v( ntllllI ('ivil <[II' (' hjn na 'tu !toaposentado r 'c<'lH'n'L 0'1 • cus \'ln ·illH nto (' mo
(tiv sso mt (h, ti\idall
do H I'\'i<,o .t f}u' p rtNlcin..
nllllC
TU(!lOS qu
OH funciollúdos
do qun.dl'o quI' pr t m
igual orvi~o, salvo.
a p Il : o dl :1[10 ut.', () f r u·
porior.
§
A tlift'l' nça ontr o. \'( lH'im nto!! Ii.a
l'cfOI'III:\
apo I'IlÍlll,'
I
IIti I • <jlU o
tt'nhlllll dil' \ito, !lOS tt 1'liI do P I' v'r o
S(lI'{ IIlL"U 1H'lo lo .. titllto
Ot'ofl'ráti· I

a
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ao outros Minist "rio cartas na escala 1: 25000. nos
termos do artigo 3.° do d cr to com fõrça de lei
n.? 12.104, o bem Il sim poderá proc der a qualquer
levantamC'nto topográfico que s ~ solicitado por qualquor outro d partamento do < stado, do do que õsse departamento pague as desp sas a efectuar o o levantamento inter se à carta geral do pais.
, Art. 9.° Fica revozadu a legialação cm contrário.
Determina-se portanto a todas as nutoriâades a quem
-o conhecimento
x cuç: o do presente decreto com
fOr<;11 de lei p rtencer
o cumpram e façam cumprir e
guardar tam int iramente como nõlo se contém.
Os Mini stro de todas as Repartições o façam hnprimír, publicar
correr. Dado nos Pacos do Governo da
República,
m 22 d' Novembro de 1926. - António Óscm' de Fragoso Carmona-José
Iãbeiro Ccu!trmho-],[a-nuel Rodr(r;ues Júnior-« João José Sinel de CordesJaime .Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrillues-Abllio
Augusto Valdêe de Passos e Sousa -Jol1o
Belo-A1·tur
Ricardo Jorge-Felisberto
Alves Pedrosa.

OrganizaçãO do Instituto Geográfico
e Cadastral
TíTULO I
Organização

dos serviços

Artigo 1.0 Ao Instituto G ográfico o Cadastral cumr no contin nte e ilha adjacentes o estudo da geode ia
transe adente
da p qucna geo(lptlia, as triangulações e
as sua' proj('cçõe gráficas, Ulet!iÇ110 li bases, detenni~llção d latitudes, lougitud ~ o uzímnt
e da intensidade da gravidado,
tudos de magnetiemo t srrestro, nivelam nto g ouiótricos \1\ PI' cisão o alta precisão, estudos murvgrüfico , levuntamr ntos topogrúticos
e
pecialmento a confecç lO da carta no ral do País o ilhas
r:>.
d,0
1· utl',
tl.{.Iac
l'U li \'uho
t' puhlicn\,'ão. a or~llnlzl\çãO
cada tro geométrico da proprit'd,ldt rústica, u toponímIa
e outro' qua!, quer trabalho <[II n voluçilo da sei ncia.
ou 8,,, II 'l' .ld:l!I'
do Puís ucontl( IhoDl, Acomp:mhando
..() progn' o
'i ntifico e 08 r08ultados obtidos nos di, r 'os país s.
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com-

A Direcção Geral,
Quatro direcções de serríço :
1.0 Direcção dos Serviço Geodésicos.
2.' Direcção dos Serviços Cartográficos.
3. o Direcção dos Serviços G ométricos do
Cadastro.
4. o Direcção dos Serviços Tócnicos e Topouímicos.
Duas R partições:
1. o Repartição
bilidad~.
2. o Repartição

de Expediente

Geral

EI

Conta-

do Cadastro.

§ 1.0 Junto da Direcção Geral funciona:
O Conselho Geral de Cartografia.
O Conselho de Cadastro.
O on lho de Direcção,
Conselho Disciplinar.

O Conselho Administrativo.
§ 2.° O Cons('I110 d Cadastro terá a organlsação e
atributcõos
stab locidas no d cr to com fOr ao d lei
n." 11:8[)9.
§ 3.° O cons lho disciplinar funcionará no t rmo: do
regulamento dos funcionários civis de 22 do .F ov r iro
de 19t3.
Art. 3.° O Conselho Geral do Cartografia t rá por
pr sidonto o Mini tro do omér io
omunicneõ
por
vice-pre idente o dir ctor gcrnl do ln tituto (, grúfico
e Cuduatrul
por voeais o chefe do tado maior do xército, o dir reter g rnl da marinha, o cr tàrio g rui do
Ministério da Agrieulturu, O \Ir . kk nt da c mis l\ d
limito com Espanha, ou s us d 1 ("fado., e o dir \ tore
de serviço do Instituto, s rvindo d
r tári o
tário gNal do Instituto,
~ t
onsolho r Unirá, p 10 ln
para orientar os trnbalho corai
z r ]>(,108 difr rent
Miuistérios
com o
I

duplicuçt o li 8 rviço.
Art. 4.°
cons lho d dir cçito ' rá pr' idido 1 lo
dir ctor g ral do ln stituto
t m orno vogai o dir •

1." Série
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tores de serviço, serviudo de secretário o secretário geral, e compete-lhe:
1.° Organizar, sob proposta. dos directores de serviço
e em harmonia com as resoluções do Conselho Geral de
Cartografia, o plano de trabalhos de campo e gabinete
li. executar cm cada ano;
2.° Discutir e apreciar os relatórios elaborados todos
os anos pelos directores de serviço :
3. o Servir de júri e elaborar propostas de nomeação
nos casos previstos nesta organização;
4.0 Escolher livros e instrumentos a adquirir para O
Instituto;
Ó. o Fixar em cada serviço o preço de unidade de trabalho a. remunerar, especialmente quando tal se torne
necess{mo ou aconselhável.
§ único. Sempre qUfI êste conselho tenha. de resolver
qualquer a!1Runto que importe despesa o presidente convoca;~ ? conselho admini trativo para informar sõbre as
possibilidudn
financeiras
do Instituto.
.Art, 5.° O conselho administrativo
será presidido polo
director gt>ral e tará como vozais
um director elo serviço nomoado anualmente e ; chefe da Repartição do
Expedícnt Geral
Contabilidado, que será o secretário.
Corupot no con lho administrativo a gOl'lIncia das verbas ?~çame.qtais sobro quo o Instituto tenha aut~nomia.
admini ~rutl\'a.
a. da. receitas próprias do Instituto e
bem assun o {~"itlldodas diversas vorbas a propor para O
Orçamento Geral d Estado.
Art. 6.°. O Instituto Geográfico e Cadastral poderá
conceder broc(nios a oficiai do exército ou da. armada,
funcionários doutros Ministérios ou al unos das escolas
do País, quando solicitados pelas ostaçõee eompoteutes e
nas condiçõ
que s e uabelocerem. Aos tirocinantes
que tonham aproveitam nto o Instituto passará certiflcado de competência.
I
Art. 7.° S a necessidedes do Pai ou as conveniências
d~ ~orviço l\Rsim o aconselharem poderá o Govêrno, pelo
Ministro do Comércio e Comunicaçõe , criar no Institnto
uma escola. de topógrafos, decr tando o seu funcionamento em aumento de 1H ssoal,
Art. 8.° Os quadros do pessoal e sua categoria serão
os constantes do mapa 1.
§ único. Para o desempenho do 8 rviço haverá, além
do pes oal do quadro, o p ssoul oVf'utuul compORto por
aquele a que so refore a ba e _ v do decreto n.o 11:859,
7
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m nto às uas delihernçõas
depois do Dpl'OV~Uns uperiOJ'llll'n to.
2.° Con v ocnr ~ pro idir .'10 conselhos do direcção,
admini .trutivo o disciplinar, faz 'r executar UR suas d -lihorn'( ,~ ou apresentá-la,
ao ;\[inistro quando tenha ôsse
dever ou o julguo couvr-nionte :
3." Orieutnr
(> dirizir
.upnriormento
todos os serviço' (lo I ustituto.
tendo em atenção os prugr('SSOR <la
seie'neia
." noco ':-;idatl! ' rio servico :
4." Autorizar
pn":lm tos da despesa
compreendidas
nas verbas .01'<: mentais ou não oxccdentes a 5.000tl das

reccit:t,

própria

do Iu .tituto :

D torminnr
o horário
J trabalho cm conformiJnr!c com as diferentes espécies 11<· servíco ;
ti.o \prcs ntar ao Mini tro os ;IS ruutos (JlIO necessitam
8 uto ri 7':1 <,:1 o superior,
informando-os
com o sou parcccr ;
7.° I'rllpur:tr
a propost
do lei, decretos, rpgulaf).o

monto
rolatório
o q uni quer outro>! trabalhos de carú '1<,1' dinisu- tivo ou scit'utlfil'o
O lostinudos
a ser
pn's 'ntc tauto ao ~Iini. tro como U, instituíçõ ,:; nacionais Ou ,tl'al)" ira dr ('ar/lCtt'1' tiimilnl';
8.° Hllqlli:it..'U· dirl'l't<{m 'l1t aO' outro!> :\lillist{'rios O
pes o, I <jlll' 110 tt"1'1lI0 da ha'
V do t!<'Cl'oto ('Olll f(jtCa
,lo ll'i u." 11: õ~), u \'( pr :-t<\r ~~r\'i~o na org;lIlização
do ('a(!' tro llll Ildur :l.prt-\'( otU1' na 'ua UIltl'rior lútnn.ÇlO odo aqlll'l'
quo 11 o ('on\'jpl' uO II 'l'\'j(;O ;
0.° C{)utr. tut' ('Olll IUltorijl,:l(;no miui!\Í!'rial t' quao(lo ()
p~ll' ou~ i<,lóu, I r qui itatlo
uo tt'rlllOS do llÚJl1( l'O anterlOr !'('.I~llll. \Iii 'il'uti" o lh', oal illdispcll 'Avd para a boa
c.' ('U<:, () do I')'\'i<,;o;
10." Propur ao i\lini tI'O tL 1l0IllL:l(;' O 00 !,ossoul do
qua,dl'o ('Ollt\t. IItl' do 11Hpn 1, llU harmollia
(~uUl as ILiopOSI<-;I'H!, Ih :tt, dt'cn to;
11.°,
... iuar t c HT poo<1 leia diril,ddL\ ao J\fioistro,
..a s (lu' ·!.:tort' (l.~s in titUH;ll'
biUlilan'
eblrUlJ~oiras,
aos s(wrct{lriu, gerllis (lo :\lini 't "rios (I às JircN;ÕPs de
801'\'iço do ln titlltu, mallrlundo inforlllal' touu n. (!U!' julgai' con\'l'niellh;
1~.~ I <lnç;ar tle~pn('ho sObr to(la n. corr 'l'pond0ncin.
rcr.!'lllda q llO rI(IJ cllr('(:a;
1:3,0 [n, (H'c(>i na!'
li cnli1.lIr Ilil' 'ctamento, Cjunodo nsim o p[ü"IHl 'r, to(IQ os
rviços interno!'! o nxt(,l'UOS o
DllllHlur fi ('alizlU'
I
I lo 1)(\ oul bci'lltifil'u
e ('horo
da. P parti 'ão ti J. '[I diputo
( ['ai
COlltahili(laJo
on1'ol 'a !lntur ',:r.n do l'\·'ço j
1

l
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14.0 Determinar, quando convenha ao serviço, a transferõncia temporária de qualquer funcionário
de uma
para outra direcção ou rcparticão ;
15. o Mandar elaborar e coligir todo os elementos necessário para a confecção do boletim anual do Instituto
e fazer publicar êste documento;
16.0 Assinar contratos nos termos dêst decreto;
Art. 13.0 Ao secretãrio gernl cumpn coadj LI var o Director Gr ral o sub stituí-lo durante a sua aus u ia na superintendência de todos os serviços, excepto na direcção
dos trabalhos sciontlfico , que comp to ao' directores
dos serviços, e ter à sua guarda cópia de todos o catálogos dos arquivos e depósito de instrumento
das direcções de serviços.
Art. 14.0 Compete ao paleógrafo tradutor ii. intorpretação e tradução
dos textos antigo qu intero cm o
serviço toponímico o fi tradução do livros (\ corre ipondõncia estrang ira, especialmente a iugl su C a alemã.
Art. 15.0 Ao tt'SOUI'iro cumpro a arr -caduç] o de todas as receitas próprias do Instituto O fi Rua ontn 0'<\ na
Caixa Económica Portuguosu, ii ordem do ou olho administrativo, o o s u k vantamento quaud ordenado p 10
mesmo cons 'lho; o recobim uto no Banco d Portugal,
como caixa gemi do Tesouro, das v rbu r qui itadas
pelo conselho adminiatrntivo
do que a Repurttção de
Contabilidad
do Mlnist 'rio t 'Ilha passado us comp t ntos ordens do pagamento,
o pagam nto das de p sa ,
devidamcnt
autorizadas, 11 manut 11<'l'l0 da devida oscrita sornpre m dia, do modo a poruiitir fácil o rápida
fiscalização,
organizando duus contas, uma do cadu,'tro
outro das despesas gMais do ln tituto
orglllliza~ilo
da curga g mI dC' mó\,C\j , infltrum 'nto , uten llio toda
a mais oxistêneia do Instituto.
Art. 16.0 Ao lIjudnllto do t, Ollr iro ompl1t coadjuvar nquC')
fUllcionário
fl Ctllll.l' por ua dllc llçl10 todos 08 pagnlliontos
r 'C bimonto, a qUI II r(lfor o artigo llOterior.
lT

CAPiTULO

II

Das Direcções de Serviço
Art. 17.0 A Di!' c~ll.o d s • I'viçof! OlloM, ico ('001.
poto () e tudo da g(lodo~in trl\IISC(11<101lt. l dn p 'qulllla
gl'o.h iII, II trian ,ulnçO s o II UfI. projt·ct;1'I grAfica, ,
Jn(ldi\iio de ba os, d t rminll~lto do longitud ,lutitud
,
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.azimutes e da intensidade da gravidade, estudos do maO'lH'tismo terrestre, nivelamento geométrico de precisão e
~e alta precisão, os estudos maregráficos e o estudo dos
.aparelhos e anotação dos livros da especialidade.
§ único. O observatório do Castelo e os marégrafos
de Cnscais e Lagos constituem anexos desta Direcção.
{) ntllUN'O de marégrafos poderá ser aumentado, dependendo õsse aumento de verba especial consignada no
{)rçamento Geral do E tado.
Art. 18.0 A Direcção dos Serviços Cartográficos compete a preparação e xecução de todos os trabalhos de
campo e de gabinete para a organização das cartas topográficas, corcgráficas e geográficas do continente e
ilhas adjacontes o a sua constante actualização, o desenho das fMuas originais, o estudo de apar.-lhos l' processos de levantamento e especialmente os da fotogrametria aérea e terrestre, bem como o sistomu de recoustituIção das chapas e ex cução dos autógrafos e a anotação dos livros sõbre assuntos que interessem a Direc.çl'lo.

§ 1.0 Uma divi ão de serviço chefiada por um oficial
do quadro scioutffíco serú especialmente encarregue, sob
a superilltend ncia do director dos serviços, do estudo e
das op('raç~e de fotogrametria.
§ 2.° Uma secção de desenho, chefiada por um técnico
civil, será esp cialmonto encarregada,
sob a suporiatendõnciá do director do serviço, do desenho das rolhas
originais e das fõlhas dos marégrafos. Durante a época
dos trabalhos de gabinete o director de serviço poderá
empregar em trabalhos de desenho sob a sua direcção
o pessoal eclenttflco da Direcção.
A rt. 19. o A Direcção dos Serviços Geométricos do
C!ldastro c?mpetem todas as operações de campo e do gablllet.e destmn.das à organização do mapa parcelar dos
prédios rú!!ticos, con iznadas
no decreto n." 12:4f.>l, a
~
sua conservação e o recisto das alterações que se forem
pro~uzindo, a avaliuçll.Oo das áreas e organização dos respectivos verbotes.
~rt. 20.0 A Direcção dos Serviços Técnicos e Toponim~cos compete a publicação das cartas o maptls organizados no Instituto a orzanizacão do Dic/onário 10.
' e ilhaso adjacentes,
"
ponimico do contínentu
comprponden do
não só os nomes antigos e modernos das povoações, como
também a sua posição referida a pontos notáveis e a
descrição de tudo que as torne caractorísticas e possa.

.
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interessar
ao turismo, comércio
e indústria, o flnalm nt
a orgll.ni:r.ução e JlI1blicação do monogrufine o plautas li
povoações o rogiõ s que interessem ao desenvolvimont
do turismo.
§ 1.0 Uma di viaão do SOI'\';ço chefiada por um t \cnico
civil será ~'SpCCiHIIlWllt(\ encarr 'gadn da publicação
das
cartas o mapas sob a adminlstrucão o fiscalizaç! o do
rector dos servicos.
§ 2.° O oliciul adjunto excrccni cnmulutivamento
cargo do bihliotccárío t rquivistu, compotiudo-Ih
n dit cção da biblioteca do Instituto.
n gUHnla. cnt:do~a<:l'lo
conservae: O das plnntn
mupus antigo.
c trnrur iro.
o direcção 110 IllIlS('U (lo instrumentos
qu , embora fora
do uso, llIal'<)IH'1Il poríodo da ovoluçí o :('il nttfica.
Art. 21.° Compete aos dire iteres do servi '0:

ui-

Mant

a oriontnçâo

seioutíflcu dOR diíer nt R rvio com-dcná-los ;
l~l:tb()l'l\l' o plano dr' trnbnluo
d (':1111])0 O abin t
a uprosr ntur ao conselho (lo diroc o em cnd
ano c' apr 1 cntar-lh
dcpoi o relatório anual do,
I'

ços cln dij'('ct;'ão

trab: lhos.

JnSpl'('('ionar

os

tOI!OS

l' ndo

110

PI tl,:llI

qu

di"l'ctol'
fi h tI'

,I

rviços

"l'ml
011\ ('!lil

o

nt

ti t dir

ção , pr •

pr~'lIlios

rI' orn-

j

gl','al tod,
'rvi () U ('JlI
al(;rllla di. ciplinar;
Vigiar
1H'la 0.·ist '!leia
con ('1'\'0«1 II 11
n1<'nto c todos O~ ohj('cto' (li l'r\·j~o da
ti, li dil'(l('I' (fi, b 'lIl C IlllO do ar IU1\'O
clllnr s du mosm.l!'! j
OOIH'l'lh I' ntó oito dias d
!iel nçn ,o
funcion. ri
Pnrtic'il'HI'
('ll('ontr

ao (lir~ctor
))0

5;

da (lirt'C~. o.
,

Art. 22.°.J
bilidad

.

1Il

I

Hl

P l'ti~

O

1

nt •

P to:

di-

pto.
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o rol: tivo ao c dr tro da propl'Lodade, a anota~110 do Diário do GOl)8rnO e
comunica~ão
ao
pessoal

de tudo

quo lhes

possa interessar

como

funcioná rio ;

A organízação

dos pr ce 'o que correm pela Repartição o o seu arquivo:
E finuluieut
toda a contabilidade
do Instituto
e a
supe intend'ocia
do V .soal menor não afecto a
outros serviços.

Art. 23. o Ao chefe da Reparticão do Expedicn to GeTuI O Conta bilidado compete, além dos deveres gorais
dos chefe de repartição,
a supcrintcndõncia
o fiscalizaç[o da contabilidade o expediente dos serviços externos
do ln tituto ,
elo Cadastro
compete toda a
Art. 24.0 A\. Ropnrtição
eorrt\!'Ipondancia
relativa no cadastro da propriedade

:-_0

rústicu,
arquivo (I catalogucão
do todos os procps~os.
Art. 3D.o A toe O o (lomais po isoul cumpro
<11\11ICar
ao sorviço parn qu for nomeado toda. a inteligência,
zêlo o boa vontade, condju\'ando
os seus diroctoros e
chefes o rogulnndo-sc
cm tudo pelas normas s(lgllidas
nos serviço» público:
quando não nlterltclos por sto docreto 011 tliSIJO icõ s l't""nlamcntar}S
do Instituto
Geoo
,grt\ fico o adastral.

TiTULO III
Das nomeações
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Art. 28.0 O aecretârio geral seré nomeado por decreto e proposta do director geral do ..ntre os directores de serviço.
Art. 29.0 O chefe da divisão de fotogramotria será nomeado por decreto, por proposta do conselho de direcção, de entre os oficiais adjuntos.
Art. 30.11 Os oficiais adj untos serão nomeados por decreto p precedendo concurso documental perante o conselho do direcção,
§ 1.0 São condições indispensáveis
para concorrer ao
lugar de adjunto:
1.. Ser oficial do exército habilitado com o curso da
respectiva arrua e com a cadeira de geodosin de qualqunr escola do Pais ou estrangeira
de roconh cidu reputação scioutificn;
2.° Ter menos de trinta e cinco anos de idade.
§ 2.0 POr!Ni'lO também s r admitidos
ao concurso
quaisquor outros oficiais do exército qllf', não ati. fuzondo
às condições do n." 1.0 do parágrafo anterior. teuhum publicado ou executado trabalho
de reconhecida
importância sobre qualquer ramo sclentífico que intere se o
Instituto.
Art. 31.0 O paleógrafo tradutor srrú nomeado por decroto, procedendo
concurso d provas prática. pi rante
um júri presidido pelo director geral I' toudo como VÜ"
gllis mo profes sor da Faculdade
do Letru: do Li, boa o
um flllH'ionlÍrio superior do Arquivo Nacional da TOrro
do Tombo.
S úuico. É condição índi P(\D úvt'l plll'n ser admitido
ao concurso, nlém das condições gerai: do artigo 44.°,
ser licenciado por qualqu r das Faeuldudee do L( tra do
Pais ou ser diplomado com o antigo cur o superior do
Iotras.
Art. 32.0 O chof da divisão d publicnção d\\ cartas
S(,1'11 nomeado
por decreto por propo til do director geral, ouvido o dir ctor do s rviço, ele rnll'(1 o. fUllcionúrios dn divisão ou dos gravadort,s dNI nhndorl' dI qualqu('r diI'P('~ão (lo ti rvi~o. Quando nlio hnja fu[)('ioIlário
nas condic;ôP!! d s r nom ado, s rà o pro, illll'nlo da
vagll fpito por concur, O do provas prAtictI
IH I'lIntt um
júri prc!'Iillitlo p(,lo uir('ctor geral
tendo
mo \'ogais
os din·(·tol'l' dos s rviços d cartografia
técni o e toponímicos.
Art. 3:l. ~ O cb(l~ da s eçn.o d UI' enho curtográfico
lerá Dom ado por deer to propo tu do dirt'ctor g ral,
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ouvido O director dos serviços cartográficos, de entre os
desenhadores
cartógrafos e gravadores
d~sl'nhadores,
todos dos quadros, e quando não haja funcionários em
condições de nomear sorã a vaga preenchida precedendo
concurso de provas práticas perante o júri designado no
.artigo anterior.
Ârt. 34." Os gravadores desenhadores, os desenhadozes cartógrafos l' os estampadores litógrafos, todos de
2. & classe, e o fotógrafo serão nomeados por decreto,
precedendo concurso de provas práticas perante um júri
presidido pelo director dos serviços e tendo como vogais
o chefe da divisão de publicação de cartas e o chefe da
.secção do desenho cartográfico.
§ 1.0 A promoção dêstos funcionários de 2.& classe à
1.& será também feita por decreto a por proposta do
director geral, ouvido o director dos serviços, e será
feita metade por antiguidade e metade por oscolha, ex.eepto o litógrafo de 1.& classe, que será sempre promovido por escolha entr os da 2.& classe e os contratados.
§ 2.0 Quando 1\0 concurso de gruvadores-dosenha.lores
não concorram indivlduos suficientomente hahilitadcs, o
director geral podorá contratar os concorrentes mais
.classificadoj, com metade do vencimento. O número de
contratados não poderá oxced r O número de vagas e a
verba rostnnto gorá destinada a pagamento de horas oxtraordinárins
ou a pagamento de trabalhos mandados
.executar à indó!ltria particular.
Art. 3ó. o Os chefes das repartições e das respectivas
secções e o tosouroiro serão nomeados por decreto e
por proposta do director geral de entre os funcicnárlos
.dos quadros do Instituto. Quando não haja funcionário
que o director [ulgu
em condições de ser promovido,
-os ca~go~ serão providos precedendo concurso do provas públicas, 8110 condições indispensáveis para poder
ser admitidos aos concursos além das ostabelecidas no
artigo 44. o :
'
a) P~~a choCe da Repartição do Expediente Geral e
Contabilidads, ser diplomado com o curso superior de

comércio

j

b) Para choro da R(\partiç!lo do Cadastro, sor bacha'''",1 formado ou licenciado em direito'
c) Para chefe de 80CÇ!l.O e tesoureiro, ser habilitado
com um cur o secundárlo.
§ único. O t souroiro nilo poderá tomar posse sem
prostar caução ou tOrmo de fiança de possoa idónea.
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Art. 36.° Os torcoiros oficiai sorso nome dos por docroto precedendo concurso do provas públicas
fi TI
promoçao a s gundos oficiais s l'á fita m tudo por antiguidado o m tado por escolha,

§ único. Para

s r admitido
gorais

é indi P n 6.-

o concu

além das condições

do artigo 44.°, ter o CUl'SO
geral dos lic 118 OU qualquer outro corso ooundário,
Art. 37.° O ajudanto d tesoureiro será uomea O
pelo director geral, ouvido o te ouroiro, d l ntr OR
gIlDUO'
o terceiros oficiais do quadro do p .ssoal admi-

vel,

nistrativo.

Art. 38.° O director geral pod 'rA propor para pr onchimento do qualquer vaga do cargos rpf( rido DO • r:30.° a 37.0 quulqur r individuo, me smo !' m a habilitaçõcs literár iaa oxigidua, que torihu II lo monos três
tigos

anos do bom (I efectivo
serviço no Instituto, sendo li.
idade a que se roforo o artigo 41-.0 acre: ci.la ~l tantos
anos quantos uquel« que O prol o to iver u< erviço
público.
Art. 30.0 Os eucurrcgndci
llo:'\ mnrégrafos
,('1'.0 nomeados

por doer to (\ prol'

sta do director

.• -ral.

. Art. 40. ° O chefo do P(" onl nu nOI', o li I da

nas, os primeiro:

contínuos,

os guarda

(I d pó ito

o gunrda pnrt!'lo
Cl'l'to, pOI' pl'OpO t,t lo dir cor

crlto !lom(lU lo lor
g(\rnl. Ii< I ntr

gunoos contín tiO!! (\ o C1'\ (lot(·
Art. 41.° O fiol <ln' ()fi('illIlS

dm! ofi~illn!!.
llrú 'umulllti\'tlnl

in

tl'Ulllt'll~()S (\

L

chef dos

S('I·\\'lIt(l.

da!l oficina

ali pr', tará

O

ços do que fÔl' ont'ttl'l'I guCl.
Al't. 4:!.o Os .l'glllldos c 1 tínllos
oficinas, l dto ontl·atado!l.
A
t II
di posto no ~ 1. do nl'tic,o 9.°
.1\1'1. 4,
O. l'l'l,ptlalJll'lIto nO!! con II~' o • r o f, ito
p(.lo dil' ·!'tor "'<,ralo IIpro\'1I(10 pll . fini troo
Art. 44.0 Sno eOlldi<:õ( s g('r tis pura I' 11(':1' r :ulmi·
,II

tido no' concul' os d, qll(l tratllm OH artigo
1.0
3.°
ao :30.°:
1.n. r portugllO, ;
2.° Ter robll (>1. ufil'iclIto utostada pl'lll junt móÜi ~
oficial;
a. ° Tor monos (1 trintn l cin o nnQ' ti it1a ;
4.· rrpl' cumprido II h,i do r I'ut
n o militar na.
pnrte

qllo lho 1ó1' aplicá\'l,lj

h.1I rIl'r bom comportll m nto 'mor 1
O.o '1\.1' mnis do vint o um !lUOS j

i"il

j

1." Série

ORDE 1 DO EXERCITO

N.o 3

335

7. o Ter oxamo do iru trução primária do 2,0 grau ou
qualquer e>.'Il.1UC'
oquivaleuto.
A1't. 45. o O~ júris dos concursos deverão sempre atender aos dOCllmento~ apresentados pelos candidatos por
onde prO\'l'IU
a suas bnhilitacões scioutlficas, literárias
o artísticas.
Art. 4G.o O pessoal a (1'10 se refere o artigo 42.0 devorá sempre sab r 101', escrever o contar cornllltemcnte
O sntisfazer
às con li<;õ s (los n. os 1.0 a (). ° <lo artigo 44. ~,
nndo motivo de p roferêncin o tor sorvido !lO exército ou
na armada, guarda-ii cal f' guarda nacional republicana
COIU oxemplar
comportamnnto.
Art, 47.0 O pcssonl contrntado, quando queira concorrer fi qualquer yaf\'1t do quadro, devorá sutisfazer às
eondiçõo do artigo 44.°, sondo, na condiç, o 3.n, a idade
de trinta o cinco uno ueroscidu do tantos anos quantos
os que o concorrente tiver de serviço público.
Art. 48.° A nomoacno de todo o pcssonl dos quadros
snrá provisória
pm' um ano, findo o qual 80 tOl'OlLJ'Ú definitiva se o fuuciouúrio tiver boa informação cio director
geral.

Ti'!' LO IV
Dos vencimentos
Art. 4n. o Os vencimontos
totais inscritos na rospectivn tabela são as [mpo rtâncias Iíquidas de imposições
ll'~nis que o funcionário.
devem receber, excoptunndo
o impo .to do 8010 do. recibo o o desconto num a Caixa
do Apos ntucõo s. Para o. efeitos do abõno elos vencimontes
(Irão c<;t <; acroscidos das quantias np('ossárias
para cobrir o. mencionado'
descontos.
Art, 50.0 As tnbela: (h> ajnda d Clll'tO sno aquelas
ctun.lmont
cm "il'l'o1', podrn<lo ser modificlldas pelo Ministro, sob propo ta do !lir('ctor geral, e não ]lot!tlndo
nunca
r inft'rio1'1
tIS dOll outro s ·rvic,:o do Ministério
c do ~1inist('rio da ('11 na.
Art. 51.° O fUlleionúrio que 01'('1'C01' fnnçõ( s de outro
url;o d cn.to~orin. superior no cu tC'I'{1 dir<'ito ao venci 111 nto corre. pondt'n tt' a s II. cu tC'go1'ia sorn (>1'0 q nO ('sse
cnrcro estpju 'Utro li o 1'0. pt ctivo íuncionúrio nito receba
o Tl spcctivo Yf'uciml·nto.
Art. 52.° No fim <1(1cndu uno económico o director
l ruI pod rá. di t1'i1>uir n los funcionArios
civis 8lU 8(1r'iço no ln tituto, conforme o ~eu trabalho, ll.:;aiduYdade
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e merecimento,
orna gratificação
que nunca poderá exceder a importância
de um mês do vencimontos do funcionário, nom a soma total dos as gratificações ir além
de 25 por cento da receita própria do Instituto no mosmo ano económico.
Art. 53.0 São concedidos os soguintes abonos de diuturnidade
a todos os funcionários civis em serviço efectivo no Instituto Geográfico e Cadastral:

10 por cento aos que contem mais do cinco anos deserviço.

20 por cento aos que contem mais do dez anos d
serviço.
50 por cento /lOS que contem mais do quinze anos
de serviço.
40 por cento aos que contem mais do vinte anos de
serviço.
50 por conto ao que contem mais do vinto
cinco
anos de serviço.
§ 1.0 Os empregados
cujo vencim mto mcn al do cat goria for superior a 100tS sofr irão n redução do 50 por
conto nestas porcentagens,
não podendo porém r ceh r
nunca por abõno de diüturnidud
im portüncia IlP!U iuf rior à que com igual p rc ntag m rce brri11. o funcionário do vencimento
igual a lOOil, nem up rio r a "01>
mensais.
§ 2.0 Estas percentagens
incidem ünicnm mt sõbr os
v ncimentos fixos dos empregado .
§ 3.0 O tempo do serviço a ousiderar para efeito da
aplieação
do dispo to n to artigo sorú s mpro o d
01' ctivo serviço, doduzindo.s
as ausêncin
por falta
não justificade , lic inca sem vencimento,
suslwn. õe ,
aus nelas p r motivo d do nçn além d c nto
oit mta
dias um cada ano ou m comissüo d serviço estrnnho
ao ln tituto Gcográflco
adastrnl, o o t mpo d prisão em cumprim nto d \ ntr uçe.
§ 4.0 .AOH funcionários
do Instituto G oeráflco
nda tral ó contado, para os ft ito d diuturuidade,
todo
o tempo do sorvico público
fectivo.
Art. 54.° Nenhum ompr gado pou rú fi :11', por ~\ito
d stl\ orgnnizaçllo,
com v ncimento
inÍl rior
aos qu
p rc 1> i(I. à datn da suu pllblicRC;n.O.
§ único.
s abono
d dillturnidnd
r ultnnt
d
aplicut;:llo dns p rc ntag ns det rminndns no artigo uut
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rior não poderão ser inferiores à quantia de M mensais
por cada período de cinco anos de serviço.
Art. 55.° Os funcionários que durante um mês derem
mais de tr s faltas não justificadas perderão o abono de
diuturnidade correspondente a. êsso mês.
Art. 56.° em pre q o as necessidades do serviço assim o exijam, o director geral poderá determinar horas
extraordinál'iuR do serviço, as quais serão paO'as segundo
a. legislação vigente.
I:>

'l'iTULO V
Situações,

doenças

e licenças

Art. 57.° As . ituaçõcs do funcionários efectivos do
ln tituto G cgráfico O Cada trnl são as seguintes:
1.0 Actividude ;
2. o Licenciado;
3. ° Innctividnd
j
4.° Disponibilidad
Art. 58.0
onsidernm-se na aituação do actividade:
a) s funcionários no oxorcício das funções do seu
cargo;
b) s funcionário doentes por p rfodo não suporior
a. seis me' s ;
c) Os funcionários
chamados a rvíço ou tirocínio militar pelo ~Iini tório da Gucrra ;
d) Aquolos qll cstiv r m no gõzo d alguma das licençns a que se rcft rem o n.OI 1.0, 3.°, 3.° o 4.° do artigo
° o aquele que \>010 director geral forem contratado para qualquer outro s rviço do Instituto, embora
não com proendido no quadro;
e) Aq uelcs q 11 forr m mandados ao estrangeiro
em
qualquer mi!'. i\o ci entiticn da e. pecialidade.
Art. ~9. u onsideram- o na ituação do líconciados os
funcionúrios a qUf\m tenham sido concedidas licenças DOS
termos dos n.OI 5.° 6.0 do artigo 69.0
Art.
° onsiderum-so nn ilitunçl10 de inactividade
011funcionários do nt li por mais de seis meses.
Art. fi 1. o Consideramo. e na situação do disponibilidado o funcionários
q U!', regressando da situação de lic neindo ou cio inactividade, esporam vaga para reentrar no respectivo quadro.
Art. G2.o A pn agora do funcionário à situação de
Iieenciado ou d inactividade determina a abertura. de
vago. no rc pecti\'o quadro.

an.

ao.
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§ único. Serão eliminados do quadro privativo do Instituto todos os ElIucionários
que forem nomeados
para
outros
carg-o do servontia vitalícia, fiem parecer favorável do Consolho cip Dir \cção CUIllO ucunruláveis.
Art, G:3.0 Os fuucionários na situação do di-poníbilidado entrarão no quadro à medida (1110se (ler 'III lU; primeiras vagus corrcspondeutue
à sua (·,ttep;ol'ill o classe,
por ordem do antiguidade na situação de di, ponibilidad ,
o irào ocupar no quadro 11 altura que lhes competir,
tendo em vista o toiupo do s rviço electivo na SUH classe.
Art, li4. o >Sorá abonudo o veuciiueuto
iII t .iro
(catogoriu, melhoria o gratiílcução)
ao funcionários da
situacão (1(1 nctividad« a quo so rcforom as alínou
a)
o e) do artigo
58.0 e aquol 'S no gõzo do ulguma das
Iiccnc.is u qU(1 'o referem os n.os 1.0, 2.° e 3.° do .1'tigo 09.0
§ 1.0 Os funcionários
doentes, na situução d uctividado, porcebcrão O vcucimento completo durnute os três
primeiros
mOHOS, sondo nos três rostautcs
abonado a.ponas U voucimeuto do catcgorin o molhoriu.
§ :?O Aos funcionários
em serviço militar Sl'I-ãO abonados os voncim ntos do catC'gul'ia e molhoria corr '.
pondcnt(\s llQS sous cargos do Instituto,
n !lI o s r qne
OptOlll
J)(IJos \'oncim 'utos quo lhes COlllpct m no Iilli ,tório lln Glll'rrn.
Art. G~).o Na HitIlUr,:1tO do lic uciado n: o
. bOllado
vODeirnl'nto nlgurn.
Art. GG.o A situaçll.o do iun ,tividl\d
comJll'f'('ndo d i
pcrío(los, o pl'iml'iro de dois 1ll0Sl\ O O se O'lIndo ,1 S ,i ;
110 prillldro pC'I'Íodo o funcionúrio t rà diI ito ao nbono
do voncilll(\nto
0(1 categoria
molhoria,
o 11 }lI gllndo
apelllls tl'rú o Y<'!lcim nto do c tl'!:~ol'ia com
ti du i'lo
do Ulll S(\.'to I' a TIIelh ri. Ol'l'(', p0l111 nte.
§ 1.0 No fim
oito IlH', es dI) inll~ti 'ielude o fun ionário
ed SUblll1 tido à junta mélliclt
rl\gr ',. ri, ao
ser "iço !lO fOr cOlll'lillel'allo :lpto;
fôr' con, ill(~l'ndo li
docn~1L in(·urti.vel l'rft r fOl'lllll<lo"
ti\' r m: i
iut
nnOtl do ,C'rd<;,o; no {'nso de n; o t r \'int ano d prvir,:o ('ontin\l,~ lU\. flitnac:fto el(\ ina(,ti"i(!ne!
('010
n rI duçã do v n('im nto~ <jU fOr tl.l'bitradl~ li I Mini tro, m •
diantl' infonna<:ito
fundo l1wntnd~
p ,}" dir ,tor
rnl,
ConR I!'\·;l!l(lo·so nosta
itllnçit
:tt p rfazer "int nno
d BO)"\'iço O ('r rl'fortnlul0 «'Janelo
comp! tnr, li v ndo 8('1' subnH tido fi insp
'ç1to médi . ti ,ei
m 80S mqunnto 80 COllS rVM n' t 8itun~ o.

ilOr

a

oC',

1.' , érie

ORDE'.:\f DO EX~RCITO

N.· 3

grll.-

(,cth O~ nu aituação
us

SI

cui ntos liconca

do
:

MO

ORDEM DO EXtRCITO

N.o 3

1.· Série

a poderá autorizar mediante a apresentação de atestado
médico.
4.0 Licença sem vencimento até noventa dias consecutivos ou interpolados em cada ano civil. Esta licença
só poderá ser concedida quando o serviço o permitir e é
da competência do director geral até trinta dias o do
Ministro além dêste período.
5.0 Licença som vencimento por período superior a
.novC'nta dias e inferior a três anos. Esta licença. somente
é concedida quando o serviço O permita e o ompregado
tenha, pelo menos, cinco anos de serviço efectivo, e é
-de competência do Ministro. O licenciamento concedido
nos termos dêste número poderá ser renovado por mais
dois anos por decisão especial do Ministro.
6.0 Licença ilimitada. Esta licença som nte será concedida com parecer favorável do conselho do direcção.
A concessão desta licença
da. competência do Ministro,
que a poderá retirar em circunstâncias excepcional de
serviço público, e s6 poderá ser concedida aos funcionários que tenham, pelo menos, cinco anos do serviço efectivo.
§ 1.0 As líeencas a que se referem os n.OI 1.0 e 2.°
dê te artigo serão concedidas tendo m at nção as conveniências dos empregados na m dida em que forem
compatíveis com as oxigências do s rviço.
§ 2.0 Nenhum funcionário pod gozar durant um ano
civil mais de quarenta e cinco dias d licença com vencimento.
§ 3.0 O tempo ~m que os funcionários se mantiverem
na situação de liconça a que se ref r o n. o b. ° do te
artigo do lhes será contado para ef ito algum.
§ 4.0 O funcionário na situação de lic nça n. qu s 1'0fere o n." 6.° deste artigo tem dir ito li. contag m d t mpo
para acesso e para aposeatação, quando o con lho do
dir cção assim o ntonda, dev ndo todavia
ontribuir
para a r sp ctiva Caixa com a cota corr sp'pud nt no
vencimentos da SUIl classe por todo o tempo QU p rmanecer no gOzo da licença.
pagam nto ~. tuarhá
AOS mos s, aos s m str
ou ao ano, à. colha do inter s ado, que nno poderá ter qualquer promoção nom 01'
aposentado sem qu
t ja m dia om a aixa li Aroé

sontaçõea.
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TíTULO VI
Das reformas e aposentações
Art. 70.0 Os funcionários militares dos quadros do
Instituto terão a sua reforma regulada pela loglslação
aplicada no Ministério da Guerra, exc pto aqueles a que
se refere o artigo 11.°, sendo porém àqueles contado
para todos os efeito legais como tempo de serviço militar todo o que pre~tàrem no Instituto depois da passagem à reserva ou reforma.
Art. 71.° Para. os funcionários civis a aposentação será
sempre por incapacidade física, comprovada por junta
médica oficial, alvo qualquer outra disposição legal, e
a sua cota para a Caixa de Aposentações será calculada
sôbre o vencimentos fixo, incluindo as díuturnida<leso
Art. 72.0 A todo O pes oal do Instituto Geográfico e
Cada tr 1, qll r " .ia do quadro, contratado ou eventual,
será cone dida reforma extraordinária com todos os voncim nto. sempre qu a junta médica oficial julgue que a
Incapacidad
foi adquirida em serviço e por motivo do
mo mo.
Art. 73.0 Quando algum funcionário do quadro ou
contratado tenha contribuído para a Caixa de Reformas,
ub filio' o P n: õ do ervíço das Obras Públicas, dev rá . ta aixa, a rcqu rim nto dos inter ssndos, transferir para a Caixa de Apos ntaçê s as cotas com que
êles t mham concorrido, dev ndo o funcionário entrar
com a dif rança quando a haja, em prestações não sup rioros a quarenta
oito.
Art. 74.0 A outa rem do tempo para. aposentações
compr
nderá todo aquol
m que o funcionário serviu
do d a sua ntrnda p ra o rviço público.
§ único. A todo o funcionários
do quadro 00 contratados Ó P rmitido r qu rer dentro d sois mOS(,8, a
partir da dntn da primeira Dom ação ou contrato, 8 contagem d qualqu r tempo de orviço público, podondo
ntrar paru a aix a.
Apo: ('utaçõ(\s com UI! r"spectiv8s
C ta o juro'
d mora ln pr tações 011.0 superiores li.
quar nta
ito.
Art. 7f).0 Ao funcionúrios com maí d cinco anos de
erviço
f ctivo uj. p nsão d reforma ejll. inferior 8
6 {j m n ai
qu
ofram d doença incurável que 08

no

ClRDElI 00 EXtltCr'l'O N.- 3

1.. úrill

impossibilito de prestar f[ualq\l r serviço, poderú o }Iinistro, sob proposta do director geral, arbitrar um subo
sídio oxtracrdiuúrio
da quantia necessária paro. perfazer
aquela importãncia.

TíTUD0 VII
Da autonomia

admlnlatr-atlva
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TíTULO VIU
Disposições gerais
Art. 89.0 Todo o pessoal do Instituto, quando em serviço, bem como os seus auxiliares, terão livro ac ss o a
todos os prédios rústicos o bem assim livr trânsito por
todos os caminhos, incluindo o trânsito a pé pelas linhas
e estações do caminho de ferro,
direito a boloto quando
o requisitem à autoridade administrativn.
§ 1.0 Os opositores ficam sujeitos à multa do 5006 cobrada CID processo administrativo)
além das penns qu
lhes caibam pelo Código Penal,
§ 2.0 Os funcionários do Instituto
no ufici nte para
participar
ao Ministério Público ou autoridade
admiuí trativa e a soa pnrticipação
fará 1'6 até prova cm contrário.
Art. 90.0 Os funcionários
do Instituto
(1 iográfico
Cadastral,
qU1IDdo no exercício da suas funções, têm
dir ito a oxnmiuar gratuitamente
os documentos
reaistos existentes
nas repartiçõc ,cnrtÓl'iOH
bihliotr ('U ,
pública
particular
_, dus corporuçõ
s admini trntiva ,
podendo d{\sRNI documentos
o rogiatos
xtrair qunlqu r
espécie de cópia.
Art. 91.° O Instituto (1 ográflco e atia. trnl, quando
julgar conveniente e mais económico para o erviço , poderá propor ao Ministro a c. ecução por -mpreitnda d
quaisquer trabalhos de fácil vigilãucia o fiHl'ali1.uc:: o,
gundo turifus e)~lboradas pelo
00 dilo
d dirc '(:, o
aprovada S pelo din ctor gerul.
Art. 92.0
p ssoal do quadro, (IV ntual ou ontratado, qu tenha por mis Ao a fi· nlizllçno do . t rviço
terá direito a pnss nOR aminhos (1(\ Ferro do I, tn(lo,
e o r stant
pc Hoal, quando
m trabalho
d ('nlllpo,
terá direito TIali OH' mlls lillhas a pn
tpmporário
li ,lo
tempo e na área em qu !l(I rl'aliz DI o. 1111 mo trabalho •
§ único. Para execução dostn di po içllo o dirl etor g ral fara as d 'vidas r quisiçõ 8 conform
as 11 e( idau
do CT\'iço.
Art. 3.0 empre quo tnl s ~n pos Iv 1 o llini tério da
Ou rra IDl\ndnra fornecer p 108 corpo
ln lo lid de
mais próxima
ela zona d trabalhos d campo,
aro·
quisiçllo do Instituto O ogrAtl o e adu trai o núm ro
d soldados indi. p nsavcis para o r~ ft'rillo trabalho.
§ único. E tas praças "cne rio p lo ln tituto todo o
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seus vencimentos militares e uma gratificação diária a
estipular anualmente segundo as regiões de trabalho,
sendo-lhes
te tempo contado, para todos os efeitos, como
tempo de serviço militar.
Art. 94.0 O po 00.1 do Instituto, quando em trabalhos
do campo, a alariará nas povoações o pessoal indispens~v 1 para o coadjuvar, sempre que não lhe soja fornecido ê e pes cal.
§ único. O número dêsses as nlariados será fixado pelo
director g ral, ouvido o con lho do direcção, o a sua remuneração
rá variável com as suas aptidões e preço da
-Iocalidad
.
Art. 95.0 A ordem e normas de serviço serão regulada , na part não alt rada por e ta orgnnização, pelas
dispo içõ s
tab lccida para o Ministério do Con:.ércio
omunicaçõe
.
Art. 96.1>O proprietário,
corpos e corporações administrutivas
outra
ntidades particulares que protondam
qu p lo pes ioal do lo itituto sejam f ctuados trabalhos
topogrâficos
ou de nivelam nto a sim o requererão ao
director g ralo no ca o de deforimento ficam obrigados
a pagar as r sp ctiva d \sprsas segundo a tabela de preço arbitruda pelo con lho do direcção por hectare levantado 0\1 por hectómetro do linha do niv lamento.
Art. 7. o As partes int rt s. adas ó facultado fornecer
o P soai jornaleiro neccs ário para o levantamento ou
niv .lam nto do pr cisão r q\l rido. Não o fornecendo,
~s despe a com ê (I pe soal (\1'[0 pagas pelas partes
intereesadas, . egundo fõlhu apresentada pelo agente do
ln. tituto G ográfico
Cada trai, que não poderá incluir
mais d quatro jornaleiros
consignar preço superior
ao. salár-io
rurais da localidado.
Art. 9.0
rganizadas as plantas, a respectiva repartiçl'lo do lo tituto procm'lsará as respectivl\s guias do pa.gnmpnto, qu
erú renlizado nn tesouraria. da Fazenda
Pública do concplho da r sidr-ncin das partes interessa·
da .. A plantas
rno <,ntrf'gne!l contra recibo de pagamf'nto pa I\llo prla rcl'lp ctin\ t('l ouraria.
§ único. As guins do pagamento nllo r(\clamarlas serl10
r lIH'titln pelo ln tituto 'po~ráfico O Cadastral à socro·
taria d finança da rosidtlncia dlls partos int rassadas
parll a sua importância ser cobrada por forma executiva
como dl\'idn à Fazenda
acionnl.
Art. 99.0 Con titupm rec itas particulares do Instituto
c como tal lhe pertancerl1o, o produto da vonda das cal'-
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tas
outras publicações,
a rccoitu dos trub lhos particulares, os emolumentos
cobrados pelas certidõ.
pasS.'l.Oo.s púlt\~ direcções
do serviço c pcl is repartições,
o
produto
da vondu de objectos ( aparelhos
inút 'i, por
antiquados
011 detoriorudcs
( qUI' n:10 devam JiO'ul'nl' no
mu: eu O qualqu r outra receita consignada cm diploma.
special o as multas a. quo 'o refere o § 1.0 do artigo 89,°
§ único, A receita do trabalhos particulares feito
nas oficinas do ln. tituto fora das horas do I '}H IIi •ntr ,
depois (i{ III dll~icla!<l to da as despe as, serú divi.li.ln : 75
por cento pnra o pessoal f[U as (I .ccutou e 25 p r cr uto
pl\rn os fundos do Instituto,
A rt. 100," Alõm dOK orgunis mos consi u: do. no urtigo 2.° !'lN'à oportunamente
criada no ln .tituto
fPoO'!'áfico (I adastral uma Divisão 'I ócuicn di Avuliaç! o, )UO
fa.r:í parte intr grunto do ln. tituto
t 'r:\, :1It'm (lo IH' ,..o 1 eventual julzudo indispon 'h\, I, o 1)\' onl do qundoz
com tanto do ma pu I, sondu n nomeações f itn à mo,
dida que MI llm'C'K illac11 S do ol'\'i\o
(won '.'lh m •
. 1.0 O cll1'fo (11 di"i ito 11'1\ nomo,telo pOl' de rct O
proposta do di," to!' gl'ral, de (\lItn\ Os fUllcionnrio
U·
p fiores da~ t'ontl'ibuI 'I es illl pu. to:,
§ :!,o li ()1l~I'lIhlliro~ jlorito ·ll 'aliador.
'r. o 11m de
eulta
S\l eiulidud : agróuolllO,
'ih il'ldt.Jr, d mill
qllllHico.iIHlu~tri:tl,
o a !lll:\. IlOtlW 1<;1
l'l'IlO fl·ita. por
d crúto o proposta
do dir~dor gl'rnl, lil Il1t1' O P!I"'uhril'os ou. r ~pl,(,tin\!! p'JH('i:didIUll1,
dI pr ~'r Iwi
hahilita,los
p( la!! (I colas ha 'ionai ,qu
prO"'m
,ti fIzor no!'! n,OI 1.°. G.o do al'lig 44.°,
ueo for mjú fuuei uários púhli o.,
§ :3.0
Illlg('llhciro
químieo·indu!-Ill'inl
'uMal
Ilil'l'ctol' 110 lnborntól'io
quimi 'o

de ,'(

I'Íl 1'11"-(11' 11

l\lI''tIises

I'

111<11).

IH' ?ur prillcip,jllll\111

01>1'(1

pU!,

,}

n ('m-

UI! plantlls (' da trai,
, 4.° A Oid : o 'U'I.UiCIl d( \ndi c;. () r O'ul r·
1ti
ii la pro!! 'nt orgallizad\o nu part nplil'l\\'1 I.
AI't. 101.0 011 fUllCio!llldo
do ln 'tittl1o 11 oO'rítico
C du trai Ci\lO por \lll i'uuC;lhl, di o nt't:
itt m, qu r
jalu do li 'oul do l}\lucll'o, 'lU I' L' IItu.l 011 'ontr tailo. t m dirt ito II 11 o POI'I! d nrlll m diant UIll
ca.rUlo
pi ciul
ill tUO 11,lo din ( tor
1 (I tilDbr lo
pur UIIl, lo (Ill hl'nnco do ln tituto,
§ únit,o.
di!'!' ,t r w'rul p~ II rá. on
c rtno
I

purman ato ou tl.\WIIOl'uinw

uto,

Art. 102.° Toda a corre. pouilõncin oficial do Instituto,
sua. dop 'nd~lJcin. e 'pessoal ('111 serviço externo será
i. I1t ti 111 11'1(11' ir nqui
po tal, endo igualmente
gr. tuitos e isentos do franquia os t learumas o vales
postai. .
4
J. rt. 10:3.
nando oja d clnrado O C tudo de guerra
o Instituto Geográfico l,a :nrá l r c bel' ordens directas
do ~Iilli!'tt\l'io J'L Guerra, a (lU fif'aro subordinado durante
sse período.
Art, 1 4.° ( director gpral 1 rnd
submeterá. à
assin tura do Mini tro os r gulnmentos para n execução
do • erviço,

x
Disposiçõ

s transltôr-ias

tual Imini trndor • ral dos Serviços
niílco o ( ada trais pnssurú 11 dosemdir dor geral do ln tituto Geográfico

ousa.

ORDEM DO EX~RCITO

M8

opvPlllqvl
-uoo II 1I1JOf) OIUOIP
-odx:;r op 0l!~1pudeu

V Série

N.o 3

1

I

1

1

I

1

1

1

I

1

1

1

1

1

I

I

I

I

I

I~

I

I~

I

I~

I

I ~

1 I C<I 1 1 1

I

I ~~

.O~

'l1DluocIoJ, o '0~lu.9J,
10~I"JOS 10p O!~OOJla

...o

OJI11Ip
-.0
op sOalJl9wnOf)
.0~IAJes sop 01)00',a

f

I

1

I

I

I

I

I

1

I

I

I

1

.!!!

~
106lUOS

S03U,J!OP"O
10p 01!~09Jla

IO~I'9Poef)
IO~IAJIIS 10p OlllooJla

I~

I C<I

I

1

I

I

1

I

I

1

1

I

I

1

1

I

I

1

I

1

1

1

I~'

11'011

1111

I~~

1 I.~

'j

\

·p·PIIU.II1)

°lhoU,"'1

I

I

...... «)"""'>01

O:l!J!1U31:l1

t

I~

0l1li

d

cq~«)cqC<l

OA11 Jl

I

la

_,;

-iUlP I olled

J

1,· Séríe

ORDEM DO EX~RCITO

I I • I , I I I I

I I

~

I

I

I -.t4>t:>

I I

(

I I I

,~~cQ
(

I

I~

,

I

I~,

,~~,

'I

I

I (~I

I I ,

I

I I

I

I~'"

, I ( I I

",

'I

I

I ,

, I ....~

I ,

I I~

,

( ( ,

I

~

I ( ,

I I I'

, I ,

I I

I ( I I I I~'

I~

.... I

I ,

I

,,

,

I

,

I I

I

,

, I

I

I I

I'

I , ,~,

N,O 3

349

lo" ~ ério

Ministério das Colóllia~- Direcção Geral Militar
Decreto ",°12:799

Tondo O govõrno g rul do El:Itado da Ín(lia mostrado
necessidade de so modificar a actual orguuiznçl o II ilitar, por forma que, lião fiO lho dominuindo a. sua cficiõncia, !:lO produza contudo uma importante dl'lllinuit:ào do
desposa, rosultant
do s oxtiuguir m Itlgun. orgt ni mos disponaáveis
o cargos cuja com 'l'V:lC:: o a prática
não justifica;
Considoruudo
quo ainda não forutn rcgulamentuda
a
bases para II l'l'ol'ganií'la,iio do o .ército colouial, aprovadas pelo decreto com t'o1'<;a 110 loi n. o 11: UG, ti' 1G d
Junho d lH2G:
Em nome (Ia 1 <1<;11.0,
nove,l'Ilo da R( I ÍI blica POJ'tu~
gU~S:L, sob proposta do ~[il1i~tl'o das "'olónia.,
(!t, 'f til,
}Jara vuli-r C0ll10 loi, o seguinte:
Artigo 1.0 A composiçl o (tas Iõrçns militnro
'ln constitucm a gultl'lli(,'ão militar do bst:ulo d lnrlin, r 0p
tivo quartel gcncrul e outros . orviços s 'rA a <[II consta
dos qU:l<II'()~ I 1\ VI, quo baixnm a sinados p slo Ministro dllH Colonias e Iil'alll 1a"-l'IIJ() parto int gl' nt <lI t
decreto.
Art. 2,0 Fica rovouu.In II lpgislnçno om contrário.
Doterrninu-se
porUlIIto a toda
a :ttltoridnd
,qUI m
O conhl'cill)(\uto
e .'(lCII<;IO
(lo I'r('~('lItl uec!' lo ('0111 rOr a
do lei pertoncel' o 'lI1I1p. ltlIl I fa<:aru ' II1prir
rdur
tam intril'mnontc
c lIllO 1101<· SO COIlt\·III.
OH 1\1iniHIl'os ti() to(la .1 Hl'partiç
o fuç m 'mpri.
lllit', publicar
o corr('r,
J)lIdo nu Paços (lo (10 Ikno ~lllH('pú
J)1'7.<'lIIbl'o (II' 1H:!H..' (O lO
\
I I FI' (l(
11

o

°

T

I

o

.I(),·,\-./o·(:
111'01'

.101 II

d,

/'118

di'

'li
'"

de

Nib

Otol ('

IJI f(eIlCOIII·t
i,l'('t'I'1I ('$

}I('[io

.I0( ()

'I')

Iloqt(llllll-11lll

• '/leI dR

.los

'o

()1'I1e,~

LN dri

MUo

t Ifl';

f

.fl/tllll' If,. "
71t6m'
RodrifJlIl',
Júlio
: r li
(!I/
lf. lo - .1 '.Ilfr
d M., nd
d

bel'tu

I ,,-

il'l'8

P

_
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Composição do quartel general

Destgn çlo

E tado maior:
Cornaudaut da fUJ'ça rIO a (o g v rnador
gnrnl). ' , ,.
....
..",.
eh afo do e ta 10 n.ai r (ofici I nperior do
c fi ito d Iq trup 11') (11 ••
Ajud. nte, c pit ão uu ub Llt >fOO • • • , •

do

t

lo

co

o

1
1
1

1
1

1

1

1

rviç
r .
d admini tfnç~o

lo

qu lquer arrn

1

1
1

1

1
rgento, n tural da

........

c

tr

P

P rt r. •

1

5
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N.o 3

Efeotlvos

Transporte.
Pessoal
Amanuenses:
Primeiro
Pr-imeiro
Segundos
nia (d)
Pcimciros

..

..
ii

Dellgno.ç!io

....,..

:I
u-

e.

<C

'a
o

p.,

..

~
CD

8

1

5

tO

menor:

1
1

europeu (b) ••..
natural da colónia (c)
sargentos, uaturais da coló. • . • . • • . ..
•••
cabos, naturais da colónia (e)

sargento
sargento,

6
2

Coutínuoe:
Soldados

(f)

6

s

orna.

16

(a) ne pr, far lIola hahllltado
oom O curse do •• tado maior.
(b) Par""
li." Jl"pnr lç o,
te) 1',.· "It"I,~rtlçAo
do (l.hln~to.
(di Um pa,a • R"I"rrlçllo
cI,) O.bln
t~, UIII P"'" o tribunal militar,
1." Hepar", 1\0, um p"ra a ~." Uflpar,lçllo ti um para o .0" "lho Ad,olut.1J'
te) Um flnra .. 1 "Jl~p
,,1,'lIn" outro
a 2." Il partlçlo,
(/) Doia ""rA o trobnual militar.

I"""

r N(~a. - 01 amallUOD ~. II .0111111UOI do "raça
Clhla lodig(lna mlxt .. dI! aUradon' ••

•• upraouro

rárla.

d

5

um para a
tl\ o.

2." om!,a

1.·
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QUADRO II

Composição da L companhia indígena míxta de atiradores
( ede em Yalpoi)

Efo.tlvol

. .....,.
..

DOlllrnaçllo

.;;

c;

o
'"
Comandaute,
capitão de infantaria.
uh It rno de' infant ria (a) • . .
Primeiro
arg 'II lO europeu
•.
egundos :lrg mto europeus (li).
Prllllciro
c ho. -uropeu (c) .•
Prirll 'iro c ho africane
.
Pdm iro c lho centram
tre de corneteiros

&:;

..

""..
.2<li

'õ

rJl

1

1
3
1
5
7
6
1
2
2

150
'ama ..

a) UIIl 'r
(b)
III 11 r
(r) 'J'rê p r

O director
CO, djuy

apout

4

174

da carreira de tiro do J\lanlinguem.
r o dir ctor lia ca rreirn de tiro,
dore da metralhadora
ligeiras.

1
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QUADRO III

Composição da 2.:' companhia indigena mixta de atiradores
( 'crIe em Pangim)

....

.e.""õ
w

Cornnnrlnnt», capit, o d( iutnnturia.
Subnltcruus til' illtal1taria.
Primeiro lmrl;('l1to cu ropou .
Segundo
ar~ellto~ (tt).
Pr imuiros cnho (Ii)
••••
Prirnel ro cabo con rum t re ti coru .tciro
Scsruudos

cahus (O'IIl'tI,j

Sold:\,lo

apr"lIdizl'~

Segundo

cuhu

1'0

•

dr' ,·orndcil'o

(' Illd'lIlo;

~
1
S

..

22
210

1

,,~·UIJl(l •••••

p:lI'a

COII! 111131'

ill,llg n mi t \ d
I

1
7

.)

...

rol' 'liA (c)
Segundos eabo e ol.ladot nl'rlenno (d)
!lIdralh'\llol':I
ligcira~ Lewi ,3.
Cl1

t europeu

1

1

3

'cru!

do corpo li

1.' 'ri8
=
Q • D.KO I

Efoctivo.

...

D slgnaçlo

<;

'"o
1

1

..

. . . . ..

ferrador,

II

.

tur l (la

2
-1
1
1
1
1

30

......
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érie

V

Composição do corpo de policia e fiscalização da índia
(quatro companhias)
( ede em Pangim)
Efert!V08

D 1J&'llaçlo

•

~

~ ~1

g

&;

------------------------------- --- ---- --Comandante,
oficial superior do exército da
metropole ..••••...••••••
Segundo
comandante,
oficial superior
do
exército ou do~ xrintos quadros coloniais
cmqunutc OM houver • • • • • • • • • •
Ajuclullte, eapi tOlO ou subalterno
de infantaria.
• • • • • • • • • • • • • • •
Tesoureiro,
secretário, oficial reformado.
Pessoal

1

1

1

1

1
1

1

menor:

Primol 1'0 tia rgun to (a)
Segundos sJlrgl'lltoll, II, turais
Prim iiroa cabos, Ilntumitl .••

1

~

.

Somo .•
(a) Ou snr e ntu ajudante, mas só cmquanto
os acruala snrg 'lItOS ajudantes.

2
--4- ---;;- --3xi tir

III

na colóni

1.· Série
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QUADRO VI

•

Composição da L a companhia
do corpo de policia e fiscalizaçao
( ede em Damão)

D .Iplaçlo

COIII:lIH!ant4>.capitão

ele in fallt:\ria

ub.rltvrno
til' iuf IIItarin..
.•
Prlllllllro ,arjC 'lato nnturul
.
\'~II,tdo~
rg't'uto~ 111tllr31
Pr iu.uir»
cnl.o- nntu m i .
• jt(111.do aho CO.l ... tt'l roo natu ral
OK1IIlalo cabu
o olola o , naturui

U.\I)RO

II

Composição da 2. a compauh a
do corpo de policia e üscahsação

D •• I o.t1o

.

õi

so

357

ORDEM DO EXIlliCITO

1.· , ério

N.o 3

QUADHO VIII

Composição da 3.a companhia do corpo de policia
e fiscalização
( . de em Pangim)

Ef,'u,h

'.

De Ignaçlo
011·

Coman. Iali te, capi tã.o d' infanturin
SlIllnlt('fllllS
d" 11It':Lllt:tria
Primeiro
S:lI'g'l'lItO ouropuu
fo\('glllllilH
s:lrg'I'lItos, uutu ruis da colúnia
.
1'l'illll·iroM cabos, nn tu rui s da colóuin
SI'~lIl1do cabo ecruetei ro, nnt u rul .lu culón iu
~('''lIl1dob cauo~ o soldado, , n nturais
da 00Icuiu .

uma

01.. 1.

Pra.~8.l\

--

--

1
4

--5

I-

-1
11
1:':
1
2

'011Ift·de.

)

2:.!.1

-

----

1.·

érie
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QUAl RO

35.

r.

C mp siçlo da 4. II co panhia do corpo de polícia
e fiscal, çlo
do cm Ma.rglio)

Ef.'utfvo.
Dulrnaçilo

011·
elal.

COIII~n,lallt ,cnpit
o ,1 infantaria
Suhalt,'rll()
d., iufunrarin
,
'.'
Prulu'iro Sl\r~t uto, lI:ltllr:11 ria colónin ,
"g'1I11 lo "ar runto ,1I:ltllr:li.
tia cnlun ia .
PrJlllf'lfO
eabos, II turn] .In I'ulullia
.,
"1(1111010 cnbo r-orn ,t, iro. naturnl
du colónin
S '1(1111010 c UO
oldndos, II uurai
.ta colúnin ••
, •••

Praçu

lOeI{..o

pede.

1
1
1
8

22
1
250
;')

282

01"~I·açI7o.-0
corpo ,Ic poliria
o fi I'nlizaç1l.o da Índia.!
tillll() erviço
pol cin nul itur da eulóu i o aos de fiscaliuçlW tio hc.. ri, ~llIlIl'riud -lhe i nln !'oadjllv r
corpos civ] .Ie
pol"'I:\ rur I e flore tlll •• , fi~cnliza\:io I', turua das' IffllldelOllJ
11011 erviço quc, !l08 t 'TlUOS da di pu içêes legais, lhe coaupetem.
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V Série

QUADRO X

Composição de cada uma das secretarias militares
dos governos dos distritos de Damão e Iho
Efe.UTO
De8lgoa~lo
Ofi.
elale

Cou.an.laute das fôrças de distr-ito (o governador do .l istriro)
..
Secretá rlo do guvêrno, chefe da sccn-ta ria
nuht.ar c ajudnnu- de campo do /{ovcrnador do dist rito, capitão ou subalteruo
de
qualquer arlua •..•••.••....

Puça.

Solípe·
ele.

1

Ârnallllcnsc8 :

1

begundo sargeuto natural da colónia (a)
!crvellte~ e contrnuos :
Segundos cabos ou sol.Iados

2

reformados
-

1

Soma ...•....

3

1

(a'

~llflrnllllHl('rário da l." companhia

ealizaçao ua rudia.

do corpo do policia

o fia-

t.· Série
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XI

Composição do comando militar de Satari
Efoctlvo

De.fgD4çlo
OfI-

Praçaa

ciai.

.comandante,

capitão

de qualquer

Chefe» de circunscrições:
~,·glln.los sargcutos
SCl{uudo sargeutos

-Oonuuuos e erveute

arma.

Sollpe·

dei

1
3
3

naturais da colónia
europeus .

:

Cabos ou soldados

6

fI·formados •

1

Soma

'Nula. - 01; chefe
"ia:; da L" courpauhia

de eir-eun-rcriç ão :io praças
indí~clJa luiJta do atiradores.
QUAllRO

12

sup rauumer

â-

,'II

ComposiçãO do depósito de material

de guerra
Efeotlvo

D •• I

D

çlo
Ollclal.

Praça.

-----Dir(wtor, capit o 011 ub Iterno tio qua-lro auIhar .lu artilharia
. . . . . ..
.
PJ'lII •••iro a rI( suto europeu d artilharia.
1·J.:III1.lu 1I.1flt nto europ ti .le artill.aria
.
Prllll.·i II eabu eurup 'U .1,\ Illtilhaflll
•
tl~tllI.tOIl
argeuto
artrfiees, uaturars da colôIlIa ••••••

Soldado,

uaturai

d

colouia.
Soma ..

1

1
1
2

_3
2

1

9

Nota.»« '1'11"
praç
eon tanto rli\·to quadro alo supranumerl\rias d 2.· corup nhia intlíg lia mista do IItiradorea.
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1." Série:

XIII

Composição do depósito de fardamentos
de aquartelamento

e de material

Efectivo
De-Ignaçâo

I

Oficiais

_p_r_D_9a_8_

Director (o chefe da 2." Repartição
do Quartel
G"neral).
....
..
..
.
Adjunto (o adjunto da 2." Repartição
do Quartel General)
.
........•.•.
Segundo sargento europeu .
Priu.«! ros cabos europeus.
. .
Soldados, naturais da colóuia .

1
2
6

Soma ..

9

Nota.-As
praças constantes dôste qnad 1"0 são supr anumerár iasda 2." companhia indígeua uiixta de atiradores.

QUADRO

XIV

Composição da companhia de re formados
(Sede em Bicholim)

Efectivo

Dosignação
Oficiais

Comandante (oficial reformado) •
Primeiro sargento (refo nuado] •
Segundo sargento (refOl"lllatlo)
Primeiros cabos (reformados) •
Soldados (reformauos)
. .
Soma.

PNLÇU

1
1
1
2

---~
1

8
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XV

das fortalezas

Efo"tlvo

Designação
Otl.lalo

Praças

Comandantes:

1

Da Praça .la Aguada, olkial reformado
Da Fortaleza de Rei s Magos, idem, idem

1
2

Soma.

QUADRO

Composíção

XVI

da banda de música
I

D e aIguaçâo

míutmo

=
..
'
"
~-- "
'$

~
:Mestre ,1e m\ísica (do exército)
.
COI~ttame tre de lllÚsitlti; natural dá
1011l~.

.

<

.

•

co-

l\ft\nicos ,Ie 1.' classe.uaturais
da colónia
}:lt'I"ICO~ .le 2." classe uaturais da colonia
Músicos de 3.' cla""e' naturais da colón iã
Aprentlites
de m1'tei~a uatu rãle dá coló.
,
ma.
M üsico
·p~I1~a.ia; n'at:lf~l da colónia

,

(le

Soma.

Bfectivo
màxtmo

Etl'ctivo

.

P:

-

-

...,

-

~

-

~

-...

3

Qo

o

o

<C

o
-"--1

:3
""
e
...

o.

...----:-

-

1

...

1

1
6

'"
e,

4

-

8
4

~

a

8
&

4
-- --20

I

1

!Js

Nota.- A banda de música fica adida ao corpo de polícia e fiscalização lia Iudia, com o efectivo uunuuo designado 110 respectivo <).lIadro, só passando ao efectivo máximo quando, uns termos
da lei. vigente, a Jârnara Municipal das Ilhas puder subsidiá-la
~onvementemellte;
poderá, porém, ser requisitado
um mestre de
música sempre que a situação financeira o permita e as conveuiên-cias do serviço o exijam.

Paços do Govêrno da. República, 10 de Dezembro de
1926.~ O Ministro das Colónias, Jol10 Belo.
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lIinislério das Finanças - Repar'içáo Superior e COIDando da Guarda Fiscal
Decreto n.O 12:903
Considerando
que os primeiros
sai-gr-ntos da guarda
fiscal para serem promovidos
a sareontos
ajudantes
da
mesma guarda precisam
ter o curso da Escola Centrul
de Sargentos,
como (I exigi. lo pelo artigo 3.0 do decreto
n." 10:778, de 20 de Maio de H125;
Considerando
que o qu idro dos sargentos
da guarda,
fiscal é coustituldo pelo núiuoro iudispunsdvel às necossidudes do serviço da mesma guarda, sendo por isso prejudicial à boa execução do referido serviço o afastam-uto dêsse pessoal pOI' longo tempo, como é o da Ireqüõncia da referida Escola:
Em nome da ~aç.tio, o Govêrno da República Portuguosa decreta, para valor como lei, o 1'0~uinto:
Artigo l ." É aplicável aos surgoutos da guarda fiscal
que Ireqüentarom
a [':scola Central de :-Iargt'oto!l o que
dispõe o urtigo 9,0 do decret« com fllrc.:a de lei n." l:?:~MH,
d0 H do Setembro do corrente ano, para 08 sargeutos do.
exército que frcqüeutun-m a mesma E,cola,
Art 2.0 Fica revogada a Iegislucão em contrário,
Determina-se
portauto a todas as autoridades
a quom
O conhecimento
e execução do pn'sf"lltP !1f'croto com rÔI'I:a
de l.-i !,f'rtHncf'r o (',11111 pram (' fat.:nm cu III l' rir o guurdar

tarn

int!l,i'·H'l10nt,'

(·nn'n 11(..1(\ ~

I

(·nllt/"ll.

Os Ministros de tonal! as Repartições
o :façam impr imil', puhlicar e correr , Dado nOA Paços do Gov{'I'1I0 da
Repúhlif'a,
em ln de Dezembro de 1!)26, - A~TÓNIO OsCAR OE FRAGOSO CA RMONA-.J
osé RilJeiro Castanho-,Il
a'tt11pl RIJdrig11es .Júnior-.João
.J(),~éSinel de CordnA/rUio A ugu,~to Valrlê,ç de Pa,ç,ws e Sr!11sa-.J ai 1116
Ajrp,i:ro - António Maria de BpttenC01trt RodriguesJúlilJ César de Carvalho Teúceira-.João
Belo-.Jo,çé
Aljrpdo Mendes de Ma!Ja17~ães - Felisberto
Alves Pedrosa.
Iliui~tério da Instrução Pi,blica- Direcção Geral do Ensino Secundário
Decreto

n,· 12:969

Ti'ndo a experii"ocil\ demonfltl'ado
a nC'c(>ssinadf', a
bem do enAino (> ]l:lra redução dOR encargos do TC'SOIlI'O,
de iutroduzir algumas modificações DOdocreto n.O 1:3:425,

1.' Série
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de 16 de Outubro próximo passado, que reorganizou o
ensino secundário;
Usaudo da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artir-o 2.° do decreto n .? 12:740, de 26 de Novembro de
sob proposta
dos Ministros de todas as Reparti-

10:w,

-çõcs :

Lloi por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A distributcão
do serviço lectivo pelos profossores provi~órios
far se há nos licpus de forma que
em regra lhes sejam distribuídas
disciplinas
da secção a
que pertençam.
Todavia pode ser-lhes confiada regência
de disciplinas fora da scccão quando isso se torue iudisVl~n~ável para urna melhor orgauizueão
dos horários e
(]esde qUf' o conselho escolar lhes reconheça competência para essa rl~gên(·ia.
Art. ~.o Aos profossoras
provisórios
incumbe a obrigu(:ào da rpg(lncia de dvzóito horas semanais de serviço,
Não poderão porém escusar-se à prestação de mais uma
ou duas horns semanais dR serviço sompre que, para uma
lllais económica
di-tribntção
de trabalho lectivo, isso se
torne indispensávo].
Art,
Os reitores dOR liceus procederão
à imediata
rt'lllodl'lllção
dos l'(1~pPI·tivos hor-ários
em conformidade
COIII as diaposiçõcs
dos artigos 1.0 e ~.o
Art. 4. O quadro dos contínuos dos diversos liceus
será o seguinte:

a.o

U

Vasco da Gama, em Aveiro, 7;
Fialho de Alnu-idu, em Beja 4;
Sá do Mirun.lu, «m Braga, 7;
Martins Rarlllento, om Guimarães,
7;
Eml(li,o G1Il'cia, PlU Bragança.
7;
::-';un'Alnlrt.t', em Castelo Branco, 6:
.Iosé Fuk-ão, 1-'111 Coimbra. 2i3;
Infanta O. \[aria. pm Coimbra, 6;
Annró rle Gouveia, em EVI.ra, 7;
João dE' Ol'U", f'11I Faro, 1(1;
Aron~o de AlbuCjuerque, na Guarda, 7;
Rodriguos
Lõho, PIU Leiria,
õ

Camões.

Lisboa, 24;
PaR ses Manu-l. om Lisboa,

,

em

26;

P<,dro NlInes, f'ill LiRhoa. ~1;
Gil \'icpnte, em Lishoa, 32;
.Maria Amália Vaz de Carvalho,

om Lisboa,

29;
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em Setúbal, G;
Mousiuho da Silveira, em Portalegre,
G:
A1Pxandre Herculano, no POrto, 18;
Rodrigues
do l"!'oitus, no POrto, 18;
Carolina Michaelis, no POrto, J [);
Eça. de Queiroz, na Póvoa de Varzim, 3;
Sá da. Bandeira, em Santarém,
7;
Gonçalo V dito, em Viana do Castelo, 6;
Camilo Castelo Branco, em Vila Heul, 6;
Fernão di" l\h~alhfLPs, em Chaves, 4;
Alves Martins, cm Viseu, 8;
Latino Coelho. mo Lamego, 6;
D. João de Castro, orn Angra do Horoísmo,
Juimo Moniz, 110 Funchal, ();
Manuel de A rriagn, na Ilorta, 3;
Antero de Quental, em Ponta Dolgada, 7.

1.' Série;

Bocage,

4;

Art. 5.° As vagas existentes ou que venham a dar-se
nos quadros de contínuos dos Iicous Sl'rUo sempre prceachidas por assalariados.
Aos actuais contínuos mantêm-se todos os direitos e prorrogntivas
qUlo Ihos conferiu a.
legislação
vigr-nto na data da l'ublieac,:fw dêsto decreto.
Art, 6.° Em cada um dos liceus do Lil'iboa o POrto e
no do José FaI ão, em, Coimbra haverá três contínuos,
escolhidos anualmente pelo consolho o;colar
doutro do
quadr-o respo ctivo , C'sjl<'cialJl1l'1l1eullcarn'gauos
da couservacão elas colecções <' mutcrinl dos gahinetes
o lnhorutórios de sciõucius histórico-nntutuis,
fisioa e química.
A cada um dêstos coutíuuos sorá abonado durante dez
meses I'lll cada ano a grutiJ1eac.:ito mensal de ~OS triplicada, nos termos do artigo 2G. o o sou- purúgrufcs
da lei
n." 1:45:3, de 20 de Junho do 1023, e isenta do quaisquer
doseou tos.
Art. 7.° Todos os funciouários
<10 nomeação
interina,
por vir-tude das dispoaicõr s das leis n." 971 e 1 ::34:4, dos
quadros dos liceus são cOllsid<'l"ndoR dr' l1oD1oa<,'ii.odl'finiti \'a ~k'sdtl a da ta de'ste uecl'eto, indl'lwut1cn temonte de
qualqu('r i'ormalidar\l',
Art. 8.° Quau(io, os~otlulas as listas do COIlCOlTl'ntes
aos luga['('s do prof('~sores
provisórios,
!o;cabra lllll no\'o
concurKO
O ncsto lião 1l1lja eOI1eOlTl'lltr'S
lq~alllll'llto lJabilitados cm núnwl'o hastllntc para o prcr'lll'himcnto
das
vagas o.xistolltes, ]lodel'ilo os cOlls('lhos (,fo\colan;1:i propor
a 1l01l1Ca(:f'lo •do candidatos
11. fjlll'lll fultotll algumas
das
condi<,:õcs do admissão exigidas }lolo dL'croto n. ° 12:4~5,
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de 16 do Outubro

de 1926, desde

que lhos reconheçam

.a Ul'cl'~!'ária idonoidado.
Art, 0.0 Fica revogada a 10gislação cm contrário.
Determina so portanto a to.las ati autoridades
a quem
.0 couhecilllellto
o execução do presento decreto com fõrca
{le lei pertencer o cumprum
II façam cumprir
e guardar
tam inreiramcutc
como nê lo S(1 comtérn.
Os :\linistl'OS
do todas HS Ropartições
o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos I'aços do Govóruo da
Rt'púhli(·a. em 30 do Dezembro do lD:';()· ANUÓNIO ÓsCAR

DE

FUAOObO

AAltUONA

-

.tosé Ribeiro C'a8tun!w-

Abllio .dllgll.~tO Vulrlês de
Passos o Soun« - Jaime Afvei>« - Anlánio Maria de
Betteucou rt. Iêodrique« - Jú! iu César de Carvalho 1el-

}.lll1wel

Rodriglles

a-eira - João

.hmior

Belo - Jose

Ihãe» -l'elisberto

Alves

lIillisltrio dI) IlIll'rior-

>

Alfredo

Mendes

de .Maga-

Pedrosa.

Oirecção Geral da \llnliuislraçflo

Polílica e Ci,il

Decreto n.· 12:976
Considerando
que a sede do concelho de Macir-iru de
-Caruhru, pela suu posi<;:io g~()gI'l.Wca, está fora. do «ixo
central I\~'comuuicações
;
()ollsidcr,lll<\\l quo nquoln situ ação dificulta o perturba
as rp!al:l'\(lti da "ida municipal j
Oousidr ruudn quo todo o movimento
comercial e industriai I'Hlá absolutamente
de!'ict'ntrallzado fone da sedo,
donde ninguém se desloca senão em dcruauda das rcparti<,:ôps
,. públicas'
()Ollsll!''rando
C'J110 õsto facto repreSI'llta. um elemonto
de desorul'lll
e de 11\'811f[uillbrio lia eeollomia de tempo
do toda a mUllieilHlli,laf\e'
COIl~1'd'cntllllo qlw a dOlltrina mais corr(lcta 6 a do fa- ~
cilitar aos po\'os a satisfa<;ão Ilos St'lIS t'neal'goR o Cllllllllati\'amente
() aproveitmll,.uto
da HlHt acti\'ilbdo
particular;
l'ollsiderando
<] 110 a po 'Ol1C;itO do n an!lra,
do mesmo
concelho, é a chavo do llluúieipio, 0111\0 tuda a gentl', por
fôn':ll tI;t sua co\oeac;ào g('ogrú!i(';(, 6 ohl'igada a passar
ti. aba.,te('('r·sc;
Atentll'udo
a que na organi7.n<;rto ndministl'ati\'u
sompre se tenJ cm vista suh'aguardar
as conveniências
dos

,
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--============================================povos e favorecer
as naturais relações dos municípios e
suas comodidades;
e
Reconhecendo
que a denominação mais própria, conveniente
e adequada
ao concelho é a de Vale de Cambra, por estar em maior correlação
com o seu aspectoregional e com o conhecimento que dêle tem o País inteiro ;.
E assim:
Em nome da Nação, o Govêrno
da República Portuguesa decreta, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E extinto o concelho de Macieira de Cambra, do distrito de Aveiro, e criado O novo concelho, de
3." ordem, Vale de Cambra.
Art. 2.° O novo coucelho, abrangendo
a mesma área;
é constituído pelas freguesias do concelho extinto e tem
a sua sede na povoação de (+audra, freguesia de Vila Chã..
§ único. A Gandra passará
a denominar-se Vale de
Cambra.
Art, 3.° A instalação da sede do concelho criado pelopresente decreto fica intoirumente
a cargo da comissãoadministrativa
do concelho extinto, a qual continuará a.
servir dentro do novo município.
Art. 4.0 Fica revoguda a h'gislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
o execução do presente decreto com
fõrça de lei portencer
o cumpram e façam cumprir e
guardar tnm inteiramente
como nõle se contém.
Os Ministros
de todas as Ropurticõcs
o façam imprimir, publicar e COITeI'. Dado nos Paços do Govêrno ,la.
República,
em 31 de Dezembro de 1926.-ANTONIO
ÓsCAR D"; FRAGOSO CARMONA-José
Ribeiro Caetanho=«
N(/lI~tel Rodrigues Júnior - Abílio Augusto Valdê« de
PWIXOS
e Sousa -- Jaime Afreixo - António Alaria de
Bett encourt Rodrigues - JÚI io César de Oarcalho Teitceira - João Belo - José Alfredo Mendes de Mag(J,lhãe» - Felisberto Alves Pedrosa.

Dinisléflo de Iuterior - Direcção Geral de Administrção

Politira e Ci, iI

Oeoreto n.· 12:978
Cacela - a Caçala medieval, hojo freguesia do concelho do Vila Real do Santo António - era. já em 12,*9,
quando D. Afonso III entrou na pOf<se definitiva do Algarve, uma povoação importante,
forte e poderosa.
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D. Paio Peres Correia, o aguerrido mestre da Ordem
de Santiago, fizera dela o seu quartel.
D. Dinis deu-lhe foral em 1:!83 (1321 da era de Cé·
sarjo
E uma das sete vilas do Algarve
cujo castelo figura
no escudo nacional.
Mas de todas as suas antigao grandezas
nada mais
existe hoje do que os restos desmantelados
de alguns
dos seus muros.
A invasão do mar, o estagnamento
das águas do ribeiro que corre a nascente da povoação e a acção doa
tern'motos
de 1755 e 1807 concorreram
para essa decadência, a que também não foi estranha a sua acção
guerreira e patriótica
contra mouros e piratas.
.
Actualmente
não há uma povoação
que conserve o
nome de Cacela, pois os minguados restos da antiga vila
têm apenas oficialmente o nome de sítio da Igreja.
Cacela é someute o nomo de freguesia.
Por virtude de tal decadência e ainda pela construção
da estrada uacional de VIla Real ele Santo António ao
Sagres ~ da linha férrea daquela vila a Lisboa, os principuis intorêsses da frflgut"sia passaram
a movimeutar-se
entre os sítios da Venda N ova o Buraco, junto das aluo
didas estrada e linha. onde hoje se concentra uma população bastante numerosa, com os seus mercados diários
de gl'nflros o peixe, feira anual em 15 de Outubro, rnercado do gado no segundo domingo do cada mês, e se erguem os principais
estabelecimentos
comerciais, a n-sidência do facultativo municipal, a farmácia, a estação tolégrafo postal, a estação de caminho de ferro, o pôsto do
registo civil, as escolas 00 ensino primário, uma fábrica
de moagem e muitos edifícios de boa construção, que não
snvergonham
nenhuma
das vilas de maior importância.
Por todos estes motivos fi porque se torna vantajoso
para a hi!ltória da nacionalidade
não q uehrar a tradiçào,
e antes cons('rvar
quanto possívol as denominacões
que
nos sugnrem factos históricos do importãncia :
Usando da faculdade quo me confere o n.? 2."
artigo 2.0 do decreto n ," 12:7-10, do 26 do Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Ri-purtiçõps: hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinto:
Artigo 1.0 É mudada
a actual 8(>00 da freguesia de
Cacel a, do sitio da Igreja, para os sítios da Venda Nova
e do Buraco.

no
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Art. 2.° A nova sede denominar-se
há Vila Nova de
Cacela e será limitada ao norte pela linha férrea, ao sul
por uma linha paralola à estrada
nacional n." 78, e a
100 metros ao sul dela. a nasconto pelo caminho que da
estrada
nacional conduz para a 'I'õrro dos Frades, e a
poente P ••la listrada velha que sal da referida estrada.
nacional para a serra, supondo-se prolongada para o sul
esta. estrada. velha e o caminho aludido, até encontrarem o limite por êste lado.
Art. 3.° A junta de freguesia fica autorizada
a fazer
as oxpropriações
que forem neoeasárias para se poderem
estabelecer
ou melhorar
mercados,
ruas, praças, odifíeios públicos, fonteR ou poços da nova vila e bem aseim
para um novo comitónio ou outro fim de ínterosso público.
Art. 4.° A j unta de freguesia poderá também estabelecer nos mercados.
fontes ou poços da vila, no cemitério ou noutros
locais por ela adrninieârados.
as taxas
que julgar
convenientes,
ou quaisquer licenças ou impostos não proihidos por lei.
Art, 5.° Fica rovogudu a legislação em eontrário.
Determina se portanto a todas as uutori.lades
a quom
o conhecimento e exccucão do presente decreto com fôrça
W lei pertencer o cnmprum e façam cumprir e guardar
taro intcirurnonte
como nêlo se contém'.
Os :\liúüros
dI' todas al'l Re>parti<:ves O façam imprimi!'. publicar n correr. Dudo nos Paços 'o GOYêrpO da
l~ppÍlhlica, cm 4 (lo Jauoirc 00 1\);37.. - AffÓNIO OSCAR
DE F'HACOSO
CARM()~A
-- Joeé
Ribeiro Caetanb» - J[a~
'flUI.! Rod,.igues
Júnior - Abllio Auqueto Vuldê« de PIlSBnH e 80118a -Jllime
Afreitco -. António Maria de Bettenrourt Rod/'iglle.~-JlÍlio
Cé.<;arde COl'!)(7ZhoTeixeiraJoão Belo
José Alfredo Mendee de Mugalhilcs - Felisberto Al-vcs Pedrosa.
II rnistrrio da Guerra - Repartição do Gabluete
O'ecreto

n.O 12:982

.

Verificando-so
SOl' insuficiente
a verba de 300.0006
consig-narl,~
fi. l~scoln. :\Iititar
do A Yia<:ão no artip:o 29.0
do capítlllo 2.° do Or(:n.m0uto do Mini:;tório da. Guerra
pum H):!G-10:H para d0sp0sas d(\ gasolina, 61('0 e ingl'('dh'ntos
(Uf[ lIisição de instrnmentos
do bordo e material de vOo);
Sondo nocessário
rOfOl'L;ar essa verba, U fim do ser
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ministrada

H respectiva
instrução
aos candidatos a piloe obsornl.uol'PS quo foram admitidos:
Usando da íaculdad« que me confere o n.? 2,° do artiuo 2,° do decreto n.? 1~:740, de :26 de Novembro do
19:':6, por proposta dos l\liuistros de todas as RepartiçõeH: lll'i por bem decretar,
para valer como lei, o seguinh>:
,
.A rtigo 1.0 B aberto no Ministério
das F'inanças a favor do Ministério
da Guerra
um crédito especial
da.
qunntiu do Hi2,8OUr'i, dvatinndo a reforçar
a verba de
30(),OOO,) que 110 orçamento do segundo duquelos Ministérios para 1D2G-HI:.!7 se uchn inscrita o consignada
à
Escola l\Iilitar do Aviação
no artigo 2\1.° do capítulo 2,°,
sob it seguinte epíirrufo : «Para gasolinns, 6100 e ingre.
dientes (aquii'iiC;ão de instrumentos
do bordo o material
de võo)s .
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
DI·tprulÍna ,0 portanto fi todas as autoridadus a qUPll1 o
conht'ClnWIlto I' PXP('lI<:ào do prosoute decreto com ftirt::l.
de le-i ]>l'rtI'I1CI'l' o cumpram o fac.rm cumprir e guardar
taiu iutr-i I'HU1l'Utt' ('01110 nêlo RO contém,
OH ~IilJistros do tu.lus as R('parti<:i'los o façam imprimir, plIlIli('ur I' corrr-r. Dado 110R PaG s (lo Govõrno ,<la
Repúb licn. ('01 :n dI' )Pz('lllbro do W:W.- Axróxro OsCAlt DE FHAG(J,'O l'AlI,JO,'A - José
Etl.eiro 0(/8((1/1"0.Mmwl'l Rnd,.i!lIIl'S
Jú /1;01' - Abílio AlIy1l8tO Vuldê ..! de
J>1/.~SI)S
e SU/lN"
.]11;")(' Afrei.i» - ..lutônio
111((/'/11 de
Beueucon-r
Horll'i!l"(,~ - Júlio Ctfwr de Carcolho 'Ieixerra -.]()lIo IJt.lo
.Jn,~;'Alfredo Mendes de 11fagulhàe8:leli.~berto .ilhes Pedrosa.

t08

Miui,téno da ~ut'lra- Rfll~rtição do Gabinete
Decreto n.O 12.983

Tpllrlo sido psta!>p]('('i(los, por decl'C'to n.O 10:125, de
(1(' Ret\'Il 111'0 d.. 1!124, aR distintivos
dos sócios da
A('a(]('Illia dm\ ~(';êll('iaH de Lisboa, com o traj(l civil e
25

com lllli!"c'l'IlWmilitar:
U"nIl(lo da 18('11I,la<1('que me conf<>ro o D,O 2.° do artigo :?o do (1<'(']'<'10 11,° 12:í40, do 26 de Nov(·mbro (}e
19~6, sob proposta dos l\lini:,;tros da Guerra o da l\1ariu ha :
Hei por 1wm d('l'l'ptar:

Arti~o 1.0 Os dbtintivos

estabelecídos

pelo decreto
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n." 10:125, de 25 de Setembro de 1924, podem ser
usados pelos oficiais e praças do exército ou da armada
como os que são indicados
no artigo LOdo
decreto
n." 10:299, de 17 de Novembro de 192+.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Os Ministros da Guerra e da Marinha assim o tenham
entennido
e façam executar. Paços do Govêrno da República,
3 de Janeiro de 1927. - ANTÓNIO 6SCAR DE
FRAGOSO CA1UlIO:-<A-Abilio
Augul1to Valdês de Paseoe tl

Sousa -Jaime

Afreixo,

Mini~tério da Guerra - Reparli~~o do Gabinete
Decreto

n.· 12:984

Tendo-se roeonhocido qne, por lapso de composição,
foi inscrita na de-spesa extraordinária
do orçamento
do
0
Ministério da Guerra para 19:!G-19:!7 ~ no capítulo 15.
a epígrafe « Para cousorto d« canos e espingardas
a eff'ctuar pelo Arsenal do Exórcito. utilizando o processo Salemo de rlltllba~um,
cujo LISOdo respectivo
p rivilógio
já foi com P rado», q 11 anuo dl'viu ser im-critu a l-'pígrafe
,Para consorto d : carros e ~!4pil1::ardus a ef,'ctuar
pelo
Arsoual do Exército. utilizando
o pl'OCl'sso Sal-ruo
de
retubagern , cujo 11...0 do rm~p,'ctivo privilégio já foi comprado»,
conforllln
so euconlra
d,'s('rita na Ordem do
Erército n. ° 7, <!;t 1.a sério, de H):!li;
Usan lo da faculdade qUI' mil coufere o 0.° 2.0 elo artigo 2.° do decreto n." 12:7-1-0, do ~() de Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros do todas as l{pparliçlh~8:

Hei por bem decretar, para valor como loi, que a epígrufe inscrita no ca p ítulo 15.° da de>;pesu extraul'elinária
do ore.uuouto do ~l inistório ela O uer ru para 1~):~6- J 9:n
seja rectificada IIOS torruos em que t'Rtá descrita na Ordem do E.l'ército 11.° 7, da 1." sh'ie, de 1~)2ti 011 sl'ja
«Para consêrto Ul~ calTOS e el'pin~ardasD e não «canos e
ebpin~ardas D.
Determina se portanto a todas as autoridados
a qupm
O conhpcimenlo
e Hx.'cuçào do pl'('Sl'ntll decnlto com fOrca
do lei p('rtllncpr o ellmpram (> fa.:am cumprir e guardar
tam illtl'iratnl'nte
('OIllU nNe se l'ontóm.
Us ~finistrus do toeIas as B..'pal·ti<:õllS o fa<:am imprimir, publicar e corrllr. Dado nos Pa<:os cio Oo\'êl'llo da
República,
em 3
Janlliro de 19:H.-ANTÓNlO
68-

uo
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CARMONA - José Ribeiro
CastanhoRodrigues
Júnior - Abilio Augusto
Va{dêll de
PfllISOS
e Sousa - Jaime Afreiiro - António
Maria de
Bertencouri
Ru,lrigues - Júlio César de Carvalho Teiaieira=« João Belo - José Alfredo
Mendes de Mag(l,lhãee - Felisberto Alves Pedrosa.
CAR DE FRAGOSO

Manuel

Ministério da Agricultura - Bõlsa Agrícola
Decreto n,· 12:996
Considprando
que a importação
de trigo exótico autorizada pelo decreto n. ° 12::!ü6 ó insignificante
para o
con-umo até o tim do ano cerealífero,
visto que a colheit« de trigo nacional foi das mais escassas que se têm
registado j
Considerando
que a produção
do trigo nacional deve
estnr q uási PRgotatln. j
Usando da facilidade qUA me contere o n.? 2,° do artigo :!,o do docroto n.? 12:740, d« :!ü de Novembro
de
1\1:!6, soh proposta
dos Ministros das Finunças
e da
Ag,'ic\lltllra:
hui pOI' bom d crr-tur :
,\ rligo 1.0 Em conformidadn
com o disposto
na
base I V do clPCI't'tO u.' U 051, 6 permitida a importação
até 6t 1.0 10:000 til' q uilcgra.uus
de trigo exótico a lóm da
já autorizada
p·plo artigo 1.0 do decreto n.? 12:266, de
4 <ln :'\('tembro 0(\ 19:?6,
Art , 2:' A aquisição de trigo a que se refere o artigo
anterior
será feita nos termos 00 artigo 3,0 do decreto
n." 1~:57f>, dn !I de (lutubro de 19:3ti.
Os "inistros
das Finanças e da Agricultura
assim o
tonh -nn enten.l ido o façam oxecu til I' . Paços 00 Govêrno
da Ht'púhlic'a, H dll Juneiro oe 19:!7.- ANTÓNIO ÓSCAR
DE
FRAGOSO
CAR~fONA
- ~lIanuel Rodrigues
JúniorFelisberto Aires Pedrosa,

lIini,tério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Decreto

n.· 13:020

Considerando
a necessidade
de pôr têrmo à situação
irregular
dos oficiais milicianos inscritos na escala dos
sargentos para a promoção para o quadro permanente,
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irregularidade
proveniente
de se acharem inscritos em
dois quadros e por ambos terem promoção ;
Consid('ra?-~o
que 08 oficiais milicianos frequentando
a Escola Militar mgressarão
no quadro permuuento
depois de concluído o respectivo curso'
Considerando
quo não é admissível
que um oficial que
adquiriu
uma corta patente no quadro miliciano o rocebou os veucimentos
corres pondentes
venha posteriormente a receber vencimentos
menos olovados em conseqüência de lhe portoucor
urna patente
mais baixa noquadro pormauent«,
o que dá COIDOresultado
receber
êsse oficial menos que muitos dos q uo são mais modernos em ambos os quadros;
Considerando
<pw lião é admissivel a promoção dos
oficiais milicinnos aos altos postos, tanto mais que n. situação normal
dêstea oficiais devo ser a do licenciados; mas
Considerando
que alguns
dêstes oflciais já ati~giram o pôsto <lo major e <[llr Ó justo permitir tLOS mais
modernos q ue atinjam esse pÕHtO superior ;
Con:-.iderando que a dispoHiçfLo do artigo 4:29.° do d0croto ele ~5 de Maio do 1\)11, n'g'tIlando a proruocão
dos oficiais milicianos,
n ão podia pl"I'YI'r q ue u III tum
g:ranup número dõsscs oficiais se viesse a oucou trar na
ofecti \'idaelp do serviço,
o quo ~Ó foi dctcrruinudo
por
Iegislacão
muito poster ior , o quo, por f's~(' fa cto , noeossário moditiem- a referida. disposição, adaptando-a
às
circuustrtncius
actuais;
Considorando que, pelo artigo :3. ° do docrcto n. o 1 :?:344,
de ~ô de ~ptf'mbro
últilllO, foi rpstrin~ida
11 promoção
dos oficiais adidos do quaelro pl'rm:l11pnte, 0 que' não seria pquitatin> COlUwrvar aOH oBl'iais milicianos lima regalia que Ilho foi COTlHOrnH!aàqueles;
COl1sie!t-ran<lo qU0 ti. promoção dos oficiais milicianos
lic{lndados
dopendo dn. promoçfi.o dos do quadro l'special;
COIlsiderando que hA ofi('iais milicim10R do artilharia
que t!('\'pm passar ao quadro lH'J"mnn0nt0 dlt afilia elo
cavalaria
quando lll(\~ lH'rt(,Il\,:t o ill~]"('SSO 110 l'pfprido
quadro, nos t0rmos (lo dl'cl'i,to n.o :3:10;~, dI' ~1 <1(' Abril
de 1917:
Em 1101110 dn. Nação. o Go\"t~rno dn. Ht-'públira Portuguesa d(,(']"('ta, para \"nlC'r GOlllO ll'i, o sPp;t1intl':
Artigo 1.0 O~ oficiais In~licianos inRcrito~ na oscaln. do
sargl'ntos
para fi proD1o~ao para o quadro permanente
é
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.não terão mais promoção
como milicianos e passarão
imediat<1ffi0nte a adidos ao quadro a que tenham de perteucer até que nêlo dêem ingresso.
§ único. Até que os referidos oficiais atinjam no quadro permanente
o pôsto a que tinham ascendido como
.:milicianos, dcecrnpenhnrão
o serviço correspondente
a
4';880 põsto , sendo a sua antiguidade,
para êsse efeito,
-contada. desde a data em que o atingiram.
Art. 2.° Os oficiais milicianos qll(~ ostiverem
freqüontaudo ou vierem a freqüentar
qualquer dos cursos da
Escola
:\Iilitar
não poderão
tarn bém ser promovidos
orno milicianos emq uanto durar OSSlt froqüôncia,
Art. 3.° Os oficiais a que se relerem os artigos anteriores contiuuarno, quando ingressarem
no quadro permanente, a ter dire-ito aos voncimontos
corrcspoudeutes
-à patente
que possutrr-m
nossa data, cm quanto nesse
quadro não obtiverem outra muis clovada.
§ único. Os actuuis oficiais do quadro permanente qno
nêle ingressaram
sondo oficiais milicianos, e que tenham
naquele quadro um pôsto inferior ao que atiugiram
como milicianos,
passarão a receber, COm comõço no dia
1 <lo .Jauoiro próximo futuro, os vencimentos corruspondentes a êstn último põsto,
Art. 4." Os oficinis milicianos
do quadro especial terão direito à prumocao
ao pôsto imediato quando seja
P !'omovido a Os e pôsto o oficial do q uarlro pormuuente
da mesma arma ou serviço imediatamente
mais moderDO, dosdo quo sutisfuçam
n todas as condições de promocão estabolncidas.
§ i.o A promoção dos oficiais a que se refere êste artigo não irá além do põsto do major.
§ 2.° Nos postos em que n promoção é feita por vacatura n ão poderão ser promoviclos mais de dois ol1ciais
do quadro e"pecial por cada. oficial do quadro pormanente que fôr promovido para proenchinH'nto
do vaga.
Art. 5.° Os otlciais milicianos licenciado!; que satisfafa<;am às condi<:i"Ies de promo<:ão rstabolecidaH
serão
promovidos ao pOsto imediato qultndo o Hl~ja o oficial miliciano do quadro especial, na lUeSllltt arma ou serviço,
'media.tamrl\to mais mud"rno.
§ único. Os oficiais a que se refero êsto artigo não
POdNilo ter promo(,':lO além do pOsto de capitão.
.
Art. (i.o Os oficiais milicianos
do artilharia
inscritos
na escala dos sargentos da arma de cavalaria,
liaS termos do decreto n.O 3:102, de 21 do Abril de 1917, têm
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desde já passagem,
como oficiais milicianos, à arma de
cavalaria.
Art. 7. ° Igualmente
têm já passagem
à arma de cavalaria como oficiais milicianos, desde que o requeiram,
os oficiais miliciauos
de artilharia
de campanha,
ao
da.
abrigo
do mesmo decreto n, o 3:103J provenientes
classe de sargentos
da arma de cavalaria,
devendo deixar de ser intercalados
com os primeiros sargentos de
artilharia
e passar a sê-lo com os de cavalaria,
ficando
supras neste quadro.
Art. 8.° As disposições dêste decreto são aplicáveis
às promocões
resultantes
da aplicação
dos decretos
n.OS 12:017 e 12:162, respectivamente
de 2 e 21 de
Agosto do corrente ano.
Art. 9.° FIca. revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteir-amente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Rep artições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
om 16 de Dezembro de 1\126.- ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO
CARMONA - José Ribeiro Castanho=«
A!tmllel Rodri,qups Júnior - João José Sinel de COly{esAbílio Allgll.9to Valdês de {J(/.~.~ose Sousa - Jaime
Atrecco - António Maria de Bettencourt Iiodriques=«
Júlio César de Carvalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo Mendeil de Magalhães - Felisberto Alves Pedrosa.

Ministério da Agricultura - Bólsa Agrícola
Deoreto n.· 13:031
Considerando
que a eSCaSRE'Zda última colheita cerealífera. determinando
a neeessidude dp adquirir trigos exóticos em quantidades
im portantes para. su prir o deficit da
produção nacional, impõe a nocessidade de regular a sua
\ uti'1'"
. economia. ;
izaç .. O com a maior
\
Con:>iderllnoo que o chamado pão 0(\ tipo único. fabricado com a farinha extraída
no máximo do rendimento
razoável,
não só permite
realizar um nprovoitamento
maior de trigo, mas ainda ~ural1tir ao público urna qualidade de pito bastanto superior em valor alimentar aos
tipos actualmente
em uso;
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Considerando
que todas as experiências
e estudos ültimumente feitos sObre as qualidades alimentícias
de diferentes tipos de pão provam irrefutàvelmente
que êste terá
tanto maior valor quanto maior fõr li. percentagem
de extração de farinha,
estando
averiguado
mesmo que nas
chamadas
farinhas finas se perdem o germe, as vitaminas, os fosfatos e uma boa parte do glütt'n e da celulose, com prejuízo do cérebro, dos nervos e dos pulmões
e favorecendo
a tuberculose,
o raquitismo
e a debilidade
meutal;
Considerando
que ao Estado incumbe o dever não só
de defender
a hrgiene alimentar
da populâçno,
como
ainda o de a encaminhar
pelo exemplo no sentido das
boas doutrinas
de economia e da moderação,
perturbadas pelas conseqüências
da Grande Guerra;
Considerando
que em quási todos os países doficitários de trigo se tem adoptado oe há muito o tipo único
de pão, para evitar os encargos que à balança cambial
advém das importações
excessivas ;
Considerando
que quer para evitar o aumento do preço
do pilo consumido POhLS classes pobres, quer para manter os hábitos regionais, convém eutrotauto
permitir, em
dadas condições, a fabricação de tipos de pão de mistura,
que toduviu sansfuçam
aos indispensáveis
requisitos da
higiene alimentar;
Considerando
que ao Govêrno imponde a obrigucão de
adoptar
as medidas p recisas para qne a sua intenção
não seja sofismada ou desvirtuada
quando é corro que os
tipos de pão criados têm todas as condicõos para satisfazer por completo aos legítimos interêsses do público
eonsumidor ;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto
n,? 12:740, UIe':dG de Novornhro de
1~26, sob proposta dos Ministros de todas as RepartiÇÔl'S:

Hei por bem decretar
para valer como lei o seguinte:
Artigo 1.0 Todas aR fábricas de moagem, moinhos e
azonbas do continente da República. mail iculudas ou não,
exceptuando
as que ostojaui
fuhrroundo
farinhas para
massas,
bolachas ou biscoitos nos termos do urtigo 6.0
e seus parágrafos
dêsto decreto, as que estejam fabricando farinha de milho o de cenreio nos termos do artigo 7.° (§§ 1.0 e 2.°), ficam nhrigudus a produzir o vender um s6 tipo de farinha de trigo na porcentagem
de
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extrnccão
correspondente
ao pêso por hectolitro do trigo
farinudo.
Art. 2.° Os preços de farinha
(le trigo destinada
à punificacao,
o do pão, serã» lixados unualmoute,
por decreto, juntamente
com o pn>l:u do trigo nacional.
Art. B.O A aqui-içào
ü distributcão
do trigo exótico
psla« fábricus d« moagom Ó da. excl usi \'U com petência do
conselho
do administrucão
da Bólsu Agrtcoln, devendo
a aquisieão
ser feita em CUnClll'HO público nas condições
usuais ou directnmcnto
pda Bõlsu, quaudo esta reconheça haver por osta forma muuifesto intcrõsse para o
Estado.
§ L" Quando o conselho de ndurinistração
da Bolsa
Agrícula
j ulgar con von junto, poderá ri "Iuisitur à :\lan utouçúo
;\Iilitar
dois uliciaiH quo, juntumente
com os \'0gais (lo conselho o um rpprl,,,entullt('
da. Associação Comercial
de Lisboa, resolverão
sôbro as propostas
do
venda do tl'i~o exótico.
§ 2.0 O trigo exótico será fornecido às fábricas do
moazem
contra dinheiro,
ou no prazo máximo do ses1>pnta dias contra Intra aceito sacada pola Bô lsu e avalizada por bancos ou hanq II -iros dI' primr-ira ordem,
§ ;3,.0 A uquisicão pola Btd:sa dovorú de prt-furênciu sor
foita a pl'<lJ',o:> largos
do pai-!:amonto I' till:lnr:iada pplo
Estado,
dovPllflo as dispollibilidadl's
l'('sl1ltant<11:l dl'btal:l
opCl'açt'H's !Wl' lan(:11,las ('1Il conta ('sl)l'('illl na Caixa Ch,ral di' I )pjlúsitos e apro\'\'itadas
por 1'11 I' 1\\ a 11 allxilinr,
som pn~l'li/\o da sua oportulIa liquidaç_fto, nas datas pro-cisas, o 1'I'\'dito l\~l'1eola n11 parte que llltl']'('ssa no d"'Slmvolvillll'ntu <la cultura ct'r('alífl'ra.
Art . .+.0 ~a dii:ltl'ibulç:ào (lo trigo (lxótico não po(lorão
'ter eOIlIj):lrtil'ipn<:i'io
as fúbricns
inst:tbdn.i:l nas f(·giõl's
produtoras
C'mqllallto SI>niio pro\'o que a exist011cia efi
tri~f)s
111ll'ionais (, inslltieil'lltl' pam o consullIo lo('al e
na di"trih1l1<;iio prlas rúbriC'as matl'icu'ada:dos I'l\stnntps
centros
(to ('OnSUlIIO du País Íl'r-~(' há em conta não só
a cota ,II' l'tltl'io como por ignal fOl'ma n, quantidade
<lo
trigo nacional quo pro\'om ter adq1lirido a partir da uata
da pntradn ,('fi eXl'('II(::\O desto dncrl'to.
§ úllico . .As fúhrit'H!-; qllfl !ill 1'('('USl'lll a 1'pcebcl' (,~ pn.galo o tl'if;O mtci, lIal q1lo lhes cOllljll'tir [11'10 manifl'sto
sCI'-lllo" há ]ll'o'lbidn. n. Inhol':1<:1to p01u I'spa(,'o dn Ulll ano,
peln. prillleira ver. (1 dolinitiv:t1Ill'nte em casu do l'l,jncidência.
Art. 5.° Na farinha de trigo de tipo local nüo 6 per-
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mirida a r-xtracção de sõmoas ou resíduos em porcentagem inferior ti. determinnda
pelo presento decreto.
§ único. Uma couiiasllo constituída
por 11m dele~ado
do ln::;tituto Con-rul de Iligionc, por um outro do Instituto :-:luporior do A~rotlomia
o pelo oficial químico analista da Manutenção
Militar estudará
no mais curto
pt'azo o processo
a aduptar om todos os laboratórios
oficiais para a inn'stiga(:i\o
das sêrneus nas farinhas.
Art. 0.° As farinhas ou sõmolns próprias
para o fabrico (Ir massas,
boluchas e biscoitos não podem ser
fornel'Ídas nem fabric.nlas pelas fábricas de moag-cm que
fdbt'iqul'm furiuha para pão,
§ 1.() O Jnbrico do sõmolas e fat-inhas para massas,
holachas
e biscoitos
só pode ser permitido :\ Munutonc;:flo :\lilitar ou a fábricas
intr-irnmente
llt-stittada,.; 11 ossa
laborueüo especial pCl'llWnolltll ou trunsitõt-inmento.
com
autorizução
prévia e rigorosa fisculização ela Bólsa Agl'ícola, para laborarem
exclusi\'l\mcntp
estes produtos, indioundo-so
nas guias elo suída o no mo dos com prado-

ros.
§ 2.° Só podem SOl'
bolachas o biscoitos às
rat:ào di>~tes produto,
difl'l'l'lltc do qll!' lhos I'

fornecidas

farinhas pnra massas,
que 1>0 dostiuuui :'t laboqll!' lhes não podem dar (k~tino
fixado, sob pt>na do oncerrumento
definitivo o porcla <ln IIunisq 1101' dire-itos.
AI't. 7." EIlI tOl10 o continente
da Hepúblie:1. huvcrá
um único tipo <k pao do tri~o: fabricado com a farinha
produzida
uos toruios do artigo 1.0 do proscnto
de-

fabrica"

cn'to.
§ LOAs
alltnritla,clo,; adminiRtl'uti\'us loeais, 11't8 1'0giões on<lo hubitllalttlpntll
8<' conso~llo
pào dr tllilllo ou
do cl'nteio ou pào do mistura, podprilo autorizar o sou
1'llb1'i('o, não sl'ndo ]ll'rmitido entrotanto no pflo do mistura emp)'ngar farinha de tl'i~o diferente do que ó cstaholociclo 110 at,ti~o 1.0 t!Ostl' tlc>cr\'to.
§ 2.° O fahri~·o de farinha de milho o ('('nt('io {, permitido à :.r~ltllltl'll~ão :\Iilitar 1\ nH fúhric:ts (juo, sI> laborando ê~scs cP),l'ais, ]ll't!\ iaIllcnt(' tellham ]l!'(lido alltori7.nc:ao it 13cil.a Agrícola, o sujeito a uma rigoro~a {i:-;calizaç:lO.
l' as regiões
om quI' habitun lnH'ute se consollw pilo do
milho, do ('cnt!'io ou elo misrul':l. as autoridados
locais
l'l'~1l1arfto o tabl'il'O l' (,o!lll'reio das t'(\s])(,eti\'ns farinhas,
íl:Wll(!O 08 rPHI)(\cti\o,.; jll'l'C;:os O subordinando·
os à. apro·
yu<;fio da BOba ~\grícola,
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centros da poo fabrico dum
pão de mistura de trigo e milho a fábricas de panifica.
ção ou padarias exclusivamente
destinadas a esta laboração e com prévia autorização
da Hôlsa Agrícola,
que
as colocará sob a sua fiscalizução, fixando o Ministro da
Agricultura
o preço por que êsse pão poderá ser vendido
ao público, ,
Art. 8.0 As fábricas
de moagem ou azenhas traba'bando em grupo ou isoladamente,
qUl~ fabricarem
tipos
le farinha em condições diferentes das fixadas no prerente decreto, será mandada suspender a sua laboração
por espaço de um ano, e no caso de reincidência
ser-lhes há definitivamente
proibida a lahornção.
Art, 9.° As padarias
que fabricarr-m pão de tipo diferente do estabelecido
no presente decreto, ou COIII fai ínhas
que não estnjam nas condicoes nêlo fixadas, será
mandada
suspender
a sua laborneão por espaço dI' 11m
ano. fl no caso de reincidência proibida definiti "amonte
a sua laboração.
Art. 10.° A Manutencão Milittlr e as fábricas (lo moagom de Lisboa e Porto fitam obrig-adas a remeter pura
a BMs:l Agrícol a ti mos tras cm du plicado elas farinhas
dos tipos estabelecidos
neste- decroro, para servirem de
p"dri'l,·s para as análise»
a cfectuu r no- laboratórios
químico fiscais dopoudentos da mesma Bõlsa.
Art. 11.0 Fica proibida a exisrêuciu
e o «mprõgo nas
padarias
de !wneiros n quai-quer'
outros aparelhos
ou
objectos qUB possam servir plll'a alterar O tipo das farinh'as, sou do apreendidos
o inutilizados
os que forem encoutrudus
e os contruventoros
punidos com a pena de
prisão até trinta dias.
A rt. 1:? o Ficam ('xprpssanlPll te proibidos nas fábricas
dr moagem os aparr-Ihos Pl'rplex ou outros com aplicação à rC'lfioagem da sêmoa, dm'pudo os que existam a
mais SPI' convenit'otolllPn te selados.
§ único. O número dü pa.SRUg(-lOS no trabalho de tritura<:ão de trigo d...verá nas fúhl'i('as drstinadas
HO flOrnrciml'nto
de farinhas lHlI'u pão 81'r r ..duzido a cinco,
pf'lo que deverão St'l' sdados os cilindros do trituração
quI' existam a mais.
Art. 13,0 Nas fáhricas do moag<'ffi d(~ trigo não porle1'ão l\xiRtir outros gélnpros fllrináveis, !J(-IID mesmo a. tftulo provisório dC:'armaz('llag<'ffi.
Art. 14.0 As farinhas para usos culinários poderão
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ainda ser vr-ndidus nos estabolecimentos
de venna de outros géneros alimentícios,
aos quais podem sor fornecidas p<>l:ls fábricus produtoras
mediante autorização
prévia da Bõlsa Agrícola.
§ único. Em todos os estabelecimentos
de vonda nas
condições do artigo 14.0 deverá existir farinha no tipo
único, com letreirn e prpços bem visíveis. não podendo,
sob pretexto algum,
declarar falta desta farinha com o
fim de promover a venda da do outros ti (los.
Art, 15.0 São considerados
compr-tentes
para fazer
cumprir
o disposto neste diplorn a todas as autoridades
administrativas,
policiais e fiscais e os seus respectivos
ag-r'ntes e ainda. ufir-iais e prat:as da guarda nacion«l republivaua, com reserva porém da fiscalizução
dire-cta às
fábricas matriculudas,
qutl fira da r-xclu-ivu competência
dos agonte« dH 1i:'H'alizll,ão do Jlinistério ria A~ricultllra,
q.ue a exercerão
Sf'llll\l"l' em conjunto com um funcionáno ~onrabilista
dI' forma a porloreru fazer um conirõle
em la~\l da escrituração
fabril determinada
pelo decreto
n." lU:1-l5.
A rt. lü. o O pão de tipo lpgal devorá S0r fahrieado
em furmatos
d(' quilograma
e nn-io quilog uma. E no
emtanto permitido o fabrico cio pão de fôrma com o I'êso
do quilograma II meio quilograma
e bem assim os formatos pel) uenos :It(~ 150 grama".
§ único. A verificncão do p0~0 ele pão de tipo lt'l!al de
quilograma
e m-io qlliJo~rama é t· itu no neto dI' vt-uda,
Art. 17.° :N.. nhum vllud(·dor ambu ante poder-á exercer u Sua profí ssüo som 80 apresentar
munido de UIlI bilh-te dll identidade passado pela BOlsa Agrícola ou suas
delegaç?les.
§ 1." I':stf>s bilhf'tl's de idl'ntidndf> s6 serão paR~aoos a
r('qul'rill1entos ria tirma proprietária
da padaria que for·
nec(' o rll~ppcti\'o \,pnclBdor.
§ 2.0 Para (\"RO ('fl·ito cada Yf>nol'dor s6 poclerá forneCpl'-SH de pão na padaria
do que posRna o resppl'tivo bilh('te de idpntidlldll e llevl'l'á traz('r st'mpre consigo bala'lçn para os pf:'·itos do § único do al'tigo 1().0
Art. 18.0 As int"rl1('(:õllS sl'rào puuivpis, quanto ao ar·
tigo 1().0 com a milita de 1.0nUó pela primpira
VPZ e
2.001lzS nas ~e~uint('s infracçõ('R. e qUllnto ao llrti~o 17.0
com a multa df> ónOtS pela primeira vez e 1.000tS nas infrac<:õl's seguintes.
Art. 19.0 As multas impostaR pelas infracçõos dos artigos 16.0 e 17.0 do pres0nte decroto são de responsabi-
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lidado dos indivíduos que cometerem
as respectivas
infracções.
Art. ~O. o (transitório).
Os preços da farinha de trigo
e do pão de trigo para todo o continente
da República
até 30 de Junho de 1927 serão os seguintes :
Farinha..
Pão.
. ..

2,~08
2~OO

§ único. Em casos excepcionais o Ministro da Agricul tura, sob proposta d/1!1uutoridades
locais, poderá alterar em determinadas
rpgiõf's os preces assim ostubolelecidos desde que circunstâncias
especiais justifiquem pssa
alteração.
Art. ::?t.o O presente

decreto com forca de lei ontrará
em vig-or no dia 1 do Fevereiro
de 19:17, rovugnudo II.
legi ...J;t(·i'lll I'1ll cont,·{,,·io.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o con hecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
iam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repnr ticões o façam imprimir, puhlicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 15 de Janeiro de 1927. - ANTÓNIO Os.
-<JAR DE FRAGO~O CARMONA José Ribeiro Castan ho-MallllPl RfIIlr1',ques Júnior - Abilio A11.,,7l.~toValdh de
Pn.~.~().~e Sou.~a - Laime AfreÍtl'o - António
Maria de
Bett encourt Rorlrig1Jes - J Ú/1O César de Ca1'valho Teioeei ra-./ oão Belo--./ osé Alfredo Mendes de iJJ agalhãesFelisberto
Alves Pedrosa.

Ministério do Interior - Direetáo Geral de Arlministra{ão Politica e Civil
Deoreto n.O 13:037
Tendo em considf'rnção
o que representou
o compegovernador
civil, no sentido de SOl' extinta a freguesia dr) Fortios, concelho c distrito de Portalcgre ;
Considerando
que, a despeito dos melhores
esforços
-emprt-'gados por aquela autoridade
administrativa,
não
foi possível fazer-se a nomeação da comissão administrativa, nem tampouco a do regedor ;
Considerando
que a referida freguesia, dada a situa'Cão especial em que se encontra, e ainda com um deminuto número de eleitores, não pode ter existência legal;

tente
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Usaodo da faculdade
q1le me confere o n." 2,° do artigo 2,° do decreto n," 12:7-{0, de 2G de No\'embro de192G, sob proposta dos Ministros de todas as RepartiÇÕl's:
Ilei por bem decretar,
para valer como lei, o seguillt!' :
,
Artigo 1.0 E extinta a freguesia de Fortios, concelho.
e distrito de Portalegre, soudo uDPxada à freguesia de
S. Lourenço, do TIlPSillO concelho e distrito,
Art. 2." Fica rp,'og,t1da a le~isla<:ão em contrário.
Dl'(Nmina SP portanto a todas as autor-idades a quem
o eouhecimento
e PXl'CIIÇ110 do }Il'l'sl'nte decreto com força.
de l('i pertencer o cumpram e fa<:am cumprir e guardar

int ;rnnlPntp r-ruu o n(ll('
(·'lIlt('nl.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno dà
República, em 17 de Janeiro de 1927. - ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO
CARMONA J osé Ribeiro CastanhoManuel Rodr7',ques Júnior - Abílio Augusto raldês de
Passos e Sou.~a- J airne Afreixo - António Moria de·
BP.ttf'TlC01LTt Rodrig1,es Júlio César de Car1,alho Teixeira-João Belo-s-José Alfredo Mendes de MagalhãesFelisberto Alves Pedrosa,

tam

~(>

Il!l!slerlO da Gllma - R~parliçio do Gabioelt
Decreto

n.· 13:039

Tornando-ar, urgente ~ inadiável roforcar algumas verbas do orçamento
do Mitlist{'('io da Guerra para H1261927 o b m assim inscrever outras com e?ígl't1.rl~ DOVas.
a que obrigam a nova organiz:lção do exército e outros.
diplomM8 que têm sido publicados no decorrer do actual
ano oconómioo ;
Usando da faculdade que me confere
0.° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, d<,26 de Novembro de
19~6. sob proposta dos Ministros de todas as Reparti.

°

çr)p~:
Hei por hef!l decretar para valer como lei, o 8Pgninte:
Arti~o 1.° g aborto DO Ministério das Finsncus n favordo Ministrrio da Guel'rn um CTf>.ditoespecial dll quantia
00 2:048.f)00&. dc.>stinll.do a rt'forçar algumas verbas do.
orçamento

do Ministédo

da Guerra

parti. o ano

ecoDó-
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mico de 192ô-1927 e ainda para inscrever outras que
constituem do-pesas novas.
~ Art. 2.° O reforço e inscrição a que se refere o artigo
anterior far-se há pela forma que segue:
Despesa ordinária
Capítulo 1.·, artigo 1.° -Vencimentos
do exército estipula.tos
pe lo decrdc lei n.· 12:397, de 30 dI' Ht'telllbro
Capítulo L·, artigo 8·- Grarifíeaçêo
ciunntos ao pessoal técnico e rui htar
viço

aeronâuci-o

do marechal
to com fôrça
de 1!l26
•
de vôo H veniz ado do ser-

.

Capitulo 1.0, artigo 24.°- Ajudas ele custo e bagag+ir a-, a o1i,·ials, ~argllllt"s e eq'llparad"s
por
motivo de serviços det-rmiuadopor êbte Miuistéri .., tran~ferências
e colnc lçües . . .
Capíwlo 2.°, ar cijro 30. -l::ierviço .le saúde militar:
E~cola de serviço de saúde .'
..
'
"
H )-p,tal reglol,al n.s 3. . . . . . . . . • .
H,)spi,al rl"~iClna1 II." 4. . . . . . . . •..
Escul a de serviço vuturinário militar
.
Um deposite
geral de material
veterinário

36.000~00
800.000$00

1:200.000$00

0

e s i.Ierotécn

ico

.

. .

.

600$()()
V)(~)$fl()

1.f>OI)~(1O
300$00

2.800100

.

Qn:\tI o depl",ito,; tnr r itor iais, a 250~ ca.la um
Capít«! .. 2.°, artigo 31.0 - Serviço da administração m ilitar:
Cuusel t.o rle Roeu rsos
. . • ..
..•..
Capitulo 2.°, a,tlgo 34.0-Quartéis
generais e comando- mditan'ti:
Cu, ..ando da artilharia
do govêrno militar de
Li-bua . . . . . . . .
Quatro inspecções de artilharia,
a 300~ caJa

Total • . • • . . . •

l.(JOo~OO
600$00

--2:1

3.0f'0~()()
1.200$00

'48.50' '<100

Art. 3.° Fica
DI'tí'rmina·se
o conlwcimonto
de lei pertencer

revogada a legislação em contrário.
portanto a todas as nntoridades a quem
e execução do prest-nte decreto com fõrca
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam intoirameute
como nêle se contém,
Os Mmistros de todas as Rt'parti<:?\es O façam imprimir. publicar e correr. Dado nos Paços do Guvêruo da
Rf'pública. em 7 dr Jun,·iro de 19~7. - AN róNIO ÓsCAlt DE FRAGOSO
CAIUIONA - .Iolié Rib"irt) C(I.~trmhoMml11el RorlriqUls Júnior - AMUo Au!/uílto
Valrlês de
POíl80S e SouHa- Jaime
A freixo - AI/tóllio AIm'ia de
Betten('oul't
Rodrigues - Júlio Cpsar de Carvalho
Tei:xeira - .loi1o Belo - JOIfP Alfredo
Mendes de Jl'Iagalht1es -pelisbe1·to
Alves
Pedrosa.
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do Gabinete

Decreto n.· 13:040
Tornn.ndo·se
necessário
reforçar
algumas
verbas do
orçaml.luto da de~pe"a do Ministério
da Guerra para o
ano económico de HI~6-19:!7 e rocouhecendo-se
(Iue no
mesmo orçamento há disponibilidades
noutras verbas;
Ilsaudo da facilidade que me confere o n." 2.° do artigo i.O do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
19:!6, sob proposta dos Ministros de todas as Reparti.ÇÕC8 :

Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte ;
Artigo 1.0 São trausferidos,
dentro do orçamento do
Ministério
da liuerra
para Hl26-19:.n,
os saldos das
auturizuçõos
constantes
du mapa juuto ao presente de-creto com fôn:a de lei. os quais irão reforçar as verbas
correspondentes
às epígrufea que vso indicadas no mesmo
mapa, que faz parte intogrunte
do mesmo decreto com
fõrça de lei.
Art, 2.° Fica revogada
a lf'~islação em contrário.
Dl'terlllina.se
portanto a todas a~ uutor-idades a quem
-o conhecimento
e execução do presente decreto com fôr ça
de lei pertencer
o cumpram e fuçam cumprir e guardar
tam intl'iramt'utt'
corno nêie se cuntém.
Os Ministros de todas as l~,)parti<;ões o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Pacus do Govêrnu (Ia
Repílblica., em 7 de Janeiro de H):!7.-ANI·ONlO
6SCAR
DE FltAOOSO OARMONA-José
Ribeiro Ca-tauho
Mamuel Rorll"i.ques Júnior - Abílio Auqueto Vaktê« de Passoe
e ,"'ou;~a- Jaime Llfl'ei:r-o - António Maria de Bettenrouri
Rodrique« - Júlio
Cé.•ar de Oarialho
Teixeira - João
Belo -Jo.<lé Alfredo Mendes de .AIagalhàes-Felisberto
Alves Pedrosa,
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a que se refere
e que dêle faz

Mapa das transferências

.,

]

's.
O
"

.,
o

ImponiDcl ..

Saldo, das autorltaçll.c.

~...

4j

.

--- --Despesa

ordinária

Arma da infantaria:

2.

28.°

Fundo das diversas

2.°

28.°

Idem, idem, idem

2.°

34.d

Quartéis

31.°

Serviço <la ati ministração
Fundo das diversas Iespesas

0

2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.·
2.°
2."

-

.

despesas

55.720100
21.800100

generais

Despesa

11.920100

e comandos militares
militar;

.

8.61~

extraordinária

Melhorias de vencimentos ao pessoal militar e civil dependente du MiuÍbtério
da Guerra
Idem, idem, idem
Idem, idem, idem
Idelll, ideui, i.lem
Idem, idem, idem
Idem, id ew, idem
Idem, idem, idem

---

lM.OOO.sOO
23~)O&OO
12 iJ J()(I"UO

·.

.

2!i(J,( J(JOdlUO

230.011(1<1>00
4.'ío.OtICMOO

·

-

2.°
2.°

-

Irlsm, í.lern, idem
Idem, ideiu, idem

2.0

-

Idem, idem, idem

2.·

-

Idem, idem, idem

I

b

2õ.ooOc6UO

.

7.000100
45.00~OO

.
.

,

·

6.000100
1 :{íOO.tJOOIOO

-

2 :678'.U5&&OO

Paços do Govêrno da República, 7 de Janeiro de 1927.-
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Noo 3

) decreto com fôrça de lei desta data
r-te integrante

Trausferfuuú

I

lmportânelu

... <rC.<Ytuadas

,----------------------Despesa ordínãrla
Arma de cngen haria :
55.720$00

despesas

2.°

Anua de cavalaria:
l"uu,lo das diversas despesas

2.°

27.0

21.8oo~00

2.°

26.°

11.920$00

2.°

30.°

8.618~OO

1.°
100

2.°

sas.ooosoo

12l.O00~00
21;() .()O()<!!OO
230000()$00

I<'ulldo das diversas

Arrua de artilharia:
«'nndo da~ diversas d~spesas
Serviço de saúde militar:
'Io'nudo das diversas despesas

Arma de eugenhariu
I'r"",,

o

:

o

de ~·til1taria-pl,étl
de cava.laria - p rés ••
de iufulltariusol.los .
\rUta de inf'am ar ia - pres
Serviço de saú I.enlthtar - prés
...
:,,,rv".''' da l\tLIIIlIllt7traç;j,ouUiLita:r-pTrs
:-õet'r.·tan.ad() l1ull.tar-lPrú~
dos sargento, .
. "
...
~ua.Jro auxiliar de engenharia-soidos
uficials civil d'll.SflCfctaria daGuoerraveucÍlnellMw
Grattl~l'U2õe .. dife re.neiais., de serviçe, de
COU11s,;oe~~u >cou,ando, druturuidadea,
de guarlllç~\O e outros abouos a oficiais
\null
.\11":.1.
o\r ... a

o

•

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•••

•

•

•

20°

10.1,.000&00

1.0

20°

1.0

2.°

1.0

i.o

2.°
2.°
2.0

1.°
1.0

.20°
'2.0

!l.i>.'OOOiJOO

I

2."

~oOOO~

100 I

'2;0

1·.

1.-

4fí.OOO.JOO
2l'j.OOO~oo
7.000100

1~'500.000'OO
2;678.05.8'00

() Ministro da Guerra, Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
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Ministério da Gnerra -1.

a

Decreto

Pirecção Geral-

.

Repartição

n.· 1 041

Cousídcrando que a redacção do decreto n. ° 12:511,
de 18 de Outubro de 19~6, tem sido mal interpretada
nosentido de só dar para o futuro aos oflciuis do quadropermanente as mesmas regalias que pelo decreto n.? 7 :R23,
de ~3 de Novembro
de 19:.H, foram dadas aos oficiais
milicianos
desde a data da sua publicacão,
o que nada
justifica. nem foi essa a intenção do legrslador ;
Considorundo
portanto
que se toma nt'ct'sHário que o
aludido decreto n.? U:511 seja esclarecido
quanto à sua
intenção ;
Usando da faculdade
que me confere o D.O 2.° do artigo 2.° do decreto n,? 1:!:740, de ~6 de Novembro de
192G, sob proposta dos Ministros de todas us Rppart.içõC's:
H •.i por bem decretar,
para valer como lei, o seguinto :
Artigo 1.0 As disposicões
do decreto n.? 12:!111, oe
18 OE>Outubro do 19:!6. produzem o seu efeito dt'sde :!3
de Novembro de 19:!1, data do decreto n ," 7:8:!3.
Art. 2.° Fica n~Yogaoa a lflgislação ('11) contrário.
Dt'tonnina-se
portanto a todas as .mtoridades
a quem
o conht-cimento C'pXllcução do presento docrr-to com f.Jrça
de lei IH>rto-·nccro cump ra.m e façam cum p rir I:l guardar
tam int ·il":lm·ntl' (")1110 n"·I.. Qn '·',nt'·HI.
O" Ministros ele todas as Repartições
o fac:am imprimir, publicar e correr. Dado nos Pacos do Govêrno
Repúhli<'a, em 19 fie Janeiro ([e 1927. - ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CARMONA-JMé
Ribeiro Cnetan h o=«
Marmel Rodrigues
Lúmior - Ahíl7:o A1lf/wto Valdh de
Passos e Sousa -.Jmme
A/rei.To - António
Maria de
Bettencnnrt
Rnrlri,q1les - Jú11n Cé.~ar de Caroallio Tei~ei1'a-João
Belo-José
Alfredo Mendes de Magalhi1esFelisberto
Alves Pedrosa.

na

Ministério do Interier - Rrparti~áo da Rrgurança Pública
Decreto n." 13'045
Considernndo
que os primeiros
sargr-ntos da guarde
nacional repub1icnna
para serem promovidos a. snruentos ajudantes,
necessitam do curso da Escola Central de-

1." Série
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Sargentos, como é exigido pelo artigo 3.° do decreto
n.? 10:778, de 20 de Maio de 1925;
Considerando que o quadro dos sargentos da guarda
nacional republicana é constituído pelo número indie
pensável às necessidades do serviço, sendo por isso prejudicial o afastamento dêsse pessoal por longo tempo,
como é o da freqüência da referida Escola;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É extensivo aos sargentos da guarda nacional republicana que freqüentarem a Escola Central
de Sargentos, de conformidade com a doutrina do decreto n.? 12:903, aplicável aos sargentos da guarda fiscal, o disposto no artigo 9.° do decreto com fõrça de lei
n.? 12:289, de 9 de Setembro último, que vigora para
os sargentos do exército que frequentam a mesma Escola.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 18 de Janeiro de 1921. ~ ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CARMONA José Ribeiro CastanhoJ,f anuel Rodrigues Júnior - A bílio Augusto Valdés de
Passos e Sousa -Jaime
Ajreico - António Maria de
Be.ttencourt Rodrigues - Júlio César de Carvalho Teixe~ra-João Belo-José Alfredo Mendes de MagalhãesFelisberto Alves Pedrosa.

Ilillistério da toslru~âo Pública - Direcçãõ Geral do Ensino Secundário
Decreto

n.o13:056

Considerando que numerosas e prementes reclamações têm chegado ao conhecimento do Ministro da Instrução Pública sõhre a actual organização do ensino secundário;
9
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'Considerando que muitas dessas reclamações são justificadas, e que é necessârio dar-lhos urgente solução ;
Considerando, porém, que só um estudo demorado e
atento e a consulta de todos os indivíduos e classes a
quem em Portugal o problema do ensino secundário interessa permitiriam remediar definitiva e eficazmente as
faltas e dificuldades que se apontam na actual legislação do referido ensino, não sendo portanto conveniente
reorganizá-lo desde já de maneira ampla e perfeita;
Màs atendendo a que prejuízos irreparáveis para a
educação da mocidade portuguesa ('l para o bom funcionamento dos serviços dêste ramo de ensino resultariam da
demora das providências a tomar para seu melhor rendimento:
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo '2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob 'Proposta dos Ministros de todas as Repartições:
.Rei por bem decretar, para valer corno lei, o seguinte:
Artigo '1.0 Emquanto não fôr definitivamente 'reorganizado o ensino secundário adoptar-so-bão as normas
constantes do decreto n. o 12:425, do 2 de Outubro de
1926, na parte que não colidir com as disposições de carácter transitório, constantes do presente decreto.
Art. 2.0 Os cursos de preparação para a instrução superior são o curso de letras e o curso de sciências,
qualquer dêlos com a duração de dois anos.
Art. 3.0 O curso dos liceus compreende as seguintes
disciplinas: português, latim, francês, inglês, história,
geografia, sciências flaico-quírnicas,
sciõncias
naturais,
matemática e desenho.
§ 'único. Sempre que um número mínimo do seis alunos requeira o ensino de alemão, funcionará para êsses
aluno um curso dessa disciplina acumulável com o ensino das outras disciplinas, e com o mesmo número de
horas semanais consagradas ao ensino do inglês.
Art. 4.0 O curso de sciêncius compreende as seguintes
disciplinas: filosofia, matemática, física, química, sciências biológicas, sciências geológicas, geografia geral e
desenho.
Art. 5.0 Os alunos do curso de letras terão aulas práticas de francês, inglês o geografia. Os alunos do curso
de scíências terão exercícíos de matemática e trabalhos
práticos defísica, química, scíêncías biológicas e scíêneias
geológicas.

1.-
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Art. 6.0 As disciplinas do ensine secundário distribuem-se pelos diferentes anos ou classes de conformidade
com os seguintes quadros que designam o número de horas semanais destinadas em cada classe a cada disciplina:
Quadro

n.O 1

Claases

I S." 4.'
-- -- _- -l.a

Português
Latim.
Francês
Inglês •
Geografia
História.
Matemática
Sciências físi~o-~;í~ic~s:
Sciências naturais
. . .
Desenho.

.

4

II."

3

3
3
3
3
3

.á.a

-..,

3
3
2

o

4
-3 3
2
. - 3
2
3
3
3
- -4 -4 -3 3 3
a 3
-2 -2 3 32 3
2
3
19

Quadro

3

I

T&tal

1'6
10
13

11
9
6

17
71/%

9 1/2

2
2 12
21/24 _,I

2

2132
D.O 2

el••ses
6.R

-L~ngua e .liteTatura
portuguesa
Língua e hteratura
latina.
.
Língua e literatura francesa.
Língua c literatura
ingleba .
Geografia geral.
. . .
lli:!tória da ci vilizaçã.o
Filosofia.
. . . . . ..

4
5
3
3
2

6.'
prátíea

--

7.a

-- --

1

4
5
3

1

3
2
3
2

l'h

--- --22
22
S
2

31/2

7."
pl'ádea

-

1

1
1 112

--

--

3 l/2

392

ORDEM DO EXERCITO
Quadro

R.O

N.o 3

1." Série

a
Classel

6."

Matemática
Física.
Química
.
Sciêucias biológicas.
Sciências geológicas.
Geografia geral
Filosofia. . . .
Desenho.

.

--

.~

.

I
I

6.a
prática

--

4

1

3

1112
11/2
1112
1
1112

3
3
2
2
2

7."

--

8

--

3
3
3
3

1
1112
11/2

2
2
2
2

1

. ..• --- -- -19

7.a
prátloa

20

11/2

--61/%

Art. 7.0 É suprimido o § LOdo artigo 87.° do decreto
n. ° 12:425, de 2 de Outubro de 1926.
Art. 8.° Há nos liceus, para os alunos que o freqüentam, quatro espécies de exames:
a) Exame de passagem ao sogundo ciclo do curso dos
liceus;
b) Exame do curso geral do liceu;
c) Exame de saída dos cursos de letras e sciêneias,
compreendendo as disciplinas no quadro n.OS 2 e 3 do
presente decreto com os programas do decreto n. ° 12:594;
d) Exames singulares.
§ único. Aos exames estabelecidos pela alínea c) dêsto
artigo poderão concorrer no presento ano lectivo, como
externos, os alunos que actualmente freqüentam a 6. a
classe.
Art. 9.° A gratificação mensal do chefe do pessoal menor é de 2M triplicada nos termos da legislação em vigoro
Art. 10.° Nos liceus de Lisboa, POrto e Coimbra será
atribuída a cada um dos ompregados menores especialmente encarregados dos gabinetes de sciências biológicas e geológicas, química, física, geografia e biblioteca
a gratificação mensal de 206 triplicada nos termos da legislação em vigor, desde que os respectivos conselhos
escolares o julguem conveniente e superiormente o proponham.
§ 1.0 Nos demais liceus onde houver tais instalações

1.& Série

393

ORDIIlM DO EXERCITO N.· 3

convenientemente montadas será atribuída aos empregados delas encarregados uma gratificação análoga à que
por este artigo é concedida aos empregados menores dos
liceus de Lisboa, Põrto e Coimbra, sob proposta dos respectivos conselhos escolares e mediante despacho ministerial.
§ 2.0 Nos liceus de Lisboa, POrto e Coimbra será atriquída a um empregado menor encarregado de auxiliar
os serviços da secretaria a gratificação mensal de 206
triplicada nos termos da legislação em vigor.
.
Art. 11.0 A tabela de propinas para os alunos internos dos liceus é a constante do quadro seguinte:
Para
o Estado

La, 2.& e 3.a classes
4.& e 5.a classes ..
6.& e 7.& classes ..

Para
o liceu

9850 10;$00
12t$00 12650
18600 17650

Art. 12.0 As receitas constantes da tabela anterior serão cobradas conjuntamente, em dinheiro e em três prestações: a primeira nos quinze dias seguintes à abertura
das aulas, a segunda nos quinze dias imediatos às férias
do Natal e a terceira nos quinze dias que precedem o
comêço do último período escolar, sendo eliminados da
freqüência dentro do prazo de quarenta e oito horas os
alun?s que não pagarem qualquer das prestações de
propma.
Art. 13.0 As propinas são cobradas por meio de recibo
em que será discriminada a verba destinada ao Estado
e a que constitui a receita própria do liceu.
Art. 14.0 A parte das propinas que constitui receita
do Estado será depositada, no fim de cada período de
cobrança, no Banco de Portugal ou suas agências por
meio de guias nos termos legais.
Art. 15.0 As propinas constantes da tabela do artigo 11.°, bem como as propinas dos alunos oxternos, serão multiplicadas pelo coeficiente 4; estes últimos alunos
pagarão, além das propinas exigidas pela legislação em
vigor, uma propina especial de 40;$, que constitui receita
do liceu.
Art. 16.0 Todas as certidões passadas pelas secretarias dos liceus levarão colado um sêlo fiscal de 106.
Art. 17.0 A primeira justificação do faltas a exame
será feita no prazo de vinte e quatro horas após a respectiva chamada, por escrito, pelo respectivo encarregado
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da educação, acompanhada de um sêlo de 201J, e de 301S
em dinheiro, que constituem receita do liceu.
0
Art. 18. A justificação da segunda falta a exame será.
feita por atestado médico, dentro do prazo de 24 horas
após a respectiva chamada, acompanhado de um s610 de
20,$ e de 701) em dinheiro, que constituem receita do
liceu.
Art. 19. o Nas secretarias dos liceus cobrar-se h110 os
seguintes emolumentos, os quais serão divididos, em partes iguais, pelos funcionários efoetivos das mesmas se..
cretariaa:
Inscrição dos alunos . . . . • . . • . .
21J,50
Pagamento de cada prestação de propinas.
1,$50
Certidões de examo e de frequência . . •
21J,50
Cada página de caderno escolar renovado.
21J,50
Busca (cada ano) . . . . . . • . . • .
tS50
Certidões de documentos arquivados nas secretarias, cada vinte e cinco linhas . • . • . .
21)50
Certidões do registo de diplomas do professoros do ensino }Huticl11r. . . . . • . • . . lO{JOO
Inscrição para exames nos termos dos artigos
210.0 o 211.0 do regulamento de 18 do Junho
de 1921 . . . . • • • . . . . . . . . • 30.500
Art, 20.0 O julgamento das provas escritas não ó contado para efeito de abonos do respectivo júri qu, ndo o
número de alunos a julgar fôr inferior a dez.
Art. 21.0 Em cada liceu poderão os conselhos administrativos dispensar o pagamento de propinas aos alunos eomprovadamentepobres
que tenham freqüêneia de
bom na maioria das disciplinas, não podendo porém o
número dos alunos beneficiados exceder trõs por cento
do total da freqüência,
Art, 22.0 Os professores que não exerçam outro cargo
público não poderão escusar-se à regência de uma hora de
serviço semanal além daquelas a que são obrigados pela
legislação em vigor, quando os conselhos escolares o
julgarem conveniente para uma melhor organiaação do
serviço lectivo.
§ 1.o Voluntàriamente, poderão os professores nessas
condições prestar até 3 horas semanais de serviço alóm
daquelas a que normalmente são obrigados.
§ 2.0 O serviço prestado nos termos dêste artigo sorá
remunerado, mensalmente, com uma importância igual, por
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cada hora, ao coeficiente por 18 do vencimento e respectiva melhoria do um professor provisório,
Art. 23.0 Os professores
que exerçam as funções de
directores
das instalações
de física, química, sciõncías
biológicas,
sciências geológicas,
geografia
e biblioteca
receberão durante 10 meses lectivos gratificação mensal
igual à dos diroctores de classe.
Art. 24.0 A gratificação
a quo se refere o artigo 16.0
do decreto n.? 12:425, de 2 de Outubro de 1926. é extensiva a todos os membros dos conselhos administrativos que estejam em exercício.
Art. 25.0 Na contagem do tempo do serviço para efeito
de diuturnidade
será incluido o tempo de serviço prestado na categoria de agregado ou de provisório, ou qualquer outro serviço prestado no magistério.
Art. 26.0 Os alunos que tenham feito exame de salda
da La, secção do curso geral pela. legislação vigente à
data da pn blicacão do decreto n. o 12:425, de 2 de 01:\tubro de 192G, são dispensados
da prestação de provas
de ex amo de passagem
ao 2.0 ciclo ossabelecido
pelo
mesmo decreto.
Art. 27.0 Ficam os conselhos escolares autorizados no
presente
ano lectivo a dividir pela 6." e 7.11.classes a
matéria dos programas
dos cursos {la letras e do SC\~cias, devl1ndo nossa divisão manter-se a ordem por que,
os diferentes assuntos vão indicados.
Art. 28.0 Todos os direitos e deveres que competem
I10S profossores
efectivos do quadro de cada liceu serão
extensivos
aos professores
efectivos que, em comiasão,
nõle se encontrem prestando
serviço.
Art. 29.0 Os professores
que venham a ser p,rovidos
nas vagas postas a concurso pelo artigo 140.0 do decreto n. o. 12:425, de 2 de Outubro do 19.26, deverão
apresentar-se,
ao serviço nos liceus para que forem nomeados dentro dos trinta dias imediatos à publicação do
respectivo
decreto do nomeação, excepto quando s.e encontrem em e.'(lrPÍcio O:qJ. outro liceu, aplicando-se neste
caso a dontrtua do artigo 57.0 do mesmo decreto.
Art. 30.0 Fica r(\vogada a legislação em contrário.
Dotermina-ss
portanto a todas as autoridades a quem o
conhecimento
e exe('uçfio do presente
decreta com fOrça
do lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o f4J,calQimprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno ~a
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República, em 20 de Janeiro de 1927.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA _- José Ribeiro Castanho - Manuel Rodrigues Júnior-João
José Sinel de CordesAbilio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime Afreixo - António Maria de Betteucourt Rodriques - Júlio
César de Carvalho Teixeira - Jono Belo -José Alfredo
Mendes de Magalhães - Felisberto Alves Pedrosa.

lIillistério das Finalltas - Secretaria Geral
Decreto n.O 13:065

Tendo o decreto n.? 12:240, de 31 de Agosto de 1926,
consignado no seu artigo 2.° quo, para pagamento dos
vencimentos do pessoal da guarda fiscal, a partir de Janeiro de 1927, se passasse a descrever as com petentes
verbas no capitulo 18.0, artigo espocial do orçamento ds
Ministério das Finanças para 1926-1927; mas
Considerando que se torna bastante moroso o apuramento da disponibilidado da mesma verba para se efectuar aquela dsscrição, e que não há qualquer' inconveniente para os serviços que o respectivo pagamento continue. no actual ano económico, a ser feito em conta da
verba destinada a «Empregados aposentados, reformados
e de reserva».
Usando da faculdade q no me confere o n,o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n ." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro das Finanças:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.° O disposto no artigo 2. o do decreto n. 012:246,
de 31 de Agosto de 1920, só terá execução a partir do
orçamento para o ano económico do 1927-1928, continuando os vencimentos dos empregados aposentados, reformados e de reserva da guarda fiscal a ser satisfeitos no corrente ano ecónomico em conta da verba de
1:677.733615 inscrita no capitulo 20.°, artigo 97.°, do
respectivo orçamento do Ministério das Finanças.
Art. 2.° Fica revogada a legislação om contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
do lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tarn intoirnmonto como nolo "<" contém.
Os Ministros de todas as Repnrtições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da.

ORDEM DO EXERCITO

1," Série

N.o 3

397

República,

em 22 de Janeiro de 1927. - AN'l'6NIO OsCARMONA-José Ribeiro Castanho-Manuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de C ordes Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa-Jaime
Ajreixo - António Maria de Betiencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - J oão Belo - José
Aljredo Mendes de- Magalhães-Felisberto
Alves Pe:
drosa.
CAR DE FRAGOSO

2.

°-

Determinações

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinele

I) Que, sendo freqüente o apresentarem-se nas bilheteiras das diversas empresas de caminhos de ferro pra.ças do exército com requisições de transportes sem que
se façam acompanhar de um documento militar justificativo da mesma requisição, o que ocasiona a recusa do fornecimento dos respectivos bilhetes por parte
da~ mesmas emprêsas, se chama a atenção de todas as
unidades, formações e estabelecimentos militares para o
cumprimento do determinado no n.? 3.°, p. 243 da Ordem
do Exército n.? 6, V~ série, de 18 de Junho de 1924.
II) Que até nova ordem fique surpensa a passagem ao
quadro de comissões dos oficiais que, nos termos do
0
§ 2. do artigo 1.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de
Agosto do ano findo, a êsse quadro deviam ter passageJ!l.
Esses oficiais deverão ser considerados em diligência.
(Circular

n,

° 3,

de 20 de Janeiro de 1927).

linislério da Guerra - f.& Direeçio Geral- ta Reparliçi.

ln) Convindo esclarecer o disposto no decreto
n. o 12:01.8, .de 2 de Agosto do ano findo, na parte relativa a hqUloação da reforma dos militarei que passam
fi esta situação
nos termos do mesmo decreto, essa liquidação faça-se nos termos das leis de reforma para
oficiais e praças de pré.
(Circular n. ° 71, de 7 de Janeiro de 1927).
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Mini~térioda Guerra- P DirecçáB Gcrat- 3. a Repartição
3.:1 Secção
IV) Que seja dispensado o l>ae;amento da taxa militar para a concessão de licenças nos termos do disposto
no, artigo 22.0 do decreto n." 11:4~6, de 10 de Março de
1926.
Que, no caso de os interessados não regressarem ao País
dentro do prazo de noventa dias, seja a totalidade da
taxa militar paga pelaa t(\il.te:wunDI)Rindicadas no § 1.0
do referido artigo 22.0, para o que apresentarão competente têrmo de responsabilidade feito perante notário,
ao ser solicitada a licença.

liuislérin da Gutlrra- 2.a Direcção Geral- 3.3 keparliçã.
V) Que a bem dos intcrêsses da Fazenda Nacional
nenhum requerimento de artífices, pedindo para serem
submetidos a examos dos postos imediatos, pode ter
seguimento sem que os comnndantes das unidades a que
pertencem, ou ondo façam serviço, averigúem, mediante
exame prévio, o informem se os requerentes têm os
conhecimontos literários suficiente R para satisfazer ao
programa das provas orais dos mesmos exames, publicados, parllo o exame de segundo sargento artífice na
OJ'd(3m do Exército n." 14, 1.11 série, de 1921 (p. G62),
e parl't o do primeiro sargento artlfice na Ordem do
Exército n." 13, 1.a série, de 1917 (p. 442).

lioistério da herril-

2.& Direcçio Geral- 5.' B.epartição

VI) Que - por conveniência para o serviço de processo
e liquidação de despesas na o.a Repartição da 2.a Direcção Geralo exemplar da relação m/E, que vela
Agênci~ Militar
devolvido às unidades, a que se refere
o § 4.0 do n,o 6.0 das instruções aprovadas por portaria
de 21 de Outubro de 1911 (Ordem do Exército n." 22,
1.110 série), S(~íl directamonto enviado pela mesma
Agência à referida Repartição ou às delegações encarregadas do processo.
A Agência Militar {lnviltl'á aos conselhos administratió
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vos das unidades um documento comprovativo dos referidos pagamentos, discriminando as verbas totais constantes das relações m/E.
VII) Apesar do que se acha expressamente recomendado na circular n.? 6, de Maio de 1921, da 3. a Repartição da extinta Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército, continuam li. ser recebidas na
4. a. Secção da 5. a Repartição desta Direcção Geral várias
requisições, cuja alínea j) vem escriturada por forma a
ser difícil ajuízar-se das razões por que os transportes
foram fornecidos ; e podendo ser que alguns conselhos
administrativos tenham em depósito verbas que pelo citado motivo ou por outro tenham de ser entregues no
fundo de transportes, os conselhos nestas condições comuniquem desde já à referida Secção quais as verbas
que têm de entregar, efectuando desde logo essa entrega
ao conselho administrativo da La e 2. a Direcções Gerais
dêste Ministério, directamente, as unidades pertenceutos à guarnição de Lisboa, e por intermédio da Agência
Militar as restantes.
Chamo a atenção dos Srs. comandantes das unidades
e directures de estabelecimentos militares para o facto
de não terem ainda sido entregues no fundo de transportes várias verbas insistentemente solicitadas pela Sec<;;1toreferida, acontecendo muitas vezes virem as comunicações sem que a Agência Militar esteja habilitada
com as importâncias precisas para o respectivo pagamento, e ainda que certas unidades, sem embargo de reeoberom constantes pedidos atinentes à satisfação dos
seus débitos, não só não os liquidam como até calam as
razões que as obrigam a um tal procedimento, casos estes que devem cessar de vez para que o serviço não seja
prej udicado,
(Circular n," 1, de 3 de Janeiro de 1927).
VIII) Que os oficiais que frequentem os cursos de
pilotagem ou observação nas Escolas Militares de Aviação e de Aerostaçao sejam abonados, de todos os vencimontos a quo tiverem direito, pelo conselho administrativo das referidas Escolas durante o tempo em que so
encontrem frequentando o curso das mesmas.
(Oircular n.? 3, de 14 de Janeiro de 1927).
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IX) Que às praças que fazem parte dos pequenos destacamentos isolados compostos de três a sete praças, em
carreiras de tiro, monumentos nacionais, etc., se abone
a alimentação a dinheiro a que so refere o § 3.° do artigo 1.0 do decreto n." 11:969, publicado na Ordem do
Exército n.? 9, 1.& série, de 1926.
Êste abono tem comêço a partir do dia 1 do corrente
mês.
A estas praças não lhes é abonada .a gratificação de
610 a que se refere a tabela n." 9 da lei n." 1:039.
(Circular

..

n,?

4, de 24 de Janeiro de 1927) •
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Ministério da Guerra - Direcção d. Serviço de Adminislraçao Mililar- P Repartição
X) Publica-se a seguinte:
Ta.bela de dotações para abasteoímento de água.
às unidades e estabeleoimentos militares
no ano económioo de 1926-1927
•

Designação das unidades
e ostabelecimentos militares

Dotaçllo anual
(esoudos)

Duotléolmo
(escudos)

Engenharia
Regimento de sapadores mineiros n.· 1 (a)
Regimento de sapadores de caminhos de
ferro
. . . . . '.
.•••.•.
Regimento de telegra:fistas
• .
Batalhão de pontoneiros
..
.
Batalhão de automobilistas
. .
Escola Prática de Engenharia
.

2.940$00

245~00

5.880$00
588~00
588~00
1.1'j6~00
10.500,,00

490$00
49~00
49~00
98$00
875~00

Artilharia
Serviço de torpedos fixos e companhia
de torpedeiros
. . . . . .
Regimento de artilharia
n." 2 ...
Regimento de artilharia n.? 3 . . .
Regimento de artilharia n.· 6 .•.
Regimento de artilharia
n.? 7 . • .
1.0 batalhão de artilharia
de costa.
2.° batalhão de artilharia de costa .
Grupo de artilharia
de costa. . . . . .
Grupo de artilharia
de montanha n.O 3
Grupo de artilharia n.O 22. . . . . . •
Grupo de trem n.? 2 . . . . • . . • .
Grupo de trem n.s 3 . . . . . . . . .
Bataria de artilharia de defesa móvel de
costa n.s 1.
. . . .•
.
Bataria de artilharia de defesa móvel de
costa n.O 4. . . . ..
•.
• . •

1.164$00
4.656$00
9.000~00
3.492$00
3.492~00
5.400$00
3.492~00
3.492$00
360.,500
1.176$00
360$00

6.000100

97100
388$00
750$00
291$00
2911>00
450$00
291$00
291$00
30~00
98$00
30$00
500$00

63~60

5~30

2.328~00

194~00

3.492.coo

291$00

1.080$00
3.492$00

90$00
291$00

Aviação
Esquadrilha
de aviação de treino e depósito . • . • . . • . . . • • • • . .

Infantaria
Regimento
Regimento
Regimento

de ~nfantar~a n.O 4
de ~nfantar~a n.O 5
de ínfantaria n.O 6

360100

30100

ORDEM DO EXÉltClTO

DeRlgl1nçllo das unldados
e estabelecimontos militares

Regimento de infantaria n." 8 (b)
Regimento de infantaria n.· U
.
Regimento de infantaria n.? 14 .
Regimento de infantaria n.? 16 (c)
Regimen to de infan taria n. ° 17 .
Regimento de infantaria n.? 20.
Batalhão de metralhadoras
n.O1
Batalhão de caçadores n,? 2 •
Batalhão de caçadores n.? 3 .
Batalhão de caçadores n.s 5 .
Batalhão de caçadores n." 10

li.C> 3

Dotnção anual
(escudos)

1."
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Duodécimo
(escudos)

5.058,00
2.064$00
54.0$00
20.000$00
1.200$00
5.20il.~00
11.G40<li(X)
750$00
6oo~00
11.610$00
4.3tlO~00

421~50
172~00
45~00
1.666566
100~00
4345(X)
\>70100
62JI50
50p()()
\>701i>00
365,100

300~OO
3A,'30$()()
810~OO

2\JO~OO

Serviço de saúde milita.r
2." companhia ae saúde . • • . . .
Hospital Regional n.? 2
.....
Hospital Militar Auxiliar rle Braga

25líOO
70$100

Governos e quartéis generais
Govêrno Militar de Lisboa.
L" região militar (d)
2." região militar.
.

1..140$00
50.oo0~OO
!)tiOIOO

120·)()()
4.166$66
80~00

Diversos
Carreira
Casa de
Lisboa
Casa de

do Tiro V ergueiro- Ducla Soares
reclusão do Govêrno Militar de
..••
reclusão temporária
•••

240100
3.600$00
1.410~00

20~00
3OO~00
120~00

(a) Para a companhia aquartulada
ua Pontinha.
(b) Abrange o alJastechneoto para OB scrvtços militares quo funcionam nos oclif(.
cios dos extintos qunrtvl c onorat da 8.4 divIsão d.. exércíto ~ R. I. ~!I.
(e) Parn pagamento"
Cúruarn Municipal de Hantnróm pelo abastecimento do água
a toda. o. guarníção militar daquela cidadu,
(d) Para todas a, unidades
e serviços militares aquarto lados n a cidade do Pôrto,

Nota. Os conselhos administrativos
das unidades e estabelecimentos militares
deverão ajustar as suas contas e regular os seus
saques futuros, tendo em atenção os saques já feitos, de modo a
que não sejam excedidas as dotações fixadas nesta tabela.
O excesso de despesa deve ser pago pela dotação para. diversas
despesas.
•
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3. o -- Declarações
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral- P Reparlição
I) Declara-se que pela Repartição do Gabinete dêste
Ministério foi publicada a circular n,o 65 de 15 de N 0vembro do ano findo sobre «organização provisória das
tropas de infantaria».
II) Que são abrangidos pelo decreto com fôrça de lei
n.? 12:932, de 30 de Dezembro de 1926, que esclarece o
decreto n.? 11:886, de 15 de Julho do mesmo ano, e que
revogou a lei n.? 1:872, de 31 de Maio do ano findo, o
major reformado António Joaquim Ferreira Dinis, sargento ajudante reformado n. o 1:713, João Teixeira, segundo sargento reformado n. o 1:538. João Peres, ambos
da T," companhia de reformados, e segundo sargento reformado pensionista da guarda nacional republicana
n,o 696, Luis Augnsto de Castro.

III) Que a sede da Escola Oentral de Sargentos é na
vila de Agueda, desde 10 de Dezembro de 1926, data
em que se iniciaram os trabalhos escolares.
Abílio Augu}to

Valdês de Passos e Sousa.

Está conforme.

o 1.0 Sub-Chefe,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE MARCO
, DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

====================================~~
Publica-se ao exército

o seguinte:

1.° - Decretos
Ministério do C"mércio e Comllnica~ões - Administração Geral dos Serviços
Gcodésico~, Topográficos e Cadastrais
Decreto n.O 12:178

Sendo a. Administração Geral dos Serviços Geodésicos, Topográficos e Cadastrais uma iustitutção de carácter absolutamente acieutífico que precisa acompanhar as
suas congóneres estrangeiras na evolução dos trabalhos
a executar e acrescendo ainda que no actual momento
tem de adquirir avultado número de instrumentos para
a realização do cadastro geométrico da propriedade rústica, serviço da mais alta importância para o País:
Em nome da Nação, o Governe da República Portuguesa decreta, para valer como lei, o seguinto ;
Artigo 1.0 E extensivo à Administração Geral dos
Serviços Geodésicos, Topográficos e Cadaetrais o disposto na carta de lei de 12 de Junho de 1001, referente
à isenção de quaisquer contribufçêos
e direitos aduaneiros.
Art. 2.° Fica revogada a legislação om contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presepte decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
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Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da.
República, em 23 de Agosto de 192G.-António
Óscar
de Fragoso Carmona -lrlanuel Rodrigues Júnior - João
José Sinel de Cardes -Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues-Abílio
Augusto Valdês dePassos e Sousa- João Belo-Artur
Ricardo JorgeFelisberto Alves Pedrosa.

Ministério do Comércio e Comunicações -Iuslitulo Super:or Técnico
Deoreto n.· 13:043

Considerando que é urgente regulamentar o dispostono artigo 5.0 do decreto n." 11:988, de 29 de Julho último;
Considerando que a citada disposição legal exige, para
a obtenção do diploma de engenheiro pelo Instituto Superior Técnico, o reconhecimento do valor dos trabalhos
dos candidatos pelo conselho escolar do mesmo Institu:o ;
Considerando que se não trata de concessão de títulos
honoris causa e que para efeitos de concursos documentais e outros é de toda a utilidade que nos diplomas se
mencione uma clussificação ;
Ouvido o conselho escolar do Instituto Superior Técnico;
Usando da faculdade que me contere o nO 2.0 do artigo 2. o do decreto n. o 12: 740, do 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro do Comércio e Comunicações:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Os 'indivíduos que desejem aproveitar do
disposto no artigo 5. o do decreto com fórça de lei
n." 11:988 deverão apresentar na' secretaria do Instituto
Superior Técnico, de 1 a 15 de Março de 1927, requerimentos dirigidos ao director deste estabelecimento de
ensino, declinando nome, idade, filiação, estado, situações oficiais ou particulares que desempenhem ou hajam
desempenhado e a especialidade de engenharia em que
pretendam diplomar-soo
§ único. Os requerentes deverão fazer acompanhar
os seus requerimentos dos documentos seguintes:
a) Carta de curso 011 sua públíca-forma ;

1," Série

ORDEM DO EXERCITO

N,o 4

407

b) Certificados que comprovem o exercício há mais de
dez anos da sua profissão;
c) Relação descritiva das obras projectadas, executadas ou dirigidas pelos requerentes, dos pareceres e memórias que no desempenho das suas funções hajam apresentado, ou ainda de quaisquer publicações de carácter
scientífico e técnico de que sejam autores;
d) Nota dos trabalhos referidos na alínea anterior
quo os requerentes põem à disposição do conselho escolar;
e) Bilhete de identidade ou sua pública-forma;
f) Todos os domais documentos que julguem úteis à
instrução dos seus requerimentos.
Art. 2.° Os processos dos candidatos, devidamente
organizados pela secretaria do Instituto Superior Técnico, serão enviados às comissões pedagógicas respectivas até o dia 31 de Março do 1927.
Art. 3.° No prazo máximo de quinze dias, a contar
da data de recepção dos processos a que se refere o artigo anterior, as comissões pedagógicas reünirão para
escolher relatores.
Art. 4.° Os relatores dos processos representam o
conselho escolar do Instituto Superior Técnico, perante
entidades oficiais ou particulares, para os fins de lhes
solicitarem a análise de quaisquer documentos ou informações de qualquer ordem que reputem convenientes
para elaborar os seus paroceres.
Art. 5.° O parecer relativo a cada processo deverá
se;, ~ntr('gue à comissão pedagógica respectiva no p,raz?
maxnno do dois meses a contar da data da sua distributção ao relator.
.
Art. 6.° As comissões pedagógicas apreciarão os pareceres e respectivos processos, nos quinze dias que seguirem a sua apresentação, e enviá-los hão depois ao director do Instituto.
Art. 7.° O director ordenará imediatamente que seja
dado conhecimento dos pareceres entregues à sua guarda
aos membros do conselho escolar em exercício e porá à
sua disposição para consulta, durante quinze dias, os
referidos pareceres e respectivos processos.
Art. 8.° Na primeira sessão do conselho escolar que
se realizar decorrido este prazo, e desde que nela esteja
prosente a maioria dos membros do conselho om exerdc~o, proceder-se há à votação dos pareceres em oserutimo secreto.
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§ 1.0 Considerar-se
há aprovado o parecer quo reúna
a maioria dos votos dos membros do conselho om exercício e rejeitado om caso contrário.
§ 2.° Uonsidera-so
aprovado
o candidato logo que o
paro cer relativo ao seu processo
tenha sido aprovado
pelo conselho escolar nos termos do parágrafo
anterior.
Art. 9.° Os candidatos
aprovados
serão chamados
a
discutir quaisquer
dos trabalhos a que se refere a alínea c) do § único do artigo 1.0 perante
um júri constituído pelo director
do Instituto
Superior Técnico, que
presidirá,
dois professores
da 0S pccialidado
indicados
pela respectiva
comissão pedagógica,
que argumentarão,
e dois professores
oscolhidos pelo conselho escolar.
§ único. A valorização a atribuir ao diploma do novo
engenheiro,
que estará compreendida
entre 10 o 20 valores, será definida por êste júri.
Art. 10.° Cumprido
o disposto no artigo anterior, o
director ordenará que ao novo engonheiro
seja passado
o diploma de engenheiro,
oudo conste a especialidade
e
a classificação.
O Ministro do Comércio e Comuuicações assim o tenha
entendido
e fac:a executar. Paços do Govõrno da República, 19 de Janeiro
de 1927. - AXTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO

OARMONA -

Júlio César de Caroalho Teixeira.

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto n.s 13:072
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar, para valer como lei, o se-

guinte :
Artigo 1.0 São cedidos gratuitamente
à comissão delegada dos habitantes
de Santarém
incumbida
do erigir na mesma cidade unia ostátua ao ilustro general Marquês de Sá. da Bandeira o bronze e os trabalhos
do fundição necessários
para êsso monumento.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
o execução do presento decreto com fõrça
de lei pertencer
o cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nõle se contém.
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Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrno
da
República, em 8 de Janeiro de 1927.---ANTÓNIO ÓSCAR DE

CARMONA-José Ribeiro Castanho -Manuel
Rodrigues Júnior - Abilio Augusto Valdês de Passos e
Sousa - Jaime Afreixo -António
Maria de Bettenl'ourt
Rodl'igues-Júlio
César de Carvalho Teixeira -Jot1o
Belo - José Alfredo Mendes de Maqalhaee - Felisberto
Alves Pedrosa.

FRAGuSO

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto

n.O 13:109

Determinando
o docroto com fôrça de lei n.? 12:701,
d~ 19 de Novembro de 192G, no seu artigo 1.0, que o capitão de cavalaria
Carlos Tavaros Afonso dos Santos é
incumbidn de elaborar e redigir um compêndio de história orgânica
o política do exército português,
mo diante
contrato feito nos tormos do despacho do Ministro da
Guerra de 26 de Fovoreiro do 192G;
•
Determinando
também o mesmo decreto com fôrça de
lei, no seu artigo 3.0, que o encargo daquele contrato, em
relação ao auo económico corrente, será pago pelo artigo 56.0 do capitulo 5.° do orçamento elo Ministério da
Guerra para 1926-1927 «Despesas imprevistas ceventuais e trabalhos extraordinários
da Socretaria da Guerra»;
. Mns sendo insuficiente
a verba consignada neste artigo ~ capítulo por se encontrar já tam onerada, que não
tem dIsponibilidade necessária para ocorrer ao pagamento
do 0ncargo do referido contrato;
0
Usando da faculdade que me confere o n. ° 2. do ar0
tigo 2. do decreto n.? 12:740, do 26
Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Ê aberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial da.
quantia de 6.0005, destinado
ao pagamento
do encargo
do contrato feito com o capitão do cavalarin Carlos Tavares Afonso dos Santos, pura elaboração o redacção de
um compêndio de história orgânica e política do exército
português,
conforme preceitua
o decreto com fôrça de
lei n." 12:701, de 19 de Novembro de 1926.

de
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Art. 2.° A verba de 6.000t$ a que se refere o artigo
mterior será adicionada, como refôrço, à que se acha
consignada, no artigo 56.° do capitulo 5.° do orçamento
do Ministério da Guerra para o ano económico de 19261927, a «Despesas imprevistas e eventuais e trabalhos
extraordinários da Secretaria da Guerra».
Art. 3.° Fica revogada á legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas Il.S autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fôrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tum inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 25 de Janeiro de 1927.-ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA-José
Ribeiro CastanhoManuel Rodriçuee Júnior-João
José Sinel de CordesAbilio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Afrei:J:O- António Maria de Betiencourt Rodriquee=:
Júlio César de Carvalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo Mendes de Magalhães - Feltsberto Alves Pedro,a.

Ministério .da Guem -

t a Direcção IJ-cral- t. a Reparli~o

Deoreto n.O ':I3:1~O

Tendo o tenente reformado Manuel Luis Alves tomado parte na campanha da África Oriental em 1895;
Considerando que, sendo comandante do pósto de Morrumbene, de tal maneira se houve com o inimigo que
quando o batalhão de caçadores n.? 3 chegou a Inharrime já êle tinha tomado conta do comando com todas
as munições e material de guerra abandonados (I estabelecido comunicações com os vátuas, que, acampados
a tiro de ospingarda, esperavam ordens do seu régulo
para avançar, tendo sido louvado ))(110 aêlo, inteligência
e abnegação pelo serviço que desempenhou;
Considerando que, além dos louvores que tevo, foi
condecorado com o grau do cavaleiro da Ordem lElitar
de Cristo por, como comandante militar de ~folTumb('ne,
de Bombo e do Aruangua, ter em diversos pontos sufocado revoltas indígenas;
Considerando que os serviços prestados foram nos re-
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Iatól'iOs dos ELmos Srs. António Enes, Eduardo Costa e
Aires de Ornelas tam considerados, tam exalt.ados todos.
os actos prestados por êste oficial, como comandante dos
auxiliares nos serviços de exploração, aberturas de estradas e construções de postos de étapes e linhas telegráficas, sendo, com.o diz o Ex.mo Sr. António Enes, homem
para tudo, de rara actividade, de influência decisiva sô~
bre os indígenas, tendo-se encontrado várias vezes com
auxiliares bem reduzidos e com uma metralhadora que
ê~e mesmo manejava, dizendo que a reputação dêsto ofic:al estava feita e que lhe foi sempre um valioso auxiIiar, e a êle devia, certamente, ter-se desempenhado da
sua missão sem atritos de ordem material;
<?onsiderando que no relatório do chefe do estado
n;alOr da coluna, major Eduardo Costa, se diz do reíen~o tenente, que comandava os cipais e auxiliares, que
foi à. sua incansável actividade, e à sua energia, ao con~eclmento dos indígenas, que se conseguiu que o serVIÇOde exploração não fõsse com dificuldade total;
C?nsiderando que foi condecorado com o grau de cavaleíro de 'I'õrre e Espada, por ter sido o único oficial,
que se ofereceu para levar um ultimatum ao chefe
Gungunhana, na ocasião que guerreava o régulo Binguaue, para que osto terminasse tal guerra;
Considerando que foi condecorado com a medalha de
valor militar o de oficialato de Tõrre e Espada e ainda
nomeado sócio da Sociedade de Goozrafia em 1896 peI
.
b
os servIçOS relevantes praticados durante t1 campanha.
de 1895;
. E considerando que, em vista de tais actos serem conslderados relevantes, deve êste oficial ser considerado
nas mesmas condições que os oficiais a que se refere o
decreto de 6 de Abril de 1896;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
~ei por bem decretar, para valor como lei, o seguínte :
Que ao tenente reformado Manuel Luís Alvos sejll;
concedida a pensão vitalícia e anual do 3006, nos termos
do artigo 3.° do decreto de () do Abril de 1896, e respoctivaa melhorias nos termos da lei vigente.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem.
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
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de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno
da
República,
em 10 de Janeiro
do 1927.- ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO
CARMONA - José Ribeiro CastanhoManuel Rodrigues Júnior - Abílio Augusto Valdês de
Passos e Sousel-Jaime
Afreixo-António
Marta de
Bettencourt Rodrigues-Júlio
César de Carualho Teixeira - João Belo - José Alfredo Mendes de Maçalhães - Felisberto Al'ves Pedrosa.

Ministério da Gncrra - [,

a

Decreto

Direcção Gcral-

4. a RI'partição

n.· 13:117

Para execução da base 22.11 do artigo LOdo decreto
n.? 11:856, de
de Julho de 1926, e do disposto no artigo 2.0 do mesmo decreto;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro
de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1. o São criados os conselhos de disciplina regimentais para julgamento
dos crimes previstos no Código de Justiça Militar a que corresponde
a pena de encorporação
em depósito disciplinar e dos crimes comuns
cometidos por praças de pré do exército, aos quais pelo
Código Penal corresponde a pena de prisão correccional
até seis meses.
Art. 2.° Os conselhos de disciplina regimentais
a que
se refere o artigo anterior
serão compostos
pelos três
oficiais mais graduados
ou, em igualdade de graduação,
mais antigos que estiverem presentes na unidade ou estabelecimento
militar no dia om que o conselho fór nomeado, servindo o mais antigo do presidente e os outros
dois de vogais, e por um promotor
do justiç-a, um defensor e um secretário,
§ 1. o Para suprir os impedimentos
eventuais dos vogais do conselho haverá um suplente do graduação
ou
antiguidade
imediatamente
inferior à do vogal mais moderno.
õ
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§ 2.0 O promotor de justiça será um capitão ou um
subalterno. O defensor será um oficial escolhido pelo
acusado de entre os oficiais residentes na localidade em
que funcionar o conselho de disciplina, e, quando. o
acusado não tenha escolhido defensor ou nenhum oficial
tenha aceite êsto cargo, no prazó de três dias depois
de lhe ser entregue a nota de culpa, será nomeado para
o desempenhar um oficial subalterno.
§ 3.0 O secretário será um aspirante a oficial, ou
na sua falta um primeiro sargento em serviço 11a unidade ou eetabelccimento militar cm que reünir o conselho.
§ 4.0 Os oficiais que compõem o conselho de disciplina, assim como o secretário, serão nomeados pelo comandante da unidade ou chefe do estabelecimento militar em que rcünir o conselho, não podendo entrar na sua
composição os oficiais com os quais se dêem as incompatibilidades previstas no Código de J ustiça Militar para
a constituição dos tribunais militares .
.§.5.0 O comandante da região militar ou governador
militar providenciará quando não houver na unidade ou
es:abelecimento militar os oficiais precisos para constítuir o mesmo conselho.
Art. 3.0 É aplicável aos conselhos de disciplina regim~ntais o q,ue no Código de Justiça Militar está determmado para os tribunais militares acêrca de recursos e
recorrentes.
Art. 4.0 Os processos respeitantes aos crimes a que
se refere o artigo 1.0 e que à data da publicação deste
decreto estiverem afectos aos tribunais militares torritoriais serão julgados pelos mesmos tribunais.
Art. 5.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, em 10 de J anciro de 1927. ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA -José
Ribeiro Castanho - AIanuel Rodrigue8 Júnior - Abilio A1t[jU8to Valdês de Passos e Sousa - Jaime Afreixo - António Maria de BettenCOUl'tRodrigues -Júlio
César de Carcalho TeixeiraJoão Belo-José
Alfredo Mendes de Magalhães -Felisberto Alve8 Pedrosa.
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P Reparlição

n.O 13:118

'Para execução do decreto n. o 13:1'17, desta data, e
usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos 'Ministros de todas as Reparti9ões:
Hei por bem aprovar e mandar pôr em execução o
regulamento dos conselhos de disciplina regimentais, que
faz parte dêste decreto e baixa assinado pelo Ministro
da Guerra.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas l1S Repartições o façam imprimir, publicar e correr, Dado nos Paços do Governo da
República, em 10 de Janeiro de 1927.-ANTÓNIO ÓSCAR
'DE FRAGOSO CARMONA - José Ribeiro Castanho - Manuel Rodriquee Júnior - Abilio Augusto Valdê« de Pas808 e -Sousa - Jaime Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio César de Carvalho Tel'xeiraJoão Belo - José Alfredo Mendes de Magalhéles- Felisberto Alves Pedrosa.
'

Regulamento ~os conselhos de disciplina regimentais
Artigo 1.0 Os <lomandantes de região militar ou os
governadores militares, tendo examinado o auto de
corpo de delito remetido pelas unidades ou estabelecimentos militares sob as suas ordens, no qual se revele
a existência dos crimes mencionados no artigo LOdo
decreto n. o 13:117, desta data, mandará suprir qualquer
omissão que nêlo se encontre e importo nulidade ou
torne obscura a prova.
l~stando o auto regularmente constituído, ordenará, por
despacho, que o acusado ou acusados respondam perante o conselho do disciplina competente, que a cada.
um soja entregue uma nota da sua culpa, se lhe notifique que se expediram as depreendas de acusação quando as houver, e se lhe dê uma relação das testemunhas.
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§ único. Cada artigo da ordem para a acusação deve
mencionar ti. criminalidade de cada facto, separadamente
para cada acusado, especificando com clareza e precisão
os seus elementos constitutivos, por modo que não haja.
complexidade ou deficiência (modelo n,o 1).
Art. 2.0 Lançado o despacho, que compreenderá também todas as circunstâncias atenuantes e agravantes,
previstas no Código de Justiça Militar ou Código Penal,
que o auto mostre existirem n. favor ou contra o acusado,
a autoridade a que se refere o artigo anterior ordenará
que o processo seja enviado ao comandante da unidade
ou chefe do estabelecimento militar onde roünír o conselho, para ser entregue ao oficial que fõr nomeado para
o cargo de promotor.
~r.t. 3.0 Quando alguma das testemunhas de acusação
residir fora da comarca judicial onde funciona o conselho de disciplina, o comandante da região militar ou gover~ador militar mandará, sempre que o julgue neeessário, expedir as cartas precatórías passadas em nome
do chefe da repartição de justiça 00 de quem legalmente
o esteja substituindo, às autoridades competentes, pela.
f0.rma e nos termos estabelecidos para os auditores doe
tnbunais militares, as quais, depois de cumpridas, serão remetidas ao promotor do referido conselho.
Art. 4.0 Em caso de crime comum, a autoridade de
que trata O artigo 1.0 solicitará do delegado do Procurador da R0pública da comarca da naturalidade do acusa.
do o certificado do registo criminal, enviando o seguidamente ao pr motor .
.-4-l't. 5.0 Se o crime fôr previsto no Código de Justiça;
};fiLltar, e quando o acusado tiver já sido condenado por
algum crime previsto no mesmo Código, a autoridade a,
que se refere o artigo 1.0 remeterá ao promotor do conselho cópia da sentença. condenatória.
Art. 6. o O comandante da unidade ou chefe do estabelecimento militar, logo que receber o processo com o
despacho da autoridade competente, nomeará o promoton
e secretário do conselho.
Art. 7.0 O promotor, tendo recebido o processo, artícnl:uá, no prazo de quarenta e oito horas, o acto acusatório (modêlo n.? 2), em conformidade com o despacho
da. autoridade competente, requerendo que ao acusado
sejam aplicadas a p0nas da lei violada e oferecendo as
testomunhas que pretende produzir para prova da
acusação.
'
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§ 1.0 Quando o promotor iulgue necessário indicar
alguma testemunha não inquirida em corpo de delito e
residente fora da comarca, requererá à autoridade que
ordenou a acusação (modelo n." 3) que a referida testemunha seja inquirida por depreenda, fundamentando o
requerimento, c aguardará a solução dessa autoridade,
que será lançada om termos de despacho no requerimento e õste junto aos autos.
§ 2.° No caso de deferimento intimar- se há ao acusado a nova testemunha.
§ 3.° O promotor de justiça durante o prazo fixado
neste artigo e no dia do julgamento será dispensado de
todo o serviço.
Art. 8.6 Articulado o libelo, o promotor de justiça
entregará o processo ao secretário, que lançará nêle a
autuação e têrmo de apresentação (modelos n.0 4 e 5),
extraindo em seguida a nota de culpa de cada acusado,
a qual deverá conter ns declarações que constam do
modêlo n.? 6.
§ 1.0 Os documentos que se relacionem com os processos serão a õles juntos, lavrando sempre o secretário os termos de juntada (modêlo n,° 7), numerando e
rubricando todas as fôlhas e documentos.
§ 2.° Quando algum acusado responder por mais de
um crime da competência dos conselhos de disciplina
serão os processos apensos, por ordem de antiguidade,
ao mais antigo.
Art. 9.° O secretário entregará a nota do culpa a
cada um dos acusados, juntando ao processo uma certidão assinada pelos interessados (modelo n. o 8) ou por
duas testomunhas, se êlos não assinarem, e intimará o
defensor para tomar conhecimento do processo, para o
quo êste estará patente na secretaria da unidade ou estabelecimento militar durante quarenta e oito horas (modêlo n.? 9).
§ único. O defensor durante êsto prazo o no dia do
julgamento será dispensado de todo o serviço.
Art. 10.° O secretário, tendo recebido o rol de testemunhas oferecidas p010 acusado, com a designação da
matéria acêrca da qual devem ser inquiridas, entregá-la
há ao comandanto da unidade ou chofo do estabelecimento militar, o qual a remeterá à autoridade que doterminou que o acusado fosso submetido a julgamento
do conselho de disciplina, pam os fins indicados no artigo 3. °
8
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Art. 11. Terminados
todos os actos preparatórios
do
processo o secretário fará os autos conclusos ao respectivo comandante
ou chefe (modêlo n.? 10), o qual nomeará os restantes
membros
que compõem o conselh.o
de disciplina
e designará o dia em que êle deve reünír
(modêlo n.? 11), tomando todas as providências
para que
nada falte no acto do julgamento.
Art. 12.0 O secretário intimará o promotor de justiça,
o defensor e o acusado e a parte queixosa, havendo-a
com residência
na localidade,
do dia, hora e local do
julgamento
(modelos n. Os 12, 13 e 14), com antecipação
de quarenta e oito horas, juntando-se
ao processo certidão das intima<;>ões.
0
Art. 13. Sal \TO ordem expressa -do com andante da região militar ou governador
militar e até decisão da cansa
os processos não sairão da secretaria
da unidade ou esülbclecimento
militar, onde ficam à responsabilidade
do
chefe da mesma secretaria
e à disposição do secretário
do conselho de disciplina para nêles escrever o que fôr
das suas atribUIções.
0
Art. 14. O conselho funcionará
no local adequado
que fõr designado pelo comandante
da unidade ou chefe
do estabelecimento
militar e em sessão pública, salvo se
o presidente
dotorminar
que ela seja secreta, no interês~e da disciplina e da moral, determinação que constara da acta.
Art. 15.o Na discussão
da causa e j nlgarnento observar-se há quanto se acha determinado no Códico de Justiça Militar e seu regulamento,
com as seguintes alterações:
,

1.fi Reünido o conselho, o presidento tomará o lugar
cen~ral, tendo à sua direita o vogal mais graduado ou
antigo, à sua esquerda o imediato e à esquerda dêste o
suplente.
2. a O presidente acumula as atributções conferidas pelo
C?~igo de JlIsti~a Militar aos presidentes
dos tribunais
militnres territoriais
com as estabelecidas
pura os auditores dos mOSlnos tribunais;
3. fi Se durante
a discussão
da causa o acusado tentar, por qualquer
modo, impedir
o livre curso da justiça, ou se, depois do advertido pplo presidente,
insistir
em acusar qualquer superior seu por factos que não tenham relação imediata
com os da acusação, será mandado retirar da audiência, lavrando-se
auto do ocorrido,
que será enviado à autoridade
que mandou submeter o
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acusado a julgamento, prosseguindo depois a discussãoda causa como se êle estivesse presente.
Art. 16.0 O presidente formulará os quesitos (modelo
n.? 15), convindo que na sua proposição se enunciem os
factos articulados no acto acusatório e nas alegações da
defesa, tendo em vista o que acerca do assunto preceitua
o Código de Justiça Militar e subordinando àquelas disposições os quesitos subsidiários.
Art. 17.0 Terminada a discussão da causa, ditados e
lidos os quesitos, o presidente interromperá a sessão,
mandando evacuar a sala, ficando somente êle e os dois
vogais partl. a conferência de julgamento, na qual votarão os três membros do conselho, tanto acêrca da matéria de facto como da pena a aplicar, quando houver lugar.
§ 1.o A votação começará pelo vogal menos graduado.
ou mais moderno.
.
§ 2.0 Quando não houver conformidade de votos sô
bre a pena a aplicar será o réu condenado na menor
das maiores penas votadas, lavrando-se om seguida 11
sentença (modêlo n." 16), e fazendo-se dela as intimações devidas (modêlo n. o 17).
Art. 18.0 De tudo o que se passar na audiência de
julgamento far-se há uma acta (modêlo ~.o 18) que será
escrita pelo secretário e, em acto seguido à audiência,
assinada pelo presidente, promotor de justiça e secretário, o da qual constará, sob pena de nulidade, o que
acêrca da acta da audiência de julgamento está preceituado no Código de Justiça Militar.
Art. 19.° No caso de recurso para o Supremo Tribunal Militar, o secretário, feitas as intimações e notificações designadas nos modelos n.O 19 e 20, fará a entrega
do processo ao comandante da unidado ou chefe do estabelecimento militar (modelo n.? 21) que o remeterá ao
secretário daquele tribunal.
Art. 20.0 Se o réu fõr condenado, expirado o prazo
de três dias, o secretário entregará o processo ao comandante da unidade ou chefe do estabelecimento militar, com o requerimento do promotor de justiça para a
execução da sentença (modelo n.? 22) e conjuntamente
uma cópia autêntica desta.
Em caso de absolvição o secretário fará entrega do
processo e cópia da sentença mas sem requerimento do
promotor de justiça.
Art. 21.° O comandante da unidade ou chefe de estaS
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beleeimento militar enviará ao quartel general da região
militar ou govêrno militar, onde serão arquivados, os
processes que lhe forem entregues nas condições do artigo antecedente.
Art. 22.0 Aos chefes das repartições de justiça dos
quartéis generais das regiões militares e governos militares fica pertencendo o que acêrca de boletins destinados a servir de elementos 3.0 registo criminal civil e com
respeito ao promotor de justiça junto dos tribunais militares territoriais está determinado no regulamento para.
a execução 0.0 Código de Justiça Militar.
Art. 23.0 So uma praça de pré sujeita a conselho de
disciplina cometer alzum crime da jurisdição dos tribunais militares territo~iais será julgada nestes tribunais
por todos os crimes salvo o disposto na alteração 3.a
do artigo 15.0
'
Paços 00 Governo da República, 10 de .Janeiro de
1927.- O Ministro da Guerra, Abilio Augusto Valdês
de Passos e Sousa.
MODÊLO N.· 1
OrdelU para

a acusação

O cOmandante da ... região militar (ou o governador
militar de ... ):
Considerando que F ....
(nome, pôsto, número, unidade, filiação, naturalidade, estado e idade) no dia ...
(~u em dia que se não pode precisar, ou entre tal' e tal
dia) subtraiu fraudulentamente ao seu camarada F ....
(ou a F. '" da classe civil) tais e tais objectos, avaliados. pelos peritos na quantia de ... (ou avaliados pelo
q~elxosO sob compromisso de honra), o que constitui O
c:lme previsto e punível pelo artigo '" n. o •• _ do Código de J usti<;a Militar (ou artigo "', § '" ou n. o _ ••
do Código renal), ou
Co~siderando que F. . .. (todas as indicações acima
menCIOnadas) deixou de apresentar, sem motivo justificado,
na revista de fardamento que em '" lho foi passada
po:- F. -. -os
seguintes artigos '"
(discriminá. los)
cujo valor quando lhe foram distribuídos era de ... :
(Em todos os casos as circuustüncias atenuantes ou
agravantes que se derem com o réu serão articuladas).
Determino quo nos termos do artigo 4.0 do regulamento dos conselhos de disciplina regimentais se pro-
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ceda à acusação do delinqüente, perante o conselho de
disciplina de "', pelos referidos crimes.
Intime-se ao acusado a nota da sua culpa e expeçam-se as deprecadas de acusação para inquirição de
testemunhas que depuseram em corpo de delito.
Quartel general, em ... do ... de 192 ...

o

Comandante da Região Militar,
(ou o Governador Militar)

F....
(pô,to).

MODÊLO

N.o 2

Acto acusatório

O promotor de justiça junto do consolho de disciplina
de ... contra o réu F. .. . (todas as indicações mencionadas na ordem para a acusação) diz:

1.0
Que o réu em ... dia subtraiu fraudulentamente
F .... , etc. (como na ordem para a acusação).

a

Que tal facto é previsto e punível por " . (conforme
a ordem para a acusação).
(Mencionar em articulados separados as circunstâncias
agravantes e atenuantes que constarem do processo).
Requere que ao réu sejam aplicadas as penas da lei
violada.
Testemunhas:

F.
F.
F.

(Ai que conotarem dos autos)

e bem assim F. .. . (citando estado, profissão e residência).
I
Quartel om ... , ... de ... de 192 ...
F....
(pôsto}.
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mo

Ex.
Sr. comandante da ...
vernador militar de ... ).

região militar (ou go-

Deferido (ou indeferido).
F. ' ..
(pÔsto) •

. Constan~o-me que F. . .. (estado, profissão e residência) pode prestar informações sôbre
crime de .. , e
suas circunstâncias, por que é acusado F .... , conforme
a ordem de V. Ex. a de "', e especialmente sôbre ...
(mencionar os factos), que julgo ficariam assim melhor
es~l~recidos, requeiro que o referido indivíduo. seja inqUIrIdo por deprecada, no caso de V. Ex.1I aSSIm o entender por conveniente.
Quartel em ... , ... de ..• de 192 .•.

°

o Promotor de Justiça,

F ..•.
[pôsto},

MODÊLO

N.o 4

Autuação

Aos. " dias de .. , de 192 .. " nesta cidade (ou vila)
e s~cretaria do "" autuei o presente auto de corpo de
delito e mais documentos que o acompanham.
E eu, F "', secretário, o escrevi e assino.
F...•
(Êste têrmo é lançado no rosto do processo),

MODÊLO

(pôsto).

N.· 5

Aos ... dias ... (a mesma data da autuação) foram-me dados estes autos pelo Sr. promotor de justiça.

F •••.
(pôsto) •

.N. lf·-O secretário lançará os termos do processo no espaço
disponíval a seguir ao último acto, e só quando o não houver o
fará em nova fôlha, As certidões serão feitas em meias fôlhas.
Êste têrmo é lançado no espaço a seguir ao acto acusatório.

,
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MODÊLO N.o 6

Região militar

(OU

Govêrno militar de ... )

Conselho de disciplina

de ...

Nota de culpa

o

Declara-se
ao réu F ....
, em virtude da acusação que
lhe move o Ministério Público abaixo transcrita:
1.o Que lhe é permitido apresentar
na secretaria a
sua defesa por escrito dentro de três dias ou deduzi-la
verbalmente
na audiência do julgamento;
2. o Que lhe não é permitido
deduzir em sua defesa
matéria
alguma que se dirijaa
acusar directa ou indirectamente
os seus superiores,
quando a acusação não
tiver relação com o crime que lhe fôr imputado;
3. o Que deve entregar
o rol das testemunhas
para
prova da defesa no acto da intimação ou dentro de três
dias à autoridade
a quem estiver subordinado
ou na secretaria da unidade;
4.° Que não lhe é permitido indicar mais de oito testemunhas para prova de cada facto que alegar;
lhe é per5.0 Que, até três dias antes do julgamento,
mitido" indicar
testemunhas
ou substituir
as indicadas,
contanto que residam na localidade onde funcionar o conselho ou se comprometa
a apresentá-las;
6. o Que pode constituir defensor
qualquer
oficial residente no localidade
em que reúne o conselho, e que,
não o escolhendo
ou não tendo o oscolhido aceitado
encargo, será defendido por um defensor
nomeado
oficiosamente e cujo nome e pôsto lhe serão indicados ;
7.0 Que lhe é permitido requerer, dentro do prazo de
dois dias, O que julgar conveniente para a sua defesa.

°

Acto acusatório

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

"

,

.
.

1\IODÊLO N.o 7
TêrUlo

Aos ... dias ... junto
tro qualquer docnmento).

de juntada.

a depreenda

o

que segue (ou ouSecretário,

F....
(pa·to).
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MODÊLO N.· 8

Região militar

(OU

Govêrno militar de •.. )

Regimento

de ...

Conselho de disciplina

Certifico que intimei ao réu F ....
a acusação que lhemove o Ministério Público, lhe entreguei a nota de culpa
em que vai copiado o acto acusatório e rol de testemunhas (no caso de a depreenda mencionar a comarca
onde vai ser cumprida, e bem assim as declarações prescritas no Código de Justiça Militar), que tudo lhe li e de
que ficou sciente, e foram testemunhas presentes a toda.
esta. diligência os que vão assinar comigo, secretário}
que isto escrevi e assino.
Testemunhas,

o Réu,
F....

B. '"

(pô.to).

F....

o

Secretário.

F....
[pôsto},

MODÊLO N.o 9
Cer-tidão

Certifico que intimei o Sr.
po~e tomar conhecimento do
e oito horas, que começam
E de Como ficou sciente vai
que o escrevi e assino.

defensor do acusado de que
processo durante quarenta
a contar-se desde amanhã.
assinar comigo, secretário,

o

Defensor,

F....
(p ôsto),

o

Secretário,

F....
(pôsto).
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Têrmo de conclusão

Aos .,. dias de '" de 192 ... faço estos autos conclusos ao Ex.mo Sr. comandante de .. , (ou chefe do estabelecimento militar).
o Secretário,
F. '"
MODÊLO

ípô.to).

N.o 11

Designo o dia .. " pelas ... horas, na sala de ... deste
quartel, para julgamento desta causa.
Façam so todas as intimações e competentes requisições de...
(testemunhas, declarantes, etc.) às autoridades respectivas o junte-se ao processo a relação dos
oficiais nomeados para constituir o conselho.
Quartel em ...
F .. ,.
[comandante],

Têrmo de data
Aos '"
dias de ...
dante de '"

os recebi

do Ex.

o

mo

coman-

Secretário,

F ....
MODÊLO

N.O 12

(pôs to).

Certidão

Certifico que dei conhecimento aos Srs. promotor de
justiça e defensor do despacho do Ex.mo comandante
de ., . (ou chefe do eatabelccimento militar) que antecede.
E do como ficaram scientes vão assinar comigo, secretário.

o

Promotor

de Justiça,

F ....
(pôsto).

O Defensor,

F ....
(pôsto),

O Secretário,

F. '"
(pôsto),

1.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 4

425

MODftLO N.· 13

Região militar (ou Govêrno militar de ... )
Regimento de ...
Conselho de disciplina

F ...

, (posto), comandante ou director de '"

Mando a qualquer pessoa militar, para isso competente, intime o réu F. '" que no dia ... de "', pelas .,. horas, há·de ter lugar o seu julgamento em
conselho de disciplina, pelo crime por que é acusado,
devendo comparecer no ... (local do julgamento) para
assistir ao mesmo julgamento.
Quartel em '"
F....
(comandante).

Certifico que intimei ao réu supramencionado o conteúdo dêste mnndato, de que ficou sciente, sendo presentes as testemunhas abaixo assinadas.
o

Réu,

F .. ,.
[pôs to},

As Testemunhas,

F
F

o

Encarregado

.
.
da intimação,

F ....
(pôs to},

MODÊLO N.· 14
(Quando o queixoso residir

na localidade)

Certidão

C?rtifico que intimei o queixoso de que foi designado
o dia '" de "', por ... horas, para julgamento em
conselho de disciplina do réu F. '"
E de corno ficou scíento vai comigo assinar (ou por
duas testemunhas não assinando).

o Queixoso

(ou a.

testemunhas},

F ....

o Secretário,
F. '"
[pôsto),
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Ql1e8itos

(Separadamente os que respeitam a cada acusado)

1.0
Está provado que F ....
(pôsto e números) no dia ...
(ou em dia que se não pode precisar) subtraiu fraudulentamente ao seu camarada F.... (ou li F....
da
classe civil):
a) .•..••••..•

'. " ..•...

" •..•

b) .•.••..••.•..••••.••.•.•..•
c) •••••.••.••.•..•••••••.••..

?
?
?

2.0
Está provado

que tais objectos têm o valor de ••. ?

3.0
Está provado que o réu, sem motivo justificado, deixou de apresentar na revista do fardamonto, que em ..•
lhe foi passada, os seguintes artigos de fardamento:

a)

?
?

b) ..••••••.•••.••.•..••••.•••

c) ....

, .......•.....•.....

'"

?

4.°
Está provado que o valor dos artigos extraviados,
quando lhe foram distribuídos, importava em quantia:
a) Superior a 501)?
b) Inferior a 50,$?
(FAr-se hão quesitos separados acêrca de cada atenuante ou
agravante) .

Sala do conselho
de 192

de
F.
F.
F.

disciplina.

em •..

(o mais moderno).
(o mais antigo).
(o presidente).

de

..•

V Série
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'MODÊLO N.· 16
Seutcnça

Perante êste conselho de disciplina é acusado F.
(pôsto e número) de .. , (descrever os factos nos termos
em que foram propostos nos quesitos). Pelas respostas
dadas aos quesitos verifica-se que o réu é culpável
de .. , (do que tiver sido 'provado nos quesitos), achando-se por isso incurso na sanção do artigo ... n.? •• _
do Código de Justiça Militar (ou Código Penal), que
diz: -" (transcrever aqui o artigo ou artigos a que se
referir).
Ao que atendendo e a que contra o réu militam as circunstâncias agravantes (descrevê-las) e atenuantes (descrevê-las também): "O conselho julga a acusação procedente e provada e condena o réu na pena de ... (sendo
prisão correccional por crime comum será aplicada essa
pena ~ SU?st~tuida por igual tempo de encorporação em
depósito dIscIplinar); ou:
Pelas respostas dadas aos quesitos verifica-se não ser
o réu culpável pelo facto ou factos de que é acusado.
Ao que atendendo, o conselho julga a acusação ímproce~ente e não provada, abso~ve o réu e manda que
êle seja pôsto em liberdade e restituído ao gozo de todos
os seus direitos (ou, no caso de pender contra o réu
outro processo, ou ter havido recurso sôbre agravo
interposto antes dos debates, ou por o presidente ter
anuladr, a decisão da causa, manda que o réu volte à.
situação anterior).
Sala das sessões do conselho
de ... de 19 ...
P.
F.
F.

de disciplina,

em

_

(o presidente).
(o mais antigo).
(o mais moderno).

N.B,- Se o réu se ausentar ilegitimamente durante o decorrer
do process.o, ~u.sem motivo justificado deixar de comparecer a. algum acto Judicial para que fôr requisitado, será recluso em prisão
fechada logo que se apresente ou seja capturado, e assim se conservará até o julgamento, considerando-se apenas como atenuante
o tempo de prisão sofrida.
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Região militar

(OU

N.o 4-

1.0 Série

N.o 17

Govêrno militar

de .•. )

Regimento de ...
Conselho de disciplina
Ccrtidão

Cortifico que, em seguida à publicação da sentença,
intimei os Srs, promotor e defensor o o réu, q ue podiam,
dentro do prazo de três dias, que começam a contar-se
desde amanhã, recorrer para o Supremo Tribunal Militar e que ali podia O réu constituir defensor.
E, de como ficaram scientes, vão assinar comigo, secretário.

o

Promotor

de Justiça,

F ...•
(pôsto),

o Defensor,

F ....
(pôsto},

o Réu,
F .•..
(pôsto).

o Secretário,

F. ' ..
[pôsto},

MODJ!..LO N.O 18
Acta! da audiência

do julguDlento

Aos '" dias de ... de mil novecentos o ... , nesta
cidade (ou vila) de .. " e sala das sessões do conselho de
disciplina, se reüniu êste, presidido por F. . .. , o composto por F ....
o F. : .. , vogais, e por F .... , suplente, pelo promotor de justiça F. . .. , e por mim
secretário "',
todos sem impedimento, para o fim de
julgar F. .•. pelo crime de '"
Aberta a audiência, presento o réu acompanhado do
defensor F .... , feita a chamada das tostemunhas F ....

I
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e lidas as principais peças do processo e as requeridas
pelo promotor de justiça ou defensor .. " o preside~te
identificou o réu, que disse chamar-se F .... , advertiudo-o de que lhe é permitido dizer o que julgar útil à sua
defesa, e lembrou ao defensor que podia exprimir-se com
liberdade, sem faltar ao respeito devido à lei.
.
Pelo defensor foi dito: (que se reportava à defesa Já
deduzida por escrito, ou apresentou a sua defesa nesta
ocasião, ou deduziu-a verbalmente, etc.) ...
O presidente fez os interrogatórios ao réu, depois de
o advertir de que podia deixar de responder às preguntas que lhe fôssom feitas e fazer as declarações que entendesse acêrca do assunto.
As testemunhas prometeram, pela sua honra, desempenhar fielmente as suas funções.
Seguiram-se as aleO"uções orais e a pregunta do presidente ao réu se tinha que alegar mais alguma cousa
em sua defesa.
O presidente ditou e eu escrevi os quesitos que vão a
fi.....
In!errompida a audiência polo presidente, o conselho
reüniu em conferência. Reaberta a audiência, presente o
réu e cumpridas as formalidades legais, ou li a sentença
a fi. "', sendo o réu .,.
E logo fiz as intimações do artigo 19.0 do regulament~ dos conselhos de disciplina regimentais .. :
Feita e encerrada em audiência contínua e pública ...
~ata ret~·o, assinando o presidente e o promotor de justiça COmIgo, secretário, que a subscrevi.

o
o

President6,
F .•..

Promotor

de Justiça,

F....
o secretár+c,
F. '"

MODÊLO N.· 19

•.•

Região militar

(ou Govêrno militar de ... )

Regimento de ...
Oonselho

de

di~eipIina

Certifico que (no local onde fór) notifiquei ao réu
F. '" que o seu processo sobe ao Supremo Tribunal
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::M.ilita.rem virtude do seu recurso (ou de quem fôn) e
qne podia, querendo, constituir defensor junto daqueleT.ribunal.
(Date-se dOI local em que se fizer a intimação).

o

Réu,

F.. ~.
(pôato],

As Tea.temunhae,

F. ...
F. '"

o secretârto,
F •.....
(põsto),

MODÊLO N.· 20
Certidão
(No caso de recurso)

Oertífieo que dei conhecimento ao Sr. promotor de
justiça de que êste processo sobe ao Supremo Tribunal
Militar em virtude do recurso intorposto por ... (mesmo
que só haja recurso do promotor de justiça) êle mesmo
(ou pelo defensor, ou pelo réu).
E, de como ficou seíente, vai comigo assinar.
o Promotor de Justiça,

1/..••
(pôarc).

O Secretãrlo,

F....
(põsto}.

MODÊLO N.· 21
TêrlDO de en"trega.

Aos. " dias de ... de ... faço entrega deste processo ao Ex.mo Sr. comandante do regimento.
E para constar faço êsto que assino.

o Se~retãrlo,
F ..•.
(pÔltO).

•
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MODÊLO N.· 22

Requerimento para a execução da sentença
mo
Sr. comandante da '"
Ex.
'-vernador militar de ... ).

região militar (ou go-

Tendo passado

em julgado a sentença que condenou
pelo crime de ... (o que consta
da sentença ou do acórdão), requeiro que a sentença (ou
acórdão) seja cumprida nos termos da lei.
(Mencionar se nos efeitos da pena é compreendida a
baixa de pôsto ou perda da medalha militar).

F.. ,. na pona de ...

Quartel cm '"
o Promotor

de Justiça,

E...•
[pÔsto).

Hinistério do Iutcrior- Direcção Geral da Administração Política e Civil
Decreto

n.· 13:141

'fendo a experiência demonstrado a conveniência de
ser dada à freguesia de Alvito, do concelho de Proença-a-Nova, uma outra denominação, de maneira a evitar a
natural. confusão que 6 froqüento dar-se com o concelho
de AlVIto, no Alentejo;
.
Atendendo ao que neste sentido representou a cormssão ad~nistrativa
daquela freguesia para que esta passe
a denommar-se
Alvito da Beira' ,
·
V ístas as averiguações oficiais a que se mandou proce.der, as quais mostram a necessidade de que tal denoznínação se efective'
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartiçl}es:
Hei por bem decretar para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.° A freguesia de Alvito, do concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, passa a denominar-se de ora avante Alvito da Beira.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
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Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõlo so contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 14 de Fevereiro de 1927.-A~'l'óNIO ÓsCAR DE FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa Macedo -lJfanuel
Rodriquee Júnior - João José Sinel de
Cardes - AMUo Augusto Valdês de Passos e Sousa=:
Jaime Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio César de Oaroallio Teixeira - João BeloJosé Alfredo Mendes de Maqalhãee -_ ]i elisberto Alves
Pedrosa,

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinrte
Decreto

n.o 13:145

Considerando que os sargentos habilitados com os cursos da Escola Central do Sargentos, reorganizados pelo
decreto n.? 12:992, de 7 de Janeiro de 1927, são promovidos a aspirantes a oficial logo que terminem o respectivo curso;
Considerando que há actualmente sargentos já habilitados com o curso da Escola Central de Sargcctos que,
por serem mais antigos, não devem ser preteridos pelos
futuros aspirantes a oficial;
Considerando a conveniência de fazer preceder o acesso
a alferes de um tirocínio prático do oficialato;
.
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São desde já promovidos a aspirantes a oficial todos os sargentos ajudantes das diversas armas o
serviços, habilitados com o curso da Escola Central de
Sargentos, que satisfaçam às condições gorais de promoção, de aptidão física e bom comportamento moral e civil, nos termos da lei de 12 de Junho de 1901, e tenham
boas informações dos seus chefes.
Art. 2.° Os primeiros sargentos das diversas armas e
serviços serão promovidos a aspirantes a oficial quando
completem todas as condições actualmente exigidas para.
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a promoção ao pôsto de sargento ajudante e lhes competir a promoção a êste pôsto.
§ único. Os primeiros sarg0ntos das diversas armas e
serviços, já habilitados com o curso da Escola Central de
Sargentos,
que forem mais antigos do que alguns sargentos da respectivn arma ou serviço que complete o curso
a que se refere o decreto n. o 12:992, de 7 de Janeiro de
1927, serão logo promovidos
a aspirantes
a oficial, embora lhes não tenha competido ainda a promoção a sargento ajudante.
Art. 3. o São igualmente
promovidos
a aspirantes
a
oficial os primeiros sargentos dos serviços onde não há
o pôsto de sargento ajudante, logo que satisfaçam a todas as condições actualmente
exigidas para a promoção
a alferes do seu quadro.
0
Art. 4. Os as pírautes
a oficial promovidos
nos termos deste decreto desempenharão,
sob o comando ou direcção de oficiais, todos os serviços que estão estabelecidos para os oficiais subalternos
dos quadros respectiv~s.' com excepção das funções de jurados nos tribunais
mIlItares, não podendo ser nomeados para o comando de
fõrças isoladas fora da localidado em que se aquartele
ou estacione a unidade, fracção ou destacamento
de que
f~çam parte, nem exercer a chefia da repartição
ou a
dIrecção de serviços.
.~
§ único. Estes aspirantes
a oficial poderão,
conforme
as necessidades
do serviço,
desempenhar
as funções
actualm~nte a cargo dos sargentos
ajudantes .
0
. Art. 0. A promoção a alferes dêstes aspirantes a o.ficial será regulada pela legislação' que actualmente rege
as promoções
dos sargentos ajudantes e primeiros saro
gentos ao oficialato nos diferentes quadros.
0
Art. 6. Os aspirantes
a oficial promovidos
nos termos dôste decreto conservarão
os vencimentos
correspondentes
aos seus actuais postos, nos termos da legislação vigente.
.
0

Art. 7. Os aspirantes
a oficial promovidos nos termos dêste decrrto continuam a ser contados no quadro
dos
aj udantes ou primeiros sarzentos
dos ser. sargentos
d
I:>
VI~OS on e não. h:.i o pOsto de sargento ajudante, até que
sejam promOVIdos a alferes ou preteridos
na promoção
a êste PÔS}O l?or terem atingido a idade legal..
.
Art. 8. FICa revogada :1 legislação cm contrário,
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução
do presente
decreto com
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fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 16 de Fevereiro de 1927.- ANTÓNIOÓsCAR DE FRAGOSO
CARMONA - Adriano da Costa Macedo - .Manuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de
Cordes ---,Abilio Augusto Valdês de Passos e SousaJaime Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues-Júlio
César de Carvalho Teixeira=cIoõo BeloJosé Alfredo Mendes de l11agalhaes- Felisberto Alves
Pedrosa.

linislério da Gnerra - Repartição do Gabiuete
Decreto n.O 13:163

Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Reparti-ções:
,
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É concedida a pensão de sangue às famílias de todos os' militares quo faleceram ou venham a
falecer om virtude de ferimentos 0\1 acidentes ocorridos
-durante os acontecimentos revolucionários em todo o
Pais no corrente mês.
§ único. Esta pensão é igual à totalidade dos vencimentos que o falecido percebia.
Art. 2.° Consideram-se hábeis para receber a pensão:
1.0 Viúvas que estejam nas condições do decreto
n. o 12:088, de 30 de Julho de 1926;
2. o Descendentes do sexo masculino até os dez6ito
anos e ainda até os vinte e cinco quando freqüentem
com aproveitamento qualquer curso, e os que, tendo ultrapassado esta última idade, sejam física ou mentalmente incapazes de angariar os meios de subsistência;
3.0 Descendentes do sexo feminino no estado de solteiras;
4. o "Mlteno estado de viúva.
§ 1.0 Ilavendo viúva e filhos, metade da pensão pertencerá à viúva e a outra metade aos filhos que forem
hábeis.
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§ 2.° Se a viúva casar ou falecer reverterá a parte
da pensão que percebia a favor dos descend-entes.
§ 3.0 Havendo só filhos dividir-se há a totalidade da
pensão pelos que forem hábeis para a receber, e depois
à medida que por qualquer circunstância vá ficando livre qualquer parte da pensão n110 reverte essa parte a.
favor dos outros filhos.
0
§ 4. Perdem a pensão as viúvas, filhas solteiras ou
mãe viúva que casarem ou falecerem.
0
§ 5. Os processos para a concessão das pensões a
que se refere esta lei serão organizados como prescreve
a lei vigente.
Art. 3.0 Emquanto não for concedida pelo Ministério
das Finanças a pensão de sangue, para o que os interessados a. deverão requerer no prazo de sessenta dias,
será concedi.do pelos conselhos administrativos das unidades a que perten.ciam. os militares e a, título provisório, a partir de 1 do mês de Março do corrente ane, um
abono igual ao da pensão de sangue estabelecida por
esta lei.
§ 1.0 Os abonos de que trata êste artigo deverão cessar logo que pela Repartição Central da. Direcção Geral da Contabilidade Pública tenha sido concedida a pensão de sang.ue, que será paga então pelas entidades competentes.
0
§ 2. O Ministério das Finanças indemnizará os conselhos administrativos das unidades que tenham feito os
abonos. de que trata €lste artigo das importâncias abonadas.
Art .. 4. o Os filhos menores

dos militares nas condi"
nos institutos que compõem a obra social do exército de terra e mar, conforme o seu sexo e habilitações, nas mesmas condições de
~recedência estabelecida para os filhos dos militares mntílados e para os órfãos dos militares mortos em campanha, nos termos da lei vigente para essa admissão.
0
Art. 5. Fica o Govêrno autorizado a abrir os crédí-,
tos necessbios para a execução desta lei.
Art. 6. ~ Pica revogada a. legislação em contrário.
Detcrmma-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cllmpram e façam cumprir e guardar
tum inteiramente como nele se contém.
I
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
ções desta lei serão admitidos
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República, em 14 do Fevereiro de 1927.-ANTÓNIO OSCAR
DE FRAGOSO CARUONA-Adriano da Costa ~Macedo-Jlanuel Rodrigues Júnior-Joilo
José Sinei de CordesAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Afrehco - António Maria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carva17w Tetxeira - João Belo - José
Alfredo Mendes de Maqalhãe» - Felisberto Alves Pedrosa,

Ministério da Guerra - P

Dmcção Geral - 1.3 Rrpartição

Deoreto n.· 13:164

Reconhecendo-se a absoluta necessidade de reünir num
único diploma todas as disposições que regulam a concessão de cartas .patentes aos oficiais do exército bem
como a forma de exarar as respectivas apostilas nas
mesmas cartas;
Sendo indispensável estabelecer claramente as circunstâncias em que devem conferir-se as cartas patentes e
aquelas em que devem lavrar-se apostilas;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do docreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta <loMinistro da Guerra: hei por bem
decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Serão conferidas cartas patentes, conforme
o modõlo n.? 1, a todos os indivíduos que obtenham o
primeiro pôsto de ofic.ial para o quadro permanente de
qualquer arme ou serviço.
§ único. Aos oficiais milicianos de qualquer arma ou
serviço ser-lhes há conferida a carta patente quando o
requeiram e tenham satisfeito por uma só vez a importância devida por imposto de selo e emolumentos respectivos.
Art. 2.° Todas as promoções serão averbadas na carta
patente conferida ao oficial pelo seu primeiro põsto, não
devendo averbar-se u promoção relativa a um põsto sem
que se tenha feito o averbamento dos postos imediatamente inferiores.
§ 1.0 Para êste efeito a unidade, estabelecimento ou
repartição ondo o oficial exercer as suas funções, após
a publicação da Ordem do Exército que lhe confira a
promoção, promoverá a remessa da respectiva carta patente para a 1.11 Repartição da La Direcção Geral do
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Ministério da Guerra, a fim de ser feito o respectivo
averbamento autenticado com a assinatura do chefe da
mesma repartição e o competente sêlo a branco.
§ 2. Depois de feito o averbamento da promoção será
a ~arta patente devolvida à estação de procedência, que
acusará sempre a sua recepção.
0
§ 3. Para os efeitos do presente artigo cumpre aos
interessados apresentar na secretaria da unidade, estabolecimento ou repartições onde sirvam, em seguida à
publicacão da Ordem do Exército que os promova, e mediante recibo, a SUa carta patente, para ser feito o compotente averbamento na respectiva repartição.
0
§ 4. Se o oficial prestar serviço em Ministérios diferentes e por onde receba os seus vencimentos, a repartição competente dêsso Ministério procederá por forma
análoga à indicada no parágrafo anterior.
0
Art. 3. Averbar-se há por meio de apostila na carta
patente:
0

1.o O aumento de vencimento conferido pelas vantag<>ns
de que trata o § único do artigo 6.0 do decreto
0
11. 5:570, de 10 do Maio do 1919, modificado pela lei
n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920.
2. o A transferência do serviço activo para a situação
do reserva on reforma ou oice-oersa.
3. o A transferência no mesmo pôsto duma para outra
arma ou de um para outro dos quadros gerais do exérCItO.
4.° A qualificação de reforma.
Art. 4.° Logo em seguida à publicação da Ordem do
!~.rército que mencione as promoções, transferências, reformas ou quaisquer outras circunstâncias por que tenham do lavrar·se patentes, promoções ou apostilas, serão os oficiais debitados nos seus assentamentos, pela 5.a
Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
o Inspecções dos Serviços de Administração Militar Regionais, pelas importâncias do sêlo e emolumentos rosp('ctiyo~, que serão entregues na Fazenda pela forma estnbelecída pela legislação em vigor.
§ LOAs importâncias das patentes relativas a cada
pÓRtOserão liquidadas em doze prestações mensais, descontadas no respectivo soldo, e as das apostilas por uma
só voz. Foitas as liquidaçõos, a 5. Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra e as Inspecções do
Sorvíço de Administração Militar Regionais comunicá-las
hão à 1. a Repartição da 1. Direcção Geral do mesmo
11

II
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Ministério, quo lançará o pagamento no respectivo registo.
§ 2.0 Para com os oficiais ao serviço de outros Ministérios proceder-se há pela forma indicada no presente
artigo, devendo Do repartição competente dêsses Ministérios comunicar à 5. n Repartição da 2. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra logo que o respectivo débito se
ache por completo liquidado, a fim de na mesma Repartição serem feitos os respectivos averbamentos.
Art. 5.0 Para os oficiais em serviço nas colónias proceder-se há pola forma estabelecida 11e10artigo 4.0 e seus
parágrafos do presente decreto.
§ único. Quando regressarem à metrópole os interessados apresentarão na 1." Repartição da La Direcção
Geral do Ministério da Guerra a sua carta patente, a
fim de na mesma serem feitos os respectivos averbamentos por efeito do promoção ou de apostila para os casos
previstos pelo artigo 3.0 do presente decreto.
Art. 6.0 A importância do selos e emolumentos de patentes ou apostilas por que devem ser debitados os oHciais são as que constam do quadro junto ao presente
decreto.
Art. 7.0 Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e fuca
executar. Paços do Goyêrno da. República, 30 de Janeiro
do 1927.-AN'l'ÓNIO
OSCAR Dl!~ FI~AGOSO
CAIUlONA
José Ribeiro Üastamlto- }.Ja7welIiodriquee Júnior-c-Joõ»
José Sinel de CordeN-Abllio Augusto ValrlPs de PaN808
e Sousa- Jaime Afrei.ro,tntónlo _,_l/arlade Bettencourt
Rodrigue,~- Júlio César de Carvalho Teixeira - João
Belo -José
Alfredo Xlendee de ,Magalhàe,~ Felisberto
Alves Pedrosa.
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REPÚBLICA

,.

MINISTÉRIO

PORTUGUESA

DA GUERRA

• I

Carta Potente

Nota.- A carta patente terá uma capa vermelha cartonada em
perealina .

•

\.

Averbamento

das patentes

REPÚ BLICA
~

.." """
o-

Data do decreto

eãi

."
...
i«~

"

'"
--

e

_ --Ã

Mê.

Ano

Des!·
gna~ão
da.
patente.

Jmportânela
de .eloB
e

Designação do registo
t1 rubrica.
do
cheCe da repartição

em 0-

Jumentos

--

---Regtetado "fi •••. do rcgisto n.? • das patentos de 19•••
Lisboa, '" de ••• de
19•.•

o.

Alferes

O Chefe da 1.'
partição,

-- -

---

Tenente

Idem

-- - --- -Capitão

Idem

-- - --- -Major

Idem

--

-_ _ ---

JV.O, ••

.Ano de ...

~I
..0=
~
"~

8 o

o Presidente

da República
tade da Nação:

Portuguesa,

estabelecido

pela von-

""~
Z~
..
-'"

Faz saber aos que esta carta patente virem que, por decreto de ... de ... de 19 .. '.' Ordem do Eeéreito n. o '" (2.- série) do mesmo ano, foi promovido a ... para ...

Tenente-coronel

Idem

..

Data do decreto

..

_ --- -Ã

)lês

Ano

o$:§

~~~
.~6~
Z~.g

--

-

_ --- -- --

-

_ ---

-

_ --

-

_ --- -- --

General
Largura 0",12

--

I

~'i~

8.~]

..

,!l "

Designaç.ão dore glsto
e rubrtca
do
ehefe da repartlçllo

..'"
e3
"88.'"

Data do deereto

."Z ..
.. ..
" iS

_ ---

..odl
~"
~~-t
.~ <5~

Mês

Ano

-'" _ --- --

:Z;~.g

das apostilas
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apo stUas

OE

'"o

til

"E

" o "

~~~
oQ)õ
.!'"''''
l

-

8
<l>

...

__

o

Designação dó registo
e rubrloa
do
cheCe da repartição

e

O Chefe da 1." Repartição,

RegistadO a fi. '" do reglsto n. o ... das patentes de 19...
Lisboa, '" de _ .. de
19...
O CheCe da 1.' Re.
partição,

-

- --- --

-

- --- --

--

...

Idem
Idem

--- --

--

--

Idem

--

--

- _ --- --

--

Idem

--

Idem
Idem

--

- _--- -Idem

Idem

---

" o "

--

- - !'"-- -- -Coronel

~
o

'õ GII-=

De.;·
gnaçâo
das
aposttlas

nce como tal servirá e haverá o sôldo que lhe competir pela
sua graduação e gozará de todas as honras e liberdades que
de direi to lhe pertençam.
Aos generais e mais chefes determino que assim o cumpram, o tenham e conheçam por tal.
Aos seus subordinados,
que lhe obedeçam e guardem suas
ordens em tudo que tocar ao serviço nacional taro inteiramente como devem e são obrigados.
Em firmeza do que lhe mandei passar a presente carta, por
mim assinada e selada com o sêlo a branco da República
e
referendada pelo Ministro da Guerra.
Dada nos Paços da República, em ... de ... de 19 ...

Averbamento

das apostilas

Registado a fi.. ,. do r-egisto Doo o,. das patente. de 19...
Lisboa, ... de ... de
19...

.. .

--

_ --- -_
-- --- --

Averbamento

PORTUGUESA

r

Ir---

-

_

--- --

Idem

--

- ---- --

Idem

-

-

Idem

Idem

Idem
Idem
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Ilinisll'l'io do Interior - R~Jlal'ti~;lo da Sr!IUrançil I'ilblifl!
Deoreto

'I'orunndo-so

ucccssúrio

b;il"o e urrnazonagern

•

n." 13:169
ropriurir

clandestinos

quanto

(Ir

AIIIl,

1'0

sin'l

tüncias

II

fn-

cxplo-

srvns ;

Consiclerando
ClIW
lião 1'01'11111 ainda nctuuliznd»
as
multas comiuudas no rl'gulamento
do substüucias
oxplosivus :1provado p lo decreto II." ~:~41, d" ~ü de li\ \'0rei

1'0

de HlHi

j

r l sande da fuculdado
tigo 2." do decreto
lD2(i, sob proposta
Ç(

q 110 me conforc o
n." 1:.?:740, d, 2li do
do' ~riJlistro' de toda.

:.? o do arovemhro dI'
a. liepnrti-

II. o

{\!\ :

I ff'i 1'01' bem rlncrotur,
para valor ('01110 lei,
guinto :
Artigo 1.0 Scrí o jul ....ndas l punidas 110 1t 1'111(1' ri I
docr.-to n." 11:nnO, (II :10 d{' .I ulho 11< 1~12(), fi infrucÇII('S pr< vistas
PI'!os :trtigo, ~97.u, :10i.n 1\ 11.° :~.o,fI. ,
n." ( !).(l do urtiuo :\08." de rl'glllHm nto dI' uh tância
(I, plosivus
apl'o\":tdo pelo t!PI'rl'tn II." :'?:241 di 2<) d{
1<'1 vereiro tI( 1Hl li.
~ rt. 2." Toda a:- mulíu
('olltinadu!l no titulo
ii
() nrtisro n ntorio r no iII{I

1

1,-

érie
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N,o 4

ini,l' rio dói Guma -llpJlarli~áll do Gahinelt
Decreto n.O 13:170
"1(ludo ido o. traordinàri.uuentn
conv ocadas para :-;01'·
nas fil iras (lo O. ército )11':1<;a do pró do diferentes

\ it;1I

clnsso , pura. dt forma int. irnruonto cíicaz, ficar as~o'
a OI'(!I'ru públiru, pondo-se
nssiin UIIl tõrrno defi-

gurarla

nitivo :\ lido in urre ccionui ,qu
tam nocivos têm sido
t (lo o Pai', I tornando- (l IH'l'1' sário ;t. sogurur às
fumíli. s da' pnH;a' convocadas
()S llH'ios in(lispl'llsúveis
ao .eu su: tento durante :l nu t'1l('i;1 do' 1'1' pectivos che-

:L

fI s ;
l ando da laculdudo
tigo

~.o

do doer

to n."

que m

() H.O 2,° do arde

confere

1~:740, de ::!6 de • ovombro

ln~ü, oh propo ta do . Iinistro da GUOI'l'U : hei por bom
ti .r('t~r, pura val r
IUO lei, II soguillto:
1.0 I') criado o 111> .Idio do aliruoutação para famílias
da praça
q\lI
sstnndo lie ncindas, :: o ugora chamada
• trnor linàri iuont
(Jura orviço, I cujo abouu d( \ o
ser fI etnndo II partir do <ii I'JIl q ue as III( mas roceharu

ruía

111\(1

;

2. o

()

par.

u1> (dio

,

npr
ab nllr

ntar

1HIH suaH

('('

p ·(,ti,

HS

uni-

I'l'á:

li 00

I)

II ,lllta ('111 qlll' :1S pra('/ls
IIt·

lil·('!l('illda,.

1," '" éríe
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s lho as m nciouudas relações até 20 do mês iui diato
àquele a quI' di or respeito o abono,
Dotcrmina-se portanto a todas as autoridades IL quem
O conhecimento
execução do presente decr to com f rça
do lei pertenc r o ('\ullpram o façam cumprir
gunrdar
tam intoirument como II Jo (\ contém,
Os fiuiatros
d todus Il.I! Repu rtições o façl IJl imprimir, publicar o COI'!' r, Darlo 11014 PtWO do Gov rno dI! República.
(ln
tr> do ].'( v reiro ri . 1U27,
. "I ó[O () CAn Dili I('HAOO o
U ro:
- Adriano ria 00 ta
Macedo - Manuel R(}d,'if/Ile,~ Jú,tlOI'- João ./0
11,1 de Cordee - Abilio AIl!/lllltn
Valrl, II de P
o e
Sousa - .!aime-.Ar,.ei.~'o - lnfóni() Nw'ia. de Bettencourt
Hodl'if/1te.'1-.Júlio
César de r:w'I'alhn 'lei im-.lo
o
Bel»
JOIit1 .AI/i·edo l/,nde til' 1ft/galhO II - Feli berto
Aft:slI Pedrosa,
liniMlérlo d. Gutrr.l-Rrparli~
Oeoreto

II

do Gahioflt

n.· 13:171

1.'

··rie

ORDE

r DO l:X~R

!TO N .•

<1

4." Qu

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

1 (\.000100

so.oocsoo

1&J.o<JO 00

Mini I rio d " tra - R'parliç.~o do Gahillflr
Deoreto n.O 13:174

rio

H tpulnnllutaT

do

oficlai
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N,o 1

Considerando
quo os oficiais habilitados com os curso:
do artilharia
a pó e do campanha
da Escola d
.11"1'1':1
o da Escola Militar têm diferente durnç: o d( euro o;
Considerando
que () Conselho do Recur os, 011 vicio sour!'
a forma do orgauizur
fi oscalu
única (los oficiais da arma
d artilharia,
omitiu corno pnrccer I) til' a mesma fõs .
organizada
tomando
como ba. II II uutiguidado
do pOlilO
do tenente, para MI oficiais habilitados
com o antigo
curso do artilharia, o essa dat:1 eorrigid: do alguri: lHO
n que se refere o artigo 8.') do de 'roto n ." 12:1r:!, dI'
21 do Ago to último, pnra os oficiais habilitado.' com os
cursos do artilharia
n pó
do campnnhn;
Usando
da faculdade qu Jl1' conter. o n." :3.° do arI

tigo 2,° do decreto
l02G, sob proposta

11,° 12:740, de 20 d I
dos Mini tro de too

ovombro ,I
'I.' Reparti-

,I.

çõos:

Hei

decretar,

1.0 1~~oruanizndo
do

artilharia,

para

valer

() quudro
tom: lido

como 1 i, () .

I.

único .lu. oliclui
ti. til cio

corno lia,

•o

do d. creto

ORDEM DO EXERCITO

1.•• ,'rie

N.· 4

447

l'cgulallo (IIIl diploma especial,
para SQr m quiparados
a todos o re .peitos aos oficiais habilitados com o curso
di' artilharia da antiga li,s('ola do Exórcito.
~ único. Emrluuuto S(I não habilitarem com essa prep:t~':~<;;
o técnica {·-Ih(·s vedado o exercício dos serviços Iabris do llx(·rcito.
Art. 4.° 'I'r:1I1 sitõriumento ( om quanto houver excesso

d.' otieiai: uos posto de olieiais supcrioroe !wrào UI:\
es feita: ünir-tuuen h' para com IIloto do :-;eguillto

pj'('IIIO,>1

II undro :

Coronéis

'I' n nt

.

.Iajorp.·.
Japitão:

• . .

1:~

néis .

14

. . . .

~H

.•.

7:>

:-COI'

.

ORDEM DO

Deoreto n.o13:181
Tendo sidu rostahclocido,
1)(1\0 decreto 11.° 1~:G1f). dI
1 <ln Novembro do Hl;2Ii, o concolho de Palmoln,
('011siderando
quo por ssc motivo, (I IIIll hurmouiu ('0111 t)
§ único <lo artigo :3:!," do (11\('['( to n." 8:C \ I, ti 13 II
Março do 192~, o snb-pIlR!O da guarda nueioual r puhlicana, corn sede naquela vila, dO\'(1 ser ('II vado a l' I, to;
Usando da faculdade qlll\ me «onfero II n ," ,
do artigo 2,0 do decreto n ,o 12:7.10, dI' _(i do ~O\ ombro eh
102(\, sob proposta ao :\Jilli. tro do Interior:
lloi por bom decretar o s,,"'uin!t :
Artigo 1.0 A dl':ignaç' o dtl sub II ' to dnda 1\ fOr<:: d
guarda nacional ropuhlicana ('st. UI II eid
1\ 1 lm lu I
,U

constann
n.? 12:259,

(\0

quadro

II,"

4:l (Jlu

fnv. ii

l'lt

(lo

roto

(\0 :31 de Julho dI 1\l2G,
nltorudr
pum
pOHtO, qUI) muntr I'Íl o efectivo con titutivo
lo ub-p to.
rt. 2," Iticum rovoct dn. as (li pu içl o nn c ntrári ,
[) tr-rmina- 'o portauto n torlns lIS uituri lnrl
qnllll
o conh cimento

o cumpram
como n 1

ox

l'UÇI ti

o façam cumprir
B contém,

do pr

utl l!t

e gu rdar

'r to c

imp

til'

tum iut ir m nu

Pncos do Go\' ruo tia U('púhlicll, 2:~ eh 11í'\ r iro dI'
1927.-A 'IÓ 10 (') (AR J)I<.I·'1 Allu o C'AH,'
rlriano
da Oo.~taMacedo.

Mini,lI'riu II,I~ l:ultiui,1 -ltt'llilrliçao

II~ f:oulalllli,lad

D oreto n.O 13:196

roll1", I
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1926, ão f ita 1l alteraç es constant II (1(1, to decreto, as
quai ficam ti I fazendo parto into rrnnte :
a) Ao n." ;~.o ") do 1Il'tirro 1." ó dada /I eguint: rodacS o:

b) Ao 11.°

ma alínea

(1

:ll'tigo:

uu.lo naturuis do continont
ou
venham h III( trópolo 011 i111!1!i da
por motivo (II licencu gl':\eio, <lo
)

e)

o n." L° do urtico 20.°:

1." 'órie

N.· ·1
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Art, 2.(1 Fica revogada :t legislação em contrário.
I iotorminu-sc portanto 11 todas as autoridude
I.l. qu m
o conhccim nto e execução do pr sento doer to <.'0111 f r ';L
d loi pertencer o cumpram o f:wam cumprir o guardar
taro iutciramente
COIllO
nêle H\' eontóm ,
Os Ministros do todas as R 'Il:tl'ti\(j(\· o l"a<:ll.11Iiruprimil', publicar O correr.
Dado nos Paços do Govõrno ,d:\ Ht pública, em ~(i do

Fevereiro

19~7. -

<1(\

AN'l'Ú 'lo

():-;C'AH OE Ii'l{ \00 'O

Alt·

du C08t(( Jl/(/(:n!o- Manuel Rodrif/u S
Jútuor=e
Jcõn .Jo,~é '(/L(II de ('ord(',~-Abi/io
IU!lufu
Valdê« dI' PaH,~OIJ e '01/811- Ja i1/1i' lji·ei.l'o - .António
Maria de ltettencourt Nodrif/ul's
.Iúli»
hal' de 'luralho 'I'ei.reiro-.Jo(
o B,!lo-José
1/ 'rede J/t'1/fIf'.~ de
Afag(llhi'te ..~- Felisberto tll'I',~ Petlrosu:
MO.

A

ulrlaiu:

A

U lDisltlno da Guma - Rrvarliç
Deoreto

h

'III

ch ('1"01:11',

do Gibilltlr

n,· 13:202

pfll'l!

\

all'l' como

1

I,

()

1-

1.· f-;,írie

ORDEM DO EXERCITO

N.O I

·151.

de lei p rtoncer o cumpram o façam cumprir o guardar
tam inteiram 'ut( como nele e contém.
0:-; Ministro. do todas as R partições o façam imprimir, publicar o corr r. Dado nos Pa<,:oH do Govõrno da
República, cm 25 de F( veroiro do 1927.
AN'I'Ú~IO 6SCAR
m: FRAno,
CAR.tO."A - Adriano
da Oosta Jfar.edo
Mouue! NodrigllP,~ Júnior
João .1081> Sine! de Corde8- Abílio AlIglIRtO Valdê» de Passo» e Sousa
Jaime
Ajrei,J'o - ..111tÓII io lI«l'Ía de Hetteneourt
Rodrique»
Júlio
I:,~(II' de
Carra/lio 'I'I'l,reir(/- '/O(W /Jelo-./o,~é
Alfredo
Mende« de ~lra[JCJ.lh{Je8 Fel! ..sberto Al,'es Pedro.a.

°

1101

Ifrio da f.urrri - Reparli~a41 do Gahin~tt

Decreto n.· 13:203
'1 o do ido 1'<:
gnmonto do
da ~[nn(·hlL
Wl~l, o )1,

452
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Os Ministros <1(1 todas a. Reparti
mir, publicar e correr. Dado no Paço'

·ÕI'.

1,'

ério

o façam imprida J -

ao Gov t rno

2:> dt· Fover iro dl) Ht37 , .A To. io ÓSCAR
) Imo. A Adriano da Uo. tu Narcdo-jlla1/11el Hod"i.ljlll"~ Júnior=cJoão
José Sinel de Cardes
.AMUo AU.'II(,~to I ((1(1<'H de Passo,'! e '011,'(/ -.Jaime
Afrei.('0
.Anfónl:u J/(/riu
di' Hettenecui t Horldfllll'.
Jôlio
Oésar de Carruiho '/,úl·t>ir(/-.!v(lo lJdo-Jo
(I
t[redo
J/C7IrleR de J!a!/all/( fNFelieberto .,111'ei! Pedrosa,
pública,

III

DE FRA0080

li.isltrio

u

Guerra - Rtparlit~1l do GahiD~1

Deoreto

n." 13:204

!:laudo dll fa('uldnd
que 1I1l confuro o 11.° 2,° do artigo j:' do ti icr to n." 12:HO. de 2ü til ....0' rubro d
1921i, soh proposta
duo .\lini. tI'O <1(' o a
R partit:Õt' : hc i pur h III Ill'crl tur, para \,,11 r iomo 1 i, o.
-

guintr :
Artizo
do

1,° () artigo

('OI'J'I'IIÍ1.

1':11:111:1fi

2,° do d
ter 11. I:Hl"uinf(

ti

1
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N.o ~

lleterminarães

!toi, t no da Guma - HfpUli ~h do Gahlll te -1l"l •.1I ti~áll do S. A.
,lo fi. G. ,Iu Cllm;ulllo cm CIII'fe dils)1 O. ~. e S.
[) Instruções para a liquidação das contas
das F. O. N. e S.
1'111':1

da de 'PI lHIS oxtraordinárius
por
revolucionár!o,
observar-se
há. o se-

a liquidação

(.J'cito

ÔO movimento
euintc :
(

COII

lho. admiuistrutiv

os das unidades,

formações

utr: ~ ntidudo
com fundos ii ~1l:1 respousabilidado
orguniznrão
III1UL
couta corrente cm duplicado, acompa-

t

I

Ilhada do documento:
as rubricas nbai: o d

ju .tificutiv os da dOi'lpOS1\, segundo
j "11111 1:\8 :

I -Vencimento

normuis

das

pra<;all

COII\'

11

Alim81ltaçao

. oldll.tllli (pl'lI'.:ll i '()li

quirid

}I

r

t'

pior

'o

II -al.

III - Transportes
• utornóv

IV

,i , (': alÍo

'S

01111")

rur-io

De.pesas diversas
utro

rtígo

t>

qnai qll r 011-

1M
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c) Aguardcnto ;
Palha para camus ;
e) Indemnizações
o alojamontos ;
f) 'I'abaco, fósforos o papel do fumar.
d)

V-Forragens

por compra - Exploraçao local
. VI - Fardamento

Os doeumcntos do cada rubrica ti 'V( III ,CI' devidamonto coleccionados om resumo.
A conta corrente depois rl orgunizuda s rá nv indu (
Ropartiç: o dos Serviços Administrntivos
das F. O .. :. ('
S. que funciona junto da Repar·ti -ao cio nbin t do ~[inistório da (Iuorrn. D \'0 acompnnhnr a conta CUITl'ot
uma r' Iação numórica (lo efectivo
m prnças, n. qu 'III
foram abonada
r:u:ões normais
rl\<,: ( d( r . erva, u
outra (las rações ti forrug 'II. abonada. :tOA olíped ..
Paru o abono da ubv 11<:11.0 de campanha sorr O orrranizadas rolac,:()(\s nominnis tanto pura oflciais ('OIUO pur I
outras pl'lL<'nR.
OA soldos, prós II outros vencimontn
ahonados
pelos 1'011 '{'Ihos ndmini: trntivo:
n. qlH II rtoncom o liquidado:
na conta mod: ln

.1I11~I"rio di (.uma - f.a lIirffçio lirral- f.a nrrarllç~
II) 011(, (111 adital1HlIlto :'t circulnr (ln l , Dirt ." (.
rul do Mini tório da Guerru n.? 71, di 7 cI .lnnoiro üttimo, o: militar. s abrnueido
pelo II ri to 11. 12: 1 <iII
:! (}" J\go to dI 1!)2Ii, (, h ln t1il'<,jto IL ri f (,1Il. I'ontnndo
() hlllll'0 IIIlnimo d(' .1'1·\'i~) (\ 'arudo
n lpi,
0

J

(Circular

allUI Irrlll

III

QUI

o," :!!10 dt 2V d.' .J:

da lill rr.I-1. Dirr
tOlla

t~1Il,ml-:1.

Ht'pllrtil'l

('III

O , indicllndo,
dat
d (l1ll"r rI) para
I'l rtivo nv ronmeoto,

('Ollli
l

U

I

iro ti

R~parlr

II

j(jl'ado par'
('lido con!t(,('illl 'lIto inll diuto
argcnto

rll

IllJlI' 'o

li.!

- 7.

I.

1.55

1,"

lilli.1 rio da Guerra - L' Dirl-rção Geral- 4.a R('parlição

IV) (Ju fi di posiç C~ contidas na determinação
2.:\
do n.?
ela Ordem do 8, -ército II. 5, La sério, de 8 do
Abril ti' 1!):!, , c tornem e .tensivas aos louvores dados
om ordem da 1>irc('~õ S Goruis do Xliuistério da Guerra,
U

-4,0

tini. téril1 da Gu rra- 2,a Dimçáo Gml- 2:' Reparlisao
V) QUl':1 conta, COrI'('IlÍl's I' fi spcctivos
documentos
lias obras militare
j:í concluídns deveu: !-i01' rem ,tílIas
com Lrovidnd
il :!,ll HqHLrti(;ao ela :!," Dil'('('(;: o Gornl
do :\[ini • 'r:o da Gu .rrn, conforme pcrceituu o 11.0 [).o
da circule I' n." o: O , (I,'P idid: om 17 do Dezembro
UO
1~):.?()pila r Ierida Di!'! ccao e (lo Iormu 'III() essn l' irnessa
I
(lf( .tlvc
num prazo ru o .U!, '1';01' a trinta dia' após a
condu : O ti cada obr .
lini Urio da liumil- 2. ' llire tál. (irral- :i,1L R"partição

«(

ircul: r n." 5,

III

26 de Jnueiro do 1927),
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N,o I

VIII)
ti
foi autorizndn a elevação até 2,ü()()$ da importüncia a (1'1\' 'o I' for '1Il a portarias n. o 4: 13ü, do 18
ti' .Julho de 1~):!4 (Urd('1I! tio Erército 11,° 8, VI série),
O n. o 4:G7ü, do :!íi li Julho do !0:W (Orde/ll do Exército
n." n, 1.1.6rj().
() forn cim nto feito pela Cooperativa
:\lilitnr é para
todo O oticiais.
ócin
n: O sócios .
•\ rcquisiçõ s :
IOp 'rnti\,;t :\Iilitar
serão f itas pOl'
intermédio
do: .on lho :1I1111initrutivos,
<iuo pngal'ao
a l ta. A ímportnnein total do fornceimcnto,
sendo a sua
import n ia ubonnrl
na. 1'\'1:1\: l'H d \'CIl('ÍIIIOlltos, ficando a . im con. tituiudo dívida u Fnzcuda Nacional.
(t'irculll"

11.° 7, d 1 do F \wr(liro d(' 19~í).

1~1~7).

15

b) E ta despesa S('r:L paga PIla vorbn .OI'(lem pública' r: as contas corruntos ser: o onviudas a proco 'o
a o ta Ropurtição,
(I, II poi
do verificadas
erú 01' I nado o seu pagamento.
c) AR contas correntes serão ncorn pnnhadn
(ln cópia
(1:\ ornem
do contando du l'ogi,o militar r' p ctiva que
d terminou
n prevenção,
fi qual (II n indicar
o número
do praça. que com põnm o piqlllltl de provenç: o,
( irculur

11,°

io,

Uircular

11,°

11, d(\ 1

dl' lH do Fevereiro

(lo

1<'(I\'('I'(

do lD::li).

iro ti

}l_i).
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1.' • Mio

Viaturas automóveis mobilizadas-O
seu pagam nto
sorú foi to segundo as ins truções expedidas pela Repartição dos Serviços Administrativos
do (~. G. O. O. das
F. O. N. o S.
.
A fõrças que compõem OR vários destacamentos
em
serviço na área do comando militar do Barreiro
dê 'tos
depeudcutos continuam, a partir do 16 do corrente e I1.t6
nova ordem, a ter a alimentação o ração do aguard inte
u q uo s refere a alín a. a) desta ci rcular
nos oficiais
será abonado diariamente
1&5 para alimentação
aos
aargontos 12~.
A~ pl'aças isoladas que tenham do acompanhar
os
combóios e fi que não tenha sido fornecida ulimontução
serú abonada a quantia do 106 diários para alimentação.
Praças convocadas- OH v ncimontos das praca convocadas para serviço extraordinário
são pagos pp!a
verba do ordem pública, o na rolaçõe di' v ncim intos
sento enviadas com a conta corr ato ii. r ferida repartiçüo dos aorviços administcativos do G. (~. . das li'. O.

N. 0:-3.
'rodos os assunto
respoitnntos
às de, po IlS d q ur
trata ti. prosout
cir ulur s rito trutado
dircctamcut
com a r f rida Ropurtiç! o dos Sorvicos Admini: trntivos
que funciona junto do ubinot do Ministério (lu ~1I 1'1'1\
S ndo
11.8 contas
corront ::I j:'L formuladas
COUrOI'1Il0
a.
iuatruçõcs juntas.
( 'Irculer n.? 12, de ~3 do Fover iro d HE?7, nlt radn pela circular n. o 1f>, do 24 do 1"c\ orcil'o do
do mosmo ano) •
rIII) QII II. doutrina da portnrin n. o 4:ô7(), di' 1!)~G,
da ('irl'lIlar H.o 7 do~tn H partÍ<:1'lo, ti 1 de FI'\ (m·il'<)
cOI'rllllto, lI.ia
t<'lHliva fi 'oopel'ativll
Militur do ofi·
ciais <ln glllu'nil:no do CoÍlnbm.
.<

(l

(Oil'cular 11.° 13, do 24 do I·' v r iro d 1027).
liuistério da Guerra- 3.. Direcçio Gml-

.,.1 R partit30

~IV) a) Quo 08 roCJu rimento
!III ofl t!li !lutor
d
ql1aisquHI' pllhlienci')ü ,C}u pr tl'll(lam I(UI' i ut rizada. a aqllisi<;n.o tI< stu polos consrlbos ndUlhii tl'ativo
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das unidade
o e. tubclecimcntos
militares, q\ler tais publicaçõo sojnrn ou não, por qualquer forma, subvencionadas pelo Estado, não ter, o solução, desde que não
rejam acompanhada'
elo -1 exemplares de cuda volumo,
sondo 2 dtl:,tillados à Bihliotl'(,;\ do Minictório da Guerra
:? :\ Bibliotoca do estudo maior do oxército ;
ó) O: referidos roqueriuicntos c os oxcmplurcs das
public'açõl's
IIII\ os ncompnnham
serão dirigidos ;\ B. ti
Dir 'c<;ilo O .rnl do ~rinist{'rill da n uorra, (!llO tem do informar os requerimento
o di 'tl'ilHlJl'Ú osí cxcmplan-s
nos t irmo da ulínou (l) quando venha a ser concedida a
autorizuçâo podida;
r) e 11 nutorizncão requ rida não fôr concedida, O' 4,
oxomplarc
ela publicação serão 1'0stituídos ao seu autor,
ao m :no tempo qll lho fôr comunicado
o despacho do
req uorimcn to;
d) }. ica por
ta 1'01'111, snbstitulda a detorminação
B.a
<1:\ Ordem do Exército n.' 13, dI' Ü eh [ovcmbro ele
19:?3.

lini trrin da Gama - 3. a Dit, ção fJml- 1I1'IIó,Ito ,II' Pllh"I"lçi,r~

'ir ulnr n." 1,

..
Ül jl'

li 1''< \ 'r iro do 19:37) .

• ili ti rio da 6a rra - Blr rtio do

3.' R partiç10

rlito di' aúdt Militar

11;2

OIWEM DO EXERCITO

Mini.tério da Guerra -

N." I

1." i::Itiric

Dmrção do Serviço de Administra~ão Militar
~.II RI'I,arliç&o

,'VII)
Quo aos comanduntos
do' depósitos do liceuciados o rosorva activu do' regimentos o bom as: im aos
comaudantos
do companhias
II depósito suhordinadus
àqu Ilcs sejn,m abonadas rcspcctivumontr
as grutíflcnções de 75' o GOó oorrospondontes
às das alín as g) c I,)
do decreto 11.0 9:2-H;, publicado na Urdem do Ii.rército
n, o 12, do 1U~:L
(Circular

n, o 2, do 15 de Fevereiro

do 1927),

• 'VIU) (~Il() foi anuluda a circular
11,° 1:~,dll () III'
Abril d 192:3, oxpcdida polu extinta 2,:1 R jlltl'tit;: o (ln
Direcção Gorai dos Serviços .\dmini trntivos do b:t'rcito, o qn o Illl'S!110 -dospachu t'sdal'l eo (1110 a.s unidados uq uarteludus
om AI vorca suo COI\. id rudn COIllO
catando fora da :'Ir n do LU)()a, n. o tendo portanto,
direito à gmtilicação
de 1-ÇIl:ll'lli<:: 0, devendo contudo r cohor ajuda' dn custo lia!'! conrl il:( us do rr spoctivo r '(pulamonto di' 1\)07 C[IIIUHlo ('III :-; l'\'IC;O n . c tio loqu '1Il
daquela localidudo para Li II( a,
( irculnr

n." :3, do 18

:l,o
lillistrrio

lI,

{. '\'(>1'\\11'0

do lD27).

IIrclal'açot' .

da Guma-

R'I,arlisao do GahlHel

1) (luo a ullidadl'.
, I" tlll'l Il'ciUllJlltO.
Vi('Ill dil'I'<,tal11'\llt, n I iI'p(',·, II til>
cl OUillllll'il(l,
'0111 ~1!'t1( no p,il' til , ()
tidat!I' do~ 1:I:II'gl'llto (ll'I'tl.'''C'lIt('~ 110
Ill'lItt'

dn

(I,

("l'cito, t~:>lllll(lrü

'111 I

di' H\l'tllll
l'lado
I ('!tUII'
'Iulo
',u tio ;>0 por Cl'lltO 110 111'('(;0
daqll ,I. 'alllinho
til l<'lll' 1'0 ,

t

militllr

4G3
Minislério da Guerra -- Insl ecção SIII'Prior da Administração do E\érrilo
11) Qu
a inspecç! o uporior do administrcção
exército so acha instalada no edifício do Ministério
Negócio: E~trang,·ir():; (:2.0 andar), antigo Palácio
Neces idades.

do
dos
das

H ct.ificaçõctól
N;I Ordem do 1-:;1', 'relto n." l , I.' {'l'Íe, dr :ln de .Ianei ro Iludo,
a P: 116, linha :l. olHle I' I, : «Comando (;"I'al ,l:! \ rmadn» , loia-~e: ,('ollla11110 da \nua
.11' Eng('nhnl'iado(;ov'~l'lIoMilital'll(l
Lisbo n.
o Ta Ordem elo E.d/dto
11." 1, 1.' série, ue:ln .Ie .luueiro do corrente ano, p. 12;;, linha ;lI. oud .. SI' I,~: «;'1 d.· <'OI'OIll'J", leia-se :
CI~ UI' major»,

Alúlio .AU!Jll,·to

J

'aldi« rll'

I)(I,~,~().~

I'

SOIl,~(J.

)',st{\ CO iforrue.
Pelo Chefe do Estado Moior do Exército,
O I.o SUI,-Ulflf,',

•
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Art, o o A colónia do Timor cou titui um organi. mo
adlllini~tntti\'o
o financeiro autónomo, sob a '111H'rintt'ndênciu
fh;calizul;, o da metrópolo,
(' reg 'o. P, nr lia.
dmini:-<tru(;:lo civil o financeiru (l nus-suas rolncl . com
a metrópole,
pelas bases orgânicas
da udministruçt
colonial,
por diplomas
h-gi~lati,'os da .ompetêncin 110
Congro: so (la Hopúbli(':t ou do Xliuistro das
olónia
O
pelas disposi(;õos d:t ('arta org tuicu.
Art. :LQ .\ carta OI'gfLnica SÚ 1'0110 ser ultcrud: pelo
Ministro (las
olónlus, ('0111 O [>al'('('(II' do 'Oll dilo
uperior (h:olúnias,
nus caso I' 'pre O nu ba
oro
gálli<,:\s (la udministrsçí o eolouial.
Art. -l." .': o garunti,los
a nncionai
I I tran~(>ir(l
ridcntcs
na colónia os direitos ('OIICl'rnl'otl ' 1 IiI> srd \1\(\,
gumt\l;a individual
' pruprit'dnd( • no' t irmo d
lei
nu vigor.

Art. ;).0 I I' tututo civil, I'0llli('o
oPtlas obl'd('('l'I'ú a !ln'(·t·itos I, P ciui
cus Ik\'l\I'I'S o tomleut,
n t!l,fr, n. <lu
proJJricdu(h.ll'I,
sineulnr s ou coloctivu

TíTC'LO

1{

Do governador
.\PÍTUI.O

m

1)0 I,

O 0\' ruailor
01'

d '1 imor.

I

prllhlllu

r

re

t ,r:'I O trllt m nt
\ pi'l

I.C) I

indí-

1."

érie
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tudo das-

pú-
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§ 2.° Quando o ajudante
dr guamiçl o da colónia, t r:l
gl'm dfl r 'gn. o à. m trópole
nha m qualquer oca ião cm
governador,
m mbargo do

houver sido c colhido fora
direito no abono do pa a·
ou à colónia donde provoqu find a comís 110 do
dir íto a abono do pu ag ln qu
fi qualquer
outra oca sião lho as ista como oâ-eial m orni 110 militar da colónia.
CAPÍ'1 ULO UI
Da

0011)

tên 1a do governador

ort! ns

1 r, ('O o roprt IIt nt
utorid do civ il dn colóou ]tor ti 1
lo (lmích r gl ral
0\ Orno f ndrnini
• 1110 I'
on moral.
rn juizo p lo .Mi-

470
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2.° Ex(IJ'c 'r por si ou pela. autoridados BU
subordinada uc Ao tutelar sobre os corpo' e corpora '1'), adtnini trativn s, nos Iimite fi. IldOH por êste diploma;
3.° Garantir a I'b rdadc. plenitude li ind .pond n ia de
fUD<;Õ('H das autoridades judiciais;
4.° Norucur, promo\' r, transforir
d ntro d< colónia,
aposentar ' exonerar, no. termos l('~ais, todos o funcionários públicos provinciais
cuja nomeação n. O seja
da exclusiva
compctõncia
do Ministro <la' 'olónia~, cntendeudo-s
, porém,
que não podem 8<'1' no nuxulus ou
promovidos
detinitivnmont
ou 0. onerados. som p :'{'\'ills
instrucõos 0\1 nsscntimonto
do IllL'SIlIO Ministro, o. funcionúrio:
cujo \,(,IICilU -nto d cutegoriu seja sn[ll rim' no
de primeiro oficial ou parn cuja 1l011H íl<:; o . tj.l oxigido
o diploma do 11111 curso superior.
§ único. }':m cnso ti \ :Leal II r" ou do impr-dim I1t I·
gnl Jlndt'l':'t 11011.(':11', interinn uu PI'O\ i, oriuuu nto, o fúnoionárins I'úhli('o~ do nonu-nçuo rnini~t,·rilrl.
1111di,llIt1 nutorização
!J"dida tl'lq;ràlil'allll'lIhl ao Mini: tro da
016nías.

1." Série
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a. to<los os
xcep~ao da

doz Jl10 C' de crviço ofocbom comportamento,
( não

o ilimitadas,

nos

ia nos ('orpo
( s Iunt-iouàrio

o
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sam provocar mnnifostações
porturbudora
da ordem pública, sejam 01'1.)11 ivas da moral ou do decõro
honra
do' funcionários,
corporuçõcs O particular: . ;
(') Determinar providêucias :
• õbro rifus t lotarius autorizadas,
('1\ a
púhlirn
jOgo, hospedarias:
rstalng(lll. , bot quins (I '( melhunt
'~hl',o o .tnliclocimento
e Iuncioruuuonto
de ag nci
servrçm

;

•'()bl'(1 r 'prpssi'lo (II' mondicidnd
vnding -m ; lhr&
músicos 'Imuulullt is, tOljUNI do sino, Iogu 'i['a '1'0"'0 d
artificio;
d) I'rovid. n 'iar n('~['('a cio lic nc:a par. a. C/\
(1
ompró: timo. sõhr
1)( 11111 ['I'., xe pto ti COIl titulrlu
por
bancos, monf pios, soei Ilad I,' ti S()('OlTO mútuo
e outro. (I tahclceiuu-nto:
('0111 -statuto
l'Olllp itunto ( of -ial-

III \

ígor.

1.'

érie
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. 1.°

direi o ,I cntradn,

m território

clonai

da colónia

do trânsito

POdNA

como n o. trangoiros,

N.o ii

o do residência

1"'[,

recusado,

0111

alguns dos s .guintce

tanto

1\

na-

cu: o.':
(I

Quando

da . ua prcsonçn po sarn r sultar gI'U\'CS
(h ordr-ui pública interna, qnl'r do

inconx ·ui nte . quur
orei III intcrnaci
nnl

ou nao

sejam

indivíduos

<1(' bons

pr c ·didll II, voto ufirGov .ruo.

olóniu

ou pum

olÓDia;

4.74.

L" • óri.

[u-

como admíni tr..

L"

rio
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§ único, No lançamento do imposto indígena tor-so h{
em at nção :
a) A forma que melhor se coadune com o o tudo 0cial, os usos e costum s do indíg nus e mai
ircun '_
tãncias at ndívois ;
b) Quo uma determinada
pore ntag 111 do prorlut
anual d ste impo to s{~a obrigutõriamcnto
aplicada à
melhoria das suas condicõ s de vida, in truçt o. h m- tar
saúde UO indlg nas, o no' molhoramoutos
materim q 110, ligados com o progres o geral da colónia a
los mais dir ictamonto intor .sem.
Art. ~7 ,0 ompet
no gov ruador,
com o voto consultivo do onsolho 11o Jo\'{lrno:
1.0 Nczociar,
IH'UYilllllC'lltl'
autorizado,
eoníorm
a
instrucõ H qu lhe forem trunsruitida
pelo 7Ililli~tro da
olóuias.
convcnçõc:
com 08 eovernos d outra
c lônias,

nncionuis ou oiítrangl'iras i

2, o Dolihernr
sobro n <li. tributcão do ... fundo
on: i·
gnados no orçnr ionto ~t't'al da colónia }llIrtl li. ix '{'liça
dobra.,
m Ihcrumcntos
ou quaisquer
1'\'i<,;08 t"P •

1."

érie
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lar: (Ia n utilidad

públi('1\
O.

ccu-

poli-

f)~1

~CIII Illlllrl

d r

1.' Série
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Art. 37,°

in-

CAl'í'l'

na

IO!l

eempo lçllo do Coo lho do f o

rn

Art. 43,0

n-

18t

indcpeudr uft ment

(1(' ronovução anual,
niquauto não
ubsrituldo no termos It'gais .
..\rt. 44. O vocai
nato .. membros oficiais do Con~ lho (lo Governo, são o . I''"uintl'(;:
o) ( II legado do I'rocurndor
da Rq)úblicn, d:~ comarca
'I imor ;
b) ( c'hl'fl do • rv iço (h· '\(lllIi!liRtl'nc; o ivil ;
) ( eh C lo .. orv iça das Ohru. l'úblicus
Coiuu-

for

ele 1'IlZ .)](1:1.
nei 0\1 impcdirm nto (11 qualrA .hmuado
IJU III O • uln tituir

i!l(lt'!1( ndent im nt

'Z

•

rtigo
0\

da

5.°, 6 P

m

rno, • mo m mbro

010
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1,· éIe

oficio i , indivíduos de maior idade, de naeiounlidadt
p r...
tllgtU' a, e o.' naturulizudus,
ineo ano,' dl·POi. da naturalizução, )lt'nlida que HI~ja a f'U:L naciounlidnd
, dl'\'(,IHi
uns e outros ter perfeito conhcuim nto da líneua ii rtugue n e cinco ano , 11 lo m 110" ti' l' sid inci na olóniu.
Art. 50:
" o poclt ln rcr nomondo ou ('J ítos v ~~ i
U ('011, olho o indiv íduos qUI', por l I1t, !IPIl. u p r ti pncho e 1Il trâni to Plll julgado,
o: Il osn jnm no ('ÔZO (I
"CUS direito
civis (, pnlític: ,(l falir]
n li r
ilit do ,
o qu hnjnm eumprido quai fJllI I' IH nr por p ui 10
ful ida le ou Cjll i"'!Jtll r utras, maiore ,por.
rim

l!'

érie
.\pi L'ULO III
roo

à di -
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dispositiva,
com anteccdõncia
de oito dias, pelo mono ,.
antes de so iniciar fi sua discussão no Con olho.
Art. 60,° O pro idonte rr-gula a marcha dos trabalhos,
esclarece os assuntos quando o entender conveniout , e
só vota cm ca o do empato,
§ 1.0 Quando o presidente não concordar com as opíníõ s omitidas, o não quiser desempatar
em fuvor d
qualquer
delas, ficará O assunto p ndont
pura outra
s saão, com intervalo
não sup -rior a oito dia;
,
nossa OCI\ ião houv r ainda empato, coo id rur- o há. r jeítada a proposta,
§ 2.° No caso de o governador
consid rar qu fi olução, explícita ou lmpltcitnmoun
adoptada,
contrárin
ao.
intor S~ s públicos, poderá . brostur na execução df la,
comunicando
as l'UZÕOS da sua divergõncia ao ~rilli, tro
das Colónias,
Pod ni ainda o 1l1l'SIl\0 rrO\·orrl:l!lol'. I'IU
usar imodiatamonto
desta faculdade, rcservnr-so panl
pronunciar
801>1'(1 o assunto
dontro (I< um P rindo de
t mpo não superior
a quinze dias, a ioutur da data m
q uo tiver Ingal' a votação.
Art. G1.u Em geral, a iuiciativa da npro, ontução ch
propo tas para di eussào port nC'( no gov 'rrllldor;
ma
quulquor
dos sons VO~U.iH não oficiais podo igualm nt
upros ntú-lns sõbr assuntos cio intl'f'( SR!' para :\ colónia,
som prejuízo do discussno das ([111' hujnm i<!o apr« ntarlas por aquele, eontanto ('pIO llilo l'n\'oh'nlll aU!llC'nto
do d )SpC!'Ifl., 8alvo !H, IWStl' ('a~(), fOI'lll}) aeoIllJl,lIll\ôl<ln
d di~Jlosiçõos
ft'cti\':lR sobl'l cri.t,. o do r' t·ih pllr,
faz(l!, f:te(' u. ~sa dU~pOSIl,
§ 1.0 nUI'ltnt0 ú. di. C'ussão (lo or<:l\lllPnto g ral
r _
pücti\'lls
propostn
IH nhllllla
olltl'as pl'Oposta poli m
s r apl'().ontadas
quo C'n\'ol\'!llll
fl.Ullwntn dI dI' II 'o u,
~ ~,o As ta 'ns ou illlpo~to)i IJII \ )'tl('aialll
• hn ill,líg nas silo <ln ( 'cln, ira ('01111)( tl'H\('ill do gO\'l'I'nlHlol',
A I't. (j~. o O. vogaiH lião olit-i lis do ('ou l'1ho t m di.
l'l'ito dI
I\prl srutur,
('lU .I'ssl'lo, Jlor I, ('rito, p dido
d
o, clat'I'('iIlH ntos ,Ohl'l\ todo. O. !l, llntM I't,lati,·o
fi nclministl'nçito
da colúnia,
C'oflql(ltinclo Il'l ''o 'ui, otil'ini,
outro, eh j'(IS til (II', iço prl 'Ial' a ('(, JlP<ti l'lI iuformÇÕ(
]lor I cJ'ito ou (11ll. c'., : o do 'nn ('lho, ('onforrflll
v(ll'nadol' jl1l"llr lIlai .. (lüll\'onipntl,
l o ( '1IIrt 'im IIt I
P '(lido II. O (!lVOI"llr('lll Illu!t'rin ti, ('l\l':'ll !t'l' rI' ('1'\' 1
J\ rt. (i;$,O 08 vognis <lo ('011 1,Iho (lo OO\'l ruo
pon ll\ I'i, I 1108 tl rlllO'l (b !(Ij ','r'd, )1( lo ,.( to
r m opo t à I i lOS interl8,
da ulími ,

1.' éric
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§ 2.° A O<!f;itofuncionajunto do governador,
por êle
convocada,
C'mpre que o serviço público o xjgir, estando presente fi maioria dos s us m.-mbros, o 'rtt nnpro designada pelo me 'mo nom do Conselh .
§ 3.0 O governador tem, cm relação o x reíei da
e ec;i'lo, as mesmas atribuíçõos
fixadas r Iativamcnt
ao
exor .Icio do Conselho em RPssão plena.
~ 4.° O ocretário da íH.lc<;110 or.i o • icrctário do on.elho do Governo .
.A rt. GO. ° Das se sõos <loConselho do O ovêrno s lnvrarão actas, que, depois (lo aprovadas,
('1":10 assiuad.
'ruo
bricadas pelo vico-pro -id( nre do onselho C'pelo 1:01'0t:\rio. Quando funcionar cm ac <':;\0 csp cial, as n 'tas serã
, ssinadas
rubrictulus pelo presidente I pelo s c« ~:í.rio.
§ 1.0 As actas <1-Is se 'SÕI S não sr-crcta«, dl'pois d
aprovadas,
serão logo iinpr " as o distribuída: em anr '0
no Boletim (~/iciC1l.
§ 2." \ to.las :lH netas da" o. sõcs secreta :lpli a·:
o di.l O -to 110 § úni('o do artigo li4.o
C.\.l'íTULO

IV

Dns I\tribuYçõ('~ do ('lm~('lho

do ( 41"&110

4

1.· 'óric

j

o Con. elho delibero,
determiua.
ao Cons lho do 00da
do r

OC' 11110 OU OU-

quai

(1'1

r ror-

o
(

do

1B
mandará proceder a nova eleição
m prazo não excedente a s i meses.
D.o Dirigir, por intermédio do sr li prcsid nto ln exorcicio, 011 directamente
im virtudo do dolibernção
d(' doi.
terços dos seus membros. representações
ao "'ongl' ',':0
da Rcpúblicn
ou no ~finil-ltro das Colónias,
sõbr todos
os assuntos do iutorõssc para a colónia;

c s

10.0 Delih

1'111'

sõbr

a execução

de proj ictos de ohrns,

melhorumeutos
ou serviços,
ou aqui iç: o d materiais,
cm pro (1l1(' ela implique de pC'sa superior à quantia limito da competência
do governador
por si só; npro"ar os contratos
gorais ([II(' Nisa C.' '('uç o 011 aqui: i·
~!'Lo uxigir ; dotar
regular o' s rviços (il cons r\'I1<:: O,
explorução 011 nprovoitumonto,
som prejuízo das utrihuí
ções conferidas
nos cons .lhos d administrnção,
comissõ l-l (I molhorum .ntos, urbanas
análoeu
orznniznC'ÕOR udminisu-ativus
;
11.° Dar autonomia
ndmini: trn tiva o económica II. .erviÇ08 qU(, p(}r .uu nuturoza
o ospocinlidnd
, ti iln '<11"
çaru ;
12.0 Estnb 1 icor as pcrc ntagons : dicionni
no: dir ito de im portaç! O ti m r 'ndol'Ía' C'lltrnclas para l'on, \Imo, qn d 'vam '011, titllir rt'c ita llIuni 'iral, li quai
rito colHalla:; na ILIf:iJ1I1 lIga
Ililo podl'rito
c ,(1 [' o m:\. imo <1<' ~O por C('lIto dos !1irl'ito:.
§ 1.0 QIl1l11l1o na. n'cri1l.o ,I'rdlh
por IIIl1Il m ma nlfl\ndoga !tuja mais dfl IlIn1\ l'!lmam IIlllJli(·iplll ou iII titulção quo Il substitua,
a pcrrt>ntngl'lII sl'rá di trihulda. por
todas na proporção
cl qlll' ('utr a muni('ipa1i(lnd
fOr
ncor(lll.do 011, quando
ns. irn nno ncont'
r, cio q u' r •
801\'<'1' O COIl ('lho do
0\' rno.
§ 2.0 1)1'1111'0 do prazo ti 11m t~no ('rito r('duzid
at',
o limit tl.'lI.clo 1l0~t númt>ro qual. qu r ta .. a 011 p r~ ntagcn!'l sOur :I. illlportllçn.o,
cl enráctt r munieiplll,
qu
. por\' ntllrn . cdnm
:t limit .
§ :l. o'
. a p(lrc 'ntng<'1I (' ti\' r~m nC, t
no
1'vi<,'o (il I mpr{'. timoll, pot!prno I'ontinunr no
(III qunntitativos li.'llIlos, ma O l'U prollllto
rá '1·lu h'nm 'nt
npli 'ndo IL I o ('r\'i~o.
1:3. o Crinr :('n'i~\)
oU :\lItori1. r '1 :\Ilrni flo t1t
oal, quo, \' ntuallllllltt,
8illnll<, impn vi. tns (l pa II" im
colbnill, l'nt ntlt'lulo·.o,
porórn, qll t i III dicl
CIIIII ('OJll o prnzo para q li foram IlIItorizndll ,
fi
lln inclu:I!l.o 110 or<:"m 'Ilto
uint f II'

1.'

érle
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Ario

no termos da!'! bns (1 Y r II o .. r "V II das base orgünicas do. administrnção
colonial.
rt.
2.° Em casos d urgência inudiáv 1, 10 diunt
autorização
podida t '10gràfi amonto (o Mini tr dn.
0Iónins
c III o VOtO afirmativo do on olho do ruv mo,
potl ní o governador
rl RoIVl\1' õbr O.,. sunto da compct ncia do Ministro da
olói \tl , adiant mcn ionado ,
e promulgar o. r sp ctivos rliplom
a) AI t ruçõ s d di. posiçõ '8 1 <ri lutivns 111 vieor m
mais d uma colónia;
b) A sunto qu int ressom à. c lóuin
nvolvam
1·
terução da
lla
r ceita ou li sp Sl\. orçam ntadas,
qunnd
s encontrar
m rogim: deficitário.
único. Nu UI '1I\a. ir un t,1II .in }lo lerfl rI' oh- r
o a .. unto.
lU qUI hnju (I! cordado
da: r soluçõe ti lib rativus (lo OIl olho do 10\ ruo.
4
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Do serviço ospoolal

Art.
dt'

do .ox

mO.

O

«vi to»

uI

0[).0

su acto.

'1'('1 L

D

8

repartiç~

8

V

de s rviço da colóni

CA pi'l

LO 1

nia ( nn P rt
JIl

'III

di!

riu 11 •
Art. 08.0 O
dita

n.o

trnt

I

rvi 'o ti

1<10

a) rI lu 1 pnrtiç'lo III •abin t
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vista do qualquer dos quadros do serviço da colónia, e
só em casos extraordinários,
tempcràriumont
\, outros
funcionários
da colónia, som prejuízo
dos
rvíços qu
lhes pertençam.
Art. 112. o Comp to ospocialmcut
à H partição
do
Gabinete:
1.o Rcceb r (' distribuir pelos diversos serviço da. coo
lónia toda a corrospoud meia do Mini, tório das olóuia
o a quo do outras preveni ucias vonha diriuida directamente ao governador e não soja confidon ial ou re ervada ;
2, o Rcüuir O expedir diariamente para. a metrópole a.
corrcepondencia
telegráfica que, com êsso de 'tino, provier do' div 1'80S scrvicos da colónia;
3.0 'I'ratnr dos assuntos absolutr m intc confid nciais ou
reservados que o goveruador
ntcnda 111 o d verem corror por ou trus repar tiçõos ;
4,° Roünir os elementos
m cossário
à elubnrução do
relatório
anual do governndor,
dir etumoute ou P las
repartições do 8('J'\'i<;0;
5.° Organizar o catalogar :t biblioteca do "0\ irno ;
6,° EXluninar as publicaçõo»
da imprensn
e orcauizar
extractos
o excerptos das notícin: que pos um intor sur
à colónia;
7.° Proc d r aos studos ( trabulho: '1\11' pelo cov rnador for(11I1 determinado
.
~ LI' A corrospondõncia
confidouclul ,'. arquivada ond
o govoruadur
dotorminar.
O urquivo da ri' tantn corl'\ pondf'ncilt
ó o da I·epurtic·ito
('h'il ou militar por olldt
<XH'l'l'I'
O MC'U o.'pl'ditlllte.
, 2.0
gov('I'(w<lor POclN:í: to<la\'ill. JII:wdal' '~IJllrd. r
no gllbinde os c10CltIlH IItOS <Jllt\ ali putl'nd I' COll\ I nÍl 11t
con t r\'ar, pcrt \lIcpntes a qlll\lqu!'l' 1'411110 dI ,I\r\'i<;o
dos qun.is o oncu)'fl'lrltc!o da lh 11;1I·t Í<'l'I o do T: hin t 01'gn.niz:LJ'i Il. (lt·\"ida ('001'(1('11111,;1\0,
1·('I:lI'ionn.llIlo·
001
o
prot'os 'OS n <]111\tl'lIham )'pftll'I'IH'in II'!(uh du n I l' pecti\'JI, l'I'partil'( (S, olldl' • I farA tUlIlh{IJlI mi n~llo d
quo p,'i,to dU('IIIlH 1111\<;:
() sOI))'(
IlU H P 11'ti~llo do Oahill(lh'.
,\I'I'I'UI..O

Ih\

rt.

1'(1)11\1 U\,õ<,

11:L o Para

di'.

crI

III

Iço da I'olónla

n boa I' (I 'IIPt'lo do
I'\'i~o
do..
I'l'plll'til;( (I
de. (·I'\·j(.o ti 1 lolôni
'oDlII t
gorai .~ elida IIIIl Iloti 1'11<'1'1
d, I'l'\'i<;o:
a) ln 'tI'lIir, dO('Ullll'lItlll'
( inforlllar
to lo o III'
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chefe dos Serviços do Fazenda, compre ndendo os serviços relativos à claesificação, lançamento o cobran a das
receitas, o processamento, Iiquidação e pngnmouto dai
desposas,
o processam nto o abono do vencimento , a
centrnlisnçüo
da contabilidade
dos fundos da colónia, o
tombo dos bons da colónia, a eoordena 1\.0 da propo ta
do orçamento
geral, n organização
dus contas da colónía, os aorvicos do cadnstrnção
fiscal, c, nu g ·rul, a
execução do sorvicos de fazenda e o c studo das modificações n introduzir no sistoma tributário
ou na execução
dos s rviços fazondários , o n soguinto repar tição :
Repartição
'I'ócnicu elos Serviços Aduaneiros,
a enrgo
do chefe da Repartição.
com proondeudo O serviço alfandegürlos
da colónia, tanto no q uo diz respeito Ü I arte
adminirtrativa
corno fiscal o tóonicu ;
d) RopuJ'tidl.o dos Serviços da Obras Púhlic:
o ""10_
municações,
a cargo do chefe dos S .rviço: lIa, Obrns
Públicas o 'omuniençõ \8, compreende nilo os vários
rviços do construçõos,
obrns públicas,
minas, a"ril11 nsura
fiscalização
do indústriaa.
o a soguint r 'parti-

Cito:

Repnrtiç: o 'I'écnica dOR 'cl'd<:
(lo
orrr-ios
'I'elégrafos,
fi cargo
do chore <ln RHpal'ti~: o, comprccn londo
08 serviços postais, tolográficos, telefónico
radi t 10gráficos;
c) Repartição
dos Sorv icos do Fomento A nícolu
0morciul, a car~o do chefe do S('n'i\o~
<te I on ('lIto
Agrícola
c Comel'l'ia], l'OJllPI'()(nd('udo o !i('l'\'iço: agrícolas, florcstais c )H'ctllll'ios o ti fun '( comore'ial que lhu
ó determinada
polas diilpO ieõc t\1ll "irroJ'.
f

°

CAPÍTULO

IV

crrl~ofl IIlIlUllr,'~ do (', l\rcIlo \' dll UI rlnb

Do

ISEC<;ÃO 1

Do ohofe do. r pn.rUçao militar

Art. 115.0 Ao (·hI1f· d:~ I't'pnl'tit:: O n ilitllr in Ilnb 111'
()1Il<)nanto 11 o fortllll n'gltl:l1llcntadn.
n no\ , 1m
pnrn n orgHlliy.III;' o do I' '{'rdto ('olllllinl :
a) 1'o<!() 0:-1 a. untos r flll'\\llt(\ ii. gll:u'ni o eh oló, nill. dpsi<'lHtdos na !lU organizn<:no lIIilitnl';
b) A or llni1.nçno
rom '8 , d todo o' d um nt
N
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proc
OS a enviar às diferentes estações oficiais que digam respeito a assuntos tt cargo da repartição;
c) O cumprimento de todas as domais obrigações que
lho sojam cometidas na leis e regulamentos em vigor.
Art. 116.0 Na falta on impedimento do chefe da re-partição militar
orá ubstituído pelo oficial expressamente nomeado pelo governador para Osse fim.
ECÇ~O II

Do chefe dos serviços

de marinha

\rt. 117.° O eapit! O dos porto, omquanto existir a.
marinha colonial, acumula as uns funções com as de
chof dos ierviço de marinha da colónia, incumbindo-lhe :
a) Todo os a' 'unto' relativo li. capitania dos portos
o . uns deleg: 'Õ ,bem COIllO os relativos às fôrças navai
m erviço privativo da colónia;
b)
rviçor I] polícir e fiscalização das CORtas,fiscalizu • o da pc. ti. e outra, indústrias mnrítimus, bulizagera, pilotag lLI, cmúforos,
farolagl'm () 08 serviços
{la oh rvaçõc m t 'ol'olóO'jc:L"', d ocoanogrnfia (I hidrografi. ;
c) ~\ organizaç' o ' r nu sa do todos os documentos o
proc '.. os a inviar às dif rentes osta<: cs oficiais que digam re peito a a', unto" a s u cargo ;
cl)
cumprim -nto de toda. as demais obrigações que
lh s 'jam com tida na 1 ,i e regulam mtos m vigor.
Art. 11 ,0 ' falta ou imp dimento do chofc (lo ~el'iço 110 marinha
sr rá suh tituído p -lo ofieia] li marinha mái grullllu lo ti p ndcnt
dos
rviços do muriuhn,
o u o o hav nd p r <lu '111 O'OVI macIor nomear pnra

fim.
i posiçOes ",ransitórias

504
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sande à situação de adidos os quo excederem e . . quadros o pertençam ao seu pessoal privativo e d tl rrninando-so a apresentação
no Ministério dos quo não 'e encentrem
nessas coudiçõcs, se noutras colónias nr o tiverem colocação,
§ único, O chefe dos Serviços do Fuzonda (I os eh lf •
das repartiçõos técnicas dos Serviços Aduaneiro
dos
Correios o Tclógrufos não poderão ter categoria su porior
aos funcionários
chefes do repartição distrital do~ r spcctivos servicos das outras colónias.
Art, l:!O,o Fica n'Yo~uda a 10gisl: : o em contrário.
Determina-se
portanto a toda' a autoridades fi qu im
o eonhecimcnto
o execução do presente dccr to com fórça
do lei pertencer o cumpram
façam cumprir
guardar
mm inteirnrnnnte corno nêle so eont Sm,
Os Miuietros do todas as Ropartiç! os o fa,,: ln imprimir, publicar C correr.
Dado nos Paços do GOY(\l'l)O da Rl'públi(':I, ( fi 4 de
Outubro <1<, lU:2H,-ANTÓ,'lO O::;CAl ru: II (' \00 o
RMO, A - J.1fallllel liodrique« Júnior - JOtlO José • inel d
Cordes - Jaime Afrei.co
A ntonio Mari« de !I(lft '/lrOl/rt
.Rodriglle.~ - Abílio Auqust» ) 'aldi'« rle Pase«
ou (I
João Belo lI'ful'
Iiteardo .Io I'!!". - Feli berio j lt'
Pedrosa,

Deoroto

n.· 12:794
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ob propo t:l. dos

Iinistr s d todas as Rcp rti-

.çõ

Hei por bem doer tar, pura valor como lei, o seguint :
.\r lgo 1.0 A: alín a) do nrrico 4;',0 O O artigo 10,0
do d 'rNO n." l:!:-!\l!1-F, de ·t 110 Outubro do lD:!ü, pusm a tt r n : guiut 1'1 hIC<.\ o:
ArtiO'o 4~),O
...
.
a) l Im repr
tio. colónia,

...

..

.

·1 ito de

indu fl'ini

u:
ps1'0-

m-

o

cr

n

rli o do

Gabin

to n.O13:224

le
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disposições do S0U regulamento e usando da faculdade que
me confere o D,O 2,° do artigo 2,° do decreto n.? 12:740,
de 26 de Novembro do 1926, sob proposta do Ministro
da Guerra, hei por bem aprovar o mandar pôr em csocução o regulamento do MUS0U Militar que faz parte dêste
decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar, Pacos do Govêrno da República, oru 2() do Fevoreiro do 1927,- ANTONIO 6SCAlt DE y. HAGO o ARMONA - Abllio Augu8to
Valdêe de Pa8IJO,~ e Sousa,

I{egulamento

do ~useu

CAPíTULO
Instnll\\,i\o

L"ilitar

I

e HUR (10 .Iu.

CII

Artigo 1.0 O Museu Militar, organizado cm 1840 com
a dosignução do Musou <10 Artilharia,
é d" tinado b L·
posição e conscrvncão
do todos o" objectos <]Ill', II ila
alia nntiguidurle,
pela I'WII rnridudo
ou pulo SI'U ,,11101',
convenha conservar como documentos du hi tóriu militar
do Pnís,
Art. 2,° O Musou :\Iilital' t'tlÍarú in talado no eclifício
da nllti~a 1·'II11diç;10 do Bai:o. portouccnto no '\1' sennl
do l'~xórcito, que porá n dispo: içi'lo do JrUl' u as da
ill(li:-;tll'nsánlis
pal'a. n c pO>liç:l0 dos objecto • l' b ln
assim as ("I "lS quo
m: stuo Arsenal po 11 li p n ar
pnra qu« o MIIS"ll suti: f<l,<l no fim a que
.k tinud •
Art. a.o Juuto do Jrll~Hu huv 'I'á uma oficin
de c ping, I'!loiro II lima ofi('ina (lll cnrpintúiro ti ti nada no onsêl'to o limppza dos objl\cto 1'.]lO to •
Art. 4,° O ~lllS<'11 ~Iilital' (lstarú P'lt
todos os (lias dI' dl' as dov. hora. n t6 II
copto !lOS (li I dI) f -l'iado llaciollal l' nn"
qllO .1 () dI' tin:lIlos à folga do p ·,oal.
O pl'I',O <11\ ontratlll <' lil' r ~)O. • c<'pto pnrn o militar(\.
fal'(lados,
!llUHO das l'.'('01
dO(lt lltl(lnt
do li·
ui t "rio da (11I0l'ra ( do I' tnboll'('inH'llto
! l> n fi n('ia, <III( t(lm ! Iltmda 'prlltllita, I;, f,Hllb lU '?l'ntuit t pnrtl.
(l públiro
:I !'lltrnda no~ domingo.
,
§ Í1nit~(). Qllando qual<l'll'l' Ii'rin lo <,aia fi 8 ffund Iii-ir 1
o di,t d folga passará. para o im 'dinto,
I)

é

I

1.· 'érie
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II

Pes oal do Museu

Art.

5.° O pes oal do :\fuscu torá a seguinte cons-

titurção :
Um dircctor :
Um adjunto;
III

umunu n

Um «hefo dos gllunla. .. :
m decoradcr ;
m SC'r\' mte ;
E o número de guardas que fõr ncceesário.
A oficina anexas t irão normalmente
um curpinteiro ,
um espingnrd iro (' dois s rrveuto .
Art. G.u O di 'pctor :( 1'1\ um gon rul ou um corou 1 e
o adjunto um oficial uperior, ambos na situnç! o do roo
'f\ a ou reformado
,qu
t inhnm portencido à arma do
artilharia.
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da guartla fiscal, ou ainda operários
ou serventes reformados ao Arsennl do Exército, todos com bom comportamento o a 1l0('('sl'lúri,\ aptidão fí~ic:t. rl'C)ui:dtados no
Ministório da OUNl'U ou :\O Arsenal do 1'~Xl~l'citopor intormódio da Direcção da Arma de Artilharia.
SI'I':10 sempre
preferidos
para õsto lugar os mutilados da guorru.
C.\PÍTULO

III

Art. 11.0 Ao director cnm pro:
1.o Dirigir supej-iorrucntc todo o Hl'l'\"i<:o do :\f useu,
sendo da sua oxclusivn compotêncin tudo o <III(' .lisser respeito a aqlli~il:ão, conservução
e di tt-ihu l<:ii.o do' objectos do Musou ;
2," Providonci.u',
dumlo cm s, guidu parto 'II)) riormente, sôbr
tiual (1" \r facto não previsto
nos I'('gula-

mcntos ;
B.o Administrnr

os fundos do nfnsl'll, nutorizundo as
despo~as !ll'l'C'ssúrias (1'1(' não (','('('d:11Il :L dotucao ;
4,° Ui4:l1' purn com os nulitnros
s('us subordinudos
(1:1.
cOIll]lPtêlll'ia
d'sl'iplill:tl'
que lho ('0111'01'('o f'gul,\I1l nto
do disr-iplinn militar (I, !lnr:t ('lIllI o I)('S.O, I civil, d:l (;0111pl'tPIIl'Ífi
(Olüa!Jl'llll'ida 1\0 J'(\glllnllH'l\to d() Ar 1'111\1 tio E_·éi·
cito par:l o s director
do. 10, t:lhpllodllll'lIt
s;
0.° Coucvdr-r li('l'lIça RI\III !ll'rda dI' vr n .inronto
no p
soai sou suhorrliutulo
om cuuformidudo
com o' regulamcntos eitndos 110 núm-ro unterior ;
(i.o COnCIO(!tot' n todo o ]l1\S '0'1\ li('cnç:t
m \' ne'llI °llto
8cmprll (!III' não hnja pl'l~jtlÍl.() \,'lra o !Il'n" i 'o;
701l I)al' parto, ao:; estahl'\( l'illltontos ., fJlll' P rt nçmn
08 indidduo.
do PI' soal d" 'tn(':lIlo, dn li,' Il<;a, , falI
n!'lo ju~t'1i [l(las (I JIIllltas I'llati\'lIs
ao 11W:100 Jl'
uI, ti.
fim;1
lli( S(of{°m f'itos ()~ dI ~COllt() l'('gul, mC'ntIUI' ;
8,0 Illf'onll:lI'
as prd 'fl;;(j('S dos
uhorJiu, ti .,
dando-1111'S o d(,\'ido and:lIlll'lIto;
9." COI'!'1 ]l0lllll'r-sll ('0111:t I )i!' <'t;. o ln. Armfi d •
lharia S/')I>I'(' tOll08 os aS~llllto!'\ (pI! di (l(,lldum ii r
ção \lPI'rior I' ('Ollt todns as tlutoridlldl'
lIIilit r'
Ivi nu olltro. (':\'SOI:\ •
.lht. 1~." \0 lldjlllltO l'llJllpl'l :
1.0 (oadjll\':ll'
o dil' 'dor, Ilh litllil1llo,o
na lia u nda, l dirigil' tOllo () (ln-jço da
('r!·tllri ;
:? o l'.lnborll r lL in trll<;(,h' ( l' dai par: o ' 1'\ iço o

1." Série
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o seu scrvlco, no
todo o serviço que
ou. rvar

cm Lo \ ordem

o arquivo

da socre-

cu

erviço, no

q 110 competir

vi itarum

o

a

Iuseu
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Artilharia,
quando no Museu não o stoja nenhum oficial,
do qualquer facto anormal que careça do solução imodiata, dando parte ao adjunto da resolução qu<, fõr tomada.
Art. 15.0 Ao docorador cumpro:
1.o Consorvar-so no Museu em q uanto fuucionarem as
oficinas, roeobondo às novo horas :t apresentação
do
respectivo pessoul ;
2.° Efectuar todos os trabalhos do docornçâo qtl> lhe
forem ordonudos segundo as iudicacões do dircctor ;
3.° Dirigir todo o serviço das oficinas, sendo responsável pela disciplina do pessoal e pejo bom acabamento
das obras OXN'II tndas.
Art. 1G.o Ao serven to cumpro:
1. o A proson tar-so ao decorudor às nove horas. eonservando-sc
no Museu IIt6 a saída do todo o pessoal,
quando lho não fo;(~jadotoruihuulo
serviço extorior ;
2.0 'I'or a sou cargo ti gunrrlu , limpr za c nrrutuaeão
da mobília o ut 'lIsílios do gabinete do director,
cercrariu o suas dI pendõncias ;
:3.0 nl'C('UN :~ correspondência
dostinada ao . lu, pu (
distribuir
fi oxpedidn ;
4.° K ecutnr qualquer
sorviço <ln limpezu O arruma('ito de mutoriul, quando !l(\ja Ill'c(,ti~úriu e lhe
~n irdonado 1',,10 director e 1)(' soul dlL '( crotnrin.
A rt, 17.0 Aos oll('rário' Ú ('f\'P11 tIOS lJ 110 fiz \n m s rviço na' oficinas, além dos d( \'t'rl', gl'1' i. que o r( frnlaill(\nto do An111llal do K·(.n'ito lho~ (llltcI'1l1ina, cll~l()r
mais aprl\:'\ollt:U':-;O
~lS no\'(· hora.
~o d('corador, c 11 r,'ando. o no ~ll1s(,u, emqllltnto (\5tI"('I"llll fllJl'rtn~ a oUcinu$ O c. C'cutando o. sl'l'\'ic;:os dl'tol'lllinado"
II( I) d
nulo r, PgUIlI!O as 01'( I'
l'IL SlIlll'I'!Orll1('nt
r I' 'bhln .
§ ÍLlli '0 . .1 a falta (lo d~\cor:ulol' (h'sf'lIl)l IIhurá o
rvi(:o ti !-ito um dos oper:lI'lo
(III( f r l'on. i(I rndo i1611 'o
ú que !'('('obprá por i: '0 a 1'0 I)(l('ti\'(l
''rlltitj('l<: o.
1\1'1. 18.0 Ao' gllarda
do :\111'011 ('IIIIl1'r :
1. o A pro ( ntarao ehl't't do glllmllls fi onz
pum n'(' Ib(.r ol'(I'I1H ( :tt'olllpanh!t·lu lia r d ta fi
flUO lhes (·sti, '!'l'lU di trihuídn
;
2,° 'l'rlltnr :l'glli(lnlll nt da lill11' 'za II) hj t
1)0 to llllS fll~·l'illll, ala.;
:3.0 :0.(
uu ('llIal' (lo"
Cl'llça
du eh 'f( do gUllrd.IH,
111 iOl', 'III '111 inClllllbil' () o gu rdn d
l( "i(,illr tUIlIU tll P 'la lia, <!UI'llllt IL
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se toque
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não consentindo

que

nem se faça qualquer

xpostos,

quC' possa perturbar

stabol 'cimento

béru

da

objectos

~." 5

o ossõgo quC' devo haver num
11 estudo,
não permitindo tum-

destinado

fumo ;

D,o Responder

pelo.' danos nas sulas ou nos objeetos expostos c por qual quer extravio dõstes, quando
deixarem do o participar ao cholo dos guardas;
G,o Em soguídu ao toque do saída, passar rigorosa
revista. 11' !'lain: o a todos o' objectos expostos, UCOIllpanhaudo o eh 'fc dos guardus ;
7,° Apre: entnr-sr
('mpr
rigorosamente
uniformizado!' cm P rfeito !'gtado do a .soio cmquunto durar a expo i<;: o do ::\lu u.
l,Al'íT

LO IV

t:ulCOTmcs

rt. 19,0 O uniformo dos glWl'tla. con tará do ensaco
o cal a de pano azul r 1'1' ,t(' ('0111 vivos hrruieos o boné
(1(' pala, também avivudo ti branco com as iuiciaia ~I. M,
ti lati o,
~
ta"
calmo n o C:I aco o a calçu poderão . r
dr eotim cinz -nto . nu imo rrno poderão u. li I' cnpoto do
mod ')0 fi 10)1 ado pura o l.'c" rei to,
O eh f' d
eunrda
11 ará
também uniforme
orneIh: ntr ti p: n azul ferr to
m vi \ os e tcrú llO boné
um mono"rn mn formado das mo. lUa I tnll; bordadu li.
ouro ( fr:ln('; I('t ti li!". do.
u tirá. O uniform
lllJlOl!tanto 110 dO!-l chpfes
d
ndo p r -lU pI' ,to o J'I',lllcul t do hOIl'"
I i'l
1.

rltL r ~ o

I

LO V
udmllll

truçl10

O II1\\'CI'IÍ

ln!

no ~l li

(II

o

O·

r i to Itln"l'rn. um
lIciollndo
todos 08
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objectos oxpo tos, com os osclurocim ntos quo fõr }>o'.ivel obt ir u respeito <lu cada um dOI ti.
A di P sição UO Jl úbli 'o dovorí o achardêsto
atálogo, qu os visitantes
}l<)dl'r;
compra.
Art. 22,0 Os fundos do M U u t I o a dotaç o nu 1 o ,
o fundo especial.
A dotação nnuul é U OIlSigIH1Il: no orçamento
do • finistério da GUN'!'<lO t!p tinnr s há fi . uti fazer n d P" 'U com o ))( 880al o tuntcrial, liquidando
(' a r p _
tíva conta no fim dI' CHIla ano .onútni 'O; O fuudo
1cial é constituído pelo produto dOIs ntmcl.
da Iie: nça
s m von inu-nto, da. multa impo tu no 1',
1 clv iI,
da VI\n(1a do, cutálogos ( sucnta ( l (1 stina lo.
ati f _
zer as deI P as COIll a iruurr S ',lo II, eatáloco
dto livro , ('IH':t Im'uM:, o, fa rdum '1110 do cunrd
vento t "I'atifiC'tlçõ\\'
t'_'!l'ilol'dillnl'in
• II
nd
poctiv
couta liqllidlldu 111)filll tio ano
'APl'!' TI.<

lini I~rio da Guma - !rpartiç

o

YI

do G~bl

oroto n.·13:2 4

V ~tÍrie
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lfl:?6:
oh propo tu do ~liI1istro da Guorrn, hei por bem
decrc tar:
.Artigo 1.0 ~; o dissnlvidos os regírnontos
do infantm-ia
n. o 4, li, 0, l:l e ::!O, oS batalhões
do cnçudores "n. 08 7 O
9, o hnrnlhão do nn-trulhudorus
n,? ~. o regimento (lo
artilharia 11.° 2, O grupo de artilharia
de montanha n." 2
o rC'gi!llf'nto de . apudor, s mineiros n.? 1.

Art. 2." Xa . t·d e quartel do cada uma da unidades
.a que e refere o ; rtigo antorior e em sua substiturçâo é
iUH diatanu-ntr
orgnuizudo
um depósito cuja desiguncão
serú a da unidade que uh titui, precedida do «Depósito
<lo» o qual terá a :wgllillte composição :
1.0 Uiu comando tio depósito, que compreondorá :
O xnnnndo
prõpriumentc
dito, (ple sorá exercido
por IIlll ofieiul . uporior lIOS regimentos e pOl' um oficiul superior 011 capitão nos butulhõns ou grllJ>oR.
Umn secr -raria dI' dr-posito, a cargo (la qual ricnrú O arquivo II: unirlade dissolvida o !ll'la qual
correrá
o oxpc.licnto
rulativo ao t!"póHito ou relacionndo com n unidmlo di olvida.
Um ('00. III administrutiv 0, a cargo do qual fiC rú o arquivo
!iqllidlll;lIo
cOlltas do ('Oll <'lho
admini trati\
da unidade di 'l'ioh'ida ( 1)('10 filial
<,orrl'l'fio todo
a' \lutO!! do tltlll1inistra,ào
do depó ito.

"li

(J

on , lho ndmini trath o l!nverá arre,\I pttl IIU(\~,
11111 pura ('ada Unla das
I d 'fwrru, fartlnmcllto,
flub i.H'nn ilio ((11 t 'ndo p('rt< ll('ido à unimail Indo 11eur à curga (lo (J ~p6t!ito

S

II.oO pu sa
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a funcionar imodiatament
em Braga, na ode do o ctinto
regimento de infantaria u." ~9.
Art. :3.0 Quando o Ministro da Guorra entender
conveniento poderão ser roconatituídas
na mesma ou noutra
localidade,
com a organização quC' tinham antes do movimento revolucionário,
ou outra julguda mai convoni nte,
todas ou alg,llmas das unidade dissolvidas P ']0 urtigo L"
Art. 4.° g criado o batalhão <lo merrulhndorns
n.O 3,
com sedo !lO POrto, no quartel que foi do batalhão d
caçadores
n." 9, com a organização
pro, cri ta no artigo 2.° do decreto u." 12: 1I.il, do 21 de Agosto do
19:!(>, para o batalhão do motrnlhadorns
qu pelo decreto u." 1~:4(33, do 24 de Setembro d(' 1!l2G, passou a.
dosigunr-so por n." 1.
Art. 5." li~ iriadu em cnrla batalhão de motrnlhudorns
Il cm substitutcão
da SCCÇlO de depósito a que alude a
allnr-a c) (lo quadro constante
do tll·tigO ~l.0 do decreto
n ,o 12: 1(\ 1, do :H de Ago"to de lü:!(i. uniu ('010 panh ia
do depósito, a qual receberá
instrurrú o: recrutar
noCOS. ários
11.1) Of'l'CtÍ\'O
perruanr nto om cubo: (I soldado
dos referidos batallH CH, ucroseido
de:!O pOI' ('('!I to,
Art, (LO A primeira cncorporuç. 0(1< recruta: do corr nto tino do 2;~ a :.?7 dl' .Jlal'('o, con tar:'t d /J <lo ii ctivo total do contingente
o pod('riL ser n-duzldn II sua
durução corno o ~Iilli~tro da 011('1'1':1 C'lltl Ilda !lN' , :{trio.
§ úllico. A (S \ola do l'l'l'l'uta
(1.1pdm 'ira
'llrol'pol' d'lo elo ('OIT('llt
1lllO SI rtt feita não Ú !ln. IIllidn(h'
a
CJIl( 1'0 rOf('rll o artigo 1.0 do dl'('I'I'tO !l.o 1:.?:1G1, d 21
(le Ago,;to do lD:,?(i, l11as tallll)(~l11 nos grupo llIi to d
artilharia
() !lOS d ' I1.l,tilltaria do ll1o!ltnllLa c m d pó ito. 1', pl'('iai~ d( l'l'crllt:IS qll<', por \ irtullll (ln di oluçüo
prl' ('l'ita !lO :l1'ti"o 1,° o indllPllld
'nt('lll( nt' da c >lnp nhia
011 h:ltalh ~~ pro, crito'
no,
I." li urti
2.°, O
.tini ti',) da OU(\I'l'a 'ut'nd.
noe
ári mand. r rg ui·
zur 1'1l1'!l () l'f','ito.
Art. 7.° Fica l'\\'og: dn. II. lcgi.l:H:ao
lU c ntr:írio .
• tini tl'O do. G U 'IT:I n, illl O tl nha ut ndid)
( tc'ul.l'.
P: <:0 do 00\' rn) (ll !{"públi fi,
(I
dI
1~):'!7,- .'Tl,'W
()sC\U
l>F. Fn,()
_lrI,imlO da ('(),~ta .Jlllf'-eilo-JI!L7Iu l I.oll'i,(ju
.l()(IO .108/1 .'.ill l II'
(ml R-.1bilio
IIqUlJf

I

/'{(,~RO,~ fl

4

ai/lU.

IICOI//"

1/,'c/, o

'/((illl

Nod,.i.rIIlCII
xeira -.fu/ () /leIo
Ihit'
Felisberto Alce
flt'lf

.Il1l,
JusI1

/)tdro

Il(r
a.

!L 1'1'0

d
lli O 7 i-

d

Mugo-

lItÓlIio
(t/'

ri

o .II nd

lfllrir
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"llIi 'l~rio da IlIslru~<'io Pública - Secreraru Geral
Decreto

n.· 13:272

Vorifieando- e, em face da: circunstâncias
alegadas
pela comi 'são nomeada para. dar cumprimento
à lei
Il.O
1:~).. 1, (h, 2 de Fevereiro do 1ü:.?.t., que o edifício
quo, poln portaria
do 12 do Setembro <1(1 H)1n, foi entregu fi. direcção elo Instituto do I'rofcssorado
Primário
pura. a. SUI~ instnlucão,
situado na Avenidu de Gome
Pl·reira. em Bemfica, não obteve lance aceitável, quando, nos termos do artigo 1.0 da citada loi 11.° 1:541, foi
pO.to em lia tu púhlicn, tendo POI" isso sido retirado
do
vonda ;

Insistindo o S nhorio do prédio onde desrlo llJHl está
in taludo o ln. tituto 110 Professorndo
Primário cm que
pelo L. ta do .I'.ia adquirido o mencionado prédio, COUlO
lho foi prometido nas cOIl<lic;í'I '. dI' urrondan.onto
ou que
li propriedade
UI! ejn ontrceuo pum efeito do pnrtilluu
ntn herd iro :

H iconhocendo-

o

D.O

:".0

do ar-

dI ....0\ ombro d
d

t da a: Reparti-

fí18
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~ único. A importância
(lo rofer ido crédito spd in erita no capítulo 48.°, nrtigo 1lti.", du dI'SpORt\ cxtraordinárin do orcumento
do !lfini"t('rio da Instrução Pública
lHlra o ano económico do ln~(j-l!)~7, sob a rubrica
«Aql1isiç-ão do odifício pn!":t a instalação
(lo Institu
do
Professorndo
Prituário , atlaptaç':10 I' ampliação do ediflcio».
AI't. :?,o O 1'(lifício situado na Avenida (lo Gomos Poreírn, oru Bcmficu, '1110 ]ll'h porturiu (lo I:! (lo. \'tl'mhro
410 H)1n fôra cutrvguo
;\ di!'! ('<':: o tio Instituto do Profes
sorado Primário,
I'· C(' lido ao :\Iini tório da GU('l'I';l para
a instalncão da E,,('ob Central d0 Ofil'iai:i,
AI,t, :3.0 Fit':t I't'"ogada a Jllgi lat,;lto oru contrário
' nomc.ulu IlH'Ilt a Il'i n. o 1 :f>i 1! (lo 2 dI' FI'" r .. iro dI 1U:? ,
Dotorrninn-se portanto a toda" a '1lltOl'idad(' n q I fIl o
conho -imcnto t' 0."I'('IIÇ:LO do IlI'tI cut dI' -reto c m fOrç-n.
do II'i p rtencor o ('III11PI'UIII 'f',t<:alll .umprir
gu'm) r
tam intoirnrn: n to ('OJ110 1l1'11' SI' cnut III,
OS Ministros de todas as Reparti~õe o façam imprimir, publ icar c COITcr. 1)ue10 no Paço do ovêrno d
República, cm 10 elc ful'l,'o Ile 1D27.-A. T6.-1O (I CAU
nF. PR GOSO C.\R~ro.·\ - Jldr;(1110 da Co"la M(1('edoMml1lel R(}driflllc.~ ',íll;or
./0110.1086, ú,l'l d~ 'orrl s
JJ.1~ílio ii1J!I".~t() l'alrl(1s de I'{/~ 08 C Sou II -.l a i71l e
Afr('.i~,o - ti nfõ"io Marin rle !lr(fCllc()'Urt
1(,()llriflU sJ lÍTio Cbar de ('(1""(1lJlO Tei:reira -.I o 10 Belo - J o,~é
Alfredo Mendes de A!aqallLlic8 - P lislJcrt<> Alv('8 P _
drosa,

°

Uiuislrriu d.1 GumJ - 'I('l'arli~ão do Il~hin le
Decreto
·nelo l'OIl\' ni0nÍl\
com os fundo

n

13:282

IwJ.ilitnl'

Ci'SS{II'ÍO,

iUrOI'lnUe, I' t' outro
pl'Ío l'."(.,'('ito;

n,O

I

fJlII"t

o Wni
o

illdi, P n fw i

tplll'un~'l d pró·

,'ob

1>1'01'0, ta. elo ~fini Iro ela (lu 'rrtl, t nd
oud I
lho do liuistl'(l
o II 'Hill (ln fu uldlld
qu rn
o II." 2,d do IIl'ti)!o 2,u do d cr ,to n.O 12:74 d
o\'{)mbro d, 1tl.:!ü:
lIei pO!' b 'lU <Ipc!' Itu', p. l' \' 1 r orno 1 i o
guinto:
,
.Arti o 1.0 E I h 'rto
01' do da
til I"'(l, 11111
I
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150.000· a in cr ver no orçamcuto do segundo daqueles Miuistério , decretado para o corrente ano oconómico,
110 capitule
:?~ do artigo B2.o da despesa or diuária, sob
a rubrica e Serviço reservado d informacõoa».
Art. 2.° A importâncias
que forem requisitadas
serão (1 posita.Jas na Ouixn Gorai de Depósitos, à ordem
do Ministro da O uerra, sendo dispensadas
todus as domai. forrnalidudes legais a que uoruinlmonto
estão suj itas I' despesas do Estado.
Art. :1.0 Fica revogada a lc~isbl!'; o cru contrário.
Determina-se
port uto a to.las as autoridudcs
a quem
o conhecimento c .xocução do presento dl'('reto com fõrça
d lei P rto iccr o cumpram c fuçum cump rir (\ guardar
tum inn-irumonto
como np!(
coutóm.
O ..tini. tro de toda: as Repartições
o façam imprimir, puhl icar
correr. Dado nos Paços elo GOYPl'IlO da
R púhl.icu, em 14 de Iarço elo HJ27.-A, TÓ;\,IO ÚSCAR
DE }'IUGO. o
AIlMO,'\ Adriano da Cost a MnretloM anuel Rodri[!ue.! J lÍnior-J (}I'O J o.çé • incl. d e CorrlesAbflio Augusto Valtl{:s de Passos e Sousa-Jaime
Afrei:r.o-Antóllio
faria r!n Ileüencourt No,lriguesJúlio Cé.nr le Caroalho Tl'i:reira-Jofio
llelfl-Jmé
Alfredo 'AI neles de .1aflalMes - Felisberto Alves Pedro a.
S(

•
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Decreto n.O 13:300
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Art. 3.° Fica revogada fi h\~jsla~fto
m contrário.
Os Ministros ela G uorra O da Marinha a sim o tenham
entendido o fnçnm oxocutar.
Paços do (Iovõrno da República,
Hl do MIlJ'(;o d: lO:!7, - ANTÓ;'IO () 'C'\l~ DR
FHAOObO '.\l~MON.\tbilto Augusto Va/d(~8 de }J((S u,~e

Sousa - Jaime .lfrei,)'Q,

Decreto n,013:306
Pela Junta O ral do distrito !lo A, piro foi l' dida nutorizu ·fto 811purior pam \'l'I1!I<,1' ao ~tini tério <la 1111\1'1'1\
pelu Ijlllllltia tló 400,000, o <,difícil) <lo l\ ilo-E: cola I i tritul, sito na Iiua d Cu tI'O ~Iat(). 0, duqueln ci lu (\,
para no rue 'mo 81'1' iustalndo o I'Pi,.imcnto ti infuntari
n." la,
Con. i(lprando
uo a aqui: i('; o tla(1'1I·11
ifício para o
~tilli~t{ riu da 0111'1'1':1. {, III' II!':; nt II c
idad: pnr
o
11m II quo (\ protoudo
:I<laplllr;
onsidorunt!o
«\lO
<\111 vir-tude
do t:1.1 111'0' (leia não
pod nqllt'lll.J uutn (lura!
ocorrerd. IIi Jl ic:
I·
~ai «m vigor <JII!' r culmu a liout ç, d b n lmobiliários ;
'I' lido (til vi rtn () qll nc 1'<'
unt foi pond .
1':1<10 1)(>10 ~{illi8tél'io
tia Guprl'll;
:illntlo tln fnculdatll
1)110 IlH COUfM
ti~o ~.o dll lll'cl'Ilto II." l.!:740, ti :!lj 1 .T
lU:!(i, sob proposta d
.Iini tro' 11 tod
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e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
22 de Mar~o de 1927.-ANTÓNIO ÚSCAR
DE FRAGO. o
ARMO.".\ -tldriano
da Costa MacedoManuel Rodri!J1les Lúnior=-Loa» José Sinel de CordesAbílio
ugusto F ald ês de Passos e S01ua - Jaime
A.frei:ro - Antônio Mana de Bettencourt Rodriques=«
Júlio Cé ar de Carvalho Teixeira - J oão Belo - José
Alfredo Mende de J/a!Jalltàcs - Felisberto ,ll1'e.~ Pedro.a.
ln

tlini léri'l da f.6IóOIJ - Oirc(~;jo 6ml

Decreto n.· 13:309

\Iihlilf
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tr6pole e bem assim entro os m ncebos
uropeus em
idade militar residentes ou naturais das col6ui s.
§ único. Os oficiais dos extinto quadros o idental, do
Moçambique,
da índia e do Macau o Timor
bem as gim
as praças graduadas
europ ias qu venham a optar p la
continuação
do s rvico no ultramar,
no tormo
do docreto n. o 12:560, de 27 d Outubro do 1926, continuam
a do empenhar no exército colonial a funçõ
erviço
compatíveis
com os respectivo
postos o habilitaçõe '.
Art. 2.0 O serviço prostado pelos militar s do oxórcito
metropolitano
nos comandos, tropas o serviços do exército colonial o das fõrças militares das companhias
privilegiadas
SMá. cousid -rudo de comis ão militar. O 'rviço prestado pelos mesmos 011 pelos militare'
a qno
e
refere o § único do artizo 1.0 (1111 quaisquer
outros cargos público
das colónias Hl'r:'t considorndo
(10 comis ão
civil.
A1't. 3.0 O tempo do .luraç1to da comi .. n militar
rá
contado dosdo a <luta (lo dcsembarqu
'1111 colónia
d detino utf~ o dia de embarque
II 1'(,0'1' sso fi m itrópol«
Art. 4." O pessoal
recrutado
110 to ór ito metropolita no pura comis ..ão militar JlO ultrumar
Ó P()(].·I·á pu
r
comi. são civil dt'pois (ln teruiinndo
() te mpo til' comi
sno militar n que stiv PI' obrigado.

1-
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ciai do exército metropolitano
para senil' nas colónias
em corui: são militar, o que serão verificadas pelo Ministério da. Guerra, S' o:
1.o Estar ua situação de acti vidade ;
2.° ..":10 dever ser chamado fi prestar provas de aptidão para o pôsto imediato durante o poríodo obrigatório
da comi s: o militar;
3. o lo·' o d 'YI'r dentro do mesmo período atingir o
põsto iuu-dinto, quando o 'ta promoção impli qun mudança
de funções ;

4.0 '1\'1' feito s rviço nas tropas uiotropolitauas durante
o perlodo, pelo Illl'UOS: de dois anos, depois do seu rogre-so à III .trópole, pOI' 1111\'01' terminado a últiuia comissl o militar nas colónias .
. 1.0 Aos oficiais que. em contrário
tL provisão
da.
condicão :!:\ veuluun fi r-r chamudos a prestar provas
durante o P rlodo obrigatório
da comissão militar 'orá
adiado o , li recres: o à metrópulo upeuas pelo tempo
nocc: .:í.rio purn cutnph-tar metade do t 'lllPO do comissão
C som proj I Izo d.
lia colocação na escula do acesso.
2.° O oticiai
qUI,
np
r do disposto na condi<;. o B.", IIlh,1I1 irnpr \ i tamcnt
a s r promovidos dentro do r(>~'J'ido p rlodo obrieatório
5('1'1\0 mnndados
roo
gr
UI',
III trópole
l 11.1) houv CI' vazn 011 • ituação
cor,
r sr ourlent ao 11 \"0 1'), to.
Art. .0 Em iO'llUld:III(1 dl eouclic.:i'j( , (\sl){\('iai:, \ntl'(' o.
oficiai \·oluutário.
I d(IIltro
do, lilllit(\s fi. ado, p(llo ar·
tigo li,o, (lrilo moti\o di p"uf'r 'ncia pal':t o ti r\'ÍC;o em
comi ,10 militar:
1.° ( 111' o ,,,, I'al calolli.ll;
2.° II dnlba. d
r\'i\,o' di tintos ou rclo\'ulltC's no ulE

V:1(].,

Valor

lilitUl',
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§ 1.0 Não serão porém incluídos na e cala corre pondcnto às nomeações a quo so refere õste artieo :
1. o Os oficiais que à data da roq ui síção desempenharem no ultramar os cargoa do Alto Comissário, governador do colónia o governador do distrito;
2. o Os oficiais quo oro. qualquer pôsto já. t nham pro tudo serviço militar nas colónia, emquanto houv r outros do mos mo pôsto qu não tenham dcseiuponhndo
Osso serviço;
3. o Os oficiais adidos por
tar IJl do licença ilimitada
há mais do sois meses;
4.0 Os oficiais quo estejam froqücntando
ou já t uham
sido admitidos à matrícula d qualqu 'r CUI' o militar ou
colonial;
5. o Os oficinis q 110 estejam f:JZ udo tirocínio' qu 111 s
sejam exigidos, qll r pura ofc ito de promoção, quer par
ontruda
110 1'0 .pectivo
quadro, quando Os os tirocínios
não possam SOl' ecntíuuudos
em H rviço militar colonial.
§ 2.0 Os oficiais n. lllW so reler o purágrnfo nntorior
orno OH primeiros
a nom -ar (h'stil' qU( • \ modili qu a
aituação que determinou
o adiamento <11\ sua nornenção
para o serviço nas colónias, salvo o oficiai <1U \' nhmn
It ingressar
no servi<:o do estado maior, o quui s r o
nomeados

pela

sculn du

111(\

mo

li

rviço ,

Art. l O." O tempo obriuutório
dn comissão militar
M dL de quatro
unos pura os oficiais que sirvam como
\ oluntários
o ,h trüs anos pal'lt o' llom 'udo, por imposiçi10 dl s('r\'Íc:o, contado Hill o outro nos termo
do urtigo :3.0 <!i'stll <I(\Cl'oto.
AI't. 11.0 Os oficiais \'olllntfu'io
do ','{'l' oito III tropolituno que tI nham cumprido '('Ill inpl'I'llp<:, o n , ua pri.
lIloirtl. cOllliss1io [Hilital' }lo<l<,r: o ,1'[' fl'condllzido
III novas eOlui. "ÕI'
tlCI''iSi\'ll, d( I1Il1 uno, nU' o nll\. imo d
quntl'o, qllllndo o ['('(I'l<,il'lllll ao :\Iilli tél'io d t
olúni,
8tljalll nCl'itll os III of'rl'cim 'nto', ti 'l)(li d
O Mini. tl'·rio da G lH'l'l'a,
§ úni('o. Ao ofit·ini, <1\111 (', ttj III dI
missi'to milita[' por illlpo il:~o di'
f\'i o " npli ,Av
,li. 1'0 i<:ito dcstl nrtigo, pn ando I' ltiío I I' t, 'ori d
yolulI t:\ rio. ,
• III i , o militar li
lóni
.. rt. 1') o O
I
nint
tiA no oliciai
III tl'opolit 1110
(lin·j to
1.0 Pu agI III }la l'lL SI ( P 1\ rll un família 11 ·oudi·

-,

(

1." Série

ORDEM DO EX~RCITO

H.o 5

525

ções do decreto
n.? 12:209, de 27 de Agosto
de
1926;
2.° Ajuda de cu ·to de embarque cm harmonia com o
que se achar Icgislndo para os funcionérios
civis e adiantamentos no' t .rmos do diploma legislativo
colonial (decroto) n." 115, do 14 d Agosto de 192G, pagos vinte
dia ante da .uu partida pam as colónias;
3.° Pagulll<'nto pelo 11inist6rio das
olónias,
e por
conta dos s U' v neimontos, da ]leu são que deixarem na
metrópole
às suas famílias dentro 00 Iimitos adiante fixado ;
4.° Voncimcnto - do seu pô .to e quadro no exército da
motrópol , acrescidos
das
ubvonções
coloniais quo forem
stab lecidas em diploma. logislativc
colonial
das
mC'lboria!'! por cure tia de vida (IUO forem
stabelecidas

por cada

.olóuia ;

5.° Lic uça
ruI;
6.° Demora
do de trinta
quando
roere

gracio

'U

nos

termos

da

logislação

ge-

no • tini. tório das
olónins por um pcríodia' por cada ano dr ser-viço colonial,
ssarom do ul tram 11.1' por terem torminudo
fi, su I. e ruis I (' ou por outros
motivos, li c 'l'l'p<:, o de
de i tõncia,
nlnda TI o tiverem direito à. IÍ!'C'Il<:t1gr:tnto iguais aos que percebem nesta

1.' éric
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ano.
3.

\ do i t ncia de ir

r' r n

ni

1.-

êríe
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o ano d oferecimento,
e portanto a . clusão da resp ctiva li ta, pod rá C'! con cdida ao oficiais que assim o
d clar m m qualquer (~POc do ano, mas 6 emquanto
não c .tivc r m nom ados pura.
rviço.
4.°.
li. ta: do' oticiui ofer ciclos cm cnda quadrim tr
~rllo Te p ctivament
publicadas
na primeira
Ord ln do Ex rcito do' m . os de Dez rubro, Maio
• et mbro.
II - Recrutamento de sargentos

mi I mili

l'

l'a
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sargento
sorá do quatro anos para os voluntários e de
três para os nomeados por impo ição do serviço, contado um e outro nos termos do artigo 3.° dõste decretoArt. 21.° Os sargentos voluntários do exército metropolitano que tenham completado, sem intorrupção , a s U8
comissão militar poderão S(,1' recondl1zido!-\ em nova comissões sucossivus do um ano, até O máximo do quatro,
quando o requeiram ao comandante superior das forcas
da colónia e sejam acoites os seus oferocimentos.
§ único. Aos sargentos que ostojuru cm comissi o militar por imposição de serviço
aplicável n di spo .ição
dês te artigo, passando então à cntcgol'ia do voluntários.
Art. 2:3.0 O serviço do comissão militar nas colónias
dá aos sargentos
do cxórcito metropc1iluno os . eguiute
direitos:
1.0 Pnssng(llU para si c para suas famílias nas condi<;:01'1; do decreto n.? 12::.!00, do 27 do Ag-o:-to de lH:!G;
2." Ajuda do custo do ombarquc (lo ~OOt.) pll1'a o: e·
gundos sal'gpntOtl ( 1]( 2D08 para os priUllÍl'oo:; sarg ntos, paga cinco dias antes (lo ombur quc ;
3.0 Pagamento p( 10 Ministério
da Colónius,
por
conto. dos seus vencimentos.
(Ia pensão f[u' doi: nrem na
metrópole
às suas fnmll ias dentro t10~ Iimitc ntlinnt
fixados ;
4.0 Vencimento nos termos do n." 4. do .rtigo l:!.Oj
5. o Lil'<'Il<:1L grncioslt nos tt-t mos da !l'gishll:i\o gornl ;
G." Demora no Ministório (1118 'oI6nia!'i por um li .rlodo
do trinta dias por cndn ano do H rviço colonial quando
r 'gn'ssarem das olónias Jlor tt rem tr-nninudo
IS
11
courissões, sO :linda não tiV(Il'( m diroito à lil' 'II<;U 1-;1'I\('io. n,
( COlll \"cllcirnC'ntos ifl'unis aos qU!I pOl'(lch m no ta. itn I'
ç. O;
7.0 (101 0('11 <.:ito, imC'dintam
IIh' ao s '11 r grt,.
o
Jll'
tr<'>poh'. no casO d' hll\"01' YnCI~tlll':\, na guurnit.;,
cm
qUl rl'. idi:un qllllndo pllrtirllll\ para as c Ilúnin., i', quando
a nito !tuja, na )ll'ill\t'ira \'ng" que:'
di.., de (h qt1l' t •
nlllllll I'Olllplet:lllo o telllJlO da sua (Iomi· .. o;
.0 Contl1!r('1Il
para ('('ilos dI' r f'ol'lnl\ <lo t( mpo d
s01'\'iço nas ('oj{lllill com o aUllll'nto d, fiO por 1'1[110 P r.l
o sOf\'iço pr tado nn (luinl\ .'. '1'11111 I '( imor
ti r
por ('('uto nus rl'. tllntll. (Iolónill ;
9.0 AUllu'nto <ln 0,14 por (' 'nto do \ \11 ,iI \ IIto d· rlforlJ\a por ('ada Illll'io(!o d~, trillta (li (I
1'\ iç
010.
nilll, nlo !)(}(!I ndo pOrtllll, Plll ('n nl(rllm tal 111m nt
( ... 'cdel' 2~) por Cl'nto duqllll
ncillH nto;
ó

I

°
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10.° Ser considerado cm segundo lugar, na ordem de
condições de preferência para empregos públicos na.
metrópole, o serviço militar nas colónias, com bom comportamento e boas informações ;
11.° Preferência no provimento de empregos públicos
coloniais em harmonia com o respectivo regulamento especial, quando tenham ervido nas colónias, com bom
comportamento, pelo monos seis anos, não contadas as
percentagens,
§ único . ..:\.pensão a que se refere o n.? 3,° terá o
limite mínimo d 200~ (I o máximo de metade do vencimento que percebam nas colónias, c 6 obrigatória para
08 sargentos que tenham família a seu cargo.
III - Recrutamento de cabos, soldados, clarins,
corneteiros, ferradores e artífices
Art. 23.° As vacnturas
de primeiros cabos europeu
unidades do exército colonial s rito prconchidas :
1.0 Pcln promoção dos segundos cubos o aoldudos (las
unidade
da colónia quCl satisfnçam às condições exigidua
para a promo!:. o àq II ·I( posto no exército
m itropolitano ;
2,(1 Pt·I!). prim ires cabos (lo exército metropolitano
que. e oforeçam para comissão militar Das colónias;
3,° Excopciouulmcnt
, Jlor prim iros cubos do exército metropolitano
nom ado. por imposição
de serviço.
único, A~ di 1'0 içõ . (I sto artigo no aplicáv is ao
prcenchimeuto
d
"li 'aturas do prim ires cabos contram . tn d corn .tciro
i de clarins o de primeiros
cabos
f rrad rr ou artífic ,
\rt. ~4.o O
foctivos do segundes cabos (I soldados
nrllp u (la unida 1 (> 1'OI'lIla<'i'k do oxórcito colonial
orr o pr nchido
p ln oguinte ordem ti proforõncia :
1,° P lu mune bos a que S ]'01'1'1'0 o § :L" do articro f)l,° do rc eulam mto li rocrutumentu
l'(,l'i(1< nte
na
colóui I, p lo filho
ti l urop 'II. o 1'11 d '. cemlentoe
nu cido
r ilh n t
('ollllia I' p( lo n!to índIo
na

\ lIíl

'
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não pod rú porém recair nos cabos

a)
encontrar rm frcqüontando, COIU aproveitamento,
o' preparatório
para n admis ·[to à Escola Militar;
b) Durnute
O uno ti -vam mntricular
se pela primeira
vez no I'r<,p ratório
p.lra li adrui ; o h Escoh Militar:
c T ulu lU já obtido aprovação 110 exumo pum segundo

nrrreuto

miliciauo ;
toda a con lic;õe noce 'S{U'j s parn . orem
admitido no con .ur o p,tra cguudos nrg ntos do (l'llI,dro J> -rman nt j
c) I vam r admitido. à. Iroqüência <la prím irn Escola Pr p r tóri~ d
Iiciui Milicinnos.
d) H('ÚllUlU

1 s o que

png) doi
por,
'j irem

nllo podo

\ n-

I
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IV - Disposições gerais e transitórias
Art. 29," Os sargontos, cabos o oldados qu rog~' em antes de torminarcm
a sua obrignção
do R l'\'lÇOS
pOI' opinião das juntas
do saúdo provinciais,
"01'<o proRentes M metrópole !\ J unta do Sa údo das Colónias
tor110 os dostinos abaixo de' 'ignados, conforme a 01 inião
da mesma Junta :
1,° ,- oltnrão pnra a colónia onde
rviram, finda a liconça que lh R fur arbitrada. so lhes faltarem dezoito
mOROS, ou mais, para compl tarem a eornis: ão ;
2.° 8('1'[0 colocados noutra colónia se 3. ruforida Junta
for do parecer qut não dC\ m '"01 tal' li colónia donde
regrossn rum ;
:LO UPgl't'sstlr1to no ~lilli:'\tl'rio da Guorra nquel s a
qUC'1ll faltar menos do dezóito meses pura
comi. são O os quo forem julgados incapaz
de 'aúcIt' das Colónias do todo o '(,I'\'ic;o nn eolónias.
Art. :30,0 O pagalllE nto (las pensões
à fnmílias, por
intermédio
do Ministôr!o ela'
olónias, podo S I' disp mado quuuilo Os re: (lon áveia, olieiais,
nrgcnto:
l
mais
prncns, tomarem
pO!' (' '('rito
1)( rnnt \ as rc I' -ctiva
auturidudo
militares
o compromi: o II, II r 111 ter dil
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Art. 33.0 O serviço do comissão militar do pessoal do
exército ID(.tropolitallo sorã coutado o con iderado, para
todo o efeitos, como pr' .tudo nas unidade' da rospectiva arma ou S rvíço na metrópole.
Art. 34.0 O núm iro do oficiais o praças das várias
ela':
o postos do xército metropolitano
indispensável
par'l manter os efectivos do xército colonial sorti fixado
pio Milli.t rio da
olónins, om face das vacaturus que
e preveja ter de pI' ench 'r, o comunicado,
em tempo
oportuno,
ao Iinistério
da
ucrra, para os devidos
01 itos.
Art. 3;),0 ,.,TÜO é permitido o of rccimcnto nom a nom<,u<:llo por imposição de !-' rviço dos aspirnntcs a oficial
o " rg intos ajudantes
pura cornis ão militar na (;016um, .

\rt. 3G,o Em ca O de mohilização todos os oficiai o
pra.ças do xér ito metropolitano
ou dos extlntos quadro
oloniais resid oh' na colónia, qualquer qu<, seju a
II,
ituaç! o militar, . orão obrigados no serviço que om
ieualdad
d iircuust ucias lhes COInp -tirla na iuetró-

pole.

Art. :n,o
litnn qu

TI

araentos do exército mctropoencontrem nas colónias prostt decreto,
clnseificado do co-

tnn lo erviço qu ,Jlor
i 110 militar Jlotl arão . 'r reco!l(luzid?s
ó

m novas comisiva do um ano, nt o mA.'lmo d <l1HttI'O, deoi 1 t rmirwl' m nqll ln Ul qu n pncontrem, quundo
O r qu ir 1 1 I O _ fini t ~I'io da
'olónias o sC'j(l1ll ,I('citos
)
li
t r -im nto , d('poi do ouvido O Minist"J'io da
Sl'll

U('

nini

IErio da G~em - Rp~l' lIçío
Deoreto

N. o tendo

do ..\gOHto
eomis

sido li 'nda~

d( t n~t,l. a

:to pam

todo

o

n,O

G biu t.

13:334

no d

IPl'atiti

cargo

a

'('1"(

to n.?

,I

'IIt,:IUI

1:?:lG4, d 21
couian lo u

p lo 1 cr 'to

criado

fôrçu d ld n." ll:Gf>l), do [> ,I, .Julho ti ]C):! i,
quanto n' o fõr puhlicadu a tab -la doíiuitiva .
U ando da Iaculdadr
clulI 1110 C'OIl -ru o 11,° :1.0 d artigo :3.0 (lo decreto 11.° l:!:i 40, d0 2\) ,II TU\' ombro d
1{l2(i, 'oh proposta do' )Iilli ti') 11 tod
fi
li P rtio

çõos:
Hei

por b m

li ser tar,

.
parn vul

l'

1 W 1 ·i,

guin to :
A (,tigo 1,o

\

decreto n,o fi::? l

2.'

d) do

.• 'érie
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o do .rcto 11.° 1 ~:1(j,1, <lu 21 do

o

or to n.O 13:367

f. Jt d fncili lad

n qu a re-
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a (lo ortc,

smos,

150;

O

cqui-

er:'l (Ippo it:l!la na A~ ncia
oh II rnhr icu (lo nrtico :,.0
qui it ula, pai" a Direcç: () , .
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Quadro a que se refere o artigo 91. do regulamento de disciplina militar, respeitante ao exército
0

Penas

aplicáYeis

a. Dlilit.ares
•

(a)
(b)

.
.

Até 10 dias
Até 10 dias
Até 30 dias
De 2 até 6 meses

. • . •
agravada
. . . • ••

sargentos:
Admoestação
Repreensão .
Detenção .•.•......•..
Perda de vencimentos (gratificação) •
Prisão disciplinar.
• • . . • • . .
Prisão disciplinar
agravada
•
Para cabos:
Admoestação
Repreensão .
•
Guardas
..••.•...•••.
Detenção .•.•.•..•.•.•
Perda de vencimentos (gratificação) •
Prisão disciplinar.
• . . .
Prisão disciplinar
agravada

(a)

(a)

(6)
Até 10 dias
Até 10 dias

(6)

soldados:
Admoestação
Repreensão .
Quartos de sentinela.
Faxinas
•
Guardas
• •
•
Detenção •.....••.•.•.
Perda de vencimentos (gratificação)
Prisão disciplinar .••.•
Prisão disciplinar agravada
lal

(a)
Até
Até
Até
Até

(b)
20
20
20
40

Até
Até
Até
Até

dias
dias
dias
dias

(b)
Até
Até 40
Até 30
Até 30
Até 60

dias
clias
dias
dias

(a)
(b)

•

os empregados

Admoestação (o)
Repreensão
(b) • • • •
Multa (c) . . . • • . •
SUHpensão (d). • . • .
Despedimento
do serviço
tcrm(:~

(a)

(a)

(a)

(b)

(a)

(bl

(b)

Até 15 dias
Até 10 diai
Até 10 dias

Até io dias
Até 10 dias
Até 5 dias

20
20
20
30

18 dias

Até
Até
Até
Até

(lias
dias
dias
dias

8

15 dias

15 dias
20 dias

15 dias
10 dia~
10 dias
15 dias

(a~

(a)

(b\

(b)

Ad8

Até 8
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 15 dias
Até 20 dias

Até
Até
Até
Até

dias
dias
dias
dias

Até
Até
Até
Até

35 dias
25 dias
20 dias
30 dias

(a)

(a)

(a)

(b)

(b)

(b)

(b)

Até 2
Até 12
Até 8
Até 30 di3S
Até 20 dias
Até 15 dias
Ató. 20 dias

Até 2
Até 12
Até 8
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 15 dias

--

Até 2
Até 12
Até 8
Até 35 dias
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 30 dias

--

(a)
(b)
Até 5 dias

(a)

(b)
Até 8
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 15 dias

(a)

(b)

Até 3 dias

(b)

Penas aplicáveis aos Indivlduos não militares n(m equiparados a militares,

110'

(a)
(b)

(a)
(b)
Até 4
Até 10 dial!l

(b)
Até 6
Até 20 dias
Até 15 dias
Até 10 dias

(a)

~~?

(a)
(h,

Até 2
Até. 10
Até 6
Até 20 dias
Até 15 dias
Até 10 dias

~

Até 2
Até 10
Até 4
Até 10 dias

ti dada DOI termo. do. artigo. 10.·, 18.0 e 17.· dêste regullllUenlo.
ti dada DO' lermo' do. artlgOI 11.·, 19.· o 28.· dêste regul&111eDto.

A admo".tatlo
(b) A repreoDolo

Para

(a)
(6)
Até 5 dias

(a)
(b)
Até 5 dias
Até 5 dias

(a)

Até 2
Até 12
Até 8
Até 40 ·iias
Até 30 dias
Até 30 dias
Até 40 dias

Até 2
Até 12
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até 30 dias
Até 60 d~as

Segundo
comandante
do regimento,
ofleJuIR superfores sub-chefes de eat.abaleetmoutoa ou reparti- Comandante
de batações mihtares e chelhão, grupo de batafus de secção
dOI
rJa8 ou osquadrõemesmos es tabeleeí
e n c o rporados, code eommentes ou repar-timandante.
de bat~ Comandante
pauhia,
b atarf a ou
ções e sub-chefes dos
rla ou companhia
esquadrão
encorpodibtrltos do recrutaIndepend-ntes,
eH
radoa,
egundo comente, comandante
ptrãos -ub-ch- fes di
mandante
do comde grupo do bataestabeh-crmentos
01
panhía IndependenIMes, bataria. ou es.
repartições
mí.l+tate, e auto idados mi.
quadrões,
sogundo
N'S
e sub chefes d
lltares a qua se recomandante de batadlatrf tcs de r9~'ruta·
ferem 08 al'tlgo.1 Oll ••
lhão Independente
mento, comandant4
e 1U8.· dê.te regu·
comandante
de e8~
de tôrç&s e au'ori·
lamento
quadrllha
de aero.
dade.
mllltareo
,
náutica militar, uo..
que se refere o .rmandante
de bata.
Ugo 102.· dêste re·
Ihão, não enoorpo.
gulamellto
rados, e autoridades
militare.
a que .e
refere o artigo 99••
da.t. regulamenlo

(M

(b)
Até
Até 40
Até 30
Até 30
Até 40

8

do

(a)

(a)

(a)

disciplinar

Comandante
de rpgl.
mento, comandante
do grupo de bata.
rla.s a cavalo, chefes de distrito.
de
recrutamento,
eomandante de bata ..
IMo índcpeudente,
comandante
do g ru ..
po de e'qundrllha,
de aeronáutlua mllttar e autoridade"
militares
a que lIe
refere o artigo 101..
dêote regulamento

Até 8 dias
Até 8 dias
Até 10 dias

Até 20 dias

Para

Para

da competência

Oomandante
de brtgada de eavalar ia ,
Iuepectcree
c coro ..
Comandante dc região
nál s
comandantes
militar o comandanMinistro da Guerra e
militares
de Iocalttes A autoridades micomandante em chedades a. que 80 refelitares a que 80 refe do exéreito
ri' o artigo 97.0 dêbtt'
fflre o artigo
9S.fl
reguarnento
e dtdêst.o regulamento
rector- do serviço automóvel milHar

renas

Para oficiais:
Admoestação
•
Repreensão.
. •
Prtsão simples. .
Prisão disciplinar.
Prisão disciplinar
Inactividade
. .

Limites

nas repartiçlles
• .
. •
. .

(e)

ou estabelesimentOIi

~ Ministério

Guerra:

POt· quem são aplicada,:
Pelas autoridades militares do exér ·to ou chefes dc serviço sob
.
dens d'~rect as os delinqUentes
CI
•
cUJas.or
servirem, cotno preccltua
o artigo 49.· deste regulamento.

to ·a~~~~·!;Ç.ll~ê~t~a~Oagn?;mell
ter,!,os dOI )a~l~o 49.~ dÔ.te reglllomonto._
(b)
0.- •
oSI'o lmonlo do .C1'Vlço ti (ello
•

~

U

Para

empregados no exército ou ao serviço do exército
os indivíuuos

qu.e. forem contra4ados

Arlmoestação (a)
Repreensão
(b)
Multa (c) •
Prisão (f) .•

ou constrangidos

a prestar

Por quem são aplicadas:
Pelas autoridanes militares do exército
cujas ordens directas os delinqUentes
o artigo 49.· dêste regulamento.

serviço no exército:

ou chefes de serviço sob
servirem, como preceitua

A repr~en.lo
II dada no. fermol do artigo 44.· dê.te r~gul.mOllto._
(e) A multa é .pllcada nos termo. do ,,,·tlgo 45.0 dê.te regulamento.termos do artigo 47.· dê.te rogulnmcn10._
(f) A prl,ão é efcelnndl\ em oou1"orllllJIIOOdo artigo 4.~.o dê.te rogulamento.

(d) A ou.penaRo'

aplicada

DO!

RECO~PENSAS
Ao Ministro

da Guerra

compete:

a que se refere o artigo 97.· dêste regulamento

Aos iuspectores

. Louyar em Ordem do Exército ou mandar louvar em ordeJ1l de estabelecimento
mih.ta!', unJdade ou c.omando ~s militares que o mereçam, conceder-lhes m~nçõe~ honrosa~,
0
dispensas de serviço e as lIcenças a que 8e referem os artigoS 72. e IC.· dl:!ste reguI
Dto, tê tl'inta di .

.

,

es e autoridades
Aos comandantes

de região militar

compete:

Aos oficiais superiores
autoridadp.s

a que se refere o artigo 93. dêste regulamento

a que se reft3ro o artigo

que o me-

101. d~8te regulamento
0

Louvar em ordem da unidade, estabelecimento
ou reparti~1to os individuos. sob as
suas oruens que o mereçam, conceder-lhes menções honrosas, dlsp~usas ~de servI20' ,até
quatro em cada trinta dias e as licenças a que se referem os artigos 12.· e 75. deste
regulamento,
até dez dias. '

LOUV.3: em ordem da região ou mandar louvar eOl ordem de unidadc, estabelecimento milItar ou comando, que esteja sob as suas ordena, 08 militares que o mereçam,
con.ceder-ll!es mençlles honrosas, dispeneas de serviço e as licenças a quo ee referem os
artigos 72. e 75.· dêbte regulamento, até trinta dias.

Às

compete:

Louvar conceder menções honrosas e dispensas de serviço aos indivíduos
reçam pert~ncentes à unidade ou estabelecimento
em inspecção.

dal!l unidades

competc :

LOl1var em ordem de batalhllo ou grupo, quando estes t\stejam separados das u~idades a que pertencerem,
OS seus subordinado~
qu.e o m?reçam, o?nceder-lhes mençoes
honro~as dispensas de se '''0 até duas em catla trInta dIas, e as licenças a que se refe,
rVI) ,
é . d'
rem 08 artigos 72.· e 75.0 d~ste regulaml:!nto, at> OltO las.

compete:

õ

~ouvar emd?rdem os militares seus subordinado! que o mereçam, conceder-lhes menonro s3s, lsponsas de serviço e as licenças a que se referem 08 artigos 72.0 c 7õ.·
d el!lte regu l amento, até trinta dias.
Ç,es

Aos comandantes
Ao comandante

da brigada

de ca\"alaria

e ao director

do Serviço Autom6vel

Militar

de companhia,

el!lquadrão ou bata ria compete:

Louvar em ordem de companhia os seus subord~nados que o ,?",-ereç~me conceder-lheR menções honrosas e di 'pensas de serviç.o, até treS em cada trlflta dias, e p~opor a
concessão da licença a que se refere o artigo ';"2. dêste regulamento, até cinco dias.

compote:

0

Louvar. 011 mandar louvar em ordem de unidade ou el!ltabelecimento os militarr.
seus s.ubordmados que o mereçam, conceder-lhes mençlles honrosas, dispensas do serviço
e as hcenças a que se referem oe artigos '12 .• c 75.0 dôate regulamento, até vinte dias.

É
doutrina

ex.tensiva aos indi\"ídu
consignada nos artigol!l

:l

que. se referem os artigos 41.0 e 42.· dôste regulamento
0 do IDeemo regulamento.

71.~e 75.

a

.

Pnços do GO\1(1tnoda Repú.blica, 1 ele D(\z('mbro do 192&,- O Ministro da Guerra, Joeé E.~te1'l'8 da Concel'~t1o,Ma8carenhas. - O Minietro da Marinha, Fernando
Augu8to Pereira da Sil1ia,

•
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nadas pelo Mini itro do Comércio e Comunicaçõ
, por
intermédio da Admini 'tru<,:llo G oral dos Correio
0'1\·16grafo"
não sendo executórias
pelo pessoul telegráfico
quaisquer
determinações
que 11 o sejam promulgadas
pOI
esto meío.
§ 2.0 Cumpre aos empregados tologrúficos fazer coo
nhecer aos portadores ele tolcgrmnas oficiais a diferença
quo existo entre os telegramas
oficiais do serviço interno
o os que, tendo a me ma. dcnominnção no serv i<,:ointernacional, apenas podem ser expedidos
por limitado númoro do funcionários,
no regime da convenção internacional em vigor.

......

. . . . . .

...

. . .. . ..

..

.

A rt. ~O. o 1 enh um funcionário
ou nutoridud
podo expedir, como oficiais, tolograrous
ql! trut 11l do a unto
<{ue não
teja compreendido
lias sua utrihuk- I' Il" ai ..
Art. 21.° Os telcgrnnn s oficiais ficam suj .ito IIS J' ,grua ostabelocldu
pura. o pnrticular:
, com ti e: C pçõos os tabolcoida
neste regulurnunto,
com portam
operações accssórins dêstes, incluindo U Ilrgl" icin ( I)
DO
casos do ~f'gurall<,:a pc sonl, ou quando II tlficnr m
P( rigo na c tar;, o ou na Ioculidude ondr ela • tejn
tab 1(· 'iua, não comportando
porém a de re po ta pn~lI,
nem pvdl>nclo, 'grôl"tllllcut , ter o {,llrilctt'l' Jl tl·ll'grnmll
marítimo •.
~\J't. ~2.0 Todo o t(\lt'grllllla oficial <1l'\'( contt'r a m
ÇIO 111 legl'a na oli.;ial»
ou aolil'ial» o ('1' I It nti do eOIll
o sêlo ou ~incto da r pnrti~1 o 011
funcioJlúri
1)( di·
T

ao

dor.
O Hinul

<ln autonticidlHlo
nfto !'I(\ transmito.
l;~di pcmwuo o t'c,lo C)1l11udo n lIut('nlic'i(l: d<,
dn. as~inatllJ'a não oft'I'I":I dÍl\'idllH p('lo COU,,! ('iuH'nto C)U
hnja do
-pedidor ou p~l:t npn'l! ntne. o de .doeullH IIto
bnstuntc.

§ único.
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Art. 2G.o Os t legrama
que não sati fiz rem lIO deartigo 2~. o fi :?5.o deverão er roeu udos,
exarando II no original do telegrama li oguinto declaraç o:
.
t rminado no

• R cu: da
tran mis.
como oficial, nos termos
d artigo .. , do r ....ular nto das corr spond nelas
tel grúti
,. (A iuaturr, o mure de dia da estação).
<

O origin 1 do t ) gr ma li im r cu. ado será entregue
no fuucionário
qu o pr ,t ndeu faz 'r xpedir. 'o O~o
insi til' na o. p di<:l1ocomo oficial devorá e crever no original do telegrama, apó a dccluraçl O do chefe da estação, o ~('''uintn:
eInsi to pel transmi no como ollclab . (Data o assinnturn) .
•O

t

iiuldos
imu!tfL-

~86

2. 0._ Provas de classificação
Provas

pacíata obrigatória

1.°_ Curso de engenharia

Matemática

m c nica (r

doi problo-

1uI; "

ma ):

triângulo
curti'

innn

t'1~I"iI'O

e pular

1'(' tãngulo
.
. 'I'ruu tormaç o do

d umn ou mni

ub-

. lu-

p r l' rt

i

pli
d

iu r

-ntr

d

•
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Cjll:tUOO
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li

tcmp

rntura ;

... - Curso de artilharia

ma) :
r tãn 1
r . 1ran Iormaç o
onjuuma ou

1

ai

n·
P r part

.

ln-

r

o
b
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c) Termoqulmica;
Equilíbrios químicos;
e) Estereoqutmica ;
f) Funções da química.
d)

3.o - Curso de cavalaria e infantaria

Matemática

(resolução

de um problema):

Resolução de triângulos esféricos rectangulares;
Sistemas de equações lineares;
Derivadas;
Coordenadas cartesianas e polares; transformação
de coordenadas;
Recta e plano;
Cónicas;
Tangentes e normais às curvas planas.
Flsica (resolução de um problema):
a) Principios fundamentais da mecânica e da gravi-dade;
b) Calorimetria;
c) Termometria;
d) Termodinâmica;
e) Leis das correntes eléctricas; seus efeitos;
f) Electromagnetismo;
induçõos ;
g) Métrica da. mecânica e das grandezas eléctricas.
4. o -

Curso de administração

militar

Contabilidade e esc1'itU1'açl'lo (resolução de dois problemas) :
a) Contas correntes simples e do juros recíprocos;
b) Juros e descontos. Taxas médias e vencimentos
médios;
,
c) Câmbios e arbítrios;
d) Sistemas monetários e moedas dos diferentes países;
e) Aplicação
dos diferentes métodos do escrituração
comercial e processos do execução.
Processos gerais de análises (resoluçí
blema) :
a) Principais operações analíticas ;
b) G ravimetria ;
c) Volumetria.

O

de um pro-
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Prova geral facultativa
Exercício
de redacção em língua francesa, inglesa ou
alemã, à escolha do candidato,
sobre um tema singelo
e vulgar.
A prova será. prestada,
quando os canditados
juntem a declaração
ao seu r{'qucrimento;
a cota obtida
constituirá
a primeira condição de preferência
em igualdade de classificação nas provas obrigatórias.

Ministério da Guerra -

a.a Dirrcçãn

Geral- E,lado Maior do Exércllo

S, rçáo de Carlografia

XXI) Que, tendo em atenção as condições especiais
em que so realizam os trabalhos de campo da Secção de
Cartografia
Militar do Estado Maior do Exército,
seja
confNiua
aos chefes da secção, brigadas
O equipes a
competência
disciplmar estabelecida nos n.OS 99.° e 102.°
do regulamento
do disciplina militar,
a qual será aplicável ao pessoal nelas encorporado
para efeito dos reforidos trabalhos,
mesmo quando õsso pessoal não tenha
o seu quartel no preciso local em que as referidas entidades se acham alojadas.
Ministério da Guerra-

P

Dirrcção Geral- E'lado Yaior do Exército
P RI'partição

XXII) Instruções provisórias
sôbre o fornecimento,
guarda e conservação
do material de administração
militar
1.a As unidades o E'stabelecimontos
militares
só serão fornecidos
pelo Depósito Geral do Material do AdministJ:açilo Militar os artigos a que tenham direito para
o SNVlÇO de mobilização.
Êste fornecimento
efectuar-se
há om face da requisição oru triplicado,
assinnda pelo eousolho administrativo
o nut('ntica(!a com o sõlo cm branco.
2.:1 Quando qu:t1'IUl'f artigo dp material de admiuístração militar sofrer dotcriorncão, dn, quul resulte ficar
o lU(,SmO incapaz do continuar u sr-r utilizado no sorvi<;o
a quo se dcstinaya, lnvrur-se há o respectivo auto justificativo ou do inve tigação para o apuramento
de res-
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ponsabilídndes,
em harmonia
com o artigo 24.0 do regulamento da administração
da fazenda militar de 1864,
o qual será seguidamente
enviado à Direcção do Serviço
de Adminiatração
lUilitar, 3. a Repartição,
para ulterior
resolução.
Os autos acima referidos somente terão lugar em acto
de inspecção ou fiscalização, a fim de que o encarregado
de qualquer
destes serviços possa nêles tomar parte,
exceptuando-se
apenas
destas disposições
os casos de
inadiável
e reconhecida
urgência,
os quais devem ser
sem pre convenientemente
justificados.
3. a Considoram-se
artigos absolutamente incapazes os
que, não satisfazendo
pelo sou estado ao fim a que se
destinam, não forem susceptíveis dc'reparação
ou quando
a importância
do conserto de que careçam seja superior
a 3/4 do seu custo em novos.
4. n Os artigos julgados
incapazes,
depois do autorizado o abate à cnrga, ficarão à disposição da Direcção
do Serviço
de Administração
Militar, 3. a Repartição,
a fim de lhes dar destino segundo as eonveniõncias do
serviço o os interêsses
da Fazenda.
5. n Não serão recebidos
pelo Depósito
Geral
de
Material
de Administração
Militar,
ficando, portanto,
sem efeito o seu abate à carga, os artigos quo não estejam om condições de so poderem conhecer o seu formato
primitivo ou do, pela reün ião das suas partes,
se poder
verificar a identidade dos mosmos.
6. a Sempre
que se reconhecer
que quaisquer
dos
artigos dados por incapnzcs merecem conserto, será êste
feito por conta do conselho-administr-ativo
da unidade ou
estabelecimento
militar que houver julgado a sua incupacidade, a cargo do quem ficarão também as dospcsas resultantes do transporte
dos artigos dados indevidamente
por incapazes.
7. a Quando qualquer
artigo necessitar
de roparação,
serú esta feita na local idade o paga 1)('10 fundo t,lt> diversas despesas
do conselho administrativo
da unidade ou
ostabelccirnento
militar a quom O mesmo artigo estiver
distribuído,
quando não haja vorbn especial destinada a
ôsso fim. Quando a rcparaçüo
não puder S(,1' fr-ita na
localidade,
poderá o conserto S0r requisitado ao Depósito
Geral do Material
de Administração
Militar, por intormédio da Direcção dos Serviços da Administração
Milítar, 3.a Repartição,
devendo fi sua importância,
bem
como a do transporte,
ser paga pelo referido fundo da
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unidade ou estabelecimento
requisitante
ou pela verba
especial que tiver sido destinnda a êsse rim.
Os artigos de material
da administração
militar
que, porventura,
tenham do ser entregues no Depósito
Geral de Material de Administracão
Militar, por desnecesscí.rios nas unidades
ou estabelecimentos
militares,
quando para isso estejam
autorizndos
os respectivos
conselhos administrutivos,
só serão aceites quando estejam em condições de novamente ser distribuídos.
Em caso contrário
devllrão S0r prõviamonte
reparados por conta dos mesmos conselhos administrativos.
9." Não serão permitidas
tr-ansferências
de artigos dematerial de administração
militar, de umas para outras
unidades ou estabelt'cimontos
militares, sem prévia autorizac;i'lo da Direcção do Serviço de Administração
Milital', 3. a Repartição.
Se, porém, em conseqüência de circunstâncias
oxtraordinárins, tal facto se dor, não se furi alteração
nas cargas sem que sõbre o assunto tenha sido tomada
por
aquela entidade qualquer deliberação.
10.& Todos os conselhos administrativos
enviarão QU3.drimestra.lmente,
em triplicado,
pum ofoito do conforência, à Direcção
dos Serviços da Administração
Militar,
3.a Repartição, a parto de alterações ocorridas no material do admiuistrução
militar o utó 31 do Janeiro, tamMm cm triplicado, um mapa da carga referido a 31 de
Dezembro do ano anterior.
Depois de feita a conferência,
os duplicados
o triplicados serão devolvidos às respectivas
inspecções do serviço da adminiHtr:u;!\o militar. as quais por sua vez onviarão os triplic dos aos conselhos administrutivos.
Os con. olhos admiuistrativos
não dependentes
do comandos do regiões militares
ou (lo govemos
militares
en,:iarão somente cm duplicado os documentos acima refendos.
Quando não haja movimento
na carga, será a parte
de alternçõos substituída
por uma declaração
nesse sentido, considerundn.a
as nnldades ou ostabcloeimontos
militares que a remeterem
como hav ndo sido aceito como
boa, decorridos
quo srjmu, após a data da remessa da
mesma, os seguintes períodos de tempo: vinte dias para.
as unidades
o estabolcéimcntos
do continente
e trinta
dias para os das ilhas sdjaceutes.
Os documentos
do que trata êst número não precisam de ser acompanhados
de nota do remessa.

s.a
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Ll ." Os conselhos
administrativos
que tenham material de administração
militar em quantidade
superior
às suas necessidades
on que não possam guardá-lo convenientemente
assim o participarão
imediatamente
à Direcção do Serviço de Administração
Militar, 3.:; Repartição, a fim de se tomar as devidas providências.
12. a São da competência
da Direcção dos Serviços da
Administração
Militar, 3.a Repartição,
os assuntos
roforentes à recepção,
distribuição
e inspecção
de todo o
material
de administração
militar,
em harmonia com o
n. o 7.0 da circular ela Repartição
do Gabinete do Ministério da Guerra n. o 58, de 26 de Outubro de 1926.
Em cada região militar, Governos Militares de Lisboa,
Madeira e AçOres, os assuntos acima indicados devem
ser tratados por intormédio das respectivàs
inspecções e
delegações de administração
militar.

XXIII)
Que não estando
ainda oficialmente regulamentada a maneira de registar os artigos em falta nos
componentes
das colecções cm carga às várias unidades
o convindo que todas as unidades
procedam
da mesma
forma e sendo também conveniente
que as companhias,
esq uadrõcs e bata rias escriturem
as suas cargas discriminando
os artigos componentes
das colecções,
o que
não lhes é possível fazer, sogundo o actual modõlo 7 da
Ordem do Exército li. o 23 de 189:3, se observe o seguinte:
As faltas dos componentes
nas colecções do artigos
de material de guerru das unidades paSE'UOI a ser registadas em Iôlhas d» morlêlo I ou modelo II, passando
a
escrituração
dos mesmos artigos em carga às companhias, esquadrões
ou butarias
a SOl' feita em fõlhas do
modêlo III, quo substitui. na escrituração
de material de
guerra,
o modêlo 7 da Ordem do Exército n.? 23, de
1892.
As folhas modelo I e modêlo II deverão ser colocadas
junto e a seguir à folha da colecção a que dizem respeito o os movimentos
de oscriturução
serão rubricados
pelas entidades devidas.
Empregam
so as fõlhas modôlo I ou modõlo II para
O registo das faltas nas colecções,
conforme se torne mais
vantajoso
um ou outro dos modelos.
As fõlhas modõlo I convirá empregar
para colecções
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comuns a diversas companhias,
esquadrões
ou batarias,
complC'tando-se à pona, quando so trate do improssos, os
dizeres e trac;os segundo o número de componontes,
como
se exemplifica no modõlo. A folha modêlo II será de emprêgo mais vantajoso para o rogisto das faltas nas colecções quo tenham um grande número de componentes
ou
que p('la sua qualidade não ostejam em geral em carga'
senão a determinadas
companhias,
esquadrões
ou batarias) como sejam as oficinas, caixas de reserva de armamento,
etc. Neste caso terá de SOl' adoptada
uma
fôllla do modelo II por cada companhia,
esquadrão
ou

hataria,
A fõlha modelo III que é destinada no registo de material de guerra. nas companhias,
esquadrões
ou batarias deve ser também adoptada pelas diversas entidades
que não precisem usar as fõlhas de carga do modêlo publicado na Ordem do Exército n.? 8, de 1910, que indica
a distribuição
por companhias,
dependências,
ctc., devendo as que procisarem
adoptá-la usar como fõlha auxiliar do faltas o modelo II.
Como boa prática podem indicar-se na folha modõlo III,
a seguir à designação
do modelo. algumas características ou qualidades
do alguns dos componentes
para de
pronto serem reconlwcidos.
Exemplo:
Cantil M/g01 (de
aluminio). ~Iarmita M/915 (ferro esmaltado).
Nas companhias,
esqundrõ 'S, bntarias,
distritos
de
recrutamento
e resorva,
estabel0.cimontos
militare!'! ou
outras formnçõos indopondentl's
deverá também ser usado
como folha auxiliar o modêlo n, tornando-se
dispensá.
vel qu:u~do so empregue o modelo III, acima indicado,
como única fôlba do carga . Esta dotorminação
deverá
achar-se em vigor em 1 de Junho próximo futuro.
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(a) .,.
o

i

l-I.

mj913

Adicional

lt fôlha n.? •..

.

licação destas por companl

....

"

Ouserl'açõe8

8.a

~
-e

e,

..a
o

~
-o

e

"

rn

-

15
9

1

10 -

1

5
5

24
13
11
1

1."

2.11

A'"

m

-I

1

8

-

26
9

8

1

8

1

35
17
16
10

15

-

8

1 28

15

5

ao

c.

_- _- _- - - _-

-

-

A

1

-

10

-

-

-

12

Entregues incapazes na C. R. E. do A. E.O. R. n.? .••
F .... pôsto
Recebidos do D. G. M. G."_ O. R. n." •••
F ... , pôsto.
Enviados a menos com os equipamentos
aumentados nesta data O. R. n.? .. ,
F .... -pôsto.

I
Formato

da página

O,m40 X O,mso.
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MODELO I
Regimento
Faltas

de

(a) ...

nos equipamentos n.s l-I.

m/913
Adicional

Designação

Acoaaõrto«

1tfovimenlo

---- ...
Dia

de tenda mjl!13 (001.)

Ano

1."

2." 3." <l.'

5.'

..a

S."

o

--1-----------------------------1

31
»

28

-Iane iro

1925

»

»

»

Fevereiro

»
»

Faltas do antecedente
Abate-se à colecção.

2

_
2

30

Junho

»

31

Dezembro

»

Ficam faltas.

»

"

2

Ficam faltas.
Aumeuta-se
à colecção
Ficam faltas.
Abate-se à colecção

»

_

2

I
(a) Rubrioa do comandante

6

6

1
3 9

7

6

6

4

9

7
5

6

6

4

9

2

3
3
3

4
4
4

3
6

6

4

9

3

2

4

S.4

4.&

5.A

6.A

7.& 8.11

4

41
8
33
3

4
4

~

'8.,

'"
~

.

21
20

36

2.n

La

'"

3

9
7
j

9
6
3

7
7

em que se dão movimentos

I..

Cantis m'9 G

~.,

Mil.

dos componcutcs

I------------~·--------~------

Datas

3
1
2

1

5

1 3

5

2

esquadrões

ou bntartas

.,
~

I

Ctuturêes

1.'

2." 3.'

4." 5.'

m '912

G.a 7.'

ta

3 14 1

2

3

26

3141
38- 6 1

2

11

15
2

8

2

23

IJ~..
8."

6

1

6

8
8

6
6

8

2
2

8

2

8

2

-g_

Õrn.

_

16
10

3

destas por companhias,

------------_/~--------~--

3

3

de faltas e Iudícnçâo

8

S

----~----

Panos de tenda m/902

1."

2." 3." 4..'

1 26
9

1 10 -

1 35
17
1 16
10

1 10 1 5
15

2

1 28

15 5

2

5

ii.'

8 15

G.'

-

7.'

8.'

7

8 15 5
39565

7
4

~.,

'2,

7

~

sl "

5

4

5

5
5

4

7

5

__ --------

L'

2." 3.'

2

1

55

5.·

6.'

7.·

8.'

~.,

-g_

~

1

2

4

1

1 2

6
6

1

15
9

7

3

24

3

13
11

7

1

4

3

7

6
4

18

54

4.'

~CIJ

12

37

~

Porta cartuchos m/912 (E)

43

17
565

1
1 2

4

6

2

3

1
12

Entregues incapazes
O. R. n.O .••
F. ". pôsto
Recebidos do D. G.
F .... pôsto.
Enviados a menos
aumentados nesta
F .... ·pôsto.

na C. R. E. do A. E.1\1. G.a_ O. R. n.? •••
com os equipamentos
data O. R. n.O ...

ou chefe •.•
Formato

Escriturado

11fôlha n." ••.

o modêlo para exemplo " . Tem verso.

da página O,m40 X O,mSO.
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(a) ...

Regimento de ..•
Faltas nas oantinas 6 - O. m/915

..

Movimento

8

ec

o

c,

8

"
....

".. "~ ::"
""
~" :§" .~
~
"
O
O
"" ,"'"o
õ

Ano

Jl[ês

.. ..'"~
.;;;

..

o

..

d

P<

1
31

Janeiro
:Março

1924

31
31
31

Dezembro

))

»

1925
»

»

»

Agosto

))

»

»

))

.

,.
))

Julho

30

Novembro

»

31

Dezembro

»

Faltas do antecedente
Abate-se à colecção

(a) Rubrica

Idem, itiem
Fieam faltas.
Aumenta-se
li. colecção.
Ficam faltas.
Abate-se à colecção
Ficam faltas. . . .
à colec~
Aumenta-se
ção.
Ficam faltas.

Escriturado
35-1926-19!7

c

Q

õl

~

:!

o.

..

~
o.

-

- 1

1

-

:!

a>

a>

Lo

'"

2
2

-2

-

Lo

.;:;

o

t:

.:i

...... """..
;e

.o

"" "
'"
~ 5"
r.."

-'" -

o
e

-

-

1

- - 2 - 1
- - - 1

-

-

1 - - - - 1
- - - 2 ~ -

-

2

-

-e

.. ....
."

- - - - 1 - - - - - 2 - - - 1 - - - - 2 - - - - - 1 2

..
2

'"

2

-

;e"

"

-

1

~g.
" @""
"'«
a>

-

1 -

«

1

Adicional

em que so dão faltas e movtmoatos

~.,
õl
""
" E ":! """ '" "
'""'
::'" .~ "
o.
""""c.. ..." '"'" ] S "
'"'"
-:.;" ~ 8"
"
10
""
~
...
."...
p;

-

-

dos componentes

....

õ

3

-

1

1

- - 2 - - -2 - -1
-2 - - - 2 - - - 1
- - - - 1
2 - - - -

c,

M

'"'"
;(;

""

Z
"..

'"

«
o.

:!

." " s ..
= ..'" """ ~
.o
.. ..
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Ministério da Guerra - Direcção do Serviço de Administração llili'ar
3. II Reparlição

XXIV) Tendo a 2.3 parte da disposição 6.a da circular n.<I.16, de 25 de Outubro de 1911, da extinta
7. a Repartição da 2.:1 Direcção Geral da Secretaria da
Guerra, sido alterada pelas disposições do regimento do
Conselho Superior de Finanças, de 17 de Agosto de 1915,
que de futuro as condições constantes dos cadernos de
encargos devem ser sempre transcritas nos contratos
definitivos de arrematação, ficando assim nula e de nenhum eleito a disposição acima citada na parte referente
à não transcrição do caderno de encargos.
(Cirular n.? 2, de 2 de Março de 1927).
Ministério da Guerra - Direrçã. do Seniço de Administração Militar
ta Hepartição

XXV) Que as rações de reserva sejam consumidas
no prazo máximo de três meses a contar da data em que
forem recebidas pelas unidades.
O excesso da. despesa dos ranchos cozinhados com
rações de reserva sobro a média dos cozinhados com víveres normais deve ser levado em conta além do limite
da dotação estabelecida para cada praça.
(Circula.r n. o 4, de 8 de Março de 1927).
XXVI) Tendo algumas unidades atribuído a unidade
quilograma às quantidades fixadas para legumes secos
constantes da tabela n.? 1 a que se refere o decreto
n." 12:949, do 16 de Dezembro de 1926, publicado na
Oteiem do Exército n.? 1, 1.:1 serio, do corrente ano, que
as referidas quantidades são expressas em litros, tal qual
como a tabela n. ° 7 do regulamento para o abono de vencimento às praças de pré do exército de 3 de Março
de 1904, visto que o comércio local, onde na maioria
dos caf;QS são adquiridos os legumes secos, vende estes tornando por unida.de o litro e não o quilograma;
mas, sempre que às mesmas unidades convenha fazer o.
cálculo com u equivalência em quilogramas, recorrerão,
nesse caso, às tabelas de que trata a circular n.? 30, de 27
de Novembro de 1913, publicada a p. 947 da Ordem do
Exército n." 19, do mesmo ano.
(Circular n.? 5, de. 8 de Março de 1927).
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Declarações

lIinistério da Guerra - t.a Direcção GeralI.a Secção

2,& Repartição

I) Que o grupo de trem D.O 1 passou a te l' a sua sede'
na Póvoa de Varzim, desde o dia 28 do mês findo, porfalta de alojamento no Porto em vista da próxima escola de recrutas.
Ministério da Guerra - 3.8 Direcção Geral- P

Rpparlição

II) Que é no orçamento do Ministério da Guerra para
1926-1927 que tem de ser escriturada a verba de16:000.000t$ de que trata o decreto com fôrça de lei
n.? 13:202, de 25 de Fevereiro de 1927.

Recti ti CD çôes
N a Ordem do Exército n. o 15, 1." série, de 1 de Dezembro de
1925, p. 988, 1. 42, onde se lê: "três meses de encorpo ração no
exército activo ou na armada .., deve ler-se: «três meses de permanência numa unidade do exército activo ou na armada, depois
da sua enco rporação»; na p. 992, L 18, onde se Iê : «§ 1.0 e § ~.o»,
deve ler-se: ,,1.0 e 2.·,,; na p. 1022, 1. 14, onde se lê: "OS vencimentos correspondentes
aos postos que tiverem», deve ler-se: ((OS
vencimentos
a que tiverem direito pelos diplomas que lhos confiram u ,
Na Ordem do Exército n.s 16, 1." série, de 3l de Dezembro de
1926, a p. 1155, linha; 1, onde se lê: "S. Sebastião de Giesteira
e anexa Nossa Senhora ria Boa 1<"'.13",
deve ler-se: "Nosso Senhora
da Boa Fé e anexa S. Sebastião da Gíosteira».

Abilio Augusto

Valdês de Passos e Sousa.

Está conforme.
Pelo Chefe do Estado Maior do Exército,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

15 DE JUNHO DE 1921

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(t.a Série)

publica-se

ao exército

O

seguinte:

1.°- Decreto s
lIinislério das Finanças- Repartição Superior e Comando da Guarda Fiscal

n.· 11:548
Conforme o artigo 1.0 do decreto n." 5:662, de 10 de
Maio de 1919, as praças do exército só podem ser alistadas na guarda fiscal quando, além de satisfazerem a
ouiras condições, não tenham débito à Fazenda superior
a: 301$;
Consi.derando 'que essa condição foi estabelecida para
facilitar o recrutamento das praças para a mesma guarJa,
o que actualmente se reconhece desnecessário pela afluôncia de pretendentes;
Considerando ainda que, tendo êsses débitos de ser
pagos de pronto ao Depósito Central de Fardamentos,
fica bastante onerado o fundo de fardamento da referida
guarda:
Hei por bem, sob proposta do Ministro das Finanças,
decretar o seguinte:
Artigo 1.0 A alínea e) do artigo 1.0 do decreto
n. ° 3:001, de 27 de Fevereiro de 1917, é substituida
pela seguinte:
Alínea e) Não terem débito de fardamento.
Art. 2.° As praças mandadas alistar na guardn fiscal
que tiverem débito de fardamento só serão mandadas
Decreto
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apresentar nas unidades da mesma guarda pelas do
exército depois de saldarem os seus débitos, o que será
mencionado na respectiva guia de marcha com que se
apresentarem.
Art. 3.° Ficam revogados a alínea e) do artigo 1.0 do
decreto n." 3:001, de 27 do Fevereiro de 1917, e o deereto n. o 5:662, de 10 de Maio de 1919.
Os Ministros das Finanças e da Guerra assim o tenham entendido e façam executar. Paços do Governo
da República, 31 de Março de 1926. - BER~ARDINO
MACIIADO - Armando Marques Guedes - José Esteves da
CO'llcei~'êlo
Mascareuhae.
da Guma- La Directão Geral- a.a Repartição

Ilinis'ério

Decreto n.· 13:404

Não estando ainda organizado o quadro do pessoal
mecânico e mais pessoal técnico a quo se refere o decreto n." 11:297, do 30 de Novembro de 1925;
Usando da faculdade que mo confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos -Ministros de todas as Reparti.
çoos:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o Seguinte:
Artigo 1.0 E suspenso, até ulterior resolução, o disposto no artigo 15.0 do decreto n. o 11;297, .de 30 do
Novembro de 1925 .
Art, 2.0 Fica revogada a legislação cm contrário.
Determina se portanto a todas as autoridades a quem
e conhecimento e execução do presento decreto com f'ôrça
.de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam ímprímir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
}{epública, em 4 de Abril de 1'927.- ANTÓNIO Ó:;CAR
DE FIUGOSO
CARMONA--Adriano da Cosia Macedo-rManuel Rodrigues Júnior - João-José Sinel de Ccrdee=Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Afreieo - António ],{aria de Bettencourt
RodriguesJúlio Céear de Caroolho Teire8Íra-Jotlo
Belo-José
.Alfredo Mendes de Jllagalhdes,- FeUsbemD Alves Pelirtosa.
r
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Ministério
das FillaD~as - Dir~ção r. coral da Conlabil idade Públita
P Repartição
Decreto

n.O 13:413

Considerando que a verba destinada a socorrer o sinistrados do terremoto ocorrido na ilha do Faial e 01J.t~
enctlxgos resultantes do mesmo abalo sísmico não permiti:' a satisfação das despesas ainda a realizar;
Considerando que subsistem as mesmas razões que
imperaram para a abertura dos créditos de 2:000.00<.ltJ
e 5:000.0006, pelos decretos ti.OS 12:2,10 e 13:116;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n.o.12:740, de 26 de Novembro de.
19~t) :
Hei por bem decretar, pam. valer como lei, o seguinte:
,
Artigo 1. ° E reforçada a verba inscrita no capítulo 32.·,
artigo 115.°, elo orçamento do Ministério
das Finanças
para 19~(3....1927com a quantia de 5:000.0006.
§ 1.0 Da importância de que trata o artigo 1.0 dêsm
decreto 1:000.000;$ serão entregues, como subsidio, 1
Câmara Municipal do concelb.o da Ilorta para a ressarcir dos vários prejuízos causados pelo terremoto de
31 de Agosto de 1926.
§ 2.° A importância ao que se refere o § 1.0 será entregce à Câmara Municipal da Horta por meio de fôlh$
proces$'8.da nu Secretaria GoraI do Ministério das Fin:uv;~·
.
Art. 2.° As sobras da verba de 5:000.0000, refaria..
no artigo 1.0 do presente decreto, são nplicáveis as di ...

posiç1)os do § 1.0 do urtigo 2.° do decreto D.O 13:116..
de 2 de Fevereiro de 1927.
Art. 3.0 Os oficiais do exército convocados ou nomeados para prestação de quaisquer serviços em virtude do
abalo sísmico de 31 de Agosto de 1926 têm direito,
quando deslocados da sede da sua residência oficial, ao
abono das ajudas de custo a que se refere o n." 1.1) da
tabela do Ministéri.o da Guerra anexa ao decreto n. 09:799,
de 14 de Junho de 1924, durante todo o tempo que se
encontrem afastados da sua residência oficial.
Art. 4.0 Êste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
e conhecimento e execução de presente decreto com fôrça.
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de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nõle se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar
e correr.
Dado nos Paços do Governo
da República,
em
de Abril de 1927.ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA- Adriano da Costa Maõ

cedo-Mwnuel
Rodrigues Júnior- João José Sinel de
Cordes-Abílio
A~gusto Valdês de Passos e SousaJaime Afreixo - António Maria de Bettencouri Rodrigues-J'Ú,lio César de Carvalho Teixeira-João
BeloJosé Alfredo Mendes de Magalhãe.'1-hlisberto
Alves
Pedrosa.
Presidência do BIDIslério
Decreto

n.· 13:422

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926: hei por bem decretar o seguinte:
Artigo único. O dia 9 de Abril de 1927 é, para todos
os efeitos, feriado nacional, em homenagem aos mortos
da Grande Guerra.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 6 de Abril de 1927 . .,-ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARl\IONA-Adl'iano
da Costa Macedo-Ma-

nuel Rodrigues Júnior-:« João José Sinel de CordesAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa-Jaime
Afreixo-António
:J-far-ia de Bettencourt Rodrigues-Júlio
César de Carvalho Teixeira - João Belo -José Alfredo
Mendes de Magalhi1es-Felisberto
Alves Pedrosa.

Minislério da Guerra - fteparlição do Gabinele
Decreto n.·13:428
Considerando
as atriburções
que competem aos chefes
do estado maior das regiões militares e do govêrno militar de Lisboa;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
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1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartiçõe~:
.
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Aos coronéis do corpo do estado maior ou
qualquer arma habilitados com o curso do estado maior
que exerçam os cargos de chefe do estado maior das
regiões militares e do govêrno militar de Lisboa será
contado como comando de tropas, para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 17.° do decreto de 25 de
Maio de 1911, modificado pela lei n." 798, de 31 de
Agosto de 1917, e alínea d) do artigo 4.° do regulamento
para as provas especiais de aptidão para a promoção ao
pôsto de general, de 11 de Outubro de 1913, o tempo
durante o qual desempenhem os referidos cargos.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a qurm O
conhecimento e execução do prosente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 6 de Abril de 1927; -ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSOCARMONA
- Adriano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior- João José Sinel de Oordes=«
Abílio Augusto Valdêe de Passos e Sousa - Jaime Afreixo - António Maria de Beuencourt Rodrigues - Júlio
César de Oarvalho Teixeira - JoCtoBelo - José Alfredo
Mendes de Magalhlles - Felisberto Alves Pedrosa.

llinislério do Interior - Direcção Geral da Segurança Pública
Decreto n.O 13:436

Sendo de absoluta necessidade para os interêsses do
Tesouro reduzir ao mínimo indispensável as despesas
públicas;
Considerando que os serviços da guarda nacional republicana podem sofrer uma notável redução sem prejuízo do serviço que os regulamentos impõem a êste importante corpo de segurança pública e sem prejuízo da
propriedade privada;
Considerando que as praças da guarda nacional republicana são profissionais no serviço militar e na sua.
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maioria têm família constituída,
havendo grande número
delas com mais de quinze anos de serviço o servindo nesta.
corporação
desde (,)seu licenciamento no exército, e que
pela sua idade, (\ ainda atendendo
fi crise de empràgo
que actualmente
assoberba todos os ramos da actividade
humana,
não lhes permite presentemente
angariar
os
meios de subsistência
pelo trabalho, e não convindo aos
interêsses
gerais da Nação a volumar o número dos sem
trabalho;
Considerando
finalmente
que das reduções que constam do presente
decreto resulta de futuro uma economia de cêrca de 39:000 contos, embora de momento não
atinja tal cifra devido aos encargos que resultam das
providências
e garantias estabclecidns
para cumprimento
das obrigações
coutraídas pelo Estado em relação aos

seus sorvidores ;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:

Hei por bem decretar,

para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.0 Ê aprovada a seguinte alteração ae artigo
9.° de decreto n.? 12:259, de 31 de Julho de 1@2ü:
As tropas da gu.arda nacional republicana são constitnídas por:

Em Lisboa:
Um regimento de cavalaria ti. quatro esquadrões
com
a composição
fixada nos quadros n. o, 6 o 7 do citado
decreto.
Dois batalhões de infantaria
com os n.OS 1 e 2, com
cinco companhias por batalhão, com a composição fixada
nos quadros n.O' 9, 10 e 11 do decreto citado, tendo o
batalhão n,? 1 lima companhia cem fede em Santarém ()
o batalhão n.? 2 UI'tl<4 companhia com sede NO Barreiro.
Uma secção de metralhadoras
pesadas com a composição fi!X:ada no quadro n, o S de mesmo decreto,
NoPtlr'ft6:
Um batalhão
mixto com o n. ° 4, tom. qnstro OompllnIn.,M, eom a COOOp08Í!çM fix&da 008 quadros n.O 11, 19
e 20 do citado decreto, tendo orna GLHI companhias sede
&

1.- Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o G

G09

em Braga,
e um esquadrão
do cavalaria com a composição fixada no quadro n." 21 do mesmo decreto.
U ma secção do metralhadoras
pesadas com a. composição fixada: no quadro n, ° 8 do decreto citado.
Em É1:Ora:
Um batalhão mixto com o n. ° 3, com sede om Évora,
com três companhias numeradas
de 1 a 3, com sedes
respocti\Tamente
em Setúbal, Beja e Évora, o um esquadrão de cavalaria com sedo em Portalegre,
tendo a sua
composição fixada no quadro n. ° 13 para o estado maior
e menor, com excepção do médico e veterinário ; no quadro n." 11 para as companhias e no quadro n.? 21 para
esq uadrão,

°

Em Coimbra:
Um batalhão
de infantaria
com o n. ° 5, com sedo em
Coimbra, com três companhias numeradas do 1 a 3. com
sedes respectivamente
em Tomar,
Leiria
o Coimbra,
tendo a composição
fixada no quadro n.? 13 para o estado maior e menor, com C'XC0pçãO do médico e veterinário, e no quadro n,° 11 para as companhias.
Art. 2.° São reformados,
independentemente
de insprcção módica, os cabos o soldados
que excedam os
quadros das unidades constituídas
pelo artigo 1.0 e que
tenham quinze ou mais anos de serviço militar, tendo
preferência para o futuro, querendo, para o ingresso nas
corporações
policiais c na. guarda. nacional republicana
nos postos e classes que lhos pertenciam
na data da reforma, quando houver vacaturas
e reúnam as condições
legais, até a idade de cinqüenta e dois anos, passando a
receber
os vencimentos
e gratificações
da. efectividade,
em voz da pensão de reforma.
Art. 3.° São dispensados
do serviço da guarda nacional replLLlicl.lJl.a os cabos o soldades
que, não ostando aLr.angidos pelo artigo anterior, excedam os quadros das un.idades constituídas
pelo artigo 1.0, abonando-se-lhes durante um período de doze meses os vencimentos correspondentes
à situação
de prontos na data
do licenciamento
e teado preférência,
querendo, para ingresso nas corporações
policiais e na guarda nacional
J'epublicana nes po 008 e classes que lhes pertenciam
na
referida data,q.uando
heaver vacaturas,
reúnam as con-dlções le~nis, nas mesmaa condições do artigo anterior, e
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na falta de concorrentes nas condições do mesmo artigo.
§ único. As praças que tenham de ser licenciadas nos
termos dêste artigo, quando completem quinze anos de
serviço dentro dó período de readmissão que estiverem
cursando, serão reformadas nos termos do artigo 2.° com
o vencimento correspondente ao número de anos de serviço militar que tiverem na data em que são dispensadas,
Art. 4.0 São excluídos dos quadros a que se refere
o artigo 1.0 os cabos e soldados que tomaram parte
no movimento revolucionário de Fevereiro último, sendo-lhes aplicável o artigo 2.0 ou 3.0 e respectivo pará.
grafo, exceptuando-se o ingresso nas corporações policiais ou na guarda nacional republicana, que só poderá
efectuar-se decorridos dois anos a partir do referido mês,
e na falta de concorrentes nas condições dos citados artigos.
Art. 5.° As praças abrangidas pelo artigo 2.° e
§ único do artigo 3.0 são reformadas nos termos do decreto n.? 5:378, de 11 de Abril de 1919, sendo-lhes
aplicada a tabela de reformas organizada por virtude da
lei n.? 1:436, de 31 de Maio de 1923, consider-ando-se
as praças nessas condições com nove anos do serviço na
guarda nacional republicana.
Art. 6.0 Os débitos de fardamento das praças abrangidas pelos artigos 2.0, 3.° e 4.0 serão liquidados pela
Fazenda Nacional a favor do conselho administrativo do
comando geral da guarda nacional republicana, e no
caso de as referidas praças voltarem ao serviço efectivo
da guarda nacional republicana, ou das corporações policiais, serão debitadas pela importância da dívida de
fardamento que tinham na data da reforma ou do licenciamento.
Art. 7.° Os oficiais e sargentos que excedam os
quadros das unidades constituídas 1)010 artigo 1.0 têm
passagem ao serviço activo do exército à medida que
forem extintas as unidades a que pertencem.
Art. 8.0 Pelo comando geral da guarda nacional
republicana serão organizados os quadros a que se refere o artigo 1.~ e proposta ao Ministério do Interior a
constituição das sub-unidades dos batalhões n.OS 3 e f>.
e companhias do Barreiro, Santarém e Braga.
Art. 9.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
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o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 8 de Abril de 1927,- ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - Adriano da Costa Macedo -ll1auuel Rodrique« Júnior-João
José Sinel de CordesAbílio .Augu,~to Valdê» de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - António ~v[aria de Betiencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira=s João Belo-José
Alfredo Mendes de Magalhães - Felisberto Alves Peib'osa,
lIinislério da Agricultura - Bôlsa Agricola
Deoreto

n.· 13:445

Considerando que o decreto n.? 12:266, de 4 de Setembro de 1926, não foi justamente observado, dai resultando a possibilidade de prejuízos graves para o Estado
-e pam uma parte da pequena indústria de moagem;
Considerando que, nos termos do § único do artigo 23, °
-do regulamento da Bôlsa Agrícola, aprovado por de-ereto n." 10:837, de 8 de Junho de 1925, e do n.? 4,°
do mesmo artigo, aquele decreto n.? 12:266 foi publicado sob parecer do conselho de administração da mencionada BOlsa, fundamentado em voto unânime do Conselho do Comércio Agrícola;
Oonsiderando que êste voto explicitamente significou
a aprovação duma proposta da autoria do vogal representante da indústria, por êle escrita e assinada, pe.dindo que ao trigo exótico fôsse fixado um preço tal que,
em lote com o trigo nacional, permitisse à moagem receber um e outro, nas suas fábricas, ao preço médio do
1650 por quilograma, preço que servira e se manteve
para o cálculo do custo das farinhas e do pão;
Considerando que esta média se obteve partindo da
base que o preço do trigo nacional acrescido de transportes se devia computar em 1;$62, estabelecendo o preço
de 1638 para o trigo exótico, e sendo portanto evidente
'que só o lote em partes iguais satisfaria as condições desejadas e até que, em circunstâncias diferentes, podia
dar-se o contrasscnso de as fábricas só farinando trigo
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exótico terem um benefício
injustificável
de "24 por
quilograma
sõbre aquelas que só laborassem trigo nacional;
Considerando
portanto que a não observância dêsse decreto não pode ser atribuída 110 dosconhecimonto
do seu
verdadeiro
espírito e objectivos, pelo lado da indústria,
visto que fõra publicado 11 instâncias do seu legal reprosentante e com o fim indicado de obter um prcc;o médio
de M50 por quilograma
de trigo;
Tendo em atenção que êste mesmo representante
da
moagem presidiu
depois 11comissão de industriais
que
efectuou de facto a entrega do trigo exótico às fábricas.
matriculadas,
não a realizando todavia por forma a obter
a média que solicitara;
Oonsiderando ainda que, por êste moti vo, parte da
indústria
da moagem foi beneficiada cm prejuízo de outra parte e do Estado,
porquanto,
não se tendo feito a
distribuição
do trigo exótico na relação conveniente,
a
média indicada não se conseguiu, e por outro lado, podendo ter sido entregue em quantidade superior ao trigo
nacional adquirido,
O Estado
deixou de receber o diferencial a que tinha direito;
Considerando finalmente que o preço de 1a38 por quilograma
de trigo, pnrA efeito de pagamento
de direitos,
só poderia ter sido atribuído
a uma quantidade
nunca
superior
a 48:000 toneladas,
em face dei disposto no
~ único do artigo '2.° do decreto n," 12:575, do 29 de
Outubro de 1926, e das disposições do artigo 1.0 do decreto n.? 12:266, de 4 de Setembro de 192ti;
Usando da faculdade que me confors o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta
dos l\t1iuistros de tocl'as as Reparti-

QOes:
Hei po-r bem decretar,
para v8:10r como lei, o segninte :
Artigo 1.0 Todas 8S fábricas de farinha, matriculadas
no País que tenham recebido por rateio trigo exótico dl;s
importações
destinadas ao consumo dos meses de Setembrç a Dezembro do ano de 1926 ficam obrign.das a
apresentar
à BOIS'n Agrlcola
no prazo máximo de dez
dias, eontad'os da publieaçãe
do presente decreto, uma
relação discriminada
das quantidades
de trigo nacional
adquirido e transportado
nos referidos meses, indicando
o nome do vendedor
e a origem do prodn1JO, acompanhada das cartas de porte dos caminhos do ferro e prura
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as fábricas situadas fora do Lisboa e POrto de um atestado da autoridado administrativa
local em q ue provem
não ter vendido, com ou som autorização,
as farinhas fabricadas por preços superiores
aos fixados para Lisboa
o Porto pelos decretos em vigor no decurso daquele período.
S único. As relações a qllo se refere o presente artigo
deY<lll1 ser apresentadas
&i'para lamente por cada fábrica
e assinadas
pelos respectivos
proprietários
ou administradores
sociais, que individual e juridicamente
ficarão
respol1s,~"eis pela exactidão das declarações
feitas,
da Bolsa AgríArt. 2.0 O conselho de udruinistração
cola, cm face das reluções II. (lUO se refere o artigo autecedento. organizará
uniu nota do distriburção
tle trigo
oxótico relativa aos meses ele Sf'tl'mbro a Dezembro de
, H):.W, por forma a quo a cada fáhrica pertença no rateio
uma q unntitlado de trigo exótico igual à quautidude de
trigo nacional que provou Íl r adquirido e transportntlo,
§ único. Se 11 quantidade
total do trigo nacional adquirido o transportado
polus {'{lbric:ul tiver sido superior
a 48:000 toncludas, a nOÍ1L de distribUIção será feita sõmente pam 08tl1. 'Iunntid.ulc, repartida por cada fábrica
proporcionulments
à quantidade
de trigo nseional comprado.
Art. 3.° Quando, depois de efectuadas as operações de
que trutum os nrtizos untoriores, se reoonheça <plO alguma fábrica recebeu trigo exótico cm quautidude supe.rior àquela quo lho dovia ter sido distribuída,
será essa
fábrica intimada pela BOlsa Agrtcola a, dentro do prazo
de trinta dias, restituir
ao Estudo, por depósito feito na
Caixa Geral de Depósitos, it ordem da mesma llôlsn, ao
importância
correspondenh_'
a b12 por cada ql1ilogl'a..ma
de trigo o.'ótico quo a mais tenha rt>ccbido, ao preço de
U38 por quilograma.
§ 1.0 As fábricns a que S0 rpfore êste artigo devem,
no pra,,;o de cinco dias, dt>poit-l do recebida a iutimnção
cit~d.a, entregar na Bôlsa Agrícola Ulntl. declaração
tomando o compromistlo de, no prazo iodicadG, da!' cum~
prirnento ao que fica proc('itulilJtlo.
S 2.0 As fúbrre.as qu.e não c.umprirem o disposto no
presonw
aMigo e &eu § 1. o perdem o direitQ ao rateiQ
do trigo (>,Xi~tic()D1.I.S iro porta,\'Õ ii a realizlu',
de\' ndo fi,
sua ootll llal·te ser mstribQíd1t pelas restantes fábricas,
quando OSUhs se Qbrigufltll a contribuir
com () ll.(Ucionllli
.de 604 por eada qlli.logruma, sObro os dÚ'&tos logais a
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pagar na ocasião, destinado a indemnizar o Estado pelos
prejuízos verificados e pelos encargos contraídos pelo
presente decreto e emquanto êsses prejuízos e encargos
não estejam completamente anulados.
§ 3.° Quando nenhuma fábrica de moagem queira receber o trigo a distribuir nas condições do parágrafo.
anterior, será o mesmo entregue à Manutenção Militar,
que por igual forma ficará obrigada a efectuar o pagamento à Bõlsa Agrícola do adicional referido.
Art. 4.° Se se reconhecer, pela execução do disposto
no artigo 2.°, que alguma fábrica de moagem deixou de
receber o trigo exótico, ao preço de 1638 por quilograma, na quantidade a que se verificou ter direito, o
conselho de administração da Bõlsa Agrícola deverá entregar-lho nas distribuíções a realizar, pelas importações
mais próximas e por conta do trigo que lhe couber no
rateio, a quantidade, ao referido preço, precisa para
compensar a diferença verificada.
Art. 5.° No prazo máximo de sessenta dias, a contar
da publicação do presente decreto, organizar-se há uma
nota das quantias devidas por todas e quaisquer fábricas de farinha ao Estado, pelo Ministério da Agricultura
ou suas dependências, e que sejam objecto de- qualquer
litígio ou reclamação por parte dos interessados.
§ 1.0 Os devedores serão notificados para no prazo de
oito dias, a contar da notificação, depositarem na Caixa
Geral de Depósitos, à ordem da BOlsa Agrícola, a importância dos seus débitos.
§ 2.° O depósito não obsta ao regular prosseguimento
dos litígios ou reclamações, nem prejudica a restituíção,
total ou parcial, da quantia depositada, conforme o queafinal fôr julgado.
Art. 6.° O presente decreto com fõrça de lei entra
imediatamente em vigor e revoga toda a legislação em
contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar'
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 6 de Abril de 1~27.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-Adriano
da Costa MacedoManuel Rodrigues Jún101'-Jol1~ José Sinel de Cordes Abllio Auqusto Valdê» de Passos e Sousa - Jaime
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Afreio» - António Marta de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira-João
Belo-José
Alfredo Mendes de Magalhães - Felisberto Alves Pedrosa.
Presidência do Ministério
Deoreto n.O 13:458

Sendo inveterado uso reiterarem os particulares, de
tempos a tempos, as suas petições, cujos despachos não
hajam satisfeito os seus desígnios, resultando, a cada
passo, submeterem-se de novo a despacho assuntosjá anteriQrmente resolvidos por decisões de qu.e, não agradando embora aos' interessados,
se não recorreu em
devido tompo;
Convindo adoptar regras que disciplinem um tam condenável costume, desembaraçando ao mesmo tempo o
expediente das Repartições ;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Fica expressamente proibido submeter de
novo a despacho do Ministro qualquer assunto de interêsse particular sobre o qual já haja recaído algum despacho definitivo.
S 1.0 Os funcionários que transgridam esta proibição
sofrerão, em qualquer altura que a falta seja notada e
sem dependência do outra formalidade, a suspensão de
quinze dias do seu vencimento.
S 2.° Igual penalidade deverão os superiores hierárquicos aplicar, nas mesmas circunstâncias, aos funcionários das repartições a seu cargo, que, dentro da sua
competência, não informem devidamente que os assuntos
já se acham definitivamente resolvidos por despacho ano
toríor.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina·se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os l\Pnistros de todas as Repartições o façam impri-
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do Govêrno
ANTÓNIO

da.

ÓSCAR

DE FRAGOSO
CAR~IO:-<A - Adriano
da Costa JlIacedoManuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencouri RodriguesJúlio César' de Carvalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo }.fendes de .Magalhães-Felisberto
Alves Pedrosa.

Ministério da Agricultura

- Bõlsa Agricola

Decreto n.O 13:460
Tendo sido npresontadas
algumas reclamações
sóbro
a execução
do decreto n.? 13:031, que convém atonder;
Vorificando-se
já, pelo manifesto a flue !30 está procedendo, a existência
de grandes quantidades
de furiuhus
do antigos tipos, que urge aproveitnr,
evitando que tenham destino diferente do prcccitnado
no decreto já citado;
Atendendo
a que muitos moinhos o azenhas existentes
no País laboram à maquia,
cercais destinados
unicamente a usos domésticos e às necessidades
das populuções rurais, não podendo por isso satisfazer às exigêndas do decreto n.? 13:0:31, mas considerun do que muitos existem também cuja produção, exclusivamonto
de
farinha do trigo, se destina à indústria de paniflcação e
q'lt portanto
devem, observar
o que o referido decreto
.df'termina;
Sondo noces!'ário
ainda regularizar
de uma maneira
mais segura a fiscalização da venda do pão ao público
e estabelecer o pro,o da farinha do ti1JO único na venda
a retalho;
Considerando
quo so torna necessário adquirir trigos
exóticos para cobrir o deficit provocado pela escassa colheita cerealífera do ano corrento;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artirro ~.o do decreto n.? 12:740, de 2G do Novembro de
10'26, sob proposta dos Ministros do todas as Reparti-

~es:

Hei por bem decretar,
para
guinte:
Artigo 1.0 Todas as fábricas

valer

como lei,

de moagem,

o se-

moinhos

e
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azenhas
do continente
da República,
matriculadas
iO
não, exceptuando
as que estejam
fabricando
farinlu B
para massas, bolachas ou biscoitos, nos termos do artigo
9. ° e seus parágrafos
dêste decreto, e as que estejam labricando
farinha de milho e de centeio, nos termos d
artigo 1~.° (§§ 1.0 e 2.°), ficam obrigadas a produzir o
vender um só tipo de farinha de trigo na percentagem'
de extrucção
correspondente
ao pêso por hectolitro dô
trigo farinado.
Art. 2.° As fábricas, moinhos e azenhas
que se destinam à moagem de trigo para fornecer à indústria de
panificação
e que não tenham condições t6cnicas para.
cumprirem
o disposto no artigo anterior só poderão laborar
depois de fazerem as iudispensávois
adaptações
para produzirem
o tipo de farinha legal.
§ único. ",>:S fábricas de moagem, moinhos o azen
de que trata êste artigo, trabalhando
em grupo ou isoIadamente,
q u fabricarem
tipos de farinha em coadiçõe-s diferentes
das fixadas no presente decreto, será
mandada
suspender
a sua laboração pelo espaço de u
ano e no o..a so de roincidôncia ser-lhos há deflnitivamente
proibida a Iaborução.
Art. 3.° Os preços da farinha de trigo destinada à panificação, e do pilo, serão fixados anualmente,
por decreto, juntamente
com o preço do trigo naciona 1.
Arr. 4.° Os proços da farinha de trigo e do pão de
trigo para todo o continente da. República, âté 30 de Junho de 1927, serão os seguintes, por quilogramaFarinha.
• . • . . • •
Pão.
• • • • • • • . •

2608
2600

§ único. Em casos excepcionais
o Mini~t'.ro da. Agricultura,
sob proposta da' autoridades
locais, poderá :11..
terar em determinadas
regiões os preços assim estabelecidos desde que circunstâncias
especiais justifiquem essa
alteração.
Art. 5.° As farinhas para usos culinários poderão Sél'
vsndidae
nos estabelecimentos
de venda a retalho de
outros géneros alimentícios,
aos quais podem SOl' fornecidas pelas fábricas
produtoras,
mediante
autoriu.ç39
prévia da. Bõlsa Agríeola.
.
§ 1.0 Em todos os estabelecimentos
do venda nos eoadições dêste urtigo deverão exi tir farinhas de tipo único
com letreíro
e preços bem visíveia; 11l\() podendo, SOD
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pretexto algum, declarar falta desta farinha com o fim
de promover a venda de outros tipos.
§ 2.0 A falta de farinha de tipo úuico nos ditos estabelecimentos importa a obrigatoriedade da venda de farinha flor pelo preço daquela.
§ 3.0 As farinhas de que trata êste artigo e bem assim
as destinadas ao fabrico de massas, bolachas e biscoitos
serão adquiridas por meio de requisição em duplicado,
ficando êste arquivado na Bolsa Agrícola, e o original
autorizado entregue no requisitante, que o conservará em
seu poder depois de visado pela fábrica fornecedora da
farinha.
§ 4.0 As farinhas encontradas nos estabelecimentos de
que trata êste artigo, não se comprovando a sua aquisição legal, serão imediatamente apreendidas e vendidas,
constituindo o produto da venda receita da BOlsa e incorrendo o seu detentor na multa de 5006.
Art.
o
preço da farinha de ti po único, para venda
ao público e usos culinários nas cidades de Lisboa e
POrto, poderá ser acrescido até 10 por cento sõbre o
preço da tabela, ficando nos restantes distritos do Pais
a cargo dos governadores civis regular o seu preço, com
prévia autorização da BOlsa Agricola.
Art. 7.0 As farinhas dos antigos tipos existentes nas
fábricas, depósitos e padarias, aínda não manifestadas,
deverão sê-lo pelos seus detentores, até cinco dias .Iepois
da publicação dêste decreto, em Lisboa, POrto, ÉV9ra,
Santarém e Coimbra respectivamente na BOlsa Agrícola
e suas delegações e nas restantes localidades do continente nas respectivas administrações do concelho. Estas
farinhas aguardarão destino que só a BOlsa Agrícola poderá determinar.
a) As farinhas dos antigos tipos existentes nas mercearias, depois de manifestadas, poderão ser vendidas
ao público para usos culinários, desde que nos mesmos
estabelecimentos se encontre à venda farinha do tipo
único, nos termos do § 1.0 do artigo 5.0 deste decreto.
b) As farinhas dos antigos tipos impróprias para consumo público serão manifestadas como tais pelos seus
detentores, dentro do prazo estabelecido, que não pode1'110 dispor delas sem autorização da BOlsa Agrícola, qu~
indicará o destino que se lhes deve dar.
e) Findo o prazo do manifesto, às farinhas a que se
refere êste artigo que forem encontradas não manifes-

e. o
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tadas será aplicável a disposição constante do § 4.° do
artigo 5.°
Art. 8.0 Só poderão ser destinadas à alimentação de
gado as farinhas impróprias para panificação, devendo
ser eXJlo~tas à venda sob aquela designação.
§ 1.0 E vedada aos estabelecimentos que vendam farinha para usos culinários a venda de farinhas de que
trata este artigo, excopto quando se avariem nos próprios estabelecimentos, que as poderão vender com autorização prévia da Bôlsa Agrícola.
§ 2. A falta de cumprimento desta disposição será
punida com a multa de 1.000t$ e a apreensüo da farinha, que será imediatamente vendida, constituindo o produto da venda receita da BOlsa Agrícola.
Art. 9.0 As farinhas ou sêmolas próprias para O fabrico de massas, bolachas e biscoitos não podem ser
fornecidas nem fabricadas pelas fábricas de moagem que
fabriquem farinha para pão.
§ 1.0 O fabrico de sêmolas e farinhas para massas,
bolachas e biscoitos só pode ser permitido à Manutenção
Militar ou a fábricas inteiramente destinadas a essa laboração especial permanente ou transitoriamente, com
.autorização prévia e rigorosa fiscalização da BOlsa Agrícola para laborarem exclusivamente estes produtos, indicando-se nas guias de saída o nome dos compradores.
§ 2.° Só podem ser fornecidas farinhas para massas,
bolachas e biscoitos às fábricas que se destinam à laboração dêstes produtos, que lhes não podem dar destino
diferente do quCJlhes é fixado, sob pena de encerramento
definitivo e perda de quaisquer direitos.
Art. 10.° A Manutenção Militar e as fábricas de moagem de Lisboa e POrto ficam obrigadas a remoter para
a Bõlsa Agrícola amostras em duplicado das farinhas
dos tipos estabelecidos neste decreto para servirem de
padrões para as análises a efectuar nos laboratórios químico-fiscais dependentes da mesma Bolsa.
Art. 11.0 Na farinha de trigo de tipo legal não é permitida a extracção de sêmeas ou resíduos em percentagem inferior à determinada pelo presento decreto.
§ único. Uma comissão constituída por um delegado
do Instituto Central de Higiene, por um outro do Instituto Superior de Agronomia e pelo oficial químico-analista da Manutenção Militar estudará no mais curto prazo
o processo a adoptar em todos os laboratórios oficiais
para a investigação das sêmeas nas farinhas.
0
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Art. 12.0 Em todo o continente da República haverá
um único tipo de pão de trigo, fabricado com a farinha.
prod uzida nos termos do artigo LOdo
presente
de-,
creto.
§ LOAs autoridades
administrativas
locais, nas regiõt\s onde habitualmente
se consome pão do milho ou
do centeio, ou pão de mistura, poderão autorizar o seu
fabrico, não sendo permitido
entretanto
no pão do mistura empregar farinha de trigo do tipo diferente do que
é estabelecido no artigo 1.0 dêste decreto,
§ 2.0 O fabrico de farinha de milho e centeio é permitido à Manuienql10 Milital' e às fábricas que, s6 laboraudo êsses cereais, previamente
tonham pedido autorização à Bôlsa Agrícola, o sujeito a uma rigorosa fiscalização.
§ 3.0 Nas regiões em que habitualmonto se consome
pão de milho, de centeio ou de mistura. as autoridades
locais regularão
o fabrico e comércio das respectivas farinhas, fixando 08 seus prrços e subordinuudo- os à aprovação da llôlsa Agrícola.
§ 4. o Em Lisboa, Pôrto e nos grandes centros de população poderá
ser também permitido o fabrico de um
pão de mistura de trigo e milho a fábricas de panificação ou padarias exclusivamente
destinadas a esta laboração e com previa autorização
da Bõlsa Agrícola,
que
as colocará sob a sua fiscalização, fixando o Mínistro da
Agriculturr,
o preço ptH) que êsse pão poderá ser vendido
ao público.
Art. 1'3'.0 Na dlstribuíção do trige exótico nÃo poderãoter comparticipação
as fálbriclls instaladas
nus regiões
produtoras
em quanto se não prove que a existência em
trigos nacionais é insuficiente para o consume Iocal, (' na
distributçã«
pelas fálb'l'icas matriculadus
dos restantes
centros de consumo d'o País ter-se há em oonta não sóa sua cota de rateio como por igual forma a quantidade
de trigo nacional manifestado,
rateado pela Bolsa A~,''l1Ícola, e que provem ter adquirido a partir-da data da entrada em eN,ecu~110 dõste decreto.
§ único. As fYtbl';ens que se recusem a receber e 'Pargnl' o trigo nacional! qll~ lhes competir pelo rateio ser-lhes há proll:Hda a Iaboração pelo espaço de um ano pela
primeira
vez e de-finitiv'l1menie em caso da reincidência.
Art. 14.0 O pãk> do tipo l(lga~ devorá ser fahricado 'em
formatos de meio quilograma e Blerá sempre pesado nas
padarias
no acto da venda, não podendo ser fabricado
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com quebra superior a 6 por cento e sendo a sua verificação feita nas padarias num conjunto de trinta piles e
na venda ambulante em qualquer quantidade,
§ único. A partir de 1 de Maio próximo futuro fica
obrigatório
para os vendedores
ambulantes
o uso de balança, para efeitos de pesagem do pão na venda aos domieilios.
Art. 15.0 O pão suspeito de mal cozido, com humidade
sui)(,l'ior a 38 por conto ou com excesso de acidez, será
submetido a uin a nnálise ime.liata, sondo para êsse efeito
colhida:'! as amostras o entregues no laboratório no prazo
máximo de seis horas após a sua colheita.
§ único, O 1'1 sultado desta análise será considerado
definitivo, lião havendo direito a recurso e sendo o 1'08pectivo boletim do laboratório
documento suficiente para
a aplicucão da multa quo lhe 6 determinada.
Art. 16.0 A falta de cumprimento
das disposições inser tas !lOS artigos 14.0 c 15." e SOl! § único será punida
com o encerramento
da padaria
por um mês pela primoira YCZ, seis mcsos pela seguudu e defiuitivamento pela
terceira
vez , qunndo a. trunsgressão
seja cometida pelo
dono da padaria.
a) QUU!1l1o a falta fôr prutic.ulu pelo encarregado
da
padnriu e êste nao soju o douo da mesma, serão aquelas
penalidades
substituidns , rospocrivumcute,
por 500Ó pela.
primeira voz, 2.00()~ pela scguudu, e encerramento
da
padaria ou depósito de venda pela terceira vez;
b) Quando a falta fõr pruticadu pelo vendedor ambulante, no que respeita
ao põso <lo pao, ou falta de halança, serú êsto punido com a multa de 20015, sondo-lhe
em caso do rei ncidõncia retirado o bilhete do identidade,
não podendo tornar a e. cereer a sua profissão na Iocalidado onde tiver cometido a transgressão
durante o perío do do sei meSDS.
§ único. As penalidades
a que se refere a alínea a)
do presento
artigo r P ,tir·se hão P' la mesma ordem,
q uanrlo avi lendas a on carregado
diforcnte.
Art. 17.0 Nonuum vendedor ambulante de pão poderá
ex<>rcer a sua profissão sem se :tpro~ontar munido de um
bilhete 'Passado
pela Bôlsa Agrícola
ou suas del('ga~Õl's.

§ 1.0 Os bilh0tes

do idtlntidade serão passados a requerimento
da firma proprietária
da padaria que fornece
oe) rospectivo
vendt'dor.
§ 2.0 Aos ycndedor(ls a.mbul, ntes qlLU forem encontra-
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dos sem bilhete, a partir de 1 do Maio do corrente ano,
será apreendido o pão quo transportarem e pagarão a.
multa de cinco vezes o seu valor.
Art. 18.0 É permitido o fabrico de pão de fôrma com
o pêso de meio quilograma e bem assim os formatos pequenos até 150 gramas.
§ 1.0 A estes formatos de pão nunca poderá corresponder nm prece superior em 50 por cento ao que é
exigido ao pão de tipo legal.
§ 2.0 A falta de cumprimento desta dispcsíção é punida em harmonia com o disposto no artigo 1G.0 deste
decreto.
Art. 19.0 Em todas as padarias e depósitos de venda
de pão serão afixados, em local bem visível, os preços.
dos diferentes formatos de pão.
§ único. A falta de cumprimento desta disposição será
punida com a multa de 500t$.
Art. 20.0 A aquisição e distribmção de trigo exótico.
pelas fábricas de moagem é da exclusiva competência
do conselho de administração da BOlsa Agrícola, devendo a aquisição ser feita em concurso público oudirectamente pela. Bõlsa, quando esta reconheça haver
por esta forma manifesto interêsse para o Estado.
§ 1.0 Quando o conselho de administração da Bôlsa
Agrícola julgar conveniente, poderá requisitar à Manutenção Militar dois oficiais que, juntamente com os vogais do conselho. um representante da Associação Comercial de Lisboa e outro da Associação Industrial Portuguesa, resolverão sõbre as propostas de venda do trigo.
exótico.
§ 2.° O trigo exótico será fornecido às fábricas de
moagem contra dinheiro ou no prazo máximo de noventa.
dias contra letra aceite sacada pela BOlsa e avalizada.
por bancos ou banqueiros de primeira ordem,
§ 3.0 A aquisição pela BOlsa deverá de preferência
ser feita a prazos largos de pagamento e financiada pelo.
Estado, devendo as disponibilidades resultantes destas
operações ser lançadas em conta especial na Caixa Geral
de Depósitos e aproveitadas por forma a auxiliar, sem
prejuízo da sua oportuna liquidação nas datas precisas,
o crédito agrícola na parte que interessa ao desenvolvimento da cultura cerealífera.
Art. 21.° Fica proibida a existência e o emprego nas
padarias de quaisquer aparelhos ou objectos, incluindo
os peneiros, que possam servir para alterar o tipo das
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farinhas, sendo apreendidos e inutilizados os que forem
encontrados e os contraventores punidos com a pena de
prisão até trinta dias.
Art, 22.0 Nas fábricas de moagem de trigo não poderão existir outros géneros farináveis, nem mesmo a título
provisório de armazenagem.
§ único. A infracção desta determinação será punida
com a perda de todos os géneros em depósito e a multa
de cinco-vezes do valor compu1ado aos mesmos.
Art. 23.0 São considerados competentes para fazer
cumprir o disposto neste diploma todas as autoridades
administrativas, policiais e fiscais, e os sens respectivos
agentes, e ainda oficiais e praças da guarda nacional
republicana, com reserva porém da fiscalização directa
às fábricas matriculadas, que fica da exclusiva competência dos agentes de fiscalização do Ministério da Agricultura, que a exercerão sempre em conjunto com um
funcionário contabilista, de forma a poderem fazer um
eonirõle em face da escrituração fabril determinada pelo
decreto n, o 10:145, ou sem a presE'nça dêste funcionário
quando se reconheça a necessidade de unicamente recolher amostras para análise de farinhas em laboratório equando determinado pela Bõlsa ou suas delegações.
Art. 24.0 O produto das multas proveniente da execução dêste decreto constitu'irá receita da Bôlsa Agrícola e terá a aplicação constante do § 2.0 do artigo 88.0
do regulamento aprovado pelo decreto n. o 10:837, de
8 de Julho de 1925.
Art. 25.0 O presente decreto com fõrça de lei entra
imediatamente em vigor e substitui o decreto n.? 13:031"
ficando revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e a execução do presente decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da.
República, em 8 de Abril de 1927.- ANTÓNIOÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA- Adriano da Costa Macedo - Manuel Rodrigues Júnior- Jollo José Sinel de Corde8Abílio Auqusto Voldês de Passos e Sousa-e-Jaime Afrei.xo-António
Maria de Bettencourt Rodrigues-Júlio
Cé8ar de Carvalho Teixeira-s-Joõo Belo- J08é Alfredo
Mende« de Magalhlles-Feli8berto
Alve8 Pedrosa.
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1I11listério
do COlllértio ~ CllllnllIiraçú s - Dlwrçáij Geral de Caminhos de Ferre
Dins:1O Cell:ral e de j;\tudos
Decreto n.s 13:510
Considerando
a necessidade
de reorganizar
os serviços
da Direcçno
Geral de Caminhos de Ferro para tomar
extensiva
às linhas do Estudo a fiscalização técnica e
comercial,
nos termos dos contratos
c Iegislaçno
aplicável, por efeito do arrendamento
da sua exploração;
Considerando
que urge modificar as dieposições
referentes à Secção dos Serviços
Sanitários
por forma 11
corresponder
a sua missão o a fornecer dados estatísticos imprcsciudíveis
a completar
a estatística gorul, que
carece de SOl" nmplamonto
romodelada,
por se 'encontrar
em tal atraso (I insuficiência que não satisfaz à" necessidados internas
c coloca as estltçÕes oficiais em aflitiva e
deprimente
situação qu ando algum país estrangeiro
a
sua permuta ofercce ;
Considerando,
finalmente, que cm tuce dos mais se '0ros preceitos
económicos
se impõe não aumentar os qua,
dros mais numerosos
0.0 fiscais, valorizando os n.ctunis
agentes o aumentando apenas o número dos de categoria
superior que orientem o serviço por forma a. que a acção
fiscalizadora
so exerça,
profícua o cficienteuiento,
pela
intensiflcacão
de visitas e inspecções a to das as linhas;
Usando da faculdade
CJue me confere o n." 2,0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:7-+0, de 2G de Novembro de
192G, sob proposta
dos Ministros do todas as Reparti-

çõps:
Hei por bem decretar,
pm"l valer como lei, o s guinte:
.
Artigo 1.0 E aprovada a organização da Direcção Geral do Caminhos do Ferro, que, fazendo parto íntegrnnte
do pro ente decreto, baixa assinada
pelo Ministro do
Comércio c Comunicações
e substitui para todos os ofoitos 11 aprovada pelo decreto n.? 11:898, do 12 de Julho
de 1926.
Art. 2,0 A despesa orçamental
resultante
ela sua ex e- '
cução será descrita em anexo ao Orçamento Geral do
Estado e suportada
pelo Fundo Especial
de Caminhos
ele Ferro,
por conta do imposto ferroviário
aplicável a
tolas as omprêsas que exploram linhas férreas do inte-

l'~tl8e geral.
§ único. No corrente

ano económico

o orçamento

da
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Direcção Geral de Caminhos de Ferro é, desde já, reforçado com a quantia de 283.0006, com a qual, oportunamente, o Fundo Especial dos Caminhos de Ferro
entrará na receita geral do Tesouro.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fOrça
de lei pertencer o cumpram (I façam 'cumprir o guardar
tam intoirnmente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
Ropúb lica, em 12 de Abril de 1927.-A~TONlO
ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior-Jo/lo
José Sinel de CordesAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime.
Afreia:o - António Maria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teieeira=s Loão Belo-José
Alfredo Mendes de Magalh/les - Felisberto Alves Pedrosa.

OR8ANIZACAO

DA DIRECÇAO GERAL DE CAMINHOS DE fERRO
TÍTULO

I

Da organização dos. serviços
CAPÍTULO I

Atribuições da Direcção Geral
Artigo 1.o A Direcção Geral de Caminhos doeFarTO
superintendo, sob a autoridade do Ministro do Comércio
e Comunicações, ('TIl todos os assuntas de intB11êssegeral relativos à exploração e C'Ollstrllçlto de caminhos de
ferro no contint'nt€l e ilhas adjaeentes, e En>ercea fiseaIização técnica e comercial sóbre as empresas coneessíonárias de linhas férreas,
dentro das leis, regrlln.mell~s
e eontratos.
Art. 2. o Fica. a cargo da Direcçãe Geral ~ Caminhos de Ferre a. fiscalização técnica e comerci-al dos serviços de construção e exploração dos caminhos de i'el'1'O
sõbre estradas, sendo também da sua competência fiscalizar o assentamento da linha férrea e informar nos

626

ORDEM DO EX~R()ITO N.· 6

1.. Série

respectivos projectos, sobretudo o que se refere ao perfil
da via, material fixo e circulante, oficinas e outras instalações necessárias para a regularidade e segurança da
exploração.
CAPÍTULO II

Da distribuição dos serviços
Art. 3.0 A Direcção Geral de Oaminhos de Ferro é
exercida por um director geral e um engenheiro adjunto,
e compreende:
a) Divisão central e de estudos;
b) Quatro divisões fiscais de construção e de exploração, e uma secção, a saber:
1. o Divisão de via e obras;
2. o Divisão de exploração;
3. o Divisão de material e tracção e serviços eléctricos;
4. o Divisão de construção;
5. o Secção de serviços sanitários.
§ 1.0 Juuto da Direcção Geral funciona o Conselho
Superior de Caminhos de Ferro, entidade consultiva,
cujas atribulções adiante se fixam.
§ 2.0 Para ser consultado sobre os assuntos da sua
especíalídade haverá junto da Direcção Geral um consultor jurídico, que dirigirá tecnicamente a secção do
contencioso.

ríTULO II
Do director

geral

Art. 4.0 Compete ao director geral :
1. o Presidir, na ausência do Ministro, às sessões do
Conselho Superior de Caminhos de Ferro e dar execução às suas deliberações;
2. o Inspeccionar as linhas férreas exploradas pelas
emprêsas concessionárias, exercendo directamente ou por
intermédio dos serviços da sua direcção a fiscalização
técnica e comercial das referidas linhas;
3. o Orientar e dirigir superiormente os diversos serviços da Direcção, em harmonia com as leis, decretos,
regulamentos e instruções que estiverem em vigor;
4. o Autorizar o pagamento das despesas compreendidas no orçamento da Direcção;
5. o Apresentar contas mensais das despesas da Direcção;
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6.0 Apresentar ao Ministro os assuntos que necessitem de resolução superior, informando-os com o seu parecer;
7. o Preparar as propostas de leis, decretos, regulamentos, relatórios e quaisquer outros trabalhos relativos
a caminhos de ferro que o Ministro determinar;
8.° Propor ao Ministro as reformas e melhoramentos
que julgue necessários para o bom regime dos caminhos
de ferro em exploração ou em construção, ouvido o Conselho Superior de Caminhos de Ferro;
9.0 Fazer lavrar os contratos relativos a caminhos de
ferro em que o Ministro ou o referido director geral, por
delegação sua, hajam de outorgar;
10. o Estabelecer a divisão das linhas para os efeitos
da sua fiscalização e determinar a colocação do pessoal;
11. o Exigir das emprêsas o exacto cumprimento de
todos os contratos, alvarás de concessão e disposições
regulamentares. empregando para êsse fim os meios que
as leis e regulamentos lhe facultem;
12.0 Celebrar ou alterar convénios com as emprêsas
para, a concessão de passos Q bónus ao pessoal de serviços públicos, submetendo-os à. apreciação do Ministro;
13. o Exercer relativamente ao pessoal dependente da
Direcção Geral a acção que nos termos dêste regulamanto lhe compete no que se refere a nomeações, promoções, demissões, transferências, licenças, recompensas, castigos e aposentações e propor ao Ministro o que
excpda a sua competência;
14.o Corresponder-se directamente com outros Ministérios, serviços autónomos e emprêsas concessionárias
sõbre 08 assuntos que interessam à Direcção Geral.

TÍTULO III
Do Conselho Superior de Caminhos de Ferro
CAPiTULO I

Constituição
Art. 5.0 O Conselho Superior de Caminhos de Ferro
é constituído da maneira seguinte:
a) O Ministro do Comércio e Comunicações, presidente;

628

ORDEM: DO EXÉRCITO

N.o 6

L" Série

b) O director geral de Caminhos de Ferro, vice-presideate ;
c) O director geral de Minas;
d) O director geral do Comércio e Indústria;
e) O director geral elas Indústrias ;
f) O director geral das .Alfândegas;
g) O delegado do Governo no arrendamento
da oxploração dos Caminhos ele Ferro do Estado ;
h) O administrador
geral elas Estradas
e Turismo;
i) O administrador
geral dos Serviços Hidráulicos;
j) O administrador
geral dos Correios e Telégrafos ;
k) Um delegado do Conselho Superior de Obras PÚblicas;
l) Um delegado da comissão de caminhos de ferro do
Ministério da Guerra;
rn) Um delegado do Ministério da Agricultura;
11) O director dos serviços da 8, a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública;
o) Três delegados
das empnõsas que exploram caminhos de ferro ;
p) Um delegado de cada uma das Associações Comerciais de Lisboa e Pórto ;
q) Um delegado de cada uma das Associações Industl"iais de Lisboa e Põrto ;
r) Um delegado da Associação Central da Agricultura
Portuguesa;
8) U fi delegado dos Sindicatos Agrícolss;
t) Dois eng-nheiros de livre escolha do Govêrno;
u) Um consultor
jurídico
da Direcção Geral dos Caminhos do Ferro;
v) Os engenheiros
chefes das Divisões da Direcção
Geral, servindo de secretário
o da Divisão Central o de
Estudos.
§ 1.0 Os directores
gerais e administradores
geraie
dêste Ministério poderão fazer se representar
por funcionários dos seus serviços sempre que lhes seja impossível assistir a alguma sessão ou assim o julguem conveniente para a discussão de qualquer assunto.
§ 2.0 Os engenheiros civis fi que se refere a alínea t)
deverão ser técnicos de comprovada
competência
em assuntos de caminhos de ferro, sendo nomeados pelo Ministro, sob proposta
do director geral de Oaminhos de
Ferro.
Art. 6.0 O director geral e os engenheiros
chefes de
divisão formam uma secção técnica do Oonselho, em cnjes
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CAPÍTULO II
Atribuições
0

Art. 7. Compete ao Conselho Superior do Caminhos
de Ferro dar parecer fundamentado
sôbre :
1. o A classificação,
estudos, concessões, fusões e resgates. de linhas férreas e respectivos
contratos ;
2. o Planos gerais e ordem de preferência de construção das linhas do Estado;
3. o Os novos tipos de material fixo o circulante;
4. o A exploração comercial do caminhos do ferro, abrangendo as contravenções
de lois e regulamentos;
Ó. o Todas li propostas
do tarifas gcrais e especiais,
internas O" combinadas,
do quaisquer administrnçõos
;
G.o O exame, sob o ponto de vista do interõ se público,
do estabolecímonto
de novas estações e apeadeiros;
7.0 Os contr tos de qualquer natureza entre as emprêSRS, ou destas com particularos,
que por lei estejam sujeitas à sanção do Govõrno ;
8.0 A unificação técnica e comercial dos olcmentos essenciais de construção tl exploração de caminhos de ferro;
9.0 O exume do litígios entro o Govêrno o as emprêaas, emel'gpntps da execução dos contratos de concessão:
10.0 A liquidação das garantias de juro, quando acêrca
delas se levanto qualquer questão litigiosa que convenha.
ser previam('nto csclarccida ;
11.o Em geral, todos os assuntos relativos a caminhos
do ferro que pelo director geral, em nome do Ministro,
forem submetidos ao seu exame,
Art. 8.0 O Conselho Superior de Caminhos de Ferro
poderá propor ao Govõruo as medidas qU(\ julgar úteis
e oportunas para o estudo e resoluções de todos os problemus que possam interessar ao desenvol vimonto da rêde
ferroviária
o ao aperfeiçoamento
dos serviços em todos
os sous aspfctos técnicos, económicos e sociais.
0
Art. 9. A comissão técnica eompote especialmente:
1.0 Preparar
para a sessão plcnáría do Conselho 08
procoseos
cuja importância
assím
exiju, mediante determinação
do director ~eral;
2. o Examinar os projectos de carácter técnico, sendo
enviados pelo director
geral no Conselho Superior
de-
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Obras Públicas os que pela sua importância careçam do
exame dessa corporação;
3.° Realizar estudos preparatórios relativos aos novos
tipos de material fixo e circulante e à unificação técnica.
dos elementos essenciais da exploração e construção de
caminhos de ferro.
Art. 10.° Os estudos de novas linhas serão executados,
.conforme os casos, pelas emprêsas concessionárias, ou
ainda por brigadas especiais contratadas pela Direcção
Geral de Caminhos de Ferro, mediante verbas para êsse
fim autorizadas.
CAPíTULO III

Sessões do Conselho
Art. 11.° O Conselho Superior de Caminhos de Ferro
uma sessão ordinária mensal e as extraordinárias
para que fór convocado pelo seu vice-presidente por iníçiatíva própria ou a pedido fundamentado de quatro dos
seus vogais.
§ 1.0 A distribuição dos processos é feita pelo více-presídente aos vogais que sob cada um dflles tenham de
dar por escrito o seu parecer, que servirá de base à discussão do Conselho.
§ 2.0 Nenhum dos vogais presentes a uma sessão pode
abster-se de votar.
§ 3.0 As actas das sessões devem constar de um livro
especial em poder da Divisão Central de Caminhos de
Ferro.
§ 4.0 A comissão técnica reúne por convocação do
seu presidente, sendo aplicável às suas sessões o disposto no artigo anterior.
tem

TíTULO

IV

Serviços da Direcção
CAPÍTULO I

Da divisão central e de estudos
Art. 13.0 A divisão central e de estudos da Direcção
Geral é dirigida por um engenheiro e compreende:
a) A Secção de Estudos Técnicos e Económicos, espeeialmonte encarregada de estudos, classiflcação e con '
cessão de novas linhas e da situação económica e financeira das existentes, resgates, unificação de elementos
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técnicos da exploração, reformas dos contratos de concessão e congressos de caminhos de ferro, a qual será
superiormente orientada pelo respectivo chefe de divisão e ficará a cargo de um engenheiro civil, sub-chefe
de divisão;
b) A Secção do Cadastro do Pessoal e Arquivo Geral;
c) A Secção de Estatística Geral;
d) A Secção de Expediente, que é também secretaria
do Conselho Superior e da sua secção técnica;
e) A Secção de Contabilidade;
f) A Secção do Contencioso, elaboração de contratos,
instruções e assistência de autos em juízo, codificação da
legislação ferroviária;
g) A Secção de Serviços Económicos e Comerciais,
incumbida de elaborar inquéritos económicos sôbre a
produção agrícola, comercial e industrial das regiões a
"Sorvir por linhas férreas a cargo de inspectores comerciais.
§ único. O seu número só poderá ser elevado a mais
de dois inspectores sob proposta do director geral, baseada em informação fundamentada do respectivo chefe
de divisão.
CAPÍTULO II
Da divisão de via e obras

Art. 14.0 A divisão de via e obras é dirigida por um
~ngenheiro chefe de divisão e compreende:
a) A secção de expediente;
b) Duns zonas de fiscalização, zona norte e zona sul;
c) Dez secções técnicas externas, de via e obras e
<construção.
§ LOAs zonas de fiscalização ficam a cargo de engenheiros civis, as secções técnicas ficam a cargo de agentes técnicos e subdividem-se em troços a cargo de físcais.
§ 2.0 As sedes e áreas das zonas, secções externas e
troços de fiscalização serão fixadas pelo director geral,
sob proposta do chefe de divisão.
Art. 15.0 Compete especialmente à divisão de via e
obras:
1.o Inspeccionar em todos os seus detalhes o estado de
conservação
das vias, placas girantes, ehariote, trasbordadores, edifícios e dependências;
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2. o Examinar
se são cumpridos
0S regulamentos
de-policia o exploração
em vigor na parto respeitante a via
o obras;
3.0 Inspeccionar a construção de novas linhas férreas
e suas dependências;
4. o Informar acêrca dos projectos de quaisquer obras
e inspeccionar
a sua execução;
5.0 Informar acêrca dos horários dos combóios, atendendo às condições de conservação e resistência das vias;
6.0 Informar os pedidos das ompnêsas sobre alienação
de terrenos dos caminhos de ferro;
7. o Fiscalizar as condições de conservaçüo e segurança
das obras de arte e, no que especialmente
se retere às
pontes, vigiar que não sejam excedidas as cargas máximas autorizadas;
8. o Examinar todos os aparelhos de sinalização o verificar o seu regular funcionamento;
9. o Fiscalizar o estado do conservação das vedações e
passagpns
do nivel ;
10. o Verificar
se são cumpridos
os regulamentos
de
exploração relativos à protecção da marcha do-s com bóios ;
11.0 Vigiar que as velocidades
efectivas dos combóios
não sejam excessivas;
atendendo ao estado de conservação da via;
12.0 Vigiar o troco de defesa da linha para evitar
qualquer obra ou plantação
que não seja permitida,
em
harmonia
com os regulamentos
em vigor, ou que seja
executada
fora das condições em que tenha sido autorizada;
13.0 Organizar a estatística no qu~ se refere aos serviços a sou cargo.
Art. 16.0 Compete aos inspectores de via e obras:
1.o Fiscalizar
freqüentomente
as linhas férroes d tro
da área da secção a sou cargo, a fim de v rifiear minuciosamente
o estado de conservação da via. e dos edifícios;
2. o Examinar se na área da sua secção são cumpridos os regulamentos
de polícia e explor ção lia parte
que diz respeito ao serviço de ia o obras;
3. o Verificar o estado de cOD.sOO'vação das obras de
arte, especialmente
o das pontes metálieas,
e informar
com urgência sempre que as mesmas obras lhe inspirem
receio, soja por motivo do seu estado de deterioração,
seja pelas cargas do material circulante,
ou por outroqualquer motivo;
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e fazer executar o serviço que aos fiscais
pelo presente
diploma, devendo dnr-Ihos
as convenientes
instruções
acêrca dos seus respectivos
troçcs, indicando
os tlO<:OS de linhas que exigem maiores vigilâncias e as obras que carecem de ser mais cuidadosamente inspeccicnudas
;
5.° Prestar fi sua informação, quando superiormente
lhos fõr exigida,
acêrca dos projectos
de q uaisq uor
obras, e vigiar cuidadosamente
a sua execução, sC'guiudo
as instruções
especiais
que para cada caso lhes forem
dadas pelo engenheiro chefe de di visão;
6.0 Fornecer todos os elementos estatísticos relativos
.ao material da via que pelo engenheiro chefe da divisão
lhes forem pedidos;
estes elementos serão todos descritos nos mn pas mensais o deverão formar um capítulo
especial. mf'tbdicamente
organizado nos relatórios anuais;
7. o Comparecer,
com toda a urgência passível, no local do sinistro no caso de descarrilamento
ou choque de
combóio, a fim de dar os socorros do que puder dispor
às pessoas
que dêles careçam, reclamando
o 'concurso
das autoridades
locais, se o julgar conveniente,
empregando os esforços possíveis para. que o trânsito seja restabelecido
e indagando
minucíosnmente
da s causas do
.acidcntc ;
8.° Prestar
apoio e coadjuvação,
por si e pelos seus
agC'ntes, à manutenção
da ordem e à execução dos regulamentos
de exploração na ãroa da sua secção; tomar
conhecimento
de todos os factos puníveis pelas leis comuns e regulamentos
especiais de caminhes de ferro, lavrando ou fazendo lavrar autos em duplicado e procedendo em tudo de harmonia com as mesmas leis e reguiamentos;
9.0 Dar conhecimento
ao engenheiro
chefe de divisão,
por comunica~ão
ou telegrama,
segundo a urgência, de
todas as ocorrências
havidas na ároa da sua secção, devendo avisar também telegràficamente
o director geral
<em. caso de acidento grave;
10. o Enviar ao engenheiro chefe de divisão uma parte
mensal, na qual rsenoionará :
a) O estado da via em todos os seus detalhes;
b) O material recebido empregado
e o que ficar em
,depósito; proveniêneia,
qualidade e local do seu emprêgo;
c) O estado geral dos aterros, trincheiras
e obrss de
arte, indieendo as reparações feitas e as que forem urgentes;

é determinado
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d) O estado geral de todos os edificios, dos trabalhos
nêles executados e aqueles de que carecam ;
e) O estado das passagens superiores, inferiores e de
nivel, das barreiras e vedações, os trabalhos nelas executados e aqueles de que careçam;
f) O estado de conservação e funcionamento dos aparelhos de manobra das agulhas e sinais;
g) O estado de conservação
das placas girantes e
chariots trasbordadores;
h) O número e a situação de todos os guardas, com
indicação de sexos e informação sôbre se o pessoal é ou
não suficiente para a segurança da circulação;
i) O número de-passagens
de nivel, públicas e particulares, especificando as guarnecidas e abandonadas;
j) A quantidade e qualidade do pessoal empregado na
conservação da via, nas obras de arte e edifícios;
k) O avanço das obras em execução dentro da área
da sua secção;
l) A resenha dos factos notáveis acontecidos durante
o mês e as providências tomadas;
11.0 Informar anualmente ou quando lhe fôr exigido
acêrca do comportampnto e aptidão do pessoal seu subordinado;
12. o Ministrar aos fiscais de via e obras as instruções
de que careçam;
13.0 Propor quaisquer melhoramentos
qne entenda
deverem ser introduzidos no serviço que fiscaliza e que
se refiram à secção a seu cargo;
14.0 Todos os demais serviços da sua competência
não especificados que superiormente lhe forem determinados.
Art. 17.0 Compete aos fiscais de via e obras:
1. o Percorrer a pé o trõço a sou cargo o número de
vezes qne superiormente lhe fõr ordenado, exercendo minuciosa inspecção sõbre todas as obras, particularmente
sobre aquelas que por circunstâncias especiais reclamarem mais activa vigilância, devendo fazer estas inspecções munido da caderneta de serviço, fita de 10 metros
e uma bitola para verificação da largura da via, objectos estes fornecidos .pela Direcção Geral e pelos quais
será responsável;
2.0 Tomar nota, quando percorrer o seu trõço sõbre
locomotiva, dos pontos em que a circulação se fizer com
irregularidade,
procurando indagar e conhecer a causa.
e providenciar para que soja remediada, devendo rogis-
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tar, sendo possível, as velocidades, quando por excessivas sejam perigosas para o trânsito ou prejudiciais para
a conservação da via;
3. o Verificar nas suas inspecç jes o estado da plataforma da via, a estabilidade dos taludes, dos aterros e
das trincheiras e a desobstrução das valetas para o fácil escoamento das águas;
4.0 Vigiar, nas mesmas inspecções, pela conservação
e assentamento -de todo o material de via, devendo cuidadosamente examinar:
a) O estado dos carris e do material de fixação;
b) O estado das travessas e seu ataque;
c) A qualidade, distributção e quantidade do balastro;
d) Nas curvas a sobrelatgura da via e a sobreeleva-

ção do carril exterior;
e) A regularidade da via no sentido longitudinal e em
planta;
f) O estado dos cruzamentos e o seu funcionamento;
g) O estado das placas girantes e dos chariots trasbordadores;
h) O estado do pavimento das passagens de nivel e
dos. seus contra-carris;
i) A quantidade e qualidade do pessoal empregado na
conservação da linha.
5.0 Inspeccionar com freqüência, em relação ao seu
estado de conservação, todas as obras de arte, tais
como aquedutos, pontões, pontes, túneis, passagens superiores e inferiores, muros de suporte e de revestimento, devendo especialmente examinar, em relação às
obras de alvenaria, se manifestam alguma fenda, desaprumo ou deformação, e, em relação às metálicas, se alguma peça se acha deformada ou fracturada, o estado
da rebita~em e da pintura;
6. o Verificar so, por ocasião de chuvas copiosas ou enchentes dos rios, todos os aquedutos, pontões e pontes
dão a conveniente vazão às águas;
7. o Examinar todos os aparelhos de protecção da marcha dos combóios, tais como: semáforos, discos, faróis e
sinetas ~e alarme, devendo freqüentes vezes verificar o
seu funcIOnamento; o estado de conservação das vedações e das passagens de nivel; finalmente se são cumpridos todos os regulamentos de exploração relativos à protecção dos combóios, tanto pelo pessoal das estações e
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pelos guardas das cancelas da via, como pelo pessoal de
conservação

;

8.° Verificar o estado de conservação dos edifícios das
estações e suas dependências;
0.° Vigiar a zona do defesa da linha para evitar qualquer plantação,
vedação, escavação ou construção que
não seja permitida em harmonia com os regulamentos em
vigor, ou que seja executada fora das condições em que
tenha sido autorizada;
10.° Investigar, finalmente, acêrca de todos os factos
que cheguem ao seu conhecimento de ondo possa resultar perigo ou inconveniente à circulação de combóios,
devendo de tudo informar com minuciosidade o seu inspector;
11.° Comparecer com toda a possível brevidade no local onde se tenha dado acidente que tenha produzido ou
ameace produzir interrupção na circulação dos combóios,
devendo colaborar com o pessoal das empresas nas providências a tomar para que o trânsito seja estabelecido
e nos socorros a prestar às pessoas que dêle careçam,
reclamando o auxílio das autoridades administrativas
sempre que seja necessário;
12. o Participar aos respectivos capatazes da omprêsa
as faltas ou irregularidades que possam por ele ser imediatamente remediadas, chamando a sua atenção para
qualquer localidade que necessite de mais activa vigilância:

a) Quando as faltas ou irregulari dades encontradas
exigirem com urgência providências compreendidas na
esfera de acção dos partidos de conservação, recorrer
àquele qUE:'mais perto estiver do ponto perigoso, para
que sejam logo adoptadas as que forem necessárias, à
execução das quais deve assistir, a fim de verificar a sua
eficácia, e participar tudo circunstanciadamente ao seu
inspoctor;
b) No caso de não poderem as irregularidades ou faltas encontradas ser remediadas pelo pessoal dos distritos, dar pronto conhecimento, pelo telégrafo ou por
escrito, /.1.0 seu chefe imediato e ao engenheiro chefe da
divisão;
c) No caso de acidente grave, de que resulte interrupção na circulação ou desastres pessoais, avisar telegráficamente o engenheiro chefe da divisão e o respectivo inspector;
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13.0 Dar conhecimento
ao seu chefe imediato de todas
as ocorrências
importantes
no seu trõço , ainda que não
sejam referentes
ao serviço de vias e obras;
14.0 Lavrur autos de todos os factos puníveis ocorridos dentro dos limites do seu trõço, iucursos nas leis
comuns ou nos regulamentos
o leis especiais de caminhos de ferro, o prender os delinqüentes em flagrante delito, enviando com a maior brevidade
ao respectivo inspector todas as informações e csclarecim('ntos
que digam
respeito a êsses autos;
15.o Colaborar com os empregados
das omprêsas na
mUDlltenção da ordem, devendo prender os criminosos
quando os encontre em flagrante delito o entregá-los
à
autoridade local;
16.0 Registar diàriamente
na sua caderneta,
com designa~ão do dia cm que o serviço 6 desempenhado,
o
itiner ário da sua inspecção, devendo tomar notas minuciosas de todos os factos de quo tiver conhecimento
relativos às atribuições
que p('lo presente diploma lhe são
conferidas; as cadernetas
serão rubricadas
pelo respectivo inspector
e escrituradas
pelos fiscais sem emendas
ou rasurus,
podendo somente, por anotação, rectificar-se o q ue ali fõr escrito;
17.o Formular e enviar mensalmente' ao inspector partes
de serviço contendo
a exposi~ão de tudo quanto tiver
sido anotado nas cadernetas,
por forma que claramente
se descre\'a:
o estado da via, dos seus acessórios
e
obras de arte, as irregularidades
e faltas encontradas,
as proddências
adoptadas,
as obras exrcntadas
e tudo
quanto possa concorrer para o exacto conhecimento
do
estado do seu trõço e das ocorrências
dignas do menção
que nela se tenham dado;
18. o Fazer participação
especial, em comunica<;:ão ao
respecth·o inspector, dos acontecimentos
Dotáveis e dos
que exijam procedimento
urgente, d"yendo ainda neste
caso os mesmos ser descritos nas partes mensais para
que estas contenham
por completo todos os serviços
desempenhados
polo fiscal;
19.0 N~ caso de acidente que dê lugar à interrupção
de comuÓLOS deverão partir para o local do sinistro os
fiscais dos troços contíguos e permanecer nêle em quanto
fór útil a sua presença;
20. o Todos os demais serviços da sua compptência não
especificados
que superiormente
lhe forem determinados.
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III

Da divisão de exploração
Art. 18.° A divisão da exploração
é dirigida por um
engenheiro
chefe de divisão e compreende:
a) Duas secções intornas, a saber:
1." secção, movimento e reclamações ;
2.a secção, tráfego, fiscalização de impostos e liquidação de garantias
de juros e estatísticas.
b) Duas zonas de fiscalização: zona norte e zona sul;
c) Dez secções externas do movimento e tráfego.
§ 1.° As zonas ficam a cargo de engenheiros civis, as
secções ficam a cargo de inspectores
do movimento e
tráfego e subdividem-se
em troços a cargo de fiscais.
§ 2.° As sedes e áreas das zonas, secções externas
e número e localização dos postos do fiscalização serão
fixadas pelo director geral, mediante proposta do chefe
de divisão.
Art. 19.0 Oompete especialmente
à divisão de explorac;ão:
1.o Verificar se são cumpridas as leis e regulamentos
especiais
de polícia e exploração
de caminhos dEI ferro,
na parte relativa aos serviços do movimento e tráfego;
2.° Examinar
a escrituração
das estações e das emprêsas concessionárias,
sempre que êsse exame se torne
necessário;
3.° Informar
sõbre todos os assuntos que digam respeito aos serviços a seu cargo e especialmente
sõbre horários de combóios, sua composição e cargas, escalas de
sei viços, reclamações e sobre quaisquer projectos relativos a estações ou apeadeiros;
.
4.° Informar
sõbre as faltas na aplicação das tarifas;
5. ° Inspeccionar
o estado das linhas, postos telegráficos e telefónicos;
6. ° Examinar
o funcionamento
dos aparelhos
telegráficos e telefónicos, relógios e balanças das estações;
7. ° Vigiar o serviço dos combóios, sua composição e
manobras,
e tudo o que tenha relação com o serviço do
movimento no serviço das estações;
8.° Elaborar
os mapas gráficos e estatísticos
respeitantes ao serviço de transporte
de passagueiros
e mer-

cadorías ;
9.° Informar

sõbre

todas

as reclamações

que forem
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apres('ntadas e se relacionem com os serviços a seu
cargo.
Art. 20.0 Compete ao inspector principal do movimento do tráfego superintender nos serviços das secções
internas E:l externas, segundo as instruções do chefe da
divisão.
§ único. A categoria de inspector principal do movimento do tráfego constitui a hierarquia superior do respectivo quadro, não o sendo porém em relação aos inspectores técnicos.
Art. 21.0 Compete aos inspectores do movimento e
tráfego:
1.0 Informar, no que diz respeito às linhas dentro da
área 'da sua secção, sõbre todos os assuntos relativos 80
serviço do movimento e em. especial acêrca dos seguintes:
CL) Horários;
b) Composição e carga dos combóios;
c) Reclamações ;
d) Heq uerimentos de l)articulares ou corporações sõbre a construção de novas estações e apeadeiros;
2. o Examinar o estado gorul das linhas telegráficas o
telefóuict<.s e funcionamento dos aparelhos respectivos,
.reló~ios e balanças;
3. o Inspeccionar as delegações fiscais dentro da sua
área, examinando o modo como são executados os serviços, devendo informar o engenheiro chefe da divisão
acêrca de todas as irregularidades que observar;
4. o Propor ao engenheiro chefe da divisão todas as alterações ou modificações que julgar convenientes a bem
dos serviços fiscais na parte que se refere à secção a
seu cargo;
.5.0 Dar conhecimento de qualquer descarrilamento ou
choque de combóios de que resultem conseqüências graves ao engenheiro chefe da divisão e inspector de via e
obras da respectiva área, por comunicação escrita ou por
telegrama, segundo a urgência e a gravidade da ocorrência;
6.0 Informar sôbre faltas de que tiver conhecimento
na aplicação das tarifas;
7. o Examinar a escrituração das estações que lhe forem indicadas pelo engenheiro chefe de divisão;
8.0 Informar acêrca das reclamações relativas aos ser'Viços do movimento o tráfego;
9. o Estudar e informar os diversos assuntos relativos
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ao tráfego das linhas dentro da área da sua secção, segundo as instruções
que nesse sentido lho forem dadas.
pelo ongcnhciro chefe da divisão;
anualmente,
ou quando lhe fõr exigido,
10.0 Informar
acêrca do comportamento
e aptidão do pessoal seu subordinado:
11.0 Ministrar
aos fiscais do movimento e tráfego as
instruções
de que caroçam ;
12. o Enviar com a maior urgência à Divisão os autos.
de ocorrências;
13. o Todos os demais serviços da sua competõncia nãoespecificados
q ue superiormente
lhe forem determinados.
Art. 22.0 Compete aos fiscais do movimento
e tráfego:
1.o Verificar se são cumpridas as disposições regulamentares
de polícia e exploração
de caminhos do ferro,
devendo om especial examinar:
a) Se estão patentes
ao público nas estações os horários, as tabelas de preços do transporte o despesas accssórias superiormente
aprovadas ;
b) Se as emprõsas dão conhecimento ao público, com
oito dias do antecedência,
pelo menos, das horas do partida e chegada
dos combóios
às diferentes
estações
quando se adopte um novo horário ou se altere em parte
o estabelecido;
c) So as empresas dão conhecimento
ao público, com
cinco dias de antecedência,
pelo menos, das alterações
que tenham sido introduzidas
nas tarifas;
d) Se está em vigor algum horário ou tarifa não aprovada pelo Govõrno ;
e) Se as omprõsas efectuam com cuidado e exactidão,
celeridade e com perfeita igualdade pnra todos os éxpodidoros, os transportes
de mercadorias
de qualquer natureza que lhes sejam confiadas, e se a recepção
feita
com regularidade
e nos prazos rogulamontarcs
;
f) So os atrasos dos combóios inscritos nos livros de
registo das estações estão de acôrdo com a realidade,
2.0 Viciar uns ostações
serviço dos combóíos, a sua
composição
o manobras,
e tudo que tenha relação com
o serviço do movimento, devendo em especial examinar:
a) Se a carga e descarga das bagagens e mercadorias
são feitas cuidadosamente;
b) Se nos comb6ios que conduzem passageiros
são
transportadas
matérias
susceptíveis
de explosão ou incêndio;
ó
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c) Se todas as carruagens
das composições formadas
na estação em que estiverem
de serviço se acham em
bom estado de segurança
e asseio, o se os lugares são
em número suficiente para a concorrência
de passageiros;
d) Se os vagões se acham bem carrogados ;
e) Se estão em bom estado os aparelhos
de choque e
tracção, e se os veículos vão bem engatados com os tampõos do choque em contacto;
f) Se os combóios levam os faróis e sinais regulamentares, e se as carruagens
destinadas
a passageiros
vão
iluminadas
interiormente
durante a noite e na passagem
nos túneis em que fõr determinado;
g) Se os combóios levam todos os freios previstos nos
regulamentos
e na ordem quo devem ter, e, no .caso de
freios manuais,
se vão convenientemente
guarnecidos;
h) Se a tonelagem do com Mio está de harmonia com
a carga que a máquina está autorizada a rebocar;
i) Se os combóios nas estações em que são formados
partem munidos com as bandeiras e utensílios de sinais
regulamentares
e com a ambulância indicada no respectivo regulamento;
j) Se à entrada dos comboios nas estações os guardas das agulhas estão nos seus postos com a devida antecedência,
e se à sua aproximação
fazem os sinais regulamentares;
k) So os agulheiros em serviço se acham munidos dos
sinais necessários
para qUG, se preciso fõr, possam fazer os sinais convenientes para mandar parar ou interromper a circulação da via;
l) Se à partida
dos combóios se fazem os sinais regulamentares;
m) Se a partida e a chegada de qualquer combóio ou
máquina isolada são sempre anunciadas telefónica ou telegràficam(\nte
à estação que o espera pela estação de
onde elo parte, e à estação de onde saiu pela estação
que o recebeu;
n) Se é anunciada
às estações a saída do qualquer
combóio extraordinário
ou máquina isolada, e se o combóio que o antecede leva. o sinal regulamentar,
indi.cando a. chegada mais ou menos próxima da referida
máquina ou combóio ;
o) So os guarda-freios
à chegada das estações anunciam em voz alta os nomes dessas estações e a duração
do estacionamento,
quando êste seja de cinco minutos ou
mais;
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p) Se é bom o estado das linhas telefónicas e se os
aparelhos telefónicos, telegráficos e os relógios das estações funcionam devidamente;
q) Se as horas de partida e chegada dos combóios estão de acôrdo com as indicadas nos horários aprovados,
e no caso de atraso qnais as causas que os motivaram.
3. o Acompanhar os combóios que superiormente lhe
forem designados, examinando especialmente durante
êste serviço:
a) Se os guardas das linhas estão nos seus respectivos postos e se fazem os devidos sinais, tanto de dia
como de noite;
b) Se as cancelas das passagens de nivel se acham
fechadas ;
c) Se é cumprida a marcha do combóio estabelecida
no horári€> superiormente aprovado, e no caso de o não
ser indicar a cau sa ;
d) Se são cumpridos os regulamentos da exploração
na parte que se refere aos sinais.
4. o Participar superiormente no caso de as estações
abrirem depois ou fecharem antes das horas regulamentares para recepção e entrega das mercadorias de grande
e pequena velocidade;
5. o Examinar se as estações e suas dependências são
de noite devidamente iluminadas;
6. o Observar se a entrega das bagagens aos passageiros é feita regularmente;
7. o Examinar se se concede algum privilégio que não
esteja legalmente autorizado a favor das emprêsas de
transporte para a entrada, permanência e circulação nos
pátios e dependências das estações;
8. o Lavrar autos de todos os factos que constituem
infracção das leis e regulamentos especiais de caminhos
de ferro, prender os delinqüentes em flagrante delitovreclamar a presença das autoridades administrativas ou
judiciais e o auxílio da fórça pública, intimar ou mandar
intimar médicos e outros peritos para exame do corpo
de delito, devendo enviar logo ao seu inspector os autos
com todas as informações e esclarecimentos que lhes
digam respeito;
9.° Verificar nas estações se é feita com exactidão e
regularidade a aplicação das tarifas, devendo para êsse
fim estudar com a maior atenção a das emprêsas cuja
fiscalização lhe incumbe;
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10.0 Dar ao público. nas estações em que estiver de
serviço, todas as informações que lhe forem pedidas
acêrca dos serviços que fiscalizam e instruir as pessoas
que tiverem de reclamar por avarias, perdas. demora
ou outro qualquer motivo, acêrca do modo de o fazer,
acofi8elhando-as a dirigirem-se aos respectivos empregados das emprêsas, e, caso estes não as atendam,
a inscreverem as suas queixas nos livros de reclamações;
11.0 Examinar os livros de reclamações que devem
existir cm todas as estações e enviar ao inspector a respectiva cópia de todas as que se acharem de novo inscritas ;
12.0 Participar, telegràficamente, ao inspector respectivo todas as ocorrências que julgue carecerem de imediatae providências e ao inspector de via e obras da
respectiva área, bem como ao fiscal de via e obras do
troço, qualquer descarrilamento, deformação da via ou
{)utro acidente que influa na circulação;
13. o Corresponder-se directamente com qualquer superior que mais próximo esteja e de quem mais prontamente possa. receber as instruções de que careça nos
casos de reconhecida gravidade e urgência;
14.0 Seguir com a maior brevidade para o local do si,nistro quando se dê algum acidente de gravidade no seu
trõço ou em qualquer dos troços contíguos, onde prestará todos os socorros que possa às pessoas que dêle
carecerem, reclamando, sendo preciso, o auxílio das autoridades locais e coadjuvando com o maior zêlo e actividade os empregados do caminho de ferro, a fim de remediar os efeitos do acidente;
15. o Fazer uma palite diária do serviço qu~ tiver exe.cutado durante o dia, na qual mencionará todas as faltas e contravenções que tiver notado, as diferenças que
{)bservar na partida e chegada dos combóios em relação
aos horários aprovados, indicando as causas que motivaram essas alterações e bem assim todos os mais eliclarecimentos que superiormente lhe forem designados.
§ único. Estas partes diárias serão enviadas à respectiva inspecção no dia imediato àquele a que se referem,
salvo o caso de íôrça maior devidamente justificada;
16.0 Todos os demaia serviços da sua competência
não especificados que superiormente lhe forem determinados.
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CAPÍTULO IV
Da divisão

de material

e tracção

e serviços

eléctricos

Art. 23.0 A divisão do material e tracção e serviçoseléctricos
é dirigida por um engenheiro chefo do divisão, e compreendo:
a) A secção de horário o acidentes de trabalho;
b) A secção de expediente;
c) Oito iaspecções técnicas do material o tracção ;
d) Duas inspecções
tócnicas elos serviços eléctricos.
§ LOAs iuspecçôes técnicas elo tracção ficam a cargo
do inspectores
de material o tracção.
§ 2.0 As inspecções técnicos do serviços eléctricos ficam a cargo dos engenheiros
oloctrotÓcnicos.
§ 3.0 As sedes o áreas elas inspecções serão fixadas
conforme as nocessidades
do serviço.
§ 4.0 Quando o dosonvolvimcnto
elos serviços oléctricos o exija poderá elevar-se o número das inspecções,
sob proposta fundamentada
do director geral, e criar-se
uma secç~o especial elo serviços eléctricos a cargo de
um ongonhoiro electrotécnico,
tendo sob as suas ordens
os inspectores
dos serviços eléctricos.
Art. 24:.0 Ficam portencendo
à Direcção Geral, em
relação às iustalações eléctricas do caminhos de ferro, as
atribuíções qur em relação a elas pertoncom à Administraçãc Geral dos Correios, Telégrafos o Indústrias Eléctricas.
Art. 25.0 Compete ospecialmente
à divisão de material
e tracção:
1.0 Vigiar se são cumpridas as leis e regulamentos ospeciais do polícia o oxplorar;ão de caminhos do forro na
parte rolativa aos serviços do material o tracção;
2.0 Examinar
o estado de conservação
do material
circulante
e providenciar
para quo soja retirado da circulução aquele que não ofereça as nocessúrias condições
de segurança;
3.0 Inspeccionar
as oficinas de grande o pequena reparação;
4. o Examinar
a composição dos combóios, tendo em
atenção os tipos das locomotivas empregadas:
as cargas
rebocadas e distributção
do freios;
5. o Fiscalizar
o serviço de maquinistas
o fogueiros.
examinando
se cumprem as disposições regulamentares
que lhes dizem respeito;
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6.° Examinar
o estado do conservação
o condições de
funcionamento
de todos os aparelhos
de carga, pontos
.girantes de inversão de locomotivas
e instalações
de tomada de água;
7.° Proceder lt inspecção do todo o material circulante
adquirido
pelas emprôsas e às provas dos geradores de
vapor do todas as locomotivas,
máquinas fixas e locomóveis, novas ou quo tenham sofrido reparações
nas pc·
ças mais importantes,
e lavrar os competentes
autos;
8.° Informar,
quando lhe fõr determinado,
acêrca dos
horários e composição dos combóios, tendo em atenção a
poU'lncia das locomotivas
a em pregar e as velocidades
de que elas são susceptíveis
dentro das condições do sogurança;
9. c Organizar a estatística no que so refere aos serviços
a seu cargo.
Art. 2G.o Compete especialmente
lt divisão do material
e tracção em relação aos serviços eléctricos:
1.0 Fiscalizar
as instalações
eléctricas das en.prêsas
concessionárias
de linhas férreas que sejam empregadas
para assegurar
a sua exploração, tais como as destinadas
a fornecor onergia para iluminação o fôrça motriz nas
estações, armazéns,
depósitos, oficinas e outros edificíos
considerados
dependGucias das mesmas linhas;
2.° Vigiar o estado do conservação
e funcionamento
das instalações
do iluminação eléctrica nas locomotivas,
cnrrllH~ens o furgões;
3.° Fiscalizar
nos caminhos de ferro eléctricos, além
das instalações mencionadas nos números anteriores, tudo
o que diz respeito à tracção eléctrica, compreendendo
o
equipamento
do linhas aóroas, as sub-ostnçõos de transformação e os respectivos
cabos de alimentação;
4.° Fiscalizar
as centrais gorudorus quando essas ccntrais se destinem principalmente
:t fornecer
energia. para
os serviços de exploração
do caminhos de ferro;
5.° Fazer cumprir todas as lois e regulamentos
em vigor relativos às indústrias eléctricas e que sejam aplicá.
veis aos serviços de caminhos de ferro.
Art. 27.° Compete aos inspectores de material e trac-ção:
1.° V crificar se são cumpridas as disposições preceituadas nos regulamentos
de polícia e exploração do caminhos de ferro na parto relativa aos serviços do material e tracção;
2.° Evitar que entrem em serviço locomotivas, tendere,
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carruagens ou veículos de qualquer natureza sem autorização da Direcção Geral, quando êste material seja.
adquirido de novo ou tenha sofrido reparação ou renovação nas suas peças mais importantes, ou quando porqualquer motivo tenha sido interdita a sua circulação;
3.0 Examinar o estado de conservação de material circulante, tomando nota daquele que carecer de entrar nas
oficinas de reparação, prevenindo o chefe do depósito demáquinas ou o inspector do material das emprê-us sempre
que julgue que a avaria, deterioração ou desgaste observado são de natureza a constituírem perigo imediato ;
4.0 Examinar se os serviços de revisão, limpeza e lubrificação do material circulante são devidamente efectuados;
5. o Fiscalizar o estado de conservação e apetrechamento dos vagões de socorro;
6.0 Inspeccionar as oficinas de grande e pequena reparação, informando es pecialmente sõbre:
a) A segurança do funcionamento de todos os motores,.
transmissões, máquinas, ferramentas o outros aparelhos.
desses estabelecimentos;
b) As reparações efectuadas no material circulante durante cada mês;
c) O serviço dos menores, tendo em atenção as prescriçõee regulamentares;
d) AI:>infracções da legislação e acidentes de trabalhoe do horário do trabalho.
7. o Inspeccionar os livros de registos do material circulante, indagando se se acham escrupulosamente escriturados e se por êles se pode reconhecer a data em que
êsse material entrou em serviço, o trabalho que tem feito,
e as reparações ou modificações que tiver sofrido ;
8.0 Examinar a composição dos combóios, tendo em
atenção quais as locomotivas empregadas nos expressos,
correios, mixtos ou mercadorias, qual o número e carga
dos veículos em relação à potência dessas máquinas e às.
condições das linhas férreas e qual a distributção dos veículos com freio e seu funcionamento;
9. o Fiscalizar o serviço de maquinistas e fogueiras,
examinando se cumprem as disposições regulamentares
que lhes dizem respeito, julgando da sua aptidão profissional e moral;
10. o Examinar o estado de conservação e funcionamento de todos os aparelhos de carga e descarga, pon-
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tes girantes,
de inversão de locomotivas,
reservatórios,
gruas, locomóveis e bombas de água;
quando lhe fõr determinado,
à inspec11.0 Proceder,
ção do material circulante adquirido pelas emprêsas e às
provas dos geradores de vapor de todas as máquinas fixas, locomóveis e locomotivas,
quando entrarem novas
em serviço ou quando tenham sofrido reparações
importantes, lavrar os competentes
autos e enviá-los ao engenhpiro chefe de divisão;
12.0 Dar conhecimento
à divisão de todos os factos
que exigirem providências:
a) Quando as circunstâncias
o aconselharem
deverá a
participação
ser feita telegràficamente,
comunicando om
segllida por escrito todas as informações
e esclarecimentos complementares;
b) No caso de descarrilamento
ou choque de combóios
de que resultem
conseqüências
graves deverá também
avisar telegràficamente
O director
geral;
13. o Comparecer
com toda a possível brevidade,
no
caso de descarrilamento
ou choque de comboios, no local do acidente, a fim de prestar os socorros de que puder dispor às pessoas que dõles careçam, reclamando
o
concurso das autoridades
locais se o julgar conveniente,
empregando
os esforços possiveis para que o trânsito
seja restabelecido,
indagando minuciosamente
das causas
do acidente;
14.0 Prestar
apoio e coadjuvação
à manutenção
da
ordem e à execução dos regulamentos
de exploração,
tomar conbecimento
de todos os factos puníveis pelas
leis comuns e das contravenções
às leis e regulamentos
especiais de caminhos de ferro, lavrando
autos e procedendo em tudo de harmonia
com essas leis e regulamentos;
15.0 Participar
ao engenheiro
chefe de divisão as infracções da legislação de acidentes de trabalho e do horário do trabalho;
16. o Enviar
à divisão um mapa mensal no qual se
achem indicados em relação ao mês antecedente:
a) As faltas praticadas
pelo pessoal de tracção em
contravenção
às leis e regulamentos
em vigor;
b) As avarias do material sucedidas durante a marcha
dos combóios e os desastres
ocorridos no pessoal do
tracção o oficinas;
c) O material que carecer de entrar nas oficinas de
grande ou pequena reparação;
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d) O material que tenha entrado nas oficinas para receber reparações
ou que tenha saído depois de renovado
ou reparado,
com indicação das reparações
mais importantes efectuadas ou a efectuar;
e) Todos os elementos estatísticos quo superiormente
lhe forem designados;
17. ° Todos os demais serviços de sua competência
não especificados que superiormente
lhe forom determinados.
§ único. Emquanto
não for criada a secção a que se
refere o § 4.° do artigo 23.°, as atributções dos inspectores dos serviços elóctricos
são as CODsignadas nos
n.os 1.0 a 5.° do artigo 26.° desta organização.
CAPiTULO

V

Da divisão da construção
Art. 28'.° A divisão ela construção é dirigida por um
engenheiro chefe de divisão e compreende:
a) A secção de expediente;
b) Duas zonas de fiscal.ização: zona norte e zona sul,
a cargo de engenheiros
civis;
c) Quatro
secções externas
11 cargo
de engenheiros
civis, o as mais a cargo de engenheir.os civis ou de agentes técnicos,
bem como troços a cargo de fiscais da
construção,
que as circuustlLncias
determinem
e cuja
admissão
será regulada
nos termos
dos artigos 33.°

e 34.°

§ único. A secção' do expediente, constituída por pessoal do quadro privativo,
poderá
ser ampliada
pela
admissão
de pessoal assalariado,
sob proposta do respoctivo chefe do divisão, quando a importância
de trabalhos de carúctcr transitório
assim o justifique.
Avt. 29,° Compete à divisão da construção:
1.0 Informar todos os projectos de construção
de novas linhas férreas, compreendendo
todos os seus elementos, bem como todas as alterações
quo aos mesmos forem apresenb.ldas;
2,0 Fiscalizar a construção dessas linhas cm todas as
suas partes no que diga respeito a trabalhos
de construção civil, e colaborar com as outras divisões no que
diga respeito às especialidades
sõbro que se exerce a
sua accão, desde o inicio até a entrega à exploração;
3,0 Vigiar pelo exacto cumprimento dos regulamentos
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de polícia e exploração
na parte aplicável, bem como os
de segurança e assistência a pessoal, participando
superiormente todas as ocorrências;
dos serviços a seu cargo;
4.0 Organizar as estatísticas
5.0 De um modo geral exercer até a entrega à exploração a mesma função fiscal que nas linhas já em exploração compete à divisão de via e obras.
Art. 30.0 Compete ao engenheiro chefe da divisão, aos
eligenheiros
chefes de zona e agentes técnicos, quando
os houyer:
:F'iscalizur froqüentcmonte
os trabalhos em construção,
vigiando que sejam rigorosamente
segui los os projectos
e detcrminaçõC\s suporiores
sobre execução dos mesmos
em todas as suas partes, propondo superiormente
o que
se lhe afiguro conveniente.
Art. 31.0 Compete mais ao engenheiro chefe de divisão
distribuir o serviço pelos dois engenheiros chefes de zona
e informar
superiormente
do andamento
dos trabalhos
e das ocorrências
que nos mesmos se dorern ;
Propor
o que sõbro os mosmos trnbalhos tiver por
conveniente
e elaborar
anualmente
um relatório
dos
trabalhos
a cargo da sua divisão e todos os mais serviços tócuicos da sua competência
que lhe sejam doto rminados.
Art. 32.0 Aos engenheiros
chefes de zona de fiscalização compete:
,
Exercer asslduamonte
a fiscalização sõbro as construções da sua ároa e fornecer à divisão todos os olomontos
que a habilitem ao desempenho
dos trabalhos
que lhe
estão confiados,
dando conta de todas as ocol'rCncias,
propondo
o que a sua fiscalização lho mostre S(,1"conyoniente, prestando conforme lhes fÓ1"determinado todas
as informações
necessárias
para que a divisão esteja
constantemente
ao corrente
do andamento
dos trabalhos;
Colaborar com o engenheiro chefe da divisão na aprecia<;ào das propostas
apresentadas,
e de um modo geral
prestar todas as informações
que sõbro os serviços a seu
cargo lho sejam pedidas.
Att. 33.0 Quando as circunstâncias
indicarem a conveniência do estabelecimento
de secções ou de troços, a
cargo de engenheiros
civis ou de agentes técnicos e de
fiscais de construção,
terão estes por missão auxiliar os
ongenhoiros chefes do zona na sua fiscalização, vigiando
freqüentcmente
a execução
de obras de arte, volando
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não só por que se sigam as determinações superiores e
regulamentos como as regras da arte na sua execução,
ti de um modo geral dando conhecimento superior de
todas as ocorrências e propondo o que a bem da execução dos trabalhos se lhes afigure conveniente.
Art. 34.0 Os agentes fiscais a que se refere o artigo
anterior quando não posi:!am ser temporàriamentc dispensados pela divisão de via e obras serão admitidos,
sob proposta da Direcção Geral baseada em informações
do engenheiro chefe da divisão, por despacho ministerial que autorize os respectivos contratos durante a execução dos trabalhos que as circunstâncias exijam.
CAPÍTULO VI

Da secção dos serviços sanitários
Art. 35.0 A secção dos serviços sanitários é dirigida
por um médico cbefe coadjuvado por dois médicos adjuntos, e compreende:
a) Serviço de estatística e expediente;
b) 10 inspecções técnicas,
§ LOAs inspecções técnicas ficam a cargo de médicos
inspectores.
§ 2.0 As sedes e áreas das inspecções serão fixadas
pelo director geral, conforme as necessidades do serviço, e sob proposta do médico cbefe.
Art. 36.0 Compete à secção dos serviços sanitários:
1.0 Organizar a estatística sanitária do pessoal de to(las as emprêsas ferroviárias e do da Direcção Geral i
2. o Inspecionar o pessoal da Direcção Geral para o
efeito de admissão, licenças, mudança de situação ou
ainda em caso de doença;
3.0 Tratar gratuitamente, no consultório ou domicilio,
o pessoal da Direcção Geral e as pessoas de família que
com os mesmos coabitarem, quando essa assistência
não obrigue a deslocação da respectiva sede superior a
5 quilómetros de via férrea;
4. o Fiscalizar o material sanitário dos postos, ambulâncias das estações,' das oficinas, dos vagões de socorro
ti dos combóios, verificando se estão em condições de
prestar os socorros urgentes indispensáveis em caso de
acidente na linha ou desastre no trabalho;
5.0 Fiscalizar as condições de salubridade e higiene
(las estações. oficinas e suas dependências, e bem assim
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as do material circulante, propondo as providências indispensáveis pl1ra a garantia da saúde dos empregados
e passageiros;
6. ° Informar acêrca da localização e dos projectos de
construção ou modificações de sanatórios a cargo das
emprêsas;
7. ° Inspeccionar os serviços clínicos sanatoriaís e propor todas as medidas necessárias para o seu melhoramento;
8.° Informar sõbre os projectos referentes à instala.ç'10 dos postos sanitários e de socorros, sua quantidade,
distribUIção e localização, e sobre tudo o mais que a Direcção Geral entenda ouvir a secção;
9.0 Elaborar um relatório de todos os serviços da secção referente a cada ano civil, e que será presente ao
director geral no primeiro quadrimestre do ano seguinte.
Art. 37.° Para a inspecção dos funcionários haverá
urna junta médica constituída pelo médico chefe, como
presidente, e pelos dois médicos adjuntos.
Art. 38.° Compete aos médicos adjuntos:
1.0 Fazer parte das juntas médicas;
2.° Tratar o pessoal doente, em harmonia com o disposto no n. ° 3.° do artigo 36.0;
3.° Exercer a fiscalização a que se referem os n.OS 4.° .
.5.° e 7.0 na área que lhe fõr determinada pelo chefe da
secção, sôbre o que elaborarão o respectivo relatório;
4. ° Exercer as funções de médico inspector quando
lhes seja distribuída uma zona de inspecção, a qual terá
For sede a sua residência;
5.° Enviar trimestralmente à secção um mapa dos serviços clínicos prestados, com indicação do nome do
.doente, categoria, causa da doença ou do acidente, número de consultas ou visitas, etc.
6.° Coadjuvar e substituir, nos seus impedimentos, O
médico chefe.
Art. 39.° Compete aos médicos inspectores:
1.° Prestar, na sua zona, os serviços clinicos a que
:se refere o n." 3.° do artigo 36.°, enviando trimestralmente ao chefe da secção um mapa elaborado em harmonia com o disposto no n.? 5.° do artigo 38.°;
2.° Exercer, na sua zona, a fiscalização a que se referem os n.OI 4.° e 5.° do artigo 36.°, enviando dentro
dos trinta dias subseqüentes a cada trimestre o relatório
sõbre a fiscalização exercida;
3.0 Comparecer, dentro da sua zona, no local onde se
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dê algum acidente fsrroviário,
elaborando
um relatório
sôbro a prontidão
o forma por que foram prestados
ossocorros clínicos pelo pcssonl da respectiva omprêsa ;
4. ° Suhstituir
os médicos adjuntos
qunndo para isso
sejam chamados.
Art. 40.tl Além da fiscalização
a cargo dos médicos.
inspoctores,
o módico chefe ou os médicos adjuntos oxercerão a fiscalização
a que se referem os n.os 4.°, 5.° e
0
7. do artigo 36.° ordinariamente
uma vez por ano.
Art. 41.° Os inspectores
de via e obras o da construção,
movimento
e tráfego o ele tracção coadjuvarã~
os médicos inspectores
no exercícic das suas funções do
fiscalização .• cOIDunicando-lhC'& qualquer
facto digno de
menção, o qual igualmente comunicarão à sua respectiva
divisão, que do mesmo dará conhecimento
à secção dos
serviços sanitários.
Art. 42.0 O expediente o a ostatística
da secção serão
feitos por pessoal da Direcção Geral.
Art. 43.0 O médico chefe (, obrigado à comparência
na sede da sua secção cm todos os dias úteis, salvo o
caso de ausência justificada,
com a pormauência
necessária para a direcção de serviços a seu cargo, mas sem
sujeição a horário normal da Direcção Geral, recebendo
a gratificação
correspondente
à categoria do engenheiro
chefe de divisão,
Art. 44.0 Os médicos inspectores terão direito a passe,
mas somonte na, linha ou linhas quo sorvircm
a zona,
da respectiva inspecção.
Art. 45.0 Os médicos inspectores
serão de nomeação
do Ministro, sob proposta. do director geral, f'cndo-lllO,
aplicável a disposição do artigo 154.0

TÍTULO
Atribufções

V
comuns

Art. 46.0 São atributções
comuns das divisões de via
e obras,
exploração,
material
e tracção . e serviços
eléctricos e da construção . .
1.0 Prestar todo o possível auxílio no caso de descarrilamento,
choque de combóios ou outro aeontecimento
de gravidade,
e indagar
minuciosamente
as causas do
acidente, elaborando
relatório circunstanciado;
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2. o Prestar apoio e coadjuvação na manutenção da
ordem e na execução dos regulamentos de exploração;
tomar conhecimento de todos os factos puníveis pelas
leis comuns e das contravenções às leis e regulamentos
especiais de caminhos de ferro, lavrando ou fazendo lavrar autos de infracção;
3.0 Velar pelo cumprimento, por parte das empresas
concessionárias, da legislação relativa Do acidentes e horários de trabalho;
4.0 Registar, preparar e expedir a sua correspondência e respectivos documentos;
5. o Elaborar as instruções, ordens de serviço e regulamentes que sejam necessários.
Art. 47.0 Compete aos chefes das divisões:
1.0 Dirigir os serviços que lhes estão confiados, executando e fazendo executar os regulamentos e instruções
vigentes e as determinações superiores;
2.0 Propor quaisquer melhoramentos que entendam
dever ser introduzidos nos serviços a seu cargo;
3. o Premiar e punir, nos termos regulamentares
e
dentro dos limites da sua competência, o pessoal subordinado;
4. o Conceder ao pessoal as licenças cuja concessão
lhes tenha sido delegada pelo director geral;
5. o Apresentar até o <lia 31 de Março de cada ano o
rel:üório circunstanciado acõrca dos serviços da sua
divisllo ou sccçüo no ano antecedente e do estado de
explorução das linhas a seu cargo, indicando as reformas
que no seu entender convenha efectuar para satisfação
dos interêssos do Estado, comodidade o segurança do
público;
6. o Informar anualmen te, até o dia 20 de Janeiro,
.acêrca da inteligência e zêlo com quo cada um dos seus
subordinados desempenha os deveres do seu cargo.
Art. 48.0 Compete aos chefes de repartição e de sec~ões administrativas:
1. o Dar andamento aos assuntos da repartição ou
secção a seu cargo, mantendo o serviço em dia;
2. o Fazer distribuir o serviço pelos empregados se.gundo as aptidões de cada um;
3. o Manter a ordem e o decôro na secção a seu cargo;
4. o Propor aos chefes de divisão todas as modificações
que entendam convenientes a fim de melhorar o serviço.
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Do pessoal
CAPÍTULO I
Classificação

do pessoal

Art. 49.0 O pessoal a que se refere o mapa I anexo
a esta organização
constitui um quadro privativo
denominado «Quadro do pessoal da Direcção Geral de Caminhos de Ferro».
Art. 50.0 Os engenheiros
civis, agentes técnicos, pa·
gador e desenhadores
dos quadros do Ministério <10 Comércio e Comunicações
e dos quadros
privutivos
dos
Caminhos de Ferro do Estado, em serviço na Direcção
Geral dos Caminhos de Ferro, enumerados
no 11lUpa II
anexo, consideram-se
como destacados
dos SPUS respectivos quadros,
podendo a êles regressar
quando forem
dispensados
do serviço da mesma Direcção.
Art, 51.0 O pessoal divide-se em:
a) Pessoal técnico;
b) Pessoal administrativo.
§ único. Pertencem ao pessoal técnico: o director ge·
ral, os chefes e sub-chefes de divisão e os chefes de repartição e de secção técnica, os médicos, os con-ultores
jurídicos, os inspectores
de via e obras e de construção,
material
e tracção e serviços eléctricos e os deseuhado-

res,
CAPÍTULO II
Nomeações

e promoções

SECÇÃO I

Disposições comuns
Art. 52. A admissão
nos serviços da Direcção Geral de Caminhos de Ferro efectua-se pela menor categoria ou classe do respectivo
quadro, salvo no que se refere ao pessoal técnico.
Art. 53.0 Para a admissão nos termos do artigo ano
torior é necessário satisfazer às seguintes condições gerais:
1.0 Ser português;
2. o Ter robustez suficiente, atestada pela. competente
junta médica;
0
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3.° Não ter menos de vinte e um anos de idade nem
mais de quarenta;
4. o Ter cumprido a lei de recrutamento
na parte que
lhe fõr aplicável;
5. o Ter bom comportamento moral e civil.
e promoções do pessoal seArt. 54.0 As nomeações
rão feitas pelo Ministro,
sob proposta
do director geral.
Art. 55. o As nomeações
e promoções
dos contínuos
serão feitas pelo director geral nas condições previstas
nesta organização.
Art. 56.0 A admissão de todo o pessoal no quadro
provisória,
tornando-se
definitiva no fim de um ano de
serviço, em vista do comportamento
e aptidão do empregado.
Art. 57.0 Os concursos
são por provas práticas ou
documentais.
§ 1.0 Todos os concursos de provas práticas deverão
ter uma parte escrita e uma parte oral.
§ 2.0 Os avisos de abertura de concursos, assim como
os respectivos
programas
e condições, serão publicados
no Diário do Govêrno.
§ 3.° Os concursos
não poderão ser abertos por menos de trinta dias nem por mais de sessenta.
§ 4.0 O prazo entre o encerramento
de um concurso
e a realização
das provas não deverá ser superior II.
vinte dias.
§ 5.° O resultado dos concursos será afixado logo que
estejn concluído o apuramento,
num prazo máximo de
vinte e quatro horas, depois de finalizadas as provas
práticas.
Art. 58.0 S6 são admittdos a concurso para promoção os empregados
qUfl tenham, pelo menos, um ano de
serviço na respectiva
classe, na data do encerramento
do concurso.
Art. 59.0 No concurso de provas práticas
serão tidos
em conta, em igualdade
de circunstâncias,
O tempo e
qualidade de serviço prestado,
as habilitações
e os antecedentes disciplinares
dos empregados.
Art. 60.0 Os concorrentes
poderão recorrer
para oMinistro da classificar;ão
do concurso dentro do prazo
de oito dias, a contar da sua publicação no Diário do
Gooêrno, não podendo efectuar-se as respectivas nomeações ou promoções sem que o Ministro resolva acêrca.
do recurso interposto.
é-
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Art. 61.0 Os resultados do cada concurso consideram-se válidos durante dois anos para o preenchimento das
vagas que ocorrerem nesse espaço de tempo.
Art. 62. Os júris dos concursos serão constituídos
por três membros nomeados pelo director geral.
0

SECÇÃO

II

Disposições especiais

Art. 63.0 Os lugares de director geral o de engenheiro
adjunto serão providos, por livre escolha do Ministro,
em engenheiros civis de competência comprovada em
assuntos do caminhos de ferro. do quadro do pessoal
técnico do serviço do obras públicas
do "JIinísterio do
Comércio e Comnnicaçõcs ou do quadro dos engenheiros
civis dos Caminhos de Ferro do Estudo.
Art. 64.0 Os lugares de engenheiros chefes e subo
chefes do divisão e de secção, bom como O de inspector
dos serviços eléctricos serão providos por nomeação do
Ministro, sob proposta do director geral, em cngonheiros civis do quadro do pessoal técnico dos serviços do
obras públicas ou de minas que tenham servido em caminhos de ferro ou do quadro dos engenheiros civis
dos Caminhos de Ferro do Estado, ou em engenheiros
electrotécnicos, conforme os casos.
Art. 65.0 Os lugares do inspectores do via e obras
serão providos por nomeação do Ministro, sob proposta
do director geral, em agentes técnicos do quadro do
pessoal técnico do serviço de obras públicas que tenham
servido em caminhos de ferro ou do quadro dos Caminhos de Ferro do Estado.
Art. GG.o Os lugares do inspectores de material o
tracção serão providos, em concurso documental, por indivíduos que, além dos requisitos gerais fi que so refere
o artigo 53.0, tenham o curso de engenheiros mecânicos,
de engenheiros iudnstriais, de condutores do máquinas
dos antigos Institutos Industriais o Comerciais de Lisboa e POrto, de auxiliares mecânicos da antiga Escola
de ConHtruções, Comércio e Indústria de Lisboa, ou do
engenheiros auxiliares de máquinas dos Institutos Industriais de Lisboa e Pôr to ou do Institulo Profissional dos
Pupilos do Exército do Terra e Mar, tendo preferência
os que tenham servido em caminhos de ferro, com boas
informações.
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Art. 67.0 Os lugares do inspectores comorciais serão
providos em concurso
documental
por indivíduos
que,
além dos requisitos gerais a que se refere o artigo 53.°,
tenham o curso superior do comércio, sendo motivo de
preferência
a prática
de serviços do tráfego em caminhos do ferro, com boas informações.
Art. G8.0 O lugar do chefe de secção dos serviços sanitários será preenchido pelo Ministro por oscolha entre
os médicos da Direcção Geral,
Art. G9.0 Os lugares de módicos adjuntos e inspoctores serão providos polo Ministro em médicos do reconhecida com potência, mediante proposta
fundamentada
do chefe da secção dos serviços sanitários.
Art. 70.° Os lugares do eonsultoros j nrídicos serão
providos pelo Ministro em jurisconsultos
do reconhecida
com potência.
Art. 71.° O lugar de inspector principal do movimento
o tráfego será provido por escolha entre os inspectores
do movimento e tráfego, tendo em atenção a antiguidade
e os serviços prestados.
Art. 72.° O lugar de pagador será procnchido por indivíduo desta classe elo quadro do Ministério do Comércio o Comunicações.
§ único. É aplicável a êste funcionário
a doutrina do
artigo 38.° do decreto n ," 5:8GO, do 6 de Julho de 1919,
que organizou os serviços de pagamento
do Ministério
do Comércio o Comunicações.
Art. 73.0 Os lugares do inspectores do movimento o
tráfego serão providos por concurso de pro\'as práticas
entro os fiscais do movimento o tr áfogo o de via e obras •.
Art. 74.° Os lugares de fiscais principais sorão pro"idos por concurso de provas práticas ontro os fiscais
do 1.3 o 2.:1 classo.
Art. 75.0 Os lugaros do fiscais do La classe serão
providos por oscolha entro os fiscais de 2.:1 classe, ateudonde à antiguidade o serviços prestados,
sondo indispensável para a promoção não ter faltas graves averbadas no seu cadastro.
Art. 7G.° O~ fiscais de 2. a classe sorãu providos por
concurso documental
entre o pessoal dos Caminhos de
Ferro do Estado ou das emprõsas ferroviárias,
militares
de categoria
igualou
superior
a segundos sargentos,
que, além dos requisitos gerais fi que se rofore o artigo 53.°, provem :
a) No quo se refere ao concurso para fiscais de via e
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obras, ter exercido com boas informações os lugares de
chefes de lanço, de distrito, de capataz ou equivalentes;
,
b) No que se refere ao concurso para fiscais de movimento e tráfego, ter exercido com boas informações os
. lugares de chefe de estação ou equivalentes.
Art. 77.0 Os lugares de chofes de secção serão providos por concurso de provas práticas entre os segundos
oficiais.
Art. 78.0 Os lugares de segundos oficiais serão providos por escolha entre os terceiros oficiais, atendendo à
antiguidade e serviços prestados.
Art. 79.0 Os lugares de terceiros oficiais serão providos por concurso de provas práticas entre os indivíduos
que satisfaçam às condições gerais para a admissão a
que se refere o artigo 53.0 e que possuam o curso geral
dos liceus, 2. a secção, ou o curso completo duma escola elementar de comércio ou de uma escola industrial.
§ único. São motivos de preferência os bons serviços
prestados em caminhos de ferro, especialmente como físcais, e, em igualdade de provas práticas, o maior número
·de habilitações literárias.
•
Art. 80.0 O lugar de desenhador será provido em indivíduos desta especialidade do quadro do pessoal técni-co do serviço de obras públicas do Ministério do Comércio e Comunicações.
Art. 81.0 Os lugares de dactilógrafas serão providos
por concurso de provas práticas entre individuos do S()XO
feminino, que satisfaçam às condições La, 2.a e 5.3 do
.artigo 53.0, tendo de idade de dezóito a trinta anos, e
que provem ter um curso de dactilografia.
Art, 82.0 Junto da Direcção Geral poderá exercer
funções de secretaria qualquer dos seus funcionários no
desempenho do serviço qUAlhe fõr designado.
Art. 83.0 Os lugares de contínuo de 1.11 classe serão
providos por antiguidade entre os contínuos de 2.a classe
.que tiverem bem comportamento e boas informações.
§ único. O contínuo mais antigo será O chefe do pessoal menorArt. 84.0 Os lugares de contínuos de 2." classe serão
providos por concurso documental em indivíduos que satisfaçam às condições gerais indicadas no artigo 53.0 e
que tenham exame de instrução primária do segundo
grau ou equivalente.
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§ único. É motivo de preferência ter o candidato servido no exército, na armada ou na policia, com exemplar comportamento.
CAPITULO III

Distribuição

do pessoal pelos serviços

Art. 85.0 A distribuição e colocação do pessoal é da
comp(:\têllcia do director geral, atendendo às aptidões
dos empregados e às conveniências do serviço.
Art. 86.0 O director geral será substituído nos seus
impedimentos pelo engenheiro adjunto ou na falta dêste
pelo mais antigo dos engenheiros chefes de divisão.
Art. 87.0 Os engenheiros chefes de divisão substítuir-se hão pelo engenheiro sub-chefe da divisão ou, na
falta dêstes, nas suas ausências ou impedimentos, por
inspectores da respectiva divisão, sob proposta do engeuheiro chefe e aprovação do director geral.
Art. 88.0 Os inspectores poderão ser substituidos por
funcionários da mesma categoria, acumulando as respectivas funções, ou por fiscais principais, sob sua proposta.
e aprovação do engenheiro chefe da respectiva divisão.
CAPiTULO IV

Situações, doenças, licenças e falta do pessoal
Art. 89.0 As situações dos funcionários efectivos da.
Direcção Geral de Caminhos de Ferro são as seguintes:
1.o
2. o
3. o
4. o
5. o

I

Actividâde;
Destacado;
Licenciado;
Inactividade;
Disponibilidade.

Art. 90.0 Consideram· se na situação de actividade:
a) Os funcionários no exercício das funções do seu.
cargo;
b) Os funcionários doentes por período não superior a
seis meses;
c) Os funcionários chamados a tirocínio militar pelo
Ministério da Guerra pelo prazo que para êste tlrocínío
fõr fixado na lei;
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d) Aqueles
que estiverem
no gozo dalgumas das lícenças a que se referem os n.os 1.0, 2.°, 3.° e 4.° do artigo ios. 0;

e) Aqueles que forem mandados ao estrangeiro em
qualquer missão técnica da ospocinlidado,
Art. 91.° Cousideram-sc
na situacão de destacado os
funcionários
requisitados
por virtude do disposições legais para prestarem
serviço estranho ao do respectivo
quadro.
Art. 02.° Consideram-se
na situação de licenciados os
funcionários
a quem tenham sido concedidas licenças nos
termos dos n.os 5.° e 6.° do artigo 102.°
. Art. 03.° Consideram-se
na situacão de inactividade
os funcionários
doentes. por mais de seis meses e aqueles quo a junta médica julgue incapazes.
Art, 04.0 Considerum-so
na situucão do disponibilidade
os funcionários
que, regressando
da situação do destacados, licenciados
ou do inuctividndo,
esperam vaga para
reentrar no respectivo
quadro.
Art. 05.0 A passngem
do funcionário
à situação de
destacado,
licenciado
ou de inactividade
determina
a
abertura de vaga no respectivo quadro.
§ único. Serão eliminados do quadro privativo da Direcção Geral todos 01'1 funcionários
que forem nomeados
para outros cargos do serventia vitallcia.
Art, OG.o Os funcionários
na situação de disponibilidade entrarão no quadro à medida que se derem as primeiras vagas correspondentes
à sua categoria e classe
por ordem de antiguidade
na situação do disponibilidade
e irão ocupar no quadro a altura que lhes competir, tendo
em vista o tempo do serviço efectivo na sua classe.
Art. 07.° Será abonado o vencimento
por inteiro (categoria, melhoria e gratificação)
aos funcionários
na situação de actividade a que se referem as alíneas a) e e)
do artigo 92.0 e àqueles no gõzo do alguma das licenças
a que se referem os n.OS 1.0, 2.° e 3.° do artigo 102.°
§ 1.0 Os funcionários
doentes, na situação de actividade, perceberão
o vencimento completo durante os três
primeiros moses, sendo nos três restantes
abonado apeDas o vencimento de categoria e melhoria.
§ 2.° Aos funcionários em tirocínio militar serão abonados os vencimentos
de categoria e melhoria correspondentes aos seus cargos na Direcção Geral, a não ser que
optem pelos vencimentos que lhes competem pelo Miaistério da. Guerra.
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Art. 98,0 'Na situação de licenciado não é abonado vencimento algum.
Art. 99.0 A situação de inactividade compreende dois
períodos, o primeiro do dois meses e o segundo de seis;
no primeiro período o funcionário
terá direito ao abono
de v(,llcimento de categoria e melhoria e no sogundo ape·
nas terá o vencimento de categoria com a dedução de um
sexto e a melhoria correspondente.
§ 1.0 No fim do oito meses de inactividade o funcionário será submetido à junta médica da Direcção o regressará ao serviço se fôr considerado apto; se fõr considerado de doença íncurávol será reformado se tiver mais
de vinte anos de serviço ; no caso de não ter vinte anos
de serviço continua na situação
de inactividade
com a
redu<;ão de vencimentos
que fõr arbitrada
pelo Ministro,
medianto informação
fundamen tada pelo director geral,
consen'ando-se
nesta situação até perfazer vinte anos de
serviço e SOl' reformado quando os completar.
devendo
ser submetido à inspecção médica de seis cm seis meses
em quanto se consonar
nesta situação.'
§ 2.0 80 a doença tiver sido adquirida por motivo de
serviço devidamente
comprovado
ou resultar de acidente
sucedido
em serviço, o funcionário terá direito ao voncimento de categoria
e melhoria
emquanto
durar
a
doença ou até que soja aposentado por ser considerado
incn rá vcl.
§ 3.0 Os funcionários
quo tendo regressado
da situa<;ão de inactividade,
a ela novamente
passem num período inferior a dois anos, contados após O seu regresso,
percoberão
os seguintes voncimcntos :
1.0 Quando contem ató quinze anos de serviço ofoctivo, 40 por conto do categoria e melhoria no primeiro
período o 20 por cento de categoria e melhoria correspondente no segundo período;
2. o Quando contem de q uinze a vinte e cinco anos de
sorvlço efectivo, (30 por cento de categoria e melhoria no
primeiro período e 30 por cento de categoria e melhoria
correspondente
no segundo período;
3.° Quando contem mais de vinte e cinco anos do serviço, 80 por cento do categoria e melhoria no primeiro
período e 40 por conto de categoria e melhoria correspondente no segundo.
Art, 100.0 Aos funcionário" na situação de disponibi.
lidado por havorem regressado
da inactividade
ou de
servi<;o destacado
será abonado o vencimento
do cate-
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goria e melhoria correspondente, não sendo abonado
vencimento algum àqueles que se encontrem na disponibilidade por haverem regressado da situação de licenciado.
Art. 101.0 Sempre que as necessidades do serviço o
aconselhem poderão ser distribuídas comissões aos fundonários na situação de disponibilidade dentro da sua
competência e categoria.
§ único. Aos funcionários nestas condições será abonado o vencimento com pleto (categoria, melhoria e gratificação) .
Art. 102.0 Aos funcionários efectivos na situação de
actividade podem ser concedidas as seguintes licenças:
1.0 Licença com vencimento até quinze dias consecutivos ou interpolados em cada ano civil. Esta licença
só pode ser concedida aos empregados assíduos e com
bom comportamento, sendo da competência dos chefes
da divisão as licenças até oito dias e do director geral
até quinze;
2. Licença disciplinar até trinta dias seguidos em
.eada ano civil concedida pelo director geral nos termos
dos artigos 25.0 e 27.0 do regulamento disciplinar de 22
de Fevereiro de 1913. Esta licença é isenta de selos e
emolumentos;
3.0 Licença com vencimento até trinta dias seguidos
em cada ano civil para uso de banhos de mar, termas,
águas medicinais ou para mudança de ares. A concessão
desta licença é da competência do director geral, que só
a poderá autorizar mediante a apresentação de um atestado médico e parecer favorável da junta médica da Direcção;
4. o Licença sem vencimento até noventa dias consecutivos ou interpolados em cada ano civil. Esta licença
só poderá ser concedida quando o serviço o permitir e
é da competência do chefe da Divisão até quinze dias, .
.do director geral até trinta dias, e do Ministro além
dêste período.
5. o Licença sem vencimento por período superior a
noventa dias e inferior a três anos. Esta licença somente
é concedida quando o serviço o permita e o empregado
tenha, pelo menos, cinco anos de serviço efectivo, e é da
competência do Ministro. O licenciamento concedido nos
termos deste número poderá ser renovado por mais dois
.anos, por decisão especial do Ministro.
6. o Licença ilimitada. Esta licença somente será con0
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cedida aos funcionários que vão servir em quaisquer
corporações administrativas ou emprêsas de reconhecida,
utilidude pública, devendo como tal ser consideradas
apenas aq nelas que exploram concessões do Estado ou
dos municípios. A concessão desta licença é da competência do Ministro, que a poderá retirar em circunstâncias oxcopcionais de serviço público, e só poderá ser
concedida aos funcionários que tenham, pelo menos,
cinco auos de serviço efectivo.
§ LOAs licenças a que se referem os n. os 1.0 e 2.0
deste artigo serão concedidas tendo em atenção as conveniências dos empregados na mediria em que forem
compatíwis com as exigências do serviço.
§ ~.o Nenhum funcionário pode gozar durante um ano
civil mais de quarenta e cinco dias de licença com vencimento.
§ 3.0 O tempo em que os funcionários se mantiverem
na situação do licença a quo se refere o n. o 5.0 dêste artigo nHO lhe será contado para efeito algum.
§ 4.0 O funcionário na situação de licença a que se
refere o n , o 6.0 dêste artigo tem direito à contagem de
tempo para acesso e para aposentação, devendo todavia contribuir para a respectiva Caixa com a cota correspondente aos vencimentos da sua classe por todo o tempo
que permanecer no gôzo de licença. O pagamento efectuar-se há aos meses, aos semestres ou ao ano, à escolha do interessado, que não poderá ter qualquer promoção nem ser aposentado Sem quo esteja em dia com a
Caixa. de Aposentações.
Ar t. 10:3." O funcionário que adoecer enviará no próprio dia parte de doente ao sou superior competente, o
qual torá sempre o direito a mandar averiguar da veracidade da comunicação, ficando assim justificada a ausência ao serviço até três dias. Quando a doonça se prolongar terá o funcionário de apresentar atestado médico
que a justifique por períodos de um mês até o limite de
fieis meses, findos os quais não se apresentando ao serviço torá passagem à situação de inactividade a contar
desta, data.
§ 1.0 A entrega do primeiro atestado deverá fazer-se
no pràzO de dez dias em que o funcionário principiou a
faltar e a dos outros no prazo de cinco dias contados do
último dia de validade do atestado anterior.
§ 2.0 O funcionário
com parte de doente não poderá
sair da sua residência particular sem que para isso tenha
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obtido prévia autoriza<:ão por escrito do seu superior
competente, que só a concederá em conseqüência do parecer fundamentado do médico assistente e ficando o funcionário sujeito a ser inspeccionado no seu domicilio sempre que o seu superior o entenda.
§ 3.0 Quando o funcionário fõr contratado fora das
prescrições estabelecidas no parágrafo anterior passarãoa ser consideradas como faltas não justificadas as ausências ao serviço dadas nessas condições.
Art. 104.° O pessoal com parte de doente não pode
transferir a sua residência para fora da sua sede oficial
sem prévia autorização
do superior competente e declaração do tempo provável de ausência.
Art. 105.° O pessoal com parte de doente que necessite sair de casa, em passeio de conyalrscença ou para
tratamento deverá participá-lo ao seu superior competente para efeito das inspecções módicas.
Art. 10G.o O funcionário que durante o ano civil der
mais do trinta faltas interpoladas, embora justificadas
por participação admitida pelo superior competente e
por atestado médico, perde imodiatamonte a gratificação
e a melhoria de vencimento correspondente aos dias em
que faltar além dos trinta.
Art. 107.° Consideram-se faltas ao serviço:
a) A ausência até três dias som mandar parte de
doente ou participar falecimento de pa-onto próximo;
b i A ausência por mais do três dias sem mandar atestado médieo ;
.
c) A saída da repartição durante as horas de expediente sem autorização do respectivo chefo;
d) A entrada para, o serviço depois de encerrado o
respectivo ponto.
Art. 108.° As faltas a que so refere o artigo antecedente determinam sempre a perda de voncimonto durante
os dias em que foram cometidas, indepondentemente de
qualquer outra penalidade quo haja do ser aplicada.
CAPÍTULO V
Das penas disciplinares

Art. 109. Considera-se infracção disciplinar todo o
acto ou omissão contrários aos deveres profissionais doempregado, e designadamente a prática do actos do manifoeta hostilidado contra a Repúblíca, a inobscrvancia
das disposições legais e das ordens a que estiver sujeito0
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o serviço da Direcção
Geral de Caminhos de Ferro, e
em gE'ral qualquer acto ou omissão disciplinarmente
punido nos termos desta orgauizaçüo.
§ 1.0 O empregado tem sempre direito a reclamar, em
termos convenientes,
no prazo do quarenta e oito horas,
<contra qualquer ordem recebida, perante a entidade imediatamente
superior
àquele de quem a recebeu e sem
prejuízo do seu cumprimento.
§ 2.0 Para os efeitos do parágrafo anterior, poderá o
empregauo
pedir que qualquer ordem verbal lhe seja comunicada
por escrito, o que lhe deverá sempre ser satisfuito.
Art. 110.0 As penas disciplinares
aplicáveis aos empregados
são:
1. o Repreensão
verbal ;
2. o Repreensão
publicada em ordem de serviço ;
3.° Multa at6 cinco dias de vencimento;
4.° Suspensão
de exercício
e vencimento por tempo
não superior a cento e oitenta dias;
5.° Transferência
por castigo na Direcção
Geral ou
para outro serviço do Ministério;
6. ° Baixa de classe ou categoria;
7.° Demissão.
§ único. As decisões dos tribunais não influem nas
penas disciplinares
a aplicar aos empregados,
nos termos dêste regulamento.
Art. 111.° São circunstâncias
agravantes
da infracção
disciplinar:

1.o A premoditação

;

2.° O ser cometida durante o cumprimento
de pena
disciplinar;
3. ° O ser cometida de combinação com ou tros índivíduos;
4. ° A acumulação de infracções;
5.° A reincidência.
§ 1.0 A premeditação consiste no desígnio formado,
ao menos, vinte e qua tro horas antes da infracção.
§ 2.° Dá-se a acumulação de infracções quando o emrregado
comete mais de uma infracção
disciplinar
na
mesma ocasião ou comete outra antes de ser punido pela
anterior.
§ 3.° Dá-se a reincidência
quando o empregado
comete nova infracção 'antes de decorrer
um ano, contado
dia a dia depois de terminar o cumprimento
da pena an-

zerior.
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Art. 112.0 São circunstâncias atenuantes da infracção
disciplinar:
1.0 O bom comportamento anterior e os bons serviços prestados iI
2. o A confissão espontânea da infracção.
Art. 113.0 São causas de repreensão verbal os casos
de negligência, erros ou faltas leves de serviço.
§ único. A aplicação desta pena não será registada na
matrícula do empregado.
Art. 114.0 É causa de repreensão publicada em ordem
de serviço a repetição de faltas indicadas no artigo anterior.
Art. 115.0 São causas de multa:
1.0 A falta de comparência nos lugares e à hora em
que por obrigação ou ordem superior o empregado deve
apresentar-se, quando dessa falta não resultem prejuízos
sensívois para o serviço;
2.0 A negligência, desatenção e infracção dos regulamentos;
3. o A falta de verdade nas informações prestadas
quando dela não resulte prejuízo grave.
Art. 116.0 São causas de suspensão:
1. o A insubordinação;
2.0 A falta de respeito para com os superiores i
3.° A desobediência às ordens superiores em objecto
de serviço;
4.0 A divulgação do que ocorrer no respectivo serviço e de que possa resultar prejuízo para o mesmo i
5. o A embriaguez no serviço;
6.° A negligência, desatenção e infracção dos regulamentos, agravada pela reincidência;
7.° A pronúncia por qualquer crime logo que o respectivo despacho seja intimado ao réu e omq uanto a
mesma pronúncia subsistir;
8. ° A falta de verdade nas informações prestadas
quando dela resultarem prejuízos graves;
9.° A condenação por crimes a que não seja aplicável
a pena de demissão.
.
Art. 117.° Ao empregado que tiver sido suspenso pelo
motivo previsto no n." 7.0 do artigo antecedente serão
restituídos os vencimentos se fõr despronunciado ou
absolvido e trancada a respectiva nota.
Art. 118.0 São causas de transferência:
1.0 O mau procedimento e ofensa ao decOro do ser-
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viço e a descortesia
comprovada
nas relações com o público em actos de serviço;
2.° A insubordinação,
quando SI:' reconhecer
3. necessidade da aplicação desta pena;
3.° A negligência ou falta de assiduidade ao serviço e a
.de respflito para com os superiores,
que envolva agravo.
.Ar-t, 119.° São causas do baixa de classe ou catogoria as faltas a que 6 consignada
a pena de demissão,
quando os bons antecedentes
do empregado
justifiquem
a deminu'ição da pena.
Art. 120.° São cansas de demissão:
1.0 A condonacão om pena maior;
2.° A: falta de probidade
e o desdouro público por
factos ou actos desonrosos;
3.° O desvio de fundos ou valores
confiados a sua
guarda;
.
4.° A participação
em lucros provenientes
do andamento ou solução de negócios pendentes
dos respectivos
serviços;

5.° A insubordinação grave ;
6.° A incapacidade
e a infracçâo

grave das leis ou regulamentos
de que tenha resultado ou pudessem resultar conseqüências
graves;
7.° Trinta faltas soguidas ao serviço, não justificadas, ou quarenta e cinco interpoladas
no prazo de um ano;
8.° A rulncidêucia
em faltas que tenham
motivado
duas suspensões
por qualquer
dos casos provistos no
artigo uo. 0;
9.° A prática de actos de hostilidade
contra a República.
§ único. A16m da pena. de demissão no caso do n." 3.°
ficam ainda os empregados
sujeitos às penalidades
e
responsabilidades
qU0 por loi lhos sejam aplicáveis como
exactores da Fazenda Nacional.
de lugar, nenhuma
Art. 121.0 Salvo por abandono
pena pode ser imposta sem que o empregado
seja ouvido sõbre a argüição,
Art. 122.° Para imposição
das penas de suspensão
superiores
a cinco dias, baixa do classe e domiasão é
necessérto processo disciplinar em que sejam ouvidos o
acusado e testemunhas
que produzir em sua dpff'sa.
§ único. Na orgunização
do processo
disciplinar
seguir-se hão os preceitos estabelecidos
nos artigos 31.° a
37. ° do regulamento
disciplinar
de 22 de Fevereiro
de

1913.
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Art. 123.° Os chefes de divisão podem, em relação ao
pessoal seu subordinado,
aplicar as seguintes penas:
1.° Repreensão verbal;
2. ° Repreensão
publicada em ordem de serviço;
3.1)0 Multa;
4.& Suspensão até cinco dias.
Art. 124.° O director
geral poderá aplicar todas as
~nas
até a suspensão não superior a trinta dias; a susnsão além de trinta dias, a baixa do classe ou catego:ria e a demissão serão pelo director geral propostas
ao
l1inistro.
Art. 125.° O director gornl somente aplicará as penas
~e são da sua competência
depois de ouvido o conselho
àisciplinar
da Direcção Geral,
§ 1.0 O conselho disciplinar
será constituído p010 directo r geral e por dois chefes de divisão, nomeados pelo
Ministro.
§ 2.° Na falta ou impedimento
dEI qualquer dos memTOS efectivos
do conselho será chamado o seu snbstituto legal.
Art. 126.° Todos os castigos
serão comunicados
aos
• teressados
para seu conhecimento.
Das penas aplicadas
pelos engenheiros
chefes de dívisã.o haverá som pre o direito do recurso para o director
geral, e elas penas aplicadas
por êste haverá recurso
,arn o Ministro.
§ único. Os recursos
só poderão sor interpostos
no
rr3ZO máximo
de oito dias, contados da data em quo ao
smpregado
tenha sido dado conhecimonto
da punição,
Nos seus recursos
para o Ministro,
os empregados
eeorrentes
terão o direito de indicar, para serem ouvitLl8, até três testemunhas
do defesa para cada facto.
Nenhum recurso implica suspensão
do cumprimento
de penas aplicadas.
CAPÍTULO VI

Prémios e recompensas

Art. 127.° Os bons serviços dos empregados
ser recompensados
pela. seguinte forma:
1.0 Comunicação
do chefe de divisão escrita
_da pelo próprio;
2. «I Louvor em ordem da Direcção Geral:
3. ° Gratificação pecuniária;
4. ° Promoção por distinção.

podem
e assí-
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Art. 128.0 O louvor será conferido ao empregado qU&
no desempenho de qualquor missão especial de sorvíçe
proceder com zêlo, bom critério e provada capacídade.
'Art. 129.0 As gratificações pecuniárias podem ser
concedidas até a importância de trinta dias de vencimento, ou até o dobro da gratificução aos funcionários
qne apenas esta percebam, pelo director geral, e além
dessa importância 'pelo Ministro, aos empregados qlle
prestarem qualquer serviço relevante, aos quo exercerem outras funções além das do seu cargo, com pro.
vudo zêlo, e ainda aos quo pela sun actividade, competência e dedicação pelos serviços tenham promovida
notáveis benefícios ou interêsses para o Estado e por
isso se tenham tornado dignos de consideração especial.
Art. 130.0 A promoção por distinção só pode ser co
cedida como recompensa de actos de excepcional abnegação, de alto valor moral ou profissional.
§ único. A promoção nos termos dêsto artigo só pode
ser concedida pelo Ministro, sob proposta fundamentada.
do director geral.
CAPÍTULO VII

Aposentações
Art. 131.0 Os funcionários dos quadros do Ministérie
do Comércio e Comunicações e dos quadros privativos
dos Caminhos de Ferro do Estado que se encontrem fa.zendo serviço na Direcção Geral de Caminhos de Ferre
terão a sua aposentação pelas rospectivas Caixa de Aposentações on Reformas, nos termos das lois e regulamentos vigentes.
Art. 132.0 Os funcionários do quadro privativo da Direcção Geral de Caminhos de Ferro que não provenham.
do quadro privativo dos Caminhos de Ferro do Estade
terão a sua aposentação (' mais vantagens nos termos
do decreto n." 12:894, de 17 de Dezembro de 1926.
Art. 133.0 As aposentações realizar-se hão por ineapacidade física, comprovada por uma junta médica ofici.a1,.
ou por ter atingido o limite de idade.
Art. 134.0 A contagem do tempo para aposenta~
compreenderá todo aquele em que o funcionário servia
desde a sua entrada parl\ o serviço público.
§ único. A todos 08 funcionários é permitido requerer
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dentro de seis meses, a partir da data ,da primeira nomeação, a contagem de qualquer tempo de serviço, podendo entrar com as respectivas cotas e juros de mora
de [) por cento em prestações não superiores a quarenta
e oito.
Art. 135.0 Aos funcionários
com mais de cinco anos
de serviço efectivo, cuja pensão de reforma soja inferior
a 60$ mensais e que sofram de doença incurável qne os
impossibilite de prestar qualquer serviço, poderá o Ministro, sob proposta do director geral, arbitrar o subsidio extraordinário da quantia necessária para perfazer
aquela importância.
CAPÍTULO

vm

Quadros e vencimentos
Art. 136.0 Os quadros e vencimentos do pessoal da
Direcção Geral de Caminhos de Ferro são os fixados
nas tabelas anexas à presente organização.
§ único, O consultor jurídico e o médico chefe da
secção sanitária perceberão, como remuneração, gratificação de serviço igual à dos engenheiros chefes de divisão, mencionada no mapa I anexo a esta organiza-

çAo.

,

Art. 137.0 Os vencimentos totais inscritos na respectiva tabela são as importâncias líquidas de imposições
legais que os funcionários devem perceber, exceptuando
o imposto de sêlo dos recibos e o desconto para a Caixa
de Aposentações ou R,·forma. Para efeito do abono dos
vencimentos serão estes acrescidos das quantias necessárias para cobrir os mencionados descontos.
Art. 138. P As tabelas de ajuda de custo são aquelas
actualmente em vigor, podendo ser modificadas pelo Ministro, sob proposta do director geral.
Para êste ofeito os consultores j urídicos e médicos serão equiparados a chefes do divisão, quando no desempenho d« serviços profissionais qlle determinem deslocações justificadas.
Art. 139.0 O funcionário que substituir outro de categoria superior receberá o vencimento correspondente a
essa categoria, devendo a substituição fazer-se com
acumulação de funções sempre que isso seja possível.
Art. 140.° No caso de ser dada por finda a qualquer
dos funcionários a que se refere o artigo 50.0 a comissão de serviço destacado que exercia na Direcção Geral
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de Caminhos de Ferro ser-lhe há abonado pela mesma o
vencimento completo, correspondente à sua categoria no
quadro a que pertence até que no mesmo teuha cabimento.
Art. 141.0 São concedidos os seguintes abonos de
diuturnidade a todos os funcionários em serviço efectivo
na Direcção Geral de Caminhos de Ferro:
10 por cento aos que contem mais de cinco anos de
serviço;
20 por cento aos que contem mais de dez anos de
serviço;
.30 por cento aos que contem mais de quinze anos
de serviço;
40 por cento aos que contem mais de vinte anos de
serviço;
50 por cento aos que contem mais de vinte e cinco
anos de serviço.
§ 1.0 Os empregados cujo vencimento mensal fõr superior a 1006 sofrerão a redução de 50 por cento nestas
percentagens, não podendo todavia recebor por abono de
diuturnidade importância inferior àquela que corresponderia ao vencimento de 1006 nem superior a 5015.
§ 2.0 Estas percentagens incidem unicamente sobre os
vencimentos fixos dos empregados.
§ 3.° O tempo de serviço a considerar para efeito da
aplicação do disposto neste artigo será sempre o ce efectivo serviço, deduzindo-se as ausências por faltas não
justificadas, licenças sem vencimento, snspensões , ausências por motivo de doença além de cento o oitenta dias
em cada ano ou em comissão do serviço estranho à Direcção Geral de Caminhos de Ferro e o tempo de prisão em cumprimento de sentonca.
§ 4.0 Aos funcionários da Direcção Geral de Caminhos de Ferro é contado para os efeitos de diuturnidade
todo o tempo de serviço público efectivo.
Art. 142.0 Nenhum empregado poderá ficar, por efeito
desta organização, com vencimentos inferiores aos que
percebia à data da sua publicação.
§ único. Os abonos de diuturnidade resultantes da
aplicação das percentagens determinadas no artigo ano
terior não poderão ser inferiores à quantia de 6{j mensais.
Art. 143.° Os funcionários que durante um mês de-
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rem mais de três faltas não justificadas perderão o abono
de diuturnidade correspondente a esse mõs.
Art. 144.° A transferência de funcionários poderá ser
feita nos seguintes casos:
1.° Por conveniência de serviço ;
2.° Como medida disciplinar;
3.° Como permuta a requerimento
dos interessados.
§ único. Todos os empregados transferidos têm direito
ao abono de 20 por cento sôb re _os seus vencimentos no
primeiro mês de transferência. Este abono não é concedido quando as transforêucias
sejam por motivo disciplinar ou a pedido do interessado, salvo quando êste pedido
seja motivado por doença do empregado ou de pessoa
de famílía a seu cargo e com êle coabitando, confirmada por inspecção módica.
Art. 145.° A acumulação do funções prevista na presente organização podo dar lugar ao abono de uma gratificnçâo que, para cada caso, será concedida pelo Ministro, sob proposta do director gora],
Art. 146.° Os lugares de vogais do Conselho Superior
de Caminhos de Ferro e os de consultores jurídicos são
acumuláveis com qualquer cargo público ou serviço particular, salvo as restricões impostas pela lei geral.
TíTULO

IX

Disposições gerais e transitórias
CAPÍTULO I

Disposições gerais
pode ter seguimento
quando não seja apresentada pelas vias competentes.
Art. 148.° Todos os chefes têm por dever procurar
colocar os seus subordinados em condições de adquirirem
todos os conhecimentos nocossários para a boa execução
do serviço que lhes é confiado.
§ único. Esta prescrição
aplica-se a todos os empregados em geral, deveodo os chefes de divisão assegurar-se especialmente do seu exacto e rigoroso cumprimento.
Art. 149.° Nenhum empregado poderá abandonar o
serviço sem prévia licença ou sem ter obtido a exoneração. Aqueles que infringirem êste preceito perderão o
direito a todos os vencimentos em divida até <I dia em

Art, 147.° Nenhuma pretensão
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que se ausentarem, sem prejnízo da pena que deva
ser imposta nos termos da lei aplicável a todos os funcionários públicos que abandonem os seus lugares.
Art. 150.0 São isentos do serviço de jurados todos os
funcionários em serviço na Direcção Geral de Caminhos
de Ff'rro.
Art. 151.0 Aos funcionários em serviço na Direcção
Gornl não permitido:
1.o Exercer qualquer emprêgo, profissão ou indústria
ligada directa ou indirectamente por deveres ou direitos
com os serviços dos caminhos de ferro ou servir-se dos
seus passes, bilhetes de identidade ou de quaisquer das
facilidades particulares que lhes concede a sua situação
para participar em qualquer operação de carácter comercial;
2.0 Receber qualquer remuneração de colectividades
ou de particulares por serviços que tenham de desempenhar por virtude das suas funções.
Art. 152.0 O médico chefe da secção dos serviços
sanitários e os módicos adjuntos do mesmo não poderão
acumular as funções do sou cargo com outras da sua especialidade em quaisquer caminhos de ferro.
Art. 153.0 Ao pessoal da Direcção Geral de Caminhos de Forro será facultada a utilização dos sanatórios
pertf'ncentes ao Estado ou a qualquer emprõsa ferroviária, sondo a respectiva despesa custeada pela verba para
ôsse fim consignada na dotação da referida Direcção.
Art. 154.0 Todos 0'3 fancionários terão bilhete de
idontidade autenticado com o sêlo branco da Direcção
G('ral e que terá no verso a indicação das suas atribuíções e regalias.
Art. 155.0 Os funcionários dos serviços externos da
Direcção Geral para serem legalmente investidos nas
funções de agentes de polícia devem antes de entrar em
oxercício apresentar as suas nomeações ao juiz de direito da comarca onde servirem, o qual lhes deferirá
juramento de bem e fielmente cumprirem os deveres do
seu cargo.
§ único. Estes funcionários, depois de ajuramentados,
podem usar de armas e devem prender os dolinqüentes
em flagrante delito, reclamar a presença das autoridades administrativas ou judiciais e o auxílio da fõrça pública, intimar ou mandar intimar módicos e outros peritos para exame do corpo de delito e lavrar autos de todos os factos ocorridos contra as leis e regulamentos,
é
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como se acha preceituado no artigo 6. o do decreto com
fôrça de lei de 31 de Dezembro de 1b64 sõbre caminhos
de ferro.
Art. 156.0 Na divisão central será organizado um livro de cadastro de todo o pessoal que ficar constituindo
o quadro da Direcção Geral e do qual conste nome,
data do nascimento, filiação, naturalidade, estado, nome
e datas de nascimento dos filhos e filhas e o estado destas, data da nomeação para o serviço, data da posse,
e no qual serão averbadas todas as licenças, doenças,
faltas, castigos e louvores.
Art. 157.0 Pela divisão central sorá organizada e publicada anualmente no Diário do Gooêrno, até 31 deJaneiro, a lista de antiguidades do pessoal do quadro
privativo da Direcção Geral de Caminhos de Forro referida a 31 do Dczom bro do ano findo, sendo permitido
aos funcionários recorrer da classificação para o Ministro
no prazo de quinze dias; a contar da publicação.
Art. 158.0 Os inspectores do movimento e tráfego e
os fiscais do movimento e tráfego deverão sempre, no
exercício das suas funções, fazer uso do boné e fardamento, fornecidos por adiantamento,
descontável nos
vencimentos respectivos em seis prestações mensais.
Art. 159.0 Em cada delegação fiscal haverá um livro
rubricado pelo chefe de divisão, onde será feito o registe diário das ocorrencias que se derem na respectiva
zona.
§ 1.0 Os registos diários serão assinados pelo fiscal
de serviço e rubricados por todos os agentes que visitarem a delegação.
§ 2.0 Serão comunicadas telegràficamento ao director
geral e chefes de divisão as ocorrências graves que demandem providências urgentes.
Art. H\O.o O director geral e adjunto, chefes e sub-chefes do divisão, chefe de socção dos serviços sanitários, inspectores e fiscais poderão, para efeito de serviço, utilizar-se gratuitamente dos telégrafos e telefones
do Estado e dos das emprôsas concessionárias de linhas
férreas, devendo esta utilização ser feita mediante a
apresentação do respectivo bilhete do identidade em harmonia com os respectivos rogulamentos.
Art. 161.0 A presente organização será completada
.por regulamentos e instruções ospociais, elaborados pela
Direcção Geral e submetidos à aprovação do Ministro,
ouvido o Conselho Superior de Caminhos de Ferro.

1.' Série
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CAPÍTULO II

Disposições transitórias
Art. 162.0 O pessoal da repartição de contabilidade
privativa do fundo especial de caminhos de ferro ingressará DO quadro privativo da Direcção Geral.
Art. 163.0 A passagem dos actuais funcionários da
Direcção Geral de Caminhos de Ferro para os quadros
da presente organização far-se há, quanto possível, mantendo-os nas situações que presentemente ocupam, ficando adidos os individues cujos lugares forem extintos ou
que excederem o número de funcionários da respectiva
categoria ou classe, conservando neste caso os vencimentos que lhes competirem pela legislação actualmente
em vigor.
Art. 164.0 Ao pessoal adido poderá ser superiormente
determinado serviço em harmonia com a sua categoria e
competência.
§ único. No orçamento serão inscritas as verbas necessárias para, pagamento ao pessoal adido.
Art. 16b.o E mantida a validade dos concursos efectuados ao abrigo da legislação anterior. Todas as dúvidas e reclamações que possam provir de quaisquer disposições da presente organização
serão resolvidas pelo
Ministro, sob informação do director geral.
Art. 166.0 As primeiras nomeações a fazer no quadro
privativo da Direcção Geral de Caminhos de Ferro são
da livre escolha do Governo, devendo recair em indivíduos que reúnam os requisitos exigidos na presente organizac;ão.
Art. 167.0 Fica revogada toda a legistação em contrário.
Paços do Govêrno da República, 12 de Abril de
1927.--ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-Júlio
Césa-r de Carvalho Teixeira.
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MAPA II
Quadro

de serviço

do pessoal em efectividade

A) Pessoal em comissão
a) Técnico
1
5
7
14
2

Engenheiro adjunto à Direcção Geral.
Engenheiros chefes de divisão.
Engenheiros sub-chefes de divisão.
Inspectores de via e obras e de construção.
Desenhadores.
b) Administrativo

1 Pagador.

B) Pessoal privativo
a) Técnico
1
13
3
8
2

Director geral.
Médicos.
Consultores jurídicos.
Inspectores de material
Inspectores de serviços

e tracção.
eléctricos.

b) Administrativo
De serviço Interno

11
8
20
7
5
5

Chefes de secção.
Segundos oficiais.
Terceiros oficiais.
Dactilógrafas.
Contínuos de 1." classe.
Contínuos de 2." classe.
De serviço externo

1
2
10
5
10
10
5
10
15

Inspector principal do movimento e tráfego.
Inspectores comerciais.
Inspectores do movimento e tráfego.
Fiscais principais de via e obras.
Fiscais de 1." classe de via e obras.
Fiscais de 2." classe de via e obras.
Fiscais principais do movimento e tráfego.
Fiscais de 1.< classe do movimento e tráfego.
Fiscais de 2." classe do movimento e tráfego.

Paços do Govêrno da República,
1927.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO
César de Carvalho Teixeira.

12 de Abril de
CARMONA -

Júlio

1.· Série
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Direcção Geral da Admillislração Polílica c Civil

Decreto

n.· 13:513

Atendendo ao que representou a junta civil da freguesia da Marmeleira, do concelho de Rio Maior, no sentido de que à respectiva circunscrição seja dada a denominação de vila;
Considerando que aquela freguesia, pelo seu grande
desenvolvimento industrial, comercial e agrícola, bem
merece ser distinguida com aquela denominação;
Considerando que, além do que fica dito, o seu desenvolvimento material tem obedecido indubitàvelmente
ao grande esfõrço e actividade da sua população, e assim ó que a já mencionada freguesia se encontra hoje
dotada dos necessários recursos que bem justificam a
vontade de um povo cioso de uma civilização progressiva;
Tendo em vista a informação favorável do competente
governador civil, de Santarém ;
0
Usando da faculdade que me confere o n." 2. do ar0
tigo 2. do decreto n.? 12:740, de 26 de Novombro d.e
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.° É elevada à categoria de vila a freguesia
da Marmeleira, do concelho de Rio Maior, a qual passa
a denominar-se Vila da Marmeleira.
:Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 19 de Abril de 1927.-ANTÓNIO ÓSO>\R
DO FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa Macedo ~
Manuel Rodrigues Júnior-Joêlo
José Sinel de CordesAbilio Jugusto
Valdês de Passos e Sousa - Jaime
AfreixoAntónio },laria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Caroalho Telxeira-Jo!1o
Belo-José
Alfredo Mendes de J[agal hães - Felisberto Alves Pedrosa.
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Ministério da Justiça e dos Cultos - Direcção Geral da Jusliça
e dos Cultos - 2. a R!'parliçáo
Decreto n." 13:515

A comissão administrativa
equereu a entrega do antigo

dos Seminários
de Braga
edifício do seminário con-

ciliar;
Neste,

porém, se achava desde há muito instalado o
regimento
de infantaria
n. ° 29, e hoje está
ocupado não só por muito material de aquartelamento,
mas por algumas repartições
militares, (\ nêle se encontra aquartelado
o regimento de caçadores n." g;
Em face desta situação e estando o edifício pedido destinado a fim de utilidade pública, foi ouvido sôbre o rouerído o Ministério da Guorra, que, ponderando
impet sas necessidados militares,
quo determinam o não poQ.cl" aquele Ministério,
nem no presento nem no futuro,
rescindir do cdifíeio (I dopcudõucius,
declarou que dosejuva adquiri-lo, oferecendo a indomuizução
de 575.000~.
Foi esta proposta submetida à aprociaçüo da Comissão
luri::ldicional
dos Bons Cultuais, que se pronunciou cm
tt parecer fuvoràvelmeuto.
E assim:
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do ar~go 2.° do decreto n.? 12:14,0, do 26 de Novembro de
lU26, sob proposta do Ministro da Justiça o dos Cultos:
11<'i por bom decretar :
Quo, nos termos do artigo 1p4. ° da Lei da Separação
r.lli. Igreja do Estado, de 20 do Abril do 1911, sPjn, cedido
àltmuitivamente
ao Ministério
da. Guerra
o edifício do
0," seminário
conciliar do Braga e respectiva côrca, para.
in talução de sorvieos militares, mediante a indomnlznção
• única do 575.000fl,
que será raga à Comissão .Iurisdici nal dos Bens Cultuaís
no futuro ano económico do
927-1928.
Esta cedência
é feita nos termos, para os efeitos e
eom as formnlidadcs
do referido artigo 107.° e do artigo G.o da lei n.? 420, do 11 do Setembro do 1915, e por
ela. ficam considerudos
nulos e de nenhum efeito os deeretos !l.os 2:67H o 7:457, respectivamente
de 19 do Ou'Iobro de 1916 e 22 do Abril do 1021.
O Ministro da Justiça o dos Cultos assim o tenha on1ondi(lo e fuça executar. Paços do Govêrno da República,
21 de Abril do 1927 .-- A~TÓ.NIO ÓSCAR DE FUAGOSO

extinto

t'AI~MOXA -

Manuel Rodrigues Júnior.
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!Ini,tério

do Comércio e Comunicações - Direcção Geral do Comércio e ~lIdúslri,
Decreto n.· 13:537

Considerando que a navegação aérea tem assumida
nos últimos anos uma importância considerável na virur
dos povos civilizados e que por isso o exercício desta
actividade, nos seus aspectos técnico, profissional, comercial, drsportivo e de comunicações, carece de ser devidamente norteado por disposições com que se promov
a segurança da navegação e se garanta mais perfeita
realização dos seus fins;
.
ConsiJerando que convém acautelar devidamente os
dirt>itos da nossa soberania aérea;
Considerando que outras nações têm já promulgada
leis reguladoras da navegação aérea, o que implica. &
obrigação moral da reciprocidade;
,
Considerando que a exploração da actividade aérea
carece de ser definida sob o ponto de vista jurídico;
Considerando que as tripulações das ueronaves têK
de ser constituídas por pessoal comprovadamente idóneo"
com direitos e deveres prescritos;
Considerando que cumpre a Portugal, como na~
siO"nntária da Convenção Internacional de 13 de Outubre
d; 1919) dar execução aos preceitos acordados nessa
Convenção;
Considerando finalmente a necessidade de estabelecer
directrizes para os futuros regulamentos sôbre a navegação aérea;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artico 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro IJ
1926, sob proposta dos Ministros de todas as RepartiçÕés:
Hei por bem decretar, para valer como lei, O s&guinte:
Artigo LOAs aeronaves portuguesas ou estrangeira.
que naveguem no espaço atmosférico que cobre o território metropolitano o colonial português o respectivae
águas territoriais são obrigadas ao exacto cumprimense
dõste decreto com fõrça de lei.
Art. 2.0 São consideradas portuguesas as aerOI).8\U
do Estado Português ou as matriculadas em Portugal.
§ 1.0 S6 podem matricular-se em Portugal as a6J'onaves pertencentes exclusivamente a cidadãos portugueses
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e a sociedades ou emprêsas consideradas legalmente e
para todos os efeitos como portuguesas.
§ 2.0 Consideram-se aeronaves do Estado as aeronaves militares, as dos serviços postal, aduaneiro e de
polícia fi outros serviços de administração pública.
Art. 3.0 Toda a aeronave comandada por um militar,
para êsse fim nomeado, é considerada uma aeronave
militar.
Art. 4.0 Para que uma aeronave portuguesa possa.
voar sôbre o território
português e respectivas águas.
territoriais é preciso que ou seja do Estado ou satisíaça,
às seguintes condições:
a) Estar oficialmente matriculada;
b) Ter aparentes as marcas de nacionalidade e matricula;
c) Ter tripulação de nacionalidade portuguesa, munida
das respectivas licenças, salvo casos especiais devidamente ju stificados, mediante a necessária autorização.
Art. 5.0 O certificado de matricula e as licenças dos.
tripulantes, deyem estar sempre a bordo da aeronave.
Art. 6.0 E dispensada a apresentação do certificado de
matrícula e o uso das marcas de nacionalidade e matrícula às aeronaves em estudos ou ensaios e às que façam
võos de experiência, ou que estejam dentro do raio de
ó quilómetros do aeroporto 011 da fábrica de aeronaves,
ou tenham para isso licença especial.
Ao pessoal em instrução ou de aeronaves em experiência, dentro dos limites do aeroporto, é também dispensada a licença de tripulante.
Art. 7.0 Nenhuma aeronave transportando passageiros
ou mercadorias poderá voar sõbre o território português
e resppctivas águas territoriais sem que traga os documentos a que se refere o artigo 4.0, os certificados de
navigabilidade, de inspecção periódica, da vistoria antes
do võo, a lista nominal dos passageiros, os livros de
bordo regulamentares,
escriturados em dia, e os do.
cumentos aduaneiros.
Art. 8.0 Qualquer aeronnve que faça o transporte público de passageiros ou mercadorias só deve partir ou
pousar num aeroporto autorizado.
Art. 9.0 Nenhum local do território português ou das
suas : âguas territoriais poderá ser utilizado como aeroporto de aeronaves de passageiros ou mercadorias, e
como tal registado, sem que satisfaça às condições que
lhe forem impostas.

1." Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 6

683

Art. 10.,0 Nenhuma aeronave poderá transportar malas
de correio ou aparelhos de radiocomunicD.ções sem licença do Govêrno, mediante consulta à Administração
Geral dos Correios e Telégrafos.
§ 1.0 Os aparelhos de radiocomunicações só podem ser
utilizados pelo pessoal da tripulação que tenha licença
especial para êsse efeito.
§ 2.0 As licenças de transporte de aparelhos de radiocomunicações e do seu uso devem estar a bordo e
apresentar-se com os de.aais documentos, quando forem
exigidos.
Art. 11.0 Só às aerona ves militares é permitido transportar explosivos, armas e munições de guerra, ou aparelhos fotográficos.
§ único. Em casos especiais as aeronaves não militares poderão ser autorizadas a usar aparelhos fotográficos.
.
Art. 12.0 E proIbido a qualquer aeronave portuguesa
ou estrangeirn.:
a) Voar sõbre as zonas interditas;
b\ Voar sôbre qualquer povoação a uma altura tal que
lhe 'não permita pousar fora dêsse local, se lhe faltarem
os meios de propulsão;
c) Realizar voos de acrobacia ou exibição sõbre povoações ou aglomerações de pessoas, excepto quando se
trate de espectáculos públicos , devidamente autorizados;
d) Voar a pequena altura na proximidade de pessoas
ou edifícios i
e) Alijar lastro quo não seja o regulamentar;
f) Largar qualquer objecto que não seja a correspondência, dentro do aeroporto autorizado, sendo aeronave
postal.
Art. 13.0 Tanto à chegada como à partida, as autoridades competentes têm o direito de visitar qualquer
aeronave e verificar os seus documentos regulamentares.
§ único. Esta disposição não é aplicável às aeronaves
do Estado.
Art. 14.0 Todas as aeronaves do Estado Português
têm o direito de acesso e \1S0 dos cobertos e instalações
dos aeroportos autorizados para serviço público.
Art. 15.0 O Govêrno, em tempo de paz, poderá autorizar a passagem sõbre o território português e as suas
águas territoriais e o pouso em aeroportos portugueses
às asronaves estrangeiras, e estabelecer com o Estado
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a que a aeronave pertencer as condições que julgar convenientes.
Art. 16.0 Se uma aeronave estrangeira pousar cm território português ou nas suas águas territoriais e depois quiser voar ainda sõbre o território português,
deverá cumprir as disposições que vigorarem para as
aeronaves portugucsaa,
ou mostrar documentos que corresponderem aos que são exigidos aos cidadãos portugues('s.
,
§ único. E ressalvada a arríbagom forçada, devidamente comprovada.
Art. 17.0 Nenhuma aeronave militar estrangeira poderá
voar 'ou ponsar em território português e respectivas
águas territoriais sem expresso convite ou concessão do
Govõruo Português.
As aeronaves nestas condições devem respeitar as
condições expressas no convite 011 permissão.
Art. 18.0 Poderão ser consideradas de utilidade pública as expropriações que forem necessárias para a exploração das linhas aéreas, ou do Estado, ou do serviço
público.
Art. 19.0 Os regulamentos estabelecerão as condições
a que devem satisfazer as aeronaves quando transportem
passageiros, malas postais e bagagens para Portugal e
seus domínios.
Art. 20.0 As sanções a aplicar em casos de infracção
do disposto no presente decreto com fõrça de lei serão
r<'guladas em diploma especial.
Art. 21.0 Os assuntos relativos a aviação comercial
serão centralizados pelo Ministério do Comércio e Comunicações.
,
Art. 22.0 E o Govêrno autorizado a publicar os regulamentos necessários à execução deste decreto com fõrça
do lei.
Art. 23.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades Il. quem o
conhecimento e execução do presente decreto com fõrçe,
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como uêlo se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado DOS Paços do Govêrno da
República, em 27 de Abril de 1927.- ANTÓ~IO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMoNA-~ldriano
da ('osla :Mllcedo:'Manuel Rodrigues Júnior - Jot1o José Sinel de ('ordesAbilio Augusto
J 'aldêe de Passos e Sousa - Jaime
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Afretxo - ~lntúnio liIa ria de Bettencourt
Rodn:gups.Jülto César de Carvalho
Teixeira- João Belo-José
Alfredo
Mendes de Jlaga/hiles-F'elisberto
Alves Pe-

drosa.
lioistério da Guerra- 2. a Direrção Geral - 2.a Repartitão
Decreto n.O 13.547
Considerando
que se torna necessário intensificar as
obras de rcparucão e melhoramentos
nos quartéis o outros edifícios militares j
. Considerando
que, para conseguir êsse objectivo,
indispens:hcl
simplificar o processo do aquisição de materiais e adjudicação
de empreitadas
o de tarefas;
Considerttll<lo que são o comando de engonharia
do
GOVÔIDO
Militar do Lisboa e as divisões o delegações
do Serviço das Propriedados
o Obras Militares as (\11'
tídades que mais dirr-ctamcnto estão em contacto com as
direccõcs das obras militares e que molhor conhecom as
di:-;ponibilidadt's dI'. materiais do construção
e do pessoal
técnico das rospeetL\'as áreas :
Em nome da Nação. o Governo da República decreta,
pn.ra. valer como lei, o sr-guinte :
Artigo 1.0 Os fornecimentos
de materiais de constru~ão o as emproitudas (l tardas
de obras cuja importãncia não exceda a óO.OOOb por cada contrato ou grupo
de contratos
com o mesmo empreiteiro,
fornecedor
ou
tur,·f(·iro, e por cada obra autoriznda,
poderão SOl' aj ustados om concurso limitado, contanto que os conselhos
administrativos
gerentes dessas obrns tenham convidado
por moio de unúucios, editais ou circularos, o com antecedência do cinco dias pelo menos, os fornecedores.
orn
prciteiros ou tarefeiros idóuoos q no hou ver nas localida
des das obras, OII suas imediações,
a aprosentarorn
as
respectivas
propostas
dentro dêsso prazo.
§ 1.0 Estes concursos limitados serão feitos em conformidade
com os prozrnmns
o condições elabol'tl<los
pelos oficiais de C'ugenharia directort's das obras a f'XOclltar, previamente
aproyados polo comandante
do ong-pnharia OII chofes das divisões e delegações do Seniço
das Propriedades
e Obras Militares.
§ 2.° O processo do concurso lilllitar-Re há. a um allto,
conforme o mouêlo quo fuI' estabolecido, as propostas roé
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cebidas e ao caderno de encargos e será enviado pelo
respectivo conselho administrativo ao comando de engenharia do Govêrno Militar de Lisboa ou aos chefes de
divisão ou delegação do Serviço das Propriedades
e
Obras Militares, que sõbre êle se pronunciarão, remetendo-o à 2.11 Repartição do Ministério da Guerra, para
aprovação do administrador geral do exército, que poderá dispensar, quando as circunstâncias o exigirem, a
prévia elaboração dos documentos comprovativos dos
contratos, bastando a correspondência trocada entre os
fornecedores 6 os conselhos adminietrativos, com a devida intervenção do Serviço das Propriedades e Obras
Militares, para prova da existência dos aludidos contratos.
§ 3.0 Quando o comandante de engenharia ou os chefes de divisão ou delegação do Serviço das Propriedades
e Obras Militares exercerem a direcção imediata das
obras a que disser respeito o concurso, pronunciar-se há
sôbre êste o director da arma de engenharia, enviando
depois o processo ao administrador geral do exército,
nos termos do artigo anterior.
Art. 2.0 Os fornecimentos de materiais de construção
e as empreitadas e tarefas de obras cuja importância
não exceder a 5.000;$ por cada contrato ou grupo de
contratos com o mesmo fornecedor, empreiteiro ou tarefeiro, e por cada obra autorizada, poderão ser contratados por qualquer forma pelos conselhos administrativos
gerentes das obras, de acordo com os oficiais de engenharia directores delas e sob as condições que estes indicarem quando, por motivo de maior urgência ou por
ontro considerando atendível pelo comandante de engenharia do Govêrno Militar de Lisboa ou pelos chefes das
divisões ou delegações do Serviço das Propriedades e
Obras Militares na respectiva
área, não puderem ser
ajustados com todas as formalidades prescritas no artigo
precedente.
§ 1.0 Sempre quo seja possível, evitar-se há o ajuste
verbal e recorrer-se há pelo menos às propostas a que
se refere o artigo 649.0 do Código Civil.
§ 2.0 Dos contratos que forem celebrados ou ajusta.
dos DOS termos do presente artigo, e que excederem a
1.0008, darão os directores das obras imediato conhecimento ao comandante de engenharia ou aos chefes do
Serviço das Propriedades e Obras Militares.
Art. 3.0 Os fornecimentos de materiais e as empreita-
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-=============================================das ou tarefas que excederem o limite fixado no artigo 1.0 continuarão a ficar sujeitos ao regime de concurso, nos termos do regulamento do serviço das inspecções de engenharia de 26 de Dezembro de 1893, podendo no emtanto reduzir-se a dez dias o prazo para o
concurso e deixar-se de publicar os anúncios no Diário
do GOüêrno quando a importância dos fornecimentos,
empreitadas ou tarefas não exceder 200.0006.
Art. 4.° Quando se trate da aquisição do materiais de
construção, adjudicação de empreitadas e tarefas relativas a obras militares, incluindo as respeitantes à instalação ou reparação de linhas e estações telegráficas, telefónicas, rndiotelegráficas e ópticas, fica dispensada para
os respectivos contratos a sua remessa ao Conselho Superior do Finanças e o registo na 5. a Repartição da Contabilidade Pública, devendo porém todos êsses contratos
ter cabimento nos orçamentos autorizados para as obras
a que disserem respeito.
Art. 5.° A autorização dos contratos referidos no artigo anterior é da competência do administrador geral do
exército quando o encargo resultante para o Estado não
exceda 50.0006 e do Ministro da Guerra para importâncias superiores, mas não excedendo 300.0005, sendo
para imbortãncias maiores que esta quantia necessária
a aprovação do Conselho de Ministros e sendo a todos
estes contratos aplicada a dispensa citada no artigo anterior.
Art. 6.° A dispensa a que se referem os dois artigos
anteriores é extensiva aos contratos de arrendamento
pelo Mínístério da Guerra de que não resulte encargo
para o Estado superior a 12.0006 anuais e em que o
prazo de arrendamento não exceda três anos e a todos
os contratos de arrendamento dos prédios militares, dovendo os primeiros ter cabimento na verba orçamental
respectiva do Ministério da Guerra.
Art. 7.° As pequenas obras, os trabalhos topográflcos
e as sondagens de importância não excedente a 1.0006
para cada caso poderão ser autorizados pelo director da
arma de engenharia, pelo comandante de engenharia do
Govêrno Militar de Lisboa ou pelos chefos de divisão ou
delegação do Serviço das Propriedades e Obras Militares,
mediante as competentes estimativas, por conta das verbas que forem postas à disposição das mesmas entidades para. êsse efeito.
Art. 8.° Os conselhos administrativos das vnidades e
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estabelecimentos
militares
poderão
mandar
fazer por
conta do fundo das diversas despesas as obras que estão
designadas
nos n.08 27.° a 31.° do decreto do 21 de Junho de 1900, publicado
na Ordem do Exército n.? 8,
1. a série, do mesmo ano, sendo-lhes oxprossamcnto
proíbido 0xecutar
q uaisquor obras diferentes
ou destinar
àquelas outros fundos.
§ único. Quando os conselhos administrativos
tenham
disponibilidades
doutros fundos quo julguem conveniente
se apliquem a obras nos respectivos
quartóis, cstubolecimentos ou propriedades
solicitarão
autorização
superior para ôsse fim o, uma voz concedida, serú tal autorização comunicada
à 2.a Rep artição da 2.:1 Direçção Geral do Ministério ela Guerra a fim de as obras se efectivarem com a intervenção
dos organismos
competentes.
Art. 9.° Todos os projectos, orçamentos o estimativas
de obras militares,
depois do aprocindos
pelo comandanto de engenharia
ou pelos chofns do divisão o <1010gação do Serviço elas Propriedades
O Obras
Militares,
serão remetidos,
com excepção do" que vão referido' no
artigo 7.°, à aprovação
da Direcção da Arma do Engenharia, quo comunicará àquelas entidades a sua aprovação ou determinará
as alterações
ou rectificncõos
que
dovom s<.'r-1II(Isintroduzidas,
e, depois de definitivamente
aprovudos,
serão remetidos
ao Ministério
da Guerra
para serem oportunumonto
autorizados.
Art. 10.0 Do todas as obras quo forem roquisitudas
ao comando do cngeuharia
ou às divisões o delegações
do Serviço das Propriodados
C Obras
Militares somente
serão elaborados projectos das que forem detorminudaa
pelo Ministério da Guorrn ou das que, tendo sido roquisitudas por outras entidades,
se reputem indiepensúveis
e inadiávuis.
Relativamente
às rostnntos limitar-se hão
o comando do engenharia
e HS divisões o delegações do
Serviço das ProprierIudes
o Obras Militares a informar
o respectivo govornador militar ou comandante
do região
da sua ncccssidudc
ou simples conveniência
o do seu
custo provável: para que o Minist('rio da Guerra resolva
se devom ou não elaborar-se
os respecti\'os
pro.iectos.
Art. 11.° Qnando o custo das obras não exceda a
1.000{) c nos casos dr grando urgência cm so dar comêc;o às obras, sojam f[uais fonlm os sens custos proníveis, podem substituir-so
nos projoctos das obras os 01'-çumentos por simples f'stimativas.
§ 1.0 Nas estimativas
suprimem-so o cálculo daI:! uni-
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dados de trabalhos
(indicando porém a sua quantidade)
e o cálculo dos preços compostos (os quais serão também indicados).
§ 2.0 Nos casos de grande urgência, referidos neste
artigo, a estimativa tem carácter provisório, devendo ser
substituída,
sem demora, pelo orçamento definitivo.
0
Art. 12. A admissão
e emprOgo nas obras militares
dos apontadores,
olheiras, aparelhadores,
ferramenteíros,
opprários e trabalhadores
ou serventes,
e bem assim a
fixação dos respectivos
salários, por dia ou unidade de
trabalho,
é da compotõnciu
dos oficiais de engenharia
. que dirigirem as obras, devendo no em tanto intervir nestes assuntos o respectivo
comandante
de engonharía
ou ,
chefes de divisão e delegação do Serviço das Propriedades e Obras :Militares, quando o julgarem necessário.
§ 1.0 Os sargentos empregados nas obras como apontadores, emquanto estiverem prestando
êsse serviço, serão considerados
em diligência no comando de engenharia ou na respectiva
divisão ou delegações
do Serviço
das Propriedades
e Obras Militares.
§ 2.0 Aos sargentos
apontadores
das obras militares
será abonada pelas verbas destinadas às obras a gratificação de 3{$ por cana dia de trabalho e, quando prestem serviço em mais de uma obra, mais 1{$por cada dia
de trabalho por cada obra além de uma, até o limite máximo de ô{J em cada dia de trabalho.
§ 3.0 Aos cabos e soldados empregados nas obras militares serão abonadas,
pelas verbas destinadas às mesmas obras, as gratificações
de 36 por cada dia de ser"iço quando trabalharem
pelo seu ofício ou servirem
de
olheiras ou ferramenteiros;
e de 2{$ quando simples trabalhadores
ou serventes.
0
Art, 13. A admissão e emprêgo de condutores de trabalhos, de mestres ou encarregados
de obras, e bem as.
sim 11 fixação dos respectivos
salários, é da competência
do comandante
ele engenharia
ou do respectivo chefe de
divisão ou delegação
do Serviço das Propriedades
e.
Obras Militares, sob proposta do respectivo director.
§ único. E também da competência do comandante de
engenharia
ou dos chefes de divisão do Serviço das Propriedades e Obras Militares a admissão de desenhadores,
quando os desenhos não possam ser feitos por tarefas.
0
Art. 14. Quando as obras forem executadas em localidades diferentes daquelas em que funcionam os conselhos administrativos
gerentes dos respectivos fundos, po-
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derão estes consf'lhos delegar em um dos seus membros,
ou em outro oficial da sua confiança, a execução dos
actos da sua competência
que não puderem praticar nas
respectivas
sedes por motivo da distância a que se acharem das obras.
Art. 15.0 Os oficiais directores das obras deverão assistir, todas as vezes que lhes seja possível, aO pagamento das fõlhas de jornais e de tarefas a fim de prestarem aOS conselhos administrativos,
ou aos S(lUS delegados, os esclarecimentos
que forem precisos acêrca da
identidade
dos in divíduos inscritos nas fõlhas.
§ único. Na ausência dos referidos oficiais prestarão
estes esclarecimentos
os apontadores
das obras, aos quais
é defeso, assim como a todo o pessoal empregado nelas,
efectuar
pagamento
algum relativo
às mesmas obras,
tanto de jornais e tarefas, como de materiais e empreitadas.
Art. 16.0 Os conselhos administrativos,
à medida que
-encerrarem
as contas das obras confiadas à sua gerência, remetê-las
hão com todos os documentos correspondentes ao comando de engenharia
ou às divisões e delegações do Serviço das Propriedades
e Obras Militares,
que, depois de os verificarem,
promoverão
o competente
processo quando se trate de obras autorizadas nos termos
do artigo 7.0, 011 as enviarão à 2. a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Art, 17.0 Para auxiliar o serviço de verificação de contas referido no artigo anterior haverá um oficial de qualquer arma ou serviço, ou do quadro auxiliar dos serviços
de engenharia
em cada uma das sedes do Serviço das
Propriedades
e Obras Militares.
Art. 18.0 A fiscalização
técnica imediata
das obras
é exercida pelos chefes do Serviço das Propriedades
e
Obras Militares, devendo porém o director da arma de
engenharia
inspeccionar
ou mandar inspeccionar
os trabalhos em execução,
sempre que o julgar conveniente,
requisitando
para êsse fim ao Ministório da Guerra os
oficiais de engenharia
que forem necessários e recebendo
do Serviço das Propriedades
e Obras Militares e dos conselhos administrativos
todos os elementos de que careça
para êsse efeito.
§ único. Os chefes do Serviço das Propriedades
e
Obras Militares comunicarão à Direcção da Arma de Engenharia
o comêço e a conclusão das obras, bem como
as 8ua~ interrupções
ou continuação.
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Art. 19.0 A fiscalização imediata sõbre a administração das obras é exercida
pelos chefes do Serviço das
Propriedades
e Obras Militares, não só no decurso das
mesmas obras, como ainda na verificação das respectivas
contas correntes.
O administrador
geral do oxército, pelos organismos
quo lhe estão subordinados,
fiscalizará
superiormente
a
mesma administrução
pela forma que julgar mais convenit'nte.
§ único. Os oficiais directores das obras são responsáveis pelo exacto cumprimento
do que está determinado
pela legislaçüo
em vigor, sôbre a administração
das
obras e pela devida aplicação das verbas a elas destinadas.
\
Art. 20.0 Aos conselhos administrativos
gerentes dos
fundos destinados
às obras cumpre:
1.0 Enviar a processo os titulos das importâncias
autorizadas para obras, comunicando aos respectivos directores ou aos chefes do Serviço das Propriedades
e Obras
Militares, segundo os casos, o recebimento
dessas importâncias;
2. o Promover a aquisição do materiais e a adjudicação
de emproitadas
e tarefas, segundo as condições e cadernos do oncargos que lhes forem apresentados
pelo Serviço das Propriedades
e Obras Militares e nos termos
da l('gislac::to cm vigor;
3. o Pagar todos os documentos de despesa que lhes
forem enviados pelos directores
das obras, devidamente
formulados e assinados ou verificados por estes, nos termos da legislação em vigor.
Art. 21." Fica revogada toda a Iegislaeão em contrário.
Dotormina-so
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento o pxocuc!o do presente decreto com fõrça
de 11'i pertencer o «nmuram I) façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
Repú blica, em 25 de Março do 1927. - ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CAIUIONA - Adriano da Costa Macedo.Manuel Rodrigues Júnior - Juão José Sinel de Cardes-Abílio
AllgU.~to Valrlês de Passos e Sousa-Jaime
Afreixo - António Maria rl e Bettencourt RodriguesJúlio César de Caroallio Teixeira - Joilo Belo - José
A~fredo Mendes de Magalhi1es -Felisberto
Alves Pedrosa.
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Ministério ria Guerra - 3_a llirec~ão Gcral- 5.a Rcpmição
Eslado ~laior do E~ércilo
Decreto n.O 13:548

Considerando que os novos meios Q(I guerra e os modernos agrupamentos das armas modificaram a combinação das diversas armas em relação às condições do
terreno, alterando profundamente o modo de dispô-las,
de movê-las e de empregá las no campo de batalha;
Considerando a necessidade de o exército se adestrar
no emprêgo dês ses meios de guerra nas diferentes modalidades do combate moderno;
Considerando a necessidade de se conhecer a utilização das recentes unidades orgânicas para um melhor
aproveitamento dos meios de guerra actualmente empregados;
Considerando que .o novo rcgulamonto provisório para
o serviço de campanha, mandado pôr em execução por
portaria de 6 de Novembro do 192ü, vem estabelecer as
normas a seguir para o mais útil omprêgo das tropas
em campanha, utilizando os modernos meios de guerra
e processos de combate; e tornando-se por isso necessária a exigência do conhecimento da sua doutrina ao
corpo de oficiais e em especial aos comandos;
Considerando a impossibilidade de estatuir, desde já,
sobre as modificações aconselhadas pela experiência,
como devendo introduzir-se no regulamento mandado
pOr em execução pelo decreto do 11 de Outubro de HH3,
mas atendendo à necessidade de, pelo menos, se amoldarem aos novos pl'OCOSSOS
táticos os temas para as
provas escritas e prática do aptidão para O pôsto de general e para o de major das diversas armas e do serviço do estado maior;
Considerando a urgente necessidade de preencher a
'Vaga, por escolha, actualmente existente no quadro do
generalato e de, simultâneamente, se atender à interrupção forçada que sofrou o primeiro curso de informa-ç1'10 para coronéis, criado pelo decreto n. o 12:248, de 30
de Agosto de 1926, e freqüentado pelos coronéis que à
mesma vaga concorrem;
Considerando finalmente que a recente publicação do
novo regulamento e a impossibilidade do funcionamento
até o presento da Escola Central de Oficiais impõe que
seja fixada uma data para a obrigatoriedade da aplica-
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ç1io da doutrina do referido IPglllamento
nas provas especiais de aptidão para o pôsto de major;
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Os temas e os efectivos de que tratam os
0
artigos 6. e 8.0 do regulamento
para as provas especiais de aptidão para a promoção ao pôsto de general,
mandado
pôr em execução por decreto do 11 de Outubro de 1913, devem amoldar-se
ao prescrito no novo regulamento provisório para o serviço de campanha, mandado pôr em execução por portaria
de 6 de Novembro
de 19:.?6.
Art. 2.0 Os temas e os efectivos de que trata o ar0
tigo 6. do regulamento
para as provas especiais
de
aptidão ao pôsto de major das diversas armas e do serviço do estado maior, aprovado pelo roferido decreto de
11 de Outubro de 1913, devpm ter igual adaptação, e
bem assim podem ser formulados em zonas de terreno
de que haja cartas topográficas
publicadas
nas escalas
1/20.000, 1/25.000 ou 1 50.000.
Art. 3.0 As modificações a que se refere o artigo 1.0
dêste decreto não serão aplicáveis
aos temas para as
provas especiais de aptidão para a promoção ao põsto
de general que forem prestadas
pelos coronéis que concorram ao preenchimento
da vaga por escolha, existente
no quadro do generalato
à data da publicação
do presen te decreto.
0
Art. 4. As modificações a que se refere o artigo 2.0
não serão obrigatoriamente
aplicáveis
aos temas das
provas especiais
de aptidão ao posto .de major que forem iniciadas até 30 de Junho do corrente ano.
0
Art. 5. O § 2.0 do artigo 6.0 do regulumr-ntn para
as provas especiais de aptidão ao põsto de major, dos
capitães
das diversas
armas
e do serviço do estado
maior,
de 11 de Outubro de 1913, passa a ter a seguinte redacção:
0
«§ 2. O tema da prova escrita será o mesmo para todos os candidatos de cada arma ou do serviço do estado
maior que prestem aquela prova no mesmo dia, quando
O número
dêsses candidatos
não fõr superior a cinco;
se o número de candidatos
oxcedor cinco, organizar-se
hão grupos de três ou quatro candidatos,
de modo a compreenderem
todos os concorrentes
de cada sesslto de
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prova escrita e os excedentes
serão divididos pelos grupos constituídos
de modo a nunca. haver um tema comum
a mais de cinco candidatos,
A essa distributção por grupos corresponderá
a organização do processo referente às provas de cada dia.
O tema para cada grupo será tirado à sorte pelo
mais antigo dos candidatos
que dêle fizer parte, de entre
três, que lhe serão apresentados
pelo presidente do júri».
Art. 6.° A 3." Direcção
Geral do Ministério
da
Guerra
(estado maior do exército) providenciará
sôbre
a distributção,
com a necessária
antecedência,
do novo
regulamento
provisório para o serviço de campanha, aos
oficiais que façam parto dos júris que devem avaliar
as provus especiais de aptidão para os postos de general e de major, e àqueles
que forem chamados
para
prestar essas provas.
Art. 7. o Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha. entendido e faça
executar.
Paços do Govêruo da República,
29 de Abril
de 1927.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONA-Abí-

lio Augusto

Valdês de Passos e Sousa.

)Iinislério das Finanças - Reparlição Superior e Comando da Guarda FIscal
Decreto n.> 13:553
Considerando
que aos oficiais do exército na situação
de reserva
ou de reforma foram aplicadas,
desde 1 de
Dezembro
de 1926, as vantagens
estabolocidas
pelo
§ LOdo artigo 6.0 da lei n. ° 888, do 18 do Setembro de

1919;
Considerando
que pelo § 5.0 do artigo 8.° do decreto
com fôrça de lei n.? 2:82:3, do 27 de Novembro do 1916,
a passagrm
dos oficiais do quadro especial da guarda
fiscal à situação de reserva ou de reforma deve ser regulada pelos mesmos preceitua e com as mesmas vantagons concedidas
aos oficiais das diferentes
armas do
exército em idênticas condições;
Usando
da faculdado que mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto com fôrça do l('i n. ° 12:740, de 26
de Novembro
de 1926, sob proposta do Ministro das Finanças:
Rei por bem decretar:
Artigo único. Aos oficiais do quadro especial da guar-

1.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o

o

695

da fiscal na situação de reserva ou de reforma são aplicadas, desde 1 de Dezembro de 1926, as vantagens estabelecidas pelo § 1.0 do artigo 6.° da lei n.? 888, de 18
de Setembro de 1919.
O Ministro das Finanças assim o tenha entendido e
faça exeC'utar. Paços do Govõrúo da República, 28 de
Abril de 1927. - ANTÓNIO ÓSCAR DE Fl~AGOSO OARMONA - João José Sinel de Cordes.

Presidência do Hinistério
Decreto n.· 13:560

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n," 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artieo 1.0 São criados os lugares de Sub-Soeretários
de ES~ldo dos Ministérios das Finanças, Guerra e 00mércio e Comuuicações, que são providos quando os respectivos Ministros o julguem necessário.
§ 1.0 A nomeação será feita por decreto, mas a exoneração do Ministro implica a do Sub-Secretário.
§ 2.u O cargo de Sub-Secretário de Estado é lugar de
eomissão para todos os efeitos legais.
Art. 2.· O Sub-Secrotário de Estado exercerá por delega<:ão do respectivo Ministro, e sempre com a responsabilidade solidária dõste, as funções ministeriais que
lhe forem confiadas.
Art. 3.° Os Sub Secretários de Estado terão o vencimento único mensal de 4.000tS, não acumulável com qualquer outro.
Art. 4. ° ~ste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga toda a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da.
República, em 6 de Maio do 1927. - ANTÓNIQ ÓSCAR
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FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa MacedoMauue! Rodrigues Júnior- João José Sinel de CorrlesAbílio Augusto Valdêe de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencouri RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo Mendes de Magalhães - Felisberto Alt:es Pedrosa,
DE

lioislério

das Colónias - Direcção Geral dos Scniços Cenlrais
Decreto n.O 13:563

Considerando que a lei n.? 1:0-1-2,do 30 de Agosto de
19:W, estabeleceu que a promoção dos oficiais médicos
e farmacêuticos dos quadros de saúdo das colónias fÔSS6
feita por diuturnidade de serviço, tendo certamente em
vista regularizar a promoção l)or forma a não se darem
acentuadas desigualdades, que por outro modo seria impossível evitar, visto cada colónia ter um quadro privativo de saúde, com composição variável conforme as suas
necessidades, fixada pelo decreto n. o 6:924, de 10 de
Setembro de 1920;
Cousiderando que posteriormente àquela lei foram publicados os decretos n, os 2:831, de 28 de Novombro de
1916, 3:643, de 29 de Novembro de 1917, o 9:212, de
4 de Outubro do 1923, em qUI) se atribuíram determinadas patentes aos médicos chefes e sub-chefes dos diferentos quadros e ainda ao médico mais antigo depois
dêstos nos quadros de Angola e Moçambique, prescrevendo-se que a promoção destes oficiais se efectue por
vaga;
Considerando que, desde qne se estabeleceu o princípio da promoção por diuturnidade, se não justifica que
se mantenha ao mesmo tempo a promoção por vaga,
anulando-se assim o objectivo daquela, tanto mais que,
tratando-se de quadros que têm actualmente carácter
civil, as graduações podem ser independentes das funções sem qualquer inconveniento ;
Considerando também que se torna necessário medificar o quadro de administração
de saúde das colónias e
aplicar aos seus oficiais disposições que hoje vigoram
para. todos os outros;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de-
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19:?G, e sob proposta. dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.° A promoção dos oficiais módicos e farmadluticos dos extintos quadros militares de saúde das colónias passa 11 fazer-se única e exclusivamente
por diuturnidade de serviço, nos termos do artigo seguinte.
Art- 2.° Os oficiais indicados
no artigo antecedente
serão promovidos,
indepondrntemento
de vacaturn,
aos
postos de capitão,
major, tenente-coronel
e coronel,
quando satisfaçam
às condições gorals de promoção e
contem, respectivamente,
cinco, quinze," vinte e vinte e
cinco anos de serviço como oficial.
Art. 3.° O quadro de oficiais da administração de saúde
das colónias passa a ser constituído
por oito capitães
() dez subalternos.
.
§ único. A coloca~ão dos subalternos
nas diferentes
colónias será feita independentemente
do põsto que tiverem.
Art. 4.° Os alferes do quadro de administração
de
saúdo das colónias serão promovidos ao põsto do tenente,
por diuturnidade,
quando, satisfazendo
às condições gerais de promoção,
completem quatro anos de permanência no põsto de alferes.
Art. 5.° Os tenentes do mesmo quadro serão promovidos ao pósto de capitão. por vacatura,
quando satisfáçam às condições gerais de promoção e à de terem completado
quatro anos, pelo menos, de permanência
no
pôsto de tenente.
Art. G.o Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presonto decreto com fõrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir. publicar e correr.
Dado nos Paços do Govêrno da República,
em 6 de
Maio de 1927. -ANTó:no
ÓSCAR DE FRAGOSO CAR-

Adriano da Costa Macedo - Manuel Rodrigues
Júnior-João
José Sinel de Cordel -AbUio
Augusto
Valdêe de Passos e Sousa -Jaime
Afreixo - António
Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio César de Oar'Valho Teixeira - João Belo - José Alfredo Mendes de
}rfagaUllles- Felisôerto Alves Pedrosa.

MONA -

698

ORDEM DO ExtRCTTO

N.· 6

V Série

Presidência do Ministério
Decreto n.· 13:586
Usando da faculdade que me eonfere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro
de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições;
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Nenhum funcionário ou empregado,
civil ou
militar, dos quadros
e serviços
metropolitanos
o coloniais, aposentado
ou desligado
do serviço aguardando
aposentação,
reformado,
na situação de reserva
01I julgado incapaz aguardando
qualquer destas situações, poderá ser abonado, a partir de 1 do 1\1aio de 1927, de
vencimentos
superiores,
soja qual fór a sua espécie ou
designação,
àqueles
que legalmonte
compitam
aos de
iguul categoria, posto ou equiparação
na efectividade
do
serviço no Ministério em que tenha servido ou na colónia em que residir.
§ único. Os vencimentos
máximos dos militares nas
situações
indicadas
neste artigo não poderão ser superiores àqueles que compitam aos militares dp igual pôsto
e arma ou serviço, em serviço activo sem gratificação de
comissão, que tenham direito ao máximo das diuturnidades ou das gratificacões
de readmissão,
Art. 2.0 O disposto no artigo antecedente
é extensivo,
na parte aplicável, aos' funcionários
ou empregudoa,
civis e militares,
dos quadros
e serviços
coloniais,
do
activo, que residam em colónia diferente daquela a que
pertençam
e ali estejam em situação que lhes dê direito
ao abono do vencimentos.
Art. 3.0 As dúvidas
que porventura
se suscitem
acêrca da equiparação
de categorias
de funcionários
ou
empregados
civis, para efeitos do presente
decreto, serão resolvidas pelo Ministro respectivo ou pelo governador da colónia onde õles residam.
Art. 4.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução
do presente
decreto com
fõrça de lei pertencer
o cumpram
e façam cumprir e
guardar tam inteiramente
como nêlo se contém.
Os Ministros do to (las as Ropartiçõos
o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Paços do Governo da República, em 11 de-
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CAR-

Adriano da Costa Macedo - Manuel Rodriques
Júnior - João José Smel de Cardes - Abílio Auyusto
Valdês de Passos e Sousa-JaLme
Afreixo-Ant6nio
]}Ial'ia de Bettencourt
Rodriques - Júlio César de Carvalho Teixeira-João
Belo-José
Alfredo Mendes de
J.Iagalhàes--Felisberto
Alves Pedrosa.
lIONA -

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto n.O 13:595

Tornando-se npcessário introduzir algumas alterações
no decreto n. ° 13: lU, de 21 do Fevereiro de Hl27, ti
u::iuncloda faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo
2.0 do decreto n." 12:740, de 2ô de Novembro de H):!6:
hei por bem docretar. sob proposta dos Ministros de todas as Repartições, para a valer como lei, o seguinte:
Artizo 1.0 Ao artigo 5.° do referido decreto n.? 13:174
é acre;contado o seguinte parágrafo único:
§ único (transitório). Os oficiais que à data da
publicação do presente decreto não possuam todas
as condições de promoção só serão promovidos depois de as terem satisfeito, indo então ocupar o seu
lugar na escala.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-so portanto a todas as nntor idudos a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com força
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nôle so contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 12 de Maio de 1927. - ANTÓNIOÓSCAR
FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa lIIacedo-:,
J.fal/uel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesAbílio
Augusto
V(/ldps de Possos
e Soulla - Jaime
.Afl'eixo - .António Maria de Betien-ourt
RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - João Belo -- José
.AIf,·pdo Mendes de Magalhães - Felisberto
Alves Pe-
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da lustiça e dos Cullos - O:recção Geral da Ju~tiça
e dos Cultos - 2,3 Repartição
Deoreto n.O 13:604

Pelo Ministério
da Guerra foi pedida. nos termos do
artigo 104.° da lei de 20 do Abril de 1911 e artigo 6.0
da lei n. o 4:?0, de 11 de Setem bro de 1915, a cedência
das casas térreas e terreno contIguo à igreja do suprimido convento de S. Francisco da cidade de Tomnr,
para construção
dum edifício destinado à mess dos oficiais da 3.1\ região militar.
Ouvida sobre o pedido a Comiasão Jurisdicional
dos
Bens Cultuais,
foi esta de parecer
favorável
à pretensão.
Usando da faculdade que me confere o n." 2,° do artigo 2.° do decreto n,? H:740, do 2G de Novembro de
19:313, sob proposta do Mini.stro da Justiça e dos Cultos:
n.: por bem docrctav :
Que ao ~Iinisté)'io da Guerra sejam codidos, a título
definitivo e mediante t;. indemnização
única do :),OOO'll, as
casas térreas O um terreno contíguos à antiga igrf'jll. no
suprimido
convento
do S, Prauoiseo da cidade de Tomar, para que a cessionária construa nesse local a mess
dos oficiais da 3.a região militar.
A indemnizaeão
sf'rá pagu à Comissão Jurisdicional
dos Bens Cultuais, por intermédio da comissão sua delegu<!tt no coucelho de 'Tomar, após a publicação dêste decreto.
Manter-se
há esta cedência em quanto forem rr~1I1armente cumpridas
as cláusulas
coutratuais,
nos termos
do artigo 6.° da citada lei n.? 420.
O l\1inistro da Justiça e dos Cultos assim o tenha
entendido
e faça executar.
Paços do Govõrno da Uepúblioa, 12 de Maio do 1927, - ANTÓ~IO Ó8CAU DE FItA0080

C~RMONA -

Manuel Rodriçue« Júnior.

Ililllstérit da Gumi - 3,· Dmcção Geri!_ J, 3 RrparÚt1.
Decreto

n." 13:645

Considerando
que a instrução
profissional
008 oficiais
e, em especial. a sua cornpetêucia táctica para o exercicio do comando constituem a pedra de toque dos mo-
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dernos exércitos, principalmente de um exército com as
caractt'rlsticas do nosso;
OOllsiJnrando as vantagens que, sob o ponto de vista
da p repuração táctica dos oficiais para a promoção fl da
sua selecção para o mesmo fim. oferecem os modernos
cursos dll informação ;
Oonsiderando a conveniência de centralizar num único
orcrauismo todos os cursos de informação de oticíais,
pa~,L efeitos de promoção, e outros relativos à sua instrução complementar e cuja freqüência interesse a ofleiais de todas as armas;
Considerando que, atento o determinado no n." 8.° da
baso 20.a do decreto n.? 11:856, de 5 de Julho de 19:!6,
o nrg'lnismo em referência deve ser a Escola Central de
Oficiais;
Considerando a impossibilidade prática, por absoluta
carêllciu de instalaçõea,
de fazer funcionar no estado
maior do exército o curso de informação para coronéis, a que se refere o n.? 9.° da base 20." do decreto
n." 11:856, de 5 de Julho dr- 192G, e a vantagem que
se oferece, tanto sob o ponto de vista do ensino 11 ministrar no referido curso e lIO do estado maior, como
ralativumente às instalações de que estes cursos preeisam pura o seu conveniente funcionamento, de os integrar na escola onde devam funcionar os cursos do informaçào pHa outros oficiais, sem que, por êsse facto,
deixem de depender do estado maior do exército;
Considerando que, além do curso do estudo maior e
dos cursos de informação, deve prever-se fi organização
do outros cursos que interessem aos oficiais de mais de
uma arma e serviço, cursos cujo funcionamonto convém,
por isso, tenha lugar na gscola Central de Oficiais;
Considorundo a necessidade de o estado maior do
exército dispor de um organismo que utilize, especi<llnH'ntA, como centro do estudos práticos e e!'.t:1<:110
do ensaios do mesmo estado maior, no campo da táctica
grral e do funcionamento dos serviços do exército em
campanha;
Considerando a urgrnte necessidade de difundir no
exórcito o conhecimento e aplicação dos priueípios e
doutrinas conaignados no novo regulamento para o serviço dr campanha, e bem assim o de novos regulamentos e ideas tácticas;
Considerando que, passando o curso do estado maior
a funcionar na Escola Central de Oficiais, se deve tor-
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nar extensiva ao comandante
da mesma Escola, quando
fôr do corpo do estado maior, a doutrina da lei n. ° 798,
de 31 de Agosto de 1917, aplicável aos professores
do
curso do estado maior;
'rendo em atenção o exposto no relatório justificativo
do aludido decreto n ,? 11:856, na parte que interessa à
Escola Central de Oficiais;
Usando
da faculdade
que me confere o n.? 2.° do
artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
19~6, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
guinte:

para

valer

como

lei,

o se-

Artigo 1.0 É reorganizada
para funcionar com carácter
permanente,
e subordinada
ao chefe do estado maior do
exército
(3. n Dirocção Gernl do Ministério da Guerra),
a Escola Oentral de Oficiais.
Art. 2.° A Escola Ceutrnl de Oficiais destina se:
1.0 A assegurar
no exército a uniforrnidadr- de interpretação
da doutrina prescrita
no rogulamonro
para o
serviço de campanha,
nos regulamentos
tácticos das
armas e nos que rogem a orgunização e funcionamento
dos diferentes serviços do exército em campanha;
2.° A habilitar
oficiais das diferentes aruias com os
conhecimentos
nr-ceesârios
para o dosem ponho do serviço do estado maior;
3.° A aperfeiçoar
a instrução
dos oficiais de estado
maior, das armas e dos serviços de saúde, veterinário
e
administrnção
militar,
sob o ponto de vista do estudo
da táctica geral e do das armas e do funcionamento
dos
serviços em campanha, prepar-ando-os para 11 promoção;
4.° A informar
da compotõncia
táctica dos mesmos
oficiais para o comando de tropas ou chefia de serviços
em campanha e da sua aptidão pam a promoção;
5.° A servir como centro do estudos práticos e estação de ensaios do estado maior do exército no cam po da
táctica gornl e do funcionamento
dos serviços do exército em campanha.
A rt. 3. ° Os cursos que funcionam na Escola. Central
de Oficiais são os scguin tos:
1.0 O curso do estado maior;
2.° O cnrso de informação do 1.0 grau, para a promoção ao posto de capitão, freqüentado
por tenentes das
diferentes armas do exército;
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de informação
do 2.0 grau, para a promoc;ilo ao pôsto de major, freqüentado
por capitães do
estu(lo maior, infantaria,
artilharia,
cavalaria, {'Iugenharia
aeronáutica
e dos serviços de saúde, veterinário
e
ad~inistra\ão
militar;
4. o O curso de informação do 3.0 grau, para a promoção ao pôsto de coronel, freqüentado
por tenentes-coronéis do lIstado maior, infantaria,
artilhnria,
cavalaria,
enrrénharia, aeronáutica
e dos serviços de saúde, veteríná~io B de administração
militar;
Ó. o O curso de informação
do 4.0 grau, para a promoçãO ao pôsto de gcnoral, freqüentado
por coronéis do
estado maior e das diversas armas;
G.o Qllaisqner outros cursos ou estágios para oficiais
que vpnham li. ser julgados nf'cessários e cujo ensino esteja compreendido
no quadro de actividade da Escola ou
parll. o q IIai esta possa ser aproveitada.
§ único. O curso do estado maior destina-se a preparar oficiais das diferentes armas para o desempenho das
funções inoreutes ao serviço do estado maior; os cursos
de informação têm por fim, ele uma maneira geral, preparar os oficiais, sob O ponto de vista táctico, para a
promoção,
e informar da sua competência
táctica para
o comando de tropas ou chefia de serviços em campanha, e da sua aptidão para a promoção;
os restantes
cursos ou estágios destinam-se
a difundir no exército
novos conhecim0ntos
militares,
especialmente
tácticos,
e a preparar
oficiais para o desempenho
de funções que
necessitem especialização
sob o ponto de vista da táctica
goral.
.Art. 4.0 O comandante
da Escola Central de Oficiais
será um gpnt'ral ou coronel tirocinado para ~eneral, de
preferência
do corpo do estado maior ou hab il itarlo com
o curso do estado maior. proposto ao Ministro da Guerra
pelo chore do estado maior do exército, perante o qual
fica directa e pessoalmente
responsável
pelo ensino ministrado na Escola.
§ 1.0 Compete ao comandante
da Escola elaborar os
planos dos vários cursos e submeter ao chefe do estado
maior do exército os mesmos planos e os correspondentes pro~ramas
de instrução.
§ 2.0 Quando o comandante da Escola fõr coronel do
corpo (lo estado maior, ~('rá esta comissão eonsiderudn
para todos os efeitos como uma das mencionadas
no
§ 2.0 do artigo lf:>.o do decreto, com força de lei, de 25
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de Maio de 1911, modificado pela lei n. ° 798, de 31 de
Agosto de 1917.
§ 3.° S(>rlÍ incluído na relação das entidades constantes do § único do artigo 62.° do decreto n.? 12.017, de
2 de Agosto de 1926, o comandante da Escola Central
de Oficiais quando fôr coronel tirocinado para generul.
Art. 5.° Haverá na Escola, para os trabalhos prúticos
dos vários cursos, e designadamente para O ensino nos
cursos de informação, oficia.s instrutores,
que serão capitães e oficiais superiores das diferentes armas habilitados
com o respectivo curso, de põsto igualou superior ao dos
instruendos e no número a fixar no quadro orgânico da
Escolll.
§ único. Os oficiais de que trata êste artigo 8('1'11.0
substituídos, parcial o periodicamente, de forma que os
referidos cargos sejam exercidos durante um pruzo de
tempo suficieute a cada oficial pura poder completar.
com seqüõncin e método, determinado programa do instrução, prazo que não deverá exceder cinco anos.
Art. 6.° Cada nm dos cursos a que se refere o artigo 3.° terá um director de curso, o qual para o curso
do estado maior será um coronel do corpo do estado
maior, e para os restantes cursos, com excepção do do
4.° grau, um oficial nomeado pelo comandante, entre os
instrutores da Escola.
Art. 7 _o Além dos oficiais a quo se referem os artigos 5.° e 6.° haverá confereutes, que nos cursos de informação serão, em princípio, oficiais de qualquer graduação que se tenham eStJecializado no estudo dos asauntos
a tratar nas conferências; os couferentes não farão, om
principio, parto do quadro permanente da Escola, ex ercendo o seu papel temporàriamente e a convite do comandante.
Art. 8.0 Toda a instrução ministrada na Escola. especialmente a dos cursos do inforrnacão, será baseada nos
princípios e doutrinas dos regulamentos e outras publicações oficiais. e por forma a criar unidade elo interpretR~ão e de método de aplicação dos referidos princípios e doutr-inas.
Art. 9. O ensino dos diforeutes cursos será ministrado
em coufpfências; na resolueão, pelos iustruucdos, dll problemas tácticos (sõbre a carta, no plano relêvo e no terreno), em grupo ou individuulmente ; em exerclcios de
quadros, jôg'o de guorra, visitas e demonstrações ; etc.
Art. 10.0 Findo o curso de informação de cada grau,
0
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o comandante
da Escola, ouvidos o respectivo
director
de «urso e instrutores.
r-laborará um relatório confidendai I' sumário acêrca dt' cada oficial que o froqüentou,
rl:'la ório que poderá tomar a forma de boletim de informneao. devendo especiulmente
satisfuzer
ao prescrito
no 11." 4." do artig-o 2," do presente decreto, e do qual
será dado conhecimento
ao intoressudo,
§ L" Os tenentes e capitães
que não tenham obtido
boas informações no cur-o <10 respectivo grau poderão
repl'tir
êsse curso, por uma só vez, se assim o requererl'm,
§ :3,0 A declaração
de desistência
da reqüência dos
cursos do informação do 1.0, 2.0 e 3.° g raus, ou a má infor'maçào aeorca da. fre üõncia dos dois primeiros dêstes
.cursos, implica a pretericão
na promoção ao põsto imedíuro, sem prejuízo do disposto
no parágrafo
anterior,
§ H,o Os coronéis qlll' declarem
desistir de prestar
prO\'1t8 aspeciais
de aptid ro para o pôsto imediato serão
dj"lwnsa,los de freqüentar
o curso de informação do 4.°
grau,
passando
ao quadro de reserva
imediatamente,
DO!' termos do disposto
no n. ° 2.0 do § 2. o dn artigo 60.0
do decreto '1,0 12:017, do 2 de Agosto de 19:!ü,
§ -l,O Igualmente
terão passagem
ao quadro do reserva, nos termos do disposto no n.? 2,° do § 2,G do
artico 60.0 do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de
Hl:.?!i, os coronéis que, embora tenham freqücntudo,
totalou
parcialmente,
o r-urso de informação
di) 4,° grau
da Escola Ceutral de Oficiuis, declarem dosiatir do pres-tal' provas especiais do aptidão para o pôsto de genf'ral.
§ ó. o A má informação
nos cursos de informação dos
3," o 4,° grans não impede a prestação de provas especiuis oe aptidãO para os postos de coron"l e ~f1neral,
ff'''lwrti\'llml'ntf1,
desde que os intoressados
assim o declarflm desejar.
§ ti,' O~ uticiaie que, por motivo de oopnça ou por
outro impodimento, tiverc\m deixado de tomar parte em
mais do, nm quinto do'l Ilias
de instru~ão serão obri"ados
,
o
a f('petlr o curso respectivo.
Arr. 11.0 As provas e:-pl·ciais de aptidão para o pôsto
de major e general, e as q UA venham a SHr pstnhelecidn.s
para. os postos de capitã.o o coronel, serão prestp.das de
harmonia com a dOlltr'inn profossaila
nos cursos de inforllwc:.1to ela Escola Centr'al de Oficiais,
§ 1.° S(lrilo pr~teridu~
na promoção ao pôsto do cofúnel os tenentes-coronéis
que, não tendo tido boas in·
í

/
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formações
no curso de informações
do 3.° gru.u da Escola Central de Oficiais, mas tendo sido submetidos às
provas
especiais
de aptidão para a pr-omoção ao posto
de coronel. ao abrigo do disposto no § 5.° do artigo 10.°
do presento decreto, não obtenham aprovação,
por unanimidade, nas referidas provas.
§ 2.° Ter ão passugcm imediatamente
ao quadro da
reserva,
considerando-se
abrangidos
pelo disposto no
n." 2.° do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017, de
2 de Agosto de 19:26, os coronéis que. não tendo obtido
boas informações
do 4:.0 grau da Escola Central do Oficiais, mas tendo sido submetidos às provas especiais de
aptidão para a promoção ao pÔRtO de gpneral, ao abrigo
do disposto no § 5.0 do artigo 10.0 do presente decreto,
não obtenham
aprovação,
por unanimidade,
nas referidas pro\ as.
Art. 12.0 Do regulamento
da Escola Central de Oficiais constarão
as prescrições
relativas
ao comando e
pessoal docente,
ao regime
do instrução e método de
ensino, à organização
interna, inclnindo O quadro permanente da Escola, e as mais que sejam neoessúrjas para
O regulur
funcionamento
dos cursos a que se refere o
artigo 3.0
Art, 13.0 A asaistõncia
aos trabalhos
dos cursos da'
Escola é obrigatória
e prefere' a qualquer
outro serviço que não soja o de justiça, não devendo êste impedir essa assistência por mais do 24 horas.
Art. 14:.0 (Transitório).
O curso do estado maior continua a funcionar. até ao :final do ano escolar corrente,
junto ela Escola Militar.
O curso (lo informacão para
coronéis a quo se 1'01'01'0 o decroto n.? 12:248, de 30 de
Agosto de 102G, continua, ató 30 do Junho elo corrente
ano, no PEtado maior do exército,
e nas coudiçõ s
prescritas
no r0glll:1mento quo consta do mesmo decreto.
Art. o 15.0 Fica revogada
a legislação em contrário.
Dotermina-so
portanto a todas as autoridades
a fi nem
o eonhccimonto e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o enm prn m. e façam cumprir e guardar
tam inteiramento
como nêlo SA contém.
Os Millistros de todas as Rspartiçães
o fa<:am imprimir, publicar
o correr. Duelo nos Paços do Govõrno da
República, em 21 do Maio de 1027.- ANTÓNIO Ó~CAn DE
FRAGOSO CARMO~AAdriano da Costa Macedo -llfanuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de Cordee - Abi-
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lio Allqu.'/to Valdêe de Passos e Sousa - Jaime Afreixo:_.
António filaria de Bettencourt Rodrigues -- Júlio Césa,.
de Om'alho Teixeira - João Belo - José Alfredo Mendes de NagalJzl1es- Felisberto .Ahe8 Pedrosa.

Ilinislério da Guma - 3.a Direcção Gcral- s.a Reparlição
Decreto

n.O 13:646

Usando da faculdade qno me confere o n.? 2.0 do artirrD 2.0 do decreto n.? 12.740, do 26 de Novembro
dl: 102G, sob proposta do :\finistro da Guerra,
hei por
bem dl'crotnI' que soja mandado pôr em oxccucão o 1'0rrulalllonto provisório da Escola Central de Oficiais.
I:> O Ministro
da Guerra assim o tenha entendido <> faça
exrcl1tar.
Paços do Govêrrio da República,
cm 21 do
Maio do 1027 .-A~TÓNIO
OSCAR OE FRAGOSO CARl\IONA-

Abílio Augusto

Valdês de Passos e Sousa.

Regnlamfinto provisório da Escola Central de Oficiais
CAPÍTULO I
Objectivo e crrsns
Artigo 1.0 A "Escola Central de Oficiais destina-fio:
1.~ A assegurar no exército a unitormidudo do intorprrtac;ão da doutrina
prescrita
110 regulumcnto
para o
soryic;o de campanha, lIOS regulamentos
tácticos das arIDtlS o nos que rogem
a organização
o funcionamento
dos diferentes ser viços do exército cm campauha ;
2.0 A habilitar oficiais das diferentes armas com os
conhecimentos
necessários
para o desempenho
do 1:101'viço do estado maior;
3. o A aperfeiçoar
a instrução
dos oficiais de estado
maior, das armas e dos serviços de saúde. veterinário
e
a,dminiRtrac;ão militar,
sob o ponto de vista do estudo
da táctica gNnl e da das armas e do funcionamonto dos
sen·j(:os om cam punha, preparando-os
para a promoção;
4.° A informar
da competência
táctica dos mesmos

..
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oficiais para o comando de tropas ou chefia de serviços
em campnuhu e da suu aptidão para a promocào ;
5.0 A servir como centro de e-studos práticos (l estação de cn::;ai(Js do estado maior do exército, no cuu.po
da táctica gOl'al e do funcionamento
dos serviços
do
exército cm campanha.
.Art. 2,° A Escola Central de Oficiais funcionará com
carácter
pormanente
o subordiuu da ao clwf'(' do p:-,tad()o
maior do exército
(3.11 Direcção
Geral do Ministórt« tia.
Guerra - 5," Repartição).
Art. 3.0 Os cursos q ue funcionam na Escola Central
de Oficiais são os seguillt0s:
1.0 O cur,çO do estado maior;
2.0 O curso de illformal.·ào rio J.O g)'au, para a promoção ao pôsto de capitão, frvq üentado por tonontes das
diferentes
armas do exército l' com a duração
U(· seis
semanas;
3. o () curso de i7~fo)'mação do ~,o grau, para a promoção ao põsto cio major, fro qüentudo por cnpitãcs do I'Sta do maior, infantaria,
artilharia,
cavalaria,
pn:.;( u hit ria,
aeronáutica o dos serviços de !:lnúclú, veteriná.ria () ati ministração militar, e com a durucào de oito semanas jlHl·a.
os oficiais do estado maior e das diversas armas c de
seis sr-manus para os dos scrvicos ;
4.0 O curso de informação
do 3.0 grau, para a jlro'moc;ão ao pÔHtO do coronel, fl'l'(liil'lltado por tenentos-eoronéis
do estado maior, iut, II tariu, artil haria, cu \':.1laria, ('n~ellharia,
aeronáutica
1\ dos serviços
do ~l<Iúd ,
vetC'rinário e do administração
militar, e com a durucão
de seis semanas;
5,0 O CtU'SO de informm:l1o do 4.0 grau, para a promoção ao põsto de general,
freqüentado
por coronéis do estado maior e das divertias armas, com a dur-ação de oito semanas;
6. ° Qlluisq uer outros cursos ou ostágios pltl'a oflciais
que venham a ser julgados
ner-csaári os fl Cl1jO ('nsino
esteja comprpendiJo
no quadro do actividade da Escola
ou para o q lIal esta possa S('f aproveitada_
§ 1.0 O objectivo, a organizac:l'Io e o fnncionampnto
curso do estado maior constarão
do diploma cm fltH' fOr
regnlado o recrutamento
dos ofi('inis do estado maior, seguindo-se,
de nma. manoira gemI, ql1anto à forma de
ensino e na parte aplicáv<,l, o prpscrito no capitulo 3.°
do presente regulamento.
§ 2.0 Os cursos de informação tlim por fim, de uma

no
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maneira geral, preparar
os oficiais, sob o ponto de vista
táctico, para a promoção,
e informar
da sua competência táctica para o comando do tropas ou chefia de
serv ícos cm campanha, e da sua aptidão para a promoção.
§ 3.0 Os restantoscursos
e estágios destinam-se a
difundir no exército novos conhecimentos militares, especíalmente tácticos, e a preparar oficiais para o desempenho do funções
que necessitem
especialização
sob o
ponto do vista da táctica geral.
Art. 4.0 O curso de informação do 1. o grau tem por
fim, especialmente,
disseminar e incutir nos tenentes das
difon'ntoR armas, por uma conveniente aplicação e como
preparação
para o exercício das funções de comandante
do companhia, bataria, esquadrão e esquadrilha,
os princípios (ta táctica geral consignados
no regulamento
para
o serviço de campunha e a doutrina sobre o emprêgo das
várias armas fixada pelo mesmo regulamento,
por forma
que os 'referidos
oficiais fiquem conhecendo
o quadro
creral do actividade táctica em que a sua arma deve actuar
~m campanha e a forma genérica
do seu emprego, e se
familiarizem
com o estudo
do terreno sob o ponto de
vista táctico.
Art. 5.0 Os cursos de informação
do 2.0 e 3.0 graus
visam, ospecialmente,
a desenvolver
o estudo e aplicação dos princípios e doutrinas do regulamento
para o serviço de campanha e dos das várias armas e serviços em
campanha, sob o ponto de vista do emprêgo combinado das
difl'l'l'ntes armas f' serviços, por forma a preparar, gradualmente, os oficiais para o exercício da missão de comando
e direcção de serviços nos postos superiores do exército.
Art. 6 o O curso de informação
do 4.0 grau dostinu-se principalmente
à preparação
dos coronéis sob o
ponto de vista do comando táctico das grandes unidades
em campanha.
Art. 7.° Os oficiais designados
para freqüentar
os
cursos de informação deverão ser, em princípio, os mais
antigos em cada põsto ainda não habilitados com ores.
pectivo curso e em número 3. determinar
pelo Ministério
da Guerra, conforme as necessida.des da promoção, devendo sempre atender-se,
na fixação dêste número, às
exigências
im postas pelo método de ensino da Escola,
por forma a não ser êste prejudicado,
e à capacidade de
acomodac:ão da Escola.
§ 1.0 O número de coronéis das diversas armas e do
corpo do estado maior que devem ser nomeados para,
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periodicamente,
tomarem parte no curso de informação do
4. o grau e prestar provas especiais de aptidão para a promoção ao põsto de general será fixado tendo tamném em
atenção o disposto no artigo 1.0 do decreto n.? 12:1(32",
de 21 ;10 Agosto de 19:36.
§ 2.0 Alóm dos coronéis a que se refere o parágrafo
antecedente,
poderão freqüentar
o curso do 4.0 gruu os
coronéis
que. achando se compreendidos
no têrço superior da escala geral do antiguidade
de todos os oficiais
do pôs to de coronel, tenham declarado, por assim lhes
convir, desejar ser submetidos
às provas especiais
de
aptidão para a promoção ao generalato.
§ 3.° A freqüência
dos cursos de informação
dos diferentes graus precedo a realização das provas especiais
de aptidão para a promoção ao põsto imodiato.
Ar~. 8.0 São dispensados
da frequência do curso de
informação
correspondente
ao seu põsto os oficiais que
nêle tr-uhum tomado parte como instrutores,
COUl boa informação,
acêrca
da sua aptidão para a promoção ao
põsto imediato, prestada pelo comandante da Escola, nos
termos do artigo 41. o
CAPÍTULO II
Comando da Escola e pessoal docente
Art. 9.0 O comandante
da Escola Central de Oficiais
será um general ou coronel tirocinado para g-eneral, de
preforência
do corpo do estado maior, ou habilitado com
o curso do estado maior, proposto
ao Ministro
da
Guerra pelo chefe do estado maior do exército.
§ 1.0 Quando o comandante
da Escola fõr coronel
do corpo do estado maior, sorá esta comissão considerada, para todos os efeitos, como uma das mencionadas
no § 2.0 do artigo 15.0 do decreto com fõrça de lei de
25 de Maio de 1911, modificado pela lei n." 798, de 31
de Agosto de 1917.
§ 2.0 Será incluído na relação das entidades constante
do § único do artigo 62.0 do decreto n, o 12:017, de :3 de
Agosto
de 1926, o comandante
da Escola Central de
Oficiais quando fõr coronel tirocinado para general.
Art. 10.0 O comandante
da Escola
directa e possonlmente responsável
para com o chefe do estado maior do
exército pelo ensino ali ministrado,
competindo-lhe:
1.o Exercer o comando da Escola com atriburções
é
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idrnticas
às do com:tndante
da Escola Militar, na parte
aplicá\-el;
2." Orientar
o ensino da Escola, convocando quando
o iulgue conveniente o conselho a que se refere o § 1.0
do artigo 20.° ;
3.0 Submeter ao chefe do estado maior do exército
os vlanos dos vários cursos e os correspond~\ntes
pro<Tramas do instrução,
incluindo nestes a distribuição
do
tempo e trahalhos a executar pelos instruendos
ou a que
estl's dl,vam assistir, os sumários das conferências e outros
trabalhos escolares;
4.0 Fiscalizar superiormente
o ensino nos diferentes
cursOS. podendo presidir
às conferências,
assistir aos
trabalhos
dos vários
cursos,
assumir
a direcção
de
alO'uns dos exercícios e conduzir e orientar a discussão
d,~ conjunto
dos mesmos exercícios,
sempre que o julzar convf'niente;
b [l.o
Dirigir pessoahUflllte
o curso de informação do

4.° ~rau ;
6. ° Propor

ao chefe do estado maior do exército o
pessoal necessário para o ensino da Escola e a organização de quaisquer cursos nos termos do D.O 6.° do ar-

ti <TO3 ° ;
°7.° Requisitar, superiormente, o restante pessoal que
fôr julgado necessário
rara
o bom funcionamento
da
Escola.
§ 1.0 No exercício das suas funções o comandante da
Escola Central de Oficiais opera por delegação do chefe
do estado maior do exército,
do qual recebe as directivas e instruções
necessárias
para o funcionamento
da
Eôcola.
§ :J.O O chefe do estado maior do exército é o inspector nato da Escola Central de Oficiais sob o ponto de
vista da sua organização
e do funcionamento
do ensino.
§ 3.° Na ausência ou impedimento
do comandante
da
Escola, substitui-o o director de curso mais graduado
ou
antigo.
Art. 11.° Para coadjuvar o comandante na administração da Escola haverá um adjunto
do comandante,
que
será um tonentc-coronel
ou major de qualquer
arma,
habilitado com o respectivo curso .
. Art. 12.° Cada um dos cursos a que se refere o artigo 3.° terá um director de curso, que, para o curso do
estado maior, será um coronel do corpo do 'estndo maior,
0
e para os restantes
cursos, com excopção
do do 4.
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grau, um dos instrutores do quadro da Escola a que so
refere o artigo 14.°, nomeado pelo director. A direcção
do curso do informação do 4.° grau compete ao cornundante da Escola.
§ único. Quando se fizer a divisão de um curso em
turmas haverá para cada turma um director, que será
um dos instrutoros .
.A.I't. 13.° Os directores dos cursos de informação serão
responsáveis, perante o comandante da Escola, pela. elab01 ação dos programas do instrução dos respectivos cursos, conforme os planos superiormente aprovados; pela
uniformidade de interpretação dos princípios e doutrinas
dORrcgulamontos, de método de aplicação dos mesmos
princípios e doutrinas e ainda de método do ensino nas
várias turmas e grupos de cada curso e, fiualmeute, pelo
desouvokvimento harmónico da instrução nos cursos que
dirigirem.
Art. 14.° Para os trabalhos práticos dos vários cursos
e designadamente para o ensino nos cursos de informação, haverá na Escola oficiais instrutores, que serão capitães e oficiais superiores das diferentes armas, habilitados com o respectivo curso, no número fixado no quadro
orgânico da Escola e de põsto superior ou igual ao dos
instruendos. preferindo-se, neste último caso, oficiais com
maior antiguidade de pôsto ou teu do já feito o curso de
que se trate.
§ único. Quando o número de instrutores fõr julgado
insuficiente para o número de instruendos que freqüentem a Escola, pode o Ministro da Guerra autorizar que
aquele soja aumentado.
Art. 15.° Aos instrutores incumbe, nos cursos de informação, especialmente, a direcção do ensino táctico no
grupo quo fi cada um fõr confiado, tanto nos trabalhos
de gabinete como nos de campo, competindo-lhes orientar os instruendos na solução dos problemas ou questões
postas, conduzir as discussões que após os trabalhos
devam ter lugar em cana grupo o tomar parte na discussão
de conj unto de' cada turma ou curso.
A fim de melhor poderem formar opinião acêrca do
cada um dos instruendos do respectivo grupo, e COmo
principais agentes de ensino, os instrutores devem procurar inteirar-se, no decurso da instrução, do aproveitamento, competência e aptidão dos instruendos.
Art. lG.o Os instrutores serão substituídos, parcial o
periodicamente, do forma que os referidos cargos sejam
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exercidos durante um prazo de tempo suficiente para
cada oticial poder completar. com ssqüência e método,
determinado programa de instrução, prazo que não deverá «scedcr cinco anos.
Art. 17.0 Além dos oficiais a que se referem os artigos 12.0 e 14.0 haverá eoufcrentes que, nos cursos de
informação, serão, em princípio, oficiais de qualquer graduação que se tenham eRIH'cializado no estudo dos assuutllS a tra~nr nas conferências; os conferentes não farão,
em princípio, parte do quadro permanente da Escola,
ese: cpndo o seu papel tl'mporàriamente e a convite do
comandaute; os instrutores poderão ser empregados como
confereutes.
Art. 18.0 No recrutamento dos conferentes e instrutores tl'r-so há em atenção que deverão, quanto possível,
aproveitar-se oficiais especializados em Portugal e no estrangeiro.
Art. 19.0 Os conferentes e instrutores deverão ser nometidos com a antecedência necessária para a sua preparação e para a organização dos programas de instrução.
Art. 20.0 Haverá na Escola um conselho do instrução
e conselhos de cursos.
§ 1.0 O conselho de instrução será constitui do pelos
directores de cursos e mais pessoal docente, reünindo por
ordem do comandante da Escola e sob a sua presidência
para consulta sõbre os assuntos de ensino, nomeadamente sõhre os plauos do cursos.
§ 2.0 Os conselhos dos cursos de informação são constitutdoe pelos instrutores de cada curso, sob a presidência do rpspnctivo director, incumbindo-lhes o estudo dos
assnntos a qUf\ se refere o artigo 13.0 e outros que interessem ao ensino do respectivo curso.
CAPÍTULO III
Regime da inatruçJ:o e m(todo de ensino

Art. 21.0 Toda a instrução ministrada na Escola, especialmrnte a elos cursos dr informação, será baseada nos
princípios e doutrinas dos regulamentos e outras publicações oficiais, e por forma a criar unidade de interpretação e de método de aplicação dos referidos princípios
e doutrinas.
Art. 22.0 O ano escolar compreenderá dois períodos
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de instrução
com a duração de q uatro meses cada um.
O primr-iro período "ai do 1 de Abril a 31 de Julho;
o segundo periodo de 1 de Outubro a 31 de Jnnoiro.
§ único. Em princípio, os cursos do informação correspondentes
aos quatro grans funcionarão
em cada período do instrucãc.
tendo lugar os cursos de iuformução
do 1.0 e 4.0 graus nos meses de Abril o Maio, e Outubro o N ovombro,
O os do 2.0 C' 3. o graus nos moses do
Junho e Julho, e Dezembro r Janeiro.
O curso do estado maior funcionará do Novembro
a
J unho, C' os restantes cursos Ij no vouham a ser estabelecidos fuucionnrão
em qualquer dos períodos 011 cm ambos, como fOr conveniente.
Art. 23.0 Os meses do Fevereiro e Março, e Agosto
o Sotornbro, dcstinum-se,
('111 prlucípic
: a trabalhos
preparatórios
pura ti instrução no p'PJ iudo seguinte; ao ostudo dns q1H'stÕ0H postas, pelo estado maior do exército,
à Escola ; a coníorêncius
ou outros trnbalhos de investigação ou divuigução
de couhocimontos,
elo curáctor militar (cspccialmento
de naturozn táctica) ou de ordem geral,
interessando
ao exército, feitas por oficiais ou profcssores civis categorizados, O destinadas
li. profundar
os
conhecimentos militares e técnicos dos oficiais do exército 0, Pro ospeeial , a difundir o conhecimento
de novas
ideas, doutrinas
ou regulamentos
tácticos;
a doscanso
do possoal do quadro da Escola.
Art. 24.0 O ensino nos diferentes graus dos cursos de
informação compreenderá:
1.0 Couforõncius
prévias;
2.0 Estudos tácticos do terreno o reconhecimentos militares sob uma detcrminadu
hipóÍ(lse táctica;
3. o Resolução
e discussão do problemas
tácticos, cm
grupos,
sõbro a carta, no plano rei Ovo e no cam po ;
4. o Resolução individual do problemas tácticos sobro a
carta, no domicilio e na Escola, o sua discussão;
D.o Exercícios do quadros;
6.0 .JOgo da guprra;
7.° Visitas o demonstrnçõcs.
Art. 2f).0 Compete ao comandante
da Escola, coadju"ado }l0]OS directores
dos cursos, elaborar os planos
dos vários cursos, em harmonia com o prescrito no prosento l'('glllam<'nto e com as directivas O inRtruçõos 1'01'llrciclas pelo chet'o do estado maior do oxórcito.
Art. ~G. o Os programas
da instrução ('Jll cada curso
serão elaborados pelos directores dos cursos, C0111 a co-
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operução dos instrutores
e conferentes qne tomam parte
na instrução
do curso respectivo,
constituindo o desenvolvimento
dos planos aprovados
superiormente,
e contarão os sumários das coufcréncias,
os diferentes trabalhos a executar pelos instruendos,
ou a quo estes deverão
assistir,
a distriburçüo
do tempo, etc. Estes programas
constituIrão um todo harmónico, de carácter progressivo,
e npropriado
ao fim visado pela instrução
em cada
cursO.
Art. 27.° O tempo de instrução diária para cada grau
dos cursos de iuformução Sl'rIÍ. fixado pelo programa de
instfuc:;1O respectivo,
tendo om considorucão quP metade,
pelo mcuos, desse tompo será consagr-ada aos trabalhos
jndicndos nos n.OS 2.°,3.°, 4.", 5.° e ti.o do artigo 24.°
§ único. Na fixação do número de horas normais de
instl'lI,ão de,"erú ter-se em atenção a con veniência de
os instruendos
disporem
de tempo para. o estudo
das disposiçõos
rC'gulamelltaros
e livre discussão
de assuutos cm comum.
Art. :ZS. ° As conferências
a que se refere o artigo 24.° deverão
tor um objectivo
do ensino bem
definido,
e o seu. número
ser~ reduzido,
om cada
curso,
a um mínimo necessário
à prepara<:ão
dos
in!'trut'ndos,
não devendo, cm regra, durar mais do que
uma hora. V érsarão sobre assuntos de organizução, geogrnfia e história. militar, e, principalmente,
táctica geral
e das armas o funciouumento
dos serviços;
devem constituir, apesar da sua diversidade,
um conjunto harmónico de doutrina
e, quanto possível, proceder ou, pelo
menos, acompanhar
o estndo dos casos concretos a resolver pelos instruend?s
o quo se roflram à aplicacão das
id('[\.s nelas exprn~ldas.
'I'udo o que disser respeito à
aplicação daquelas ideas serú enunciado mais como sugcstno do que como afirmação,
o aproscutudo,
sempre
que stja possível, sob a forma de casos concretos que
tenham
sidos observados
na guerra
ou estuholccidos
pelos conferentes,
casos que estes exporão aos instruendos ela maneira mais utraente
possível, nomeadamente
com o auxílio de projecções c quadros parietais contendo
tabclns, gráficos, esquomas ou croquis, eto., do que os
conferentes se servirüo para, dedutiva ou indutivauiente,
firmart'll1 no espírito dos assistentes a.verdade da doutrina
aprt's!'ntada.
AI·t. 20.0 Os ostudos túcticos do terr{'no o os reconhecimeutos militares torão, principalmente,
por fim fami-
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Iiarizar O oficial com o exume do terreno, habituando-o
a ajUIZar das variáveis pos-ibilidades
que êste oferece,
sob o ponto de vista da BUU utilização táctica, conforme
as hipótases do guerra cousideradas.
Art. 30.0 Os problemns tácticos a resolver consistirüo
em casos concretos,
sôbro a carta,
no plano relêvo e
no t..r runo , apresentados
sob a forma de tema ou de
ordem
de oporaçõos ; o sou estudo será feito colectiva ou individualmente,
nll~tll último
caso podendo
revestir a forma do trabalho ('''~l'ito, conforme o objectivo
em vista e a natureza do problema, O mesmo problema.
poderá
compreender
mais (lo um exercício o êste várias fases.
§ único. Os problemas
serão formulados
de maneira
que o seu estudo possa 1;I('rconduzido por forma a desenvolver o raciocínio e fiS fuculdados de apreciação dos
instruendos,
e a fazer aparecer a variedade e a contingência das eircunstãncias
lia guerra.
Art. 31.0 Cada exercício dl'verá comportar
uma decisão de comando e 11 reducçào
do todas ou parte das ordens e instruções
a ela rol.uivas,
Art. 32.0 Todos os problomas tácticos deverão ser previamente
resolvidos pela I':~('ola, a fim de se aj U1Z<U' tia
sua realidade e utilidade, f:tl'i Iitar a condução dos exercicios e permitir a crítica das soluções encontradas pelos instruendos. A estes deverá, PlU princípio, ser dado conhecimento da solução da Escola, tendo porém om atenção
que se deve evitar dirigir os espíritos para uma. solução
comum.
Art. 33.0 Na organização
e direcção
dos problemas
tácticos a q ne se refere o ti. B. o do artigo 24.0, devem
os directores e, na sua. condução, os instrutores
ter em.
atoncão o soguinte:
1.0 A resolução e discussão do cada problema táctico
sõbre a carta, no plano relêvo Oll sobre o terreno, serão feio
tas em sessões de duração não superior a três horas, "ob a
direcção do director do curso e com a comparência
dos
instrutores
e oficiais a quem o problema
fõr distribuído;
2. u Os instruendos
eonstitutrão
pequenos grupos, cada
um dos quais será dirigido por um instrutor;
nos problemas
que sejam comun1108 oficiais
das diferentes
armas o sorviços
convirá. quanto possível, que em cada
grupo estejam
represontad.cs
todas as armas
e serviços;
quando o número (lo instruendos
de um dado
I
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curso fõr elevado, poderá o curso ser dividido em turmas, as quais se subdivirüo em grupos;
3. o Cada problema e cada um dos exercícios nêle comprc0ndidos terão um objectivo de ensino táctico bom definido e poderão abranger mais do que uma sessão; em
cada sessão será resolvida, pelo menos, uma fase de
exercício;
40 Os temas ou ordens sob que são apresentados os
probl<>mas devem ser distribuídos com a antecedõncia
necessária para. que os instruendos possam entrar no
ambiente da situação e tenham tempo de preparar as
suas cartas em função das missões que, pelos mesmos
temas ou ordens, lhes são distribuídas. O tempo conce<lido para o estudo dos temas será sucessivamente reduzido, a fim de treinar os oficiais numa rápida apreensão
<lo qualquer situação e missão tácticas;
5.0 No decorrer de cada sessão, os instruendos deverão responder às preguntas que lhes sejam feitas pelo
instrutor ou pelo director de curso, lendo a decisão que
tomaram o as or-dens que deram em resultado dela, o
que aq uele repete e pode faz.er registar: para se. certificar que não houve ê:ro de interpretação. Êste ínterrogatório deverá. conduzir à re.soluçã~ das ques~ões postas,
facilitando o disposto no artigo 15. , e ser feito, de preferência, para cada fase do oxercício ; ao referido inter1'ogatóno deverá seguir-se a discussão necessária, a qual
fechará por uma breve crítica, pelo instrutor ou por
um dos, instruendos, em 'presença da carta, do plano
relêvo e, sempre que seja possível, do terreno e das
soluções adoptadas pelos instruendos e pela Escola'
6. o Os instl'~1tores deve~ão conduzir a discussão ~ que
se refere o numero anterior por forma a visarem sempre determinado ensinamento táctico e a torná-la interessante, evitando que degenere em diálogo ou decorra com
menos ordem, método e disciplina. Durante a discussão procurarão
aproveitar-se
de todas as ocasiões p,a:a, avaliar a inteligência, preparação e aptidão
<los oficiais que ~azem parte do grupo respectivo.
No decorrer da dl.scuss~o, e, em especial, na critica,
<le\'erá haver o maior CUIdado da parte do instrutor em
não condenar, abertamente,
qualquer solução como
absuroa, procurando, pelo contrário, estimular os oficiais
e dmlenvolver-Ihes a sua aplicação. São estes que, por
si só, e como resultado da discussão feita, devem reconhecer que a sua solução é inferior;
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7.° No fim de cada sessão. deverá o instrutor fazer
resumir
por um oficial os ensinamentos
tácticos colhidos durante ela;
8. ° Nas sessões sôbre o terreno ter-se há êste na máxima cOllsiderac;ão, dispensando,
tanto quanto possivel,
o uso da carta;
9.0 Terminado
um exercício táctico, deverá cada oficial qne nêle tomou parte entregar ao instrutor que o
dirigiu as, ordens, croquis. etc., que tiver redigido, as
quais contribuIrão
para apreciação
dos instruendos
e
orientação
do director
do curso na discussão do problema que, nos termos do n." 10.°, se roalize em conjunto;
10. ° Depois de resolvido cada problema pelos grupo.s
do cada curso poderá haver uma sessão especial para fi
sua discussão
em reünião coujunta
do curso, a qual
será conduzida pelo director do curso;
Att. 34.0 Os problemas
tácticos de resolução individual serão, para os 1.0 e 2.0 graus, resolvidos pelos oficiais, exclusivamente,
em sala especial, em tempo limitado para cada exercício ou problema, o qual, em cada
curso, variará
com fi importância
das questões postas.
AIO'UllS
dos trabalhos
individuais
dos cursos do 3.° e
graus serão elaborados
pelos instruendos
nos seus
domicílios. Todos estes -trabalhos serão, depois, submetidos à crítica de um instrutor designado pelo director do
curso a que pertença o instruendo
e sujeitos à discus ão
em grupo ou em conjunto.
Art. 35.° Os exercícios de jogo de guerra destinam-se,
especialmento,
a pôr Pro evidência as qualidades
do decisão dos instruendos,
qualidades necessárias ao exercício
do comando,
ontrando
em linha de conta com o factor
tempo e vários outros que não
possível considorar nos
exercícios
dos n.OS 3.0, 4.0 e 5.0 do artigo 24.°
§ único. O jôgo da guerra executado na Escola será
apenas de natureza táctica; realizar-se
há nos cursos de
informa.;:ão dos 2.°, 3.° e 4.° graus, sendo para os cursos do 2.0 e 3.° grausjô.rl0 da guerra de destacamento, e
para o do 4.° grau grande jôgo de uverr«; e passará proO'ressivamente da forma elelllrntar (um dos partidos ma~obrado pelo director e outro pelos instruendos)
para a
complrmontar
(ambos os partidos manobrados
pelos ins-

4/'

é

truendos).
Art. 36.0 Os exercícios de quadros, colocando os instruondos
na resoluçã(l 'de questões tácticas em face do
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terreno e no quadro de uma unidade superior à que lhes
compete, destinam-se a familiarizá-los
com as situações
reais do campanha,
abstrnceão feita dos efeitos dos fogos, e, em especial, com o jõgo hierárquico
das decisões
e ordl'ns correspondentes.
Art. 37.0 Aos oficiais que freqüeutem os cursos do 3.°
e 4." gralls poderão ser indicadas situações gorais pura,
em obediência a elas, formularem
problemas tácticos aos
seus e\'ontuais subordinados,
problemas
que, para o 4.0
erau. puderão com preender o em prõgo de u ma divisão ou
destacamento
de composição determinada,
numa dada situação de guerra.
Art. 38.0 Sempre que seja possível, terão lugar, em
. cada período de instrução,
demonstrações
com unidades
das diversas armas (como complemento
de questões versallas em conferências,
exercícios ou fases de exercícios
dos cursos), visitas a escolas das várias armas ou serviços ou suas sub-divisões e especialidades,
a estabelecimentos militares e civis e exercícios
de fogos reais de
infantaria,
artilharia, etc., aos quais assistirão os cursos
a qUE)interessem.
. .
.
Art. 39.0 Os OfiCIUlSque freqüentem os diversos graus
dos cursos de informação
poderão
ser convidados
a
apresentar, para discussão, assuntos referentes à interpretação a dar a preceitos regulamentares,
na sua aplicação a determinados
casos concretos, que figurarão, ou
11 contribuírem,
com a sua opinião, para o esclarecimento de dúvidas
apresentadas
na interpretação
ou
na doutrina dos regulamentos
ou ainda para a resolução
de questões postas à Escola pelo estado maior do exército. Estes assuntos,
quaudo sejam de maior intorêsse,
poderão ser discutidos em sessões de conjunto, em dia
designado para õsse fim.
Art. 40.0 No fim do curso de informação
de cada
grau, poderão consagrar-se,
pelo menos, dois a cinco
dias à realização de um exercício de quadros de conjunto,
sf'ndo dada a cada oficial uma missão definida num agrupamento táctico das diferentes armas em determinada
situação de guerra.
Art. 41.0 Findo o curso de informação de cada grau,
o comandante
da Escola, ouvidos o respectivo
director
de curso e instrutores,
elaborará
um rolatório, confidencial e sumário, acêrca do cada oficial que o froqüontou,
relatório que poderá tomar a forma do boletim de ínformação, devendo especialmente
sntisfazer ao proscrito no
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n. ° 4.° do artigo LOdo presente regulamento, e do
qual será dado conhecimento ao interessado, pela remessa de uma cópia. Êste relatório ficará registado na
Escola, o seu original será enviado ao Ministério da
Guerra (3. a. Direcção Geral) e cópia dêle será. expedida à direcção da arma ou serviço a que pertença o
oficial, para efeitos de promoção.
§ 1.0 Os tenentes e capitães que não tenham obtido
boas informações no curso do respectivo grau poderão
repetir êsse curso, por uma só vez, se assim o requererem.
§ 2.° A declaração de desistência da freqüêucía dos
cursos de informação do 1.0, 2.° e 3.° graus, ou a má
informação da freqüência dos dois primeiro!"! dõstes cursos
implica a preterição na promoção ao põsto imediato, sem
prejuízo do disposto no parágrafo anterior.
§ 3.° Os coronéis que declararem desistir de prestar
prcvas especiais de aptidão para o pósto imediato serão
dispensados de freqüentar o curso de informação do 4.°
grap, passando ao quadro de reserva imediatamente,
nos termos do disposto no n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.°
do decreto n,° 12:017, de 2 de Agosto de 1926;
§ 4.° Igualmente terão passagem ao quadro da reserva,
nos termos do dis posto no n. ° 2. ° do § 2.° do artigo 60'.0
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, os coronéis que, embora tenham frequentado, total ou parcialmente, o curso de informação do 4. ° grau da Escola Central de Oficiais, declarem desistir de prestar provas especiais de aptidão para o pósto de general;
§ 5. o A má informação nos cursos de informação dos
3.° e 4.° graus não impede a prestação de provas especiais de aptidão para os postos do coronel e general,
respectivamente,
desde que os interessados assim o declarem desejar;
§ 6.° Os oficiais que, por motivo de doença ou por
outro impedimento, tiverem deixado de assistir a mais
de um quinto dos dias da. instrução serão obrigados a
repetir o curso respectivo.
Art. 42.° As provas especiais de aptidão para oa postos de major e general, e as que, porventura, forem estabelecidas para os postos de capitão e coronel, serão
prestadas de harmonia com a doutrina professada nos
cursos de informação
da Escola Central do Oficiais.
§ 1.0 Serão preteridos na promoção ao pôsto do coronel os tenentos-coronóís
que, não tendo tido boas informações no curso de informações do 3.° grau da Escola
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Central
de Oficiais, mas tendo sido submetidos às provas espeeiais
de aptidão para a promoção ao põsto de
coronel, ao abrigo do disposto no § 5.° do artigo 41.° do
prosente rc>gulamento, não obtenham aprovação, por unanimidllde, nas referidas provas.
§ 2.° Terão passagem imediatamente
ao quadro da
resl'ryu,
cousiderando se u brangidos
pelo disposto no
n." 2.° do ~ 2.° do artigo 60.0 do decreto n." 1~:017, de
2 do Agosto de 1926, os coronóis que, não tendo obtido
boas iuformaçõt>s no curso do informações do 4.° grau da
Escola Central de Oficiais, mas tendo sido submetidos às
provas especiais de aptidão para a promoção ao pOsto de
gc>neral, ao abrigo do disposto DO § 5.° do artigo 41.0
do pn'sC'nte r<'gulamonto, não obtenham aprovação,
por
unanimidade,
nas retor idus provas.
Art. 43.° Em principio, não será permitida a assistência às sessões e trabalhos
dos cursos de informação
às pessoas que nêles não tomem parte.
§ 1.0 Exct>ptuam-se desta determinação
os conferentes
e outros oficiais de pôsto não inferior ao dos instruendos (!ue o comandante
da Escola, por motivo especial
de interêsse
para o curso,
convidar
ou autorizar
a
assistir.
§ 2.0 Os coronóis inspectores
das armas residentes na
localidade,
permanente
ou acidentalmente,
deverão assistir, sempre que seja possível, aos trabalhos do curso de
informa~ão
do 4.° grau, podendo ser convidados,
pelo·
comandante
da Escola a tomar parte na diacussão dos
problemas.
CAPÍTULO IV
Organizaçlto interna e instalação da Escola

Art. 44. ° A Escola funcionará em dependências próprias,
por intermédio dos seguintes órgãos:
1.° O comando;
2.° Uma secção técnica;
3.° Uma secretaria;
4.0 Um conselho administrativo;
5.° Uma formação ;
6.° Um mess de oficiais;
7. ° Os depósitos e oficinas precisas.
§ único. Além das dependõncias para a instalação dos
órgãos a que se refere
êste artigo, haverá na Escola
uma biblioteca,
as salas de conferências,
de demons-
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e do trabalhos
de instruendos
e de instrutores
quCl forem !)rcessirias,
C', bem assim, um campo de jogos
o uma sala do gimnástica e (lsgrillla para exercício físico
do pessoal instrutor o instruendo.
Art. 45." A secção técnica será chrfiada por um capitão ou major com o curso da armu, compotindo-Iho:
a) A execução
dos trabalhos
materiais necessários
à
preparação,
organização
e funcionamentos
dos vários
cursos, COIllO sojum : roproducão
e distribuíção
de planos dos cursos, programas
de instrução, conferências,
problemus,
ordens,
relatórios
de informação
e de cursos, ctc., preparação
de elrmnntos
didácticos (despnhos,
quadros,
croquis, etc. l, arquivo dos processos relativos
a cada curso, registo dos relatórios
ou boletins de informação sõb re os instruendos,
etc.
b) A preparação,
guarda e conservação
da biblioteca
da Escola, das salas de conforüncias , de demonstrações
e de trabalhos e respectivo material de ensino.
c) A organização
do Boletim da I~scola Central de Oficiais, deetinu io, especialmente,
à divulgação
dos trabalhos da Escola (conferências,
problemas
tácticos, otc.)
pelas v.ltl'ias unidades e estabelecimentos
do exército,
para se obter o contacto permanente
dos oficiais do exórcito com a Escola.
da Escola a execução
Art. 4ü.o Com pote à secretaria
de todo o expediente da Escola nas suas relações com
qnaisquor estações oficiais, nomvadameute
com o Ministério da Guerra (3.a Diroccão Geral), fi publicação da
Ordem de oerviço da. Escola" o registo de nprosontucão
dos oficiais que frcqüontum
os cursos da Escola, o da
escrituração
dos registos do pessoal porm anonto e o dos
aollpodes portencentcs
à Escola, etc.
Art. 47.0 Ao conselho admiuistrntivo
compotem, na
generalidade,
as atriuu'içõos
inerentes
aos conselhos
administrativos
das nnidnd-s
O ostaholeoimentos
militares. O presidente
do consolho administrativo
será o
adjunto do comando,
o vogal relator o chefe da soccão
técnica, e o tesoureiro o socrotát-io
um capitão ou subalterno do serviço de administração
militar, ou, na sua
falta, de qualquor arma ou do quadro auxiliar de serviço
de artilharia.
Art. 48.0 A formação do comando destina-se a assogurar a administração
e discip liua das prnçn,~ mn serviço
na, Escola ou que a elas venham adir, competindo-lhe
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fo rnccor O serviço diário da Eacola, os transportes
para
os oficiais instrutores
e instruendos,
etc,
Art. 40.° O mess de oficiais compreenderá as instalações necessúrias
para o alojamento e ulimontação
dos
oficiais e poderá ser ou não administrado
directamente
pela Escola.
Art. 50.° O quadro pormanente
da Escola sorú constituído pelo pessoal,
animal o viaturas que constam do
qundl'o orgânico anexo ao presento decreto.
Art. 51.° A permanência
na Escola é, em princípio,
obrigatória,. durante o perloclo de iustrução,
para todos
os oficiais que freqüeuteui
os cursos da Escola. nomeadliluent0 os de informução
dos 1.0, 2.° e 3.° graus, ou
nêlos tomem parte como instrutores.
Os oficiais instruendos
terão direito a transportes,
de
ida e regresso, e subsídios inerentes, omquanto permanecerem na Escola, e a alojamento e aliuientacão.
que lhes
serão fOl'llecidos por conta do Estado e pelo mess de
oficiais; conservarão
tOd08 os sem; vencimentos normais,
conforme a nnidado ou estahele cimonto cm que prestem
serviço, não percebendo
porém durante êste p.-ríodo
qualquer abono extraordinário
que lhes poderia competir
por motivo da sua deslocação.
§ 1.0 A dispensa de cumprimento
do disposto no corpo
do pl'rsl'nEte artigo só poderã ser concedida pelo comandanto da scola.
§ 2.° Os oficiais que disponham de montada (praça ou
permanente)
apresentarse
hão com ela na Escola acompanhadlt do reSI~e?t!o trat~tdor.
'.
§ 3.° Aos oficiais que frcqüontarem
os cursos' do informacão serão, quando necessário,
fornecidas
montadas para o serviço do instrução
da Escola, desde que
delas estejam desprovidos.
Art. 52.° A assistência
nos trabalhos
dos cursos da
Escola é obrigatória
e profere a qualquer outro serviço.
quo não seja o de justica,
não devendo êste impedir
essa nssistência por mais de vinte e quatro horas.
Art. 53.° Os oficiais do quadro permanente
da Escola
percrbem,
além dos vencimentos normais, a gratificação
eRcolar diária que fôr fixada superiormente
; o comandante da Escola e seu ajudante,
o adjunto do comando,
O chefe (la secção técuica e o pessoal
docente, durante
os períodos do instrução,
terüo direito a abono do aliroentllr;:ão o alojaml'nto
nas condições dos instnH'ndos.
Art. 54.° A Escola Central de Oficiais instalar-so há a
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partir de 1 de Julho próximo no edifício do antigo quartel general do extinto govêrno do campo entrincheirado
de Lisboa, em Caxias.
Art. 55.0 ( Transitório). O curso do estado maior continua a funcionar, até ao final do ano escolar corrente,
junto da Escola Militar.
Art. 56.0 Fica revogada a legislaeão em contrário, incluindo o decreto n.? 12:248, do 30 de Agosto de 1926.
Paços do Govêrno da República. 21 de Maio de 1H27.O Ministro da Guerra, Abílio Augusto Valdê« de Pas808

e Sousa.

Escola Central de Oficiais
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Geral das ladústrias

Decreto n.O 13:647
Atendendo
a qne são' manifestamente
exíguos, om vista
da desvalorização
da moeda, os depósitos exigidos pelo
regulamento
sõbre substâncias
explosivas
de 29 de Feveroíro de 1916, a que o mesmo regulamento se refere:
Ouvida a comissão dos explosivos ;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros do Interior, Justiça,
Finanças,
Guerra e Comércio e Comunicações:
Hei por bom decretar:
Artigo
1.0 São multiplicadas
pelo coeficiente
20 as
cauções
provisórias
determinadas
nos n.O> 6.° do artigo 9.°, 5.° do artigo In.", 4.° do artigo 11.° e 4.° do
artigo 12.° do regulamento
sôbro substãncius ex.ilosivas
aprovado pelo decreto n," 2:241, de 29 de Fevereiro de
1916, e elevado a 20.000tS O limito das caucões definitivas marcado no § único do urtigo 22. ° do mesmo regulamento.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Os Ministros
do Interior,
Justiça,
Financas, Guerra
e Comércio
e Cotnuuicaçõos
assim o tenham entendido
e façam execut 11'. Pacos do Governo da H(~ldlhli(·a. 21
de Maio de Hl2í.-ANl'ONIO
ÓSCAR DE FI{AGOSO CARMONA- Adriano da Oosta Macedo - Manuel Ilud,.i_qnes
Júnior=s João José S/nel de Cardes - Abílio AII.rJlIsto
Valdêe de Passos e Sousa-Júlio
Oésar de Carvalho

Teixeira.
linislério da Gllerra- 3. a Direcção Geral-~.

a

Repartição

Deoreto n.· 12:704
com as rectificações do decreto n.· t3:657
Considerando
que o sistema de recrutamonto
ção dos oficiais deve ser orientado no sentido
rar indivíduos com os múltiplos requisitos hoje
índispeusavoia
aos oficiais especialmente
dos
permanontos
som perder, contudo, de vista as
do nosso meio social o militar;

e formado prepajulgados
quadros

condições
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Com,iderando
que só devem ser admitidos a oficiais
os indivíduos qU() mostrem possuir as qualidades morais,
intl,lectuais
e físicas indispensáveis
para o exercício das
funções do oficial, tanto na paz, como na guerra, (I que
manifestem a necessária'
ocação paro. a vida militar ;
Considerando
que a educação militar adequada, metódica e progressivamente
mini-truda,
é o meio mais eficaz
para duseuvolver
nos indivlduos, candidatos à carreira
de oficial, as q ualidades refendas e a sua vocação para
a vida militar;
Considerando
que a organização
e os processos de
ensino da Escola Militar. sou.lo logicamente fundados
nos princípios
esboçados
nos considerandos
anteriores,
terão o carúcter
intuitivo, r xperimental
e indutivo.
Considerando
a nocessidu.lo de se modificar a organização da Escola :\1ilitar er-: harmonia com o espírito da
nova orjranização
do exército ;
Ccusidorunrlo as exigõuci..s de preparação
matemática
essenciais para a freqüência do novo curso de urtil haria;
Considerando
a necessidade da criação das categorias
de professores e professores adjuntos e do seu recrutatamonto por concurso;
Uonsidcrando
a urgência
de se reformar o curso do
estado
maior, de forma a dar. quer pelo recrutamento
dos alunos, quer pela sua orguniznção,
sólidas garantias
dum mais profícuo resultado, ficando sob a direcção técnica do eh ..fo do estado maior do exército, o que será
tratado orn diploma especial;
Cun~id('J"andfl flnalmonte
li necessidade
de se estudar
as circunstâncias
criudas ao recrutamento
dos oficiais
das armas dI' infantaria,
artilharia e casalaria,
pelas recentes reformas do ensino secuudário e superior:
Em nome da Nação. o Govõrno da República Portuguesa decreta, para valer como lei. a seguinte organização da Escola Militar, quI' faz parte dêste decreto com
fôrc:a de lei p baixa assinado por todos os Ministros, ficaudo rcvojzudaa todas as demais disposições anteriores
relativas à organização da Escola Militar.
Dotorrnina-se
portanto a todas as uutoridades
li quem
o conhecimento e execução do presente decreto com força do Ir-i pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar tum intr-irnmente
como n(lle se contém.
Os ~finistros de todas as Ropartições o facam imprimir. publicar fl correr, Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 25 de Outubro de 1926. -António Óscar
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de Fraqoso Carmona- Manupl Rodrigues Júnior - João
José Siuel de Cordee -Ja.ime Afreixo - António Maria
de Bdtl'ncourt Iiodrique» - Abílio Au,qllsto Valdêe de
Passos e Sousa- João Belo - Artur Ricardo JorgeFelieberto Alves Pedrosa.

Organização da Escola ~ilitar
Artigo 1.0 A Escola Militar é o estabelecimento de
instrução superior que tem por fim: proparar oficiais
para as diferentes armas do exército, pam o sprviço
de administração militar e para. os estabelecimentos fabris do exército.
Art. ~.o Os cursos professados na Escola Militar são
os seguintes :
a) Curso de infantaria;

b) Curso de artilharia;
c) Curso de cavalaria;
d) CU1'SO de engenharia militar;
e) Curso de administração militar;
f) Curso complementar de artilharia.
Art. 3.0 As disciplinas professadas na Escola agrupar-se hão em cadeiras, pela seguinte forma:
1.11 Cadeira.-Geometria
aplicada. Desenho militar,
Fotografia.
2.a Cadeira. -Administração
colonial e idoa geral da
eolonizução portuguesa.
3.a Cadeira. - Princípios gerais da organização dos
exércitos; legislação militar portuguesa. Noções de direito internacional. Educação militar.
4. n Cadeira. - IIistória e geografia militar. Princípios
de estratégia.
5. a Cadeira (em dois anos), - Balística.
6.a Cadeira. -Aplicações
da balística ao tiro. Meteorologia. Acústica.
':." Cadeira. (em dois anos).-Material
do artilharia.
Viaturas. Tracção.
8.a Cadeira (em dois anos).-Armas
portáteis, metralhadoras e engenhos de acompanhamento Tiro.
9." Cadeira (em dois anos).-Noçõps
gerais de estatística. Mercados. Escrituração militar e contabilidade
,aplicada.
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10. Cadeira (em três anos).- Serviços de administração militar.
11." Cadeira (em dois anos).- Tecnologia administrativa militar.
12." Oadeira (em dois unos). - Tática geral. ldea goral do funcionamento dos diversos serviços em campanha.
13. a Cadeira (em dois anos). - 'I'ática e serviços de
engt'uharia.
14. a Cadeira, -- Execução de tiro, tá tica e serviços de
artilharia.
lf). a Cadeira (em dois anos). - 'I'ática de cavalaria.
16." Cadeira (em dois anos).-Tática
de infantaria.
17. a Cadeira, - Comunicações
militares. Trabalhos de
os til cionamonto.
1K.n Oadeira.- Fortificação.
19.n Cadeira (em dois anos). - Astronomia. Geodesia.
Topografia.
20. a Oadeira.- Aços e ligas metálicas.
Tecnologia
mecânica, industrial e profissional.
Organização e direcção do oficinas. Fabrico do mater iai do guerra.
~l." Cadeira (em dois anos). -Industrias
químicas,
explosivos e gases de guerra.
22. a Cadeira (em dois anos). - Resistência de materiais. Betom armado. Estabilidade de construções.
2rt" Cadeira (em dois anos). - Materiais e processos
gl'l'Hig de construção. Construções civis e iudustriais. Arquitoctura.
~4.a Cadeira (em dois anos).-Máquinns
térmicas.
Antolllóveis e aparelhos aeronáuticos.
2;).8 Oadeira (em dois anos).-Eloctrotécnica.
Máquinas vlóctricas. Aplicação no electricidade.
~t i" . C~de~ra.Hidráulica geral. Máquinas hidráulica s. Ulnrallhca urbana e agrícola.
:27." Cadeira (em dois anos).- Fontes. Túneis. Trabalhos marítimos e fluviais. Portos.
2H." Oadeira.- Estradas. Caminhos de ferro.
:?n." Cadeira.- Matorial e operações navais.
[li), a Oadeira.HiO'jC'nemilitar e colonial. Assistência
a feridos. Higiene urbana e industrial.
8

§ único. O Govêrno, sob proposta fundamentada .do
conse-lho de instru~ão da Escola Militar, poderá. modificar a dh,tribu'!ção das disciplinas pelas cadeiras, ou criar
nostas rubricas novas.
5

732

ORDEM DO EX~RCITO

Art. 4.0 A duração
será o seguinte:

N.· G

La Série

dos cursos professados na escola

a) Curso de infantaria-

três anos;
anos;
anos;
d) Curso de engenharia militar -- quatro anos;
e) Curso de administração militartrês anos;
f) Curso complementar de artilharia - um ano.
b) Curso de artilharia-quatro
c) Curso de cavalaria--três

§ único. Para a conclusão dêstes cursos, com excepção do complementar de artilharia, será concedida a tolerância de um ano.
Art. 5.0 O ensino será orientado no sentido de ministrar aos alunos a educação militar e fi instrução teórica
() prática necessárias para formação de oficiais do quadro
permunento, preparando-os eficazmente para o exercício
da sua €'levada missão.
Art. '6.0 O ensino comploto da Escola será determinado em programas aprovados pelo Conselho de Instrução, podendo os professores proceder a interrogatórios
para verificar se as doutrinas expostas foram compreendidas pelos alunos, bem como para se assegurarem do
respectivo aproveitamento.
Art. 7. o Para verificar se os alunos possuem os conhecimentos constantes dos respectivos programas, haverá, anualmente
e por cada cadeira, exames.
§ 1.0 Para os alunos que, nessa primeira época e em
qualquer cadeira, não tenham obtido aprovação, haverá
uma segunda época de exames.
§ 2.° Não poderão ser admitidos a exame, na segunda época, os alunos que, na primeira época, não tenham
obtido aprovação
lU' maioria das cadeiras do respectivo
ano do curso.
Art. 8.° Durante li írcqüência do 1.0 ano escolar inveatigar-so Lá cuidadosumcnto das qualidades morais e
profissionais dos aluuos, sendo imediatamente excluídos
QS
considerados cm más condições. Estes não poderão
tornar a freqüentar a Escola e terão o destino que o Ministro da Guerra determinar.
§ único. A composição e funcionamonto dos júris para
apreciar estas qualidades, variável conforme o curso dos
alunos, será fixado no respectivo regulamento escolar,
o elas suas decisões não haverá recurso.
Art. 9.° Na Escola haverá os estabelecimentos e de-
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pendências necessárias para o ensino, bem como para alojamento
dos alunos e do restante pessoal e animal necessário ao funcionamento
da mesma.
Art. 10.° Haverá na Escola o seguinto pessoal:

1.° Um comaudanto,
oficial general do quadro activo
ou da. reserva, quando tenha atingido êste posto no quadro activo;
2. o Um segundo comandante, oficial superior de qualquer arma ou do antigo corpo do ostado maior;
3.0 Trinta professores
efectivos, sendo vinte e nO\'4}
oficiais do oxército o um de marinha;
. 4,0 DezasSC'te professores
adjuntos,
oficiais do exército;
5,0 O número de instrutores,
função do número de
alunos, para auxiliares
dos professores e professore
adjuntos nos trabalhos
práticos o de aplicação das cadoiras de tática, tenentes ou capitães da roapeetiva arma,
de Pi eforência, para a 12,a Cadeira, com o curso do ostado maior;
G.o Um mestro do equitação, major ou capitão de ca"alaria;
7,0 Um auxiliar do mostro de equitação, tenente ou
capitão de cavalaria ;
8.o Um mostro do gimnástica e esgrima, major ou capitão dO\idamonte diplomado;
0
9. O númoro de instrutores,
função do efectivo do
corpo de alunos, para auxiliares do mostre de gimnástica o csgrirnn, tenentes ou capitães dovidamonto diplomados;
lO, o Dois assist0ntes,
um no laboratório químico o outro no laboratório
fotográfico,
tenentes,
capitães ou majores, do preferência
oficiais em serviço na Escola;
11.°0 Um médico do patonto não superior a major;
12. Um dentista, oficial do quadro activo ou miliciano;
13,0 Um sccr0ühio da Escola, oficial de qualquer arma,
do patente n~o superior a major;
0
14. TJm ai udants
da secretaria,
oficial de qualquerarma, de pa'l'i1te não superior a capitão;
15. o Um com li .d.mto do corno do alunos, major Oll
capitão do flua '1 uor arma, o sois tenentes ou capitães
para o serviç» du mesmo corpo, sendo três do infanta.
ria, dois de artilharia
e um do cavalarin ;
1G.o Um comurulanto do destacamento,
major ou caI
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pitão de iufantaria,
e seis subalternos,
sendo dois d. infantaria, dois de artilharia
o dois de cavalaria;
17.° Um oficial de tiro e armamento,
tenente ou ("lpitão de infantaria,
especializado
om metralhadoras
1)<',,:1das e ligeiras o em granadas;
18.0 Um relator,
um tesoureiro
e um secrotári
<lo
conselho
administrativo
respectivamente:
oficial 1-\ )erior do quadro activo, ou da reserva, ou reformado.
de
qualquer
arma ou serviço ; capitão ou tenente do. rviço de administração
militar,
e subalterno
do <IIn Iço
de administração
militar;
19.0 Um bibliotecário,
oficial superior
do q ru 11'0
activo. da reserva
ou reformado,
de qualquer arn
iu
do serviço no estado maior, e dois ajudantes oficia
le
qualquer
arma ou serviço.. ou do extinto quadro
s
capelães
militares,
quer do activo, quer da resorv
)U
reformados;
20.0 Um arquivista,
oficial de' qualquer
arma
l do
extinto quadro dos capclãos militares j
21.° Dois conservadores,
respectivamente
do I
U
do material
de onsino e do material escolar. su h . '1'nos do qualquer
dos quadros do exército, quer do a, t1\'0,
quer da reserva ou reformados;
22. ° Dois oficiais do quadro auxiliar dos servieo
le
engenharia
ou de artilharia,
tonentes cu capitães,
ler
do activo, quer da reserva;
23. ° O pessoal que for determinado
no regulunu
to
da Escola para o bom tuncionamonto
dos diferente
,)1'viços e das várias dependências
escolares.
§ 1.0 Os lugaros do assistentes
dos laboratório"
químico e fotográfico serão do preforência
dosempeuhados,
por acumulação,
por oficiais em serviço na Escol".
§ 2.° Para auxiliar o mestre de gimnástica
e C'sg'l'ina
serão nomeados instrutores,
capitães ou subalternos
,1evidamente
diplomados,
cujo número
será função
do
efectivo do corpo de alunos.
Art. 11.° O comandante
da Escola será nomeado polo
Ministro da Guerra, e todo o mais pessoal, com oXI'l'pdo
daquele a que se referem os n.US 3.°, 4.°, 5.°, ü.'l, 7.°,
8.°, 9.° e 10.° do artigo anterior,
será nomeado li lo
mosmo Ministro, precedendo proposta do comandante
da
Escola,
dovendo todos os oficiais nomeados ter o curso
das respectivas
armas ou serviços;
§ 1. ° Os instrutores
auxiliares
dos professores
das
cadeiras
de tática e os assistentes
dos laboratórios
i:le-

a

I
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cão nomeados pelo Ministro da Guerra, sob proposta do
conselho de instrução.
§ 2.0 O pessoal a que se refero o n. o 23.0 do artigo
anterior
será fixado anualmente
pelo Ministro da
Guerra, mediante proposta do comandante da Escola,
ao qual pertencerá a nomeação do pessoal contratado.
Art. 12.0 As atribuições, direitos e deveres do pessoal
a que se refere o artigo 10.0 serão especificados no regulamento da Escola.
Art. 13.0 O provimento dos Iugaros de professores e
de professores adj untos das diferentes cadoiras será. feito
pelo Ministro da Guerra, sob proposta do Conselho de
Instrução constituído pelos professores -efectivos em efectivo serviço, devendo, porém. observar-se o seguinte:
1.0 Quando se trate de prover um lugar de professor ou de professor adjunto, será publicado no Diário
do Gooêrno e em dois dos jornais mais lidos do Pais o
anúncio em que se declare a vacatura, para que os oficiais, satisfazendo às condições gerais fixadas no regulamento da Escola para o provimento dêsses lugares
e se julgarem em condições de nêle serem providos,
possam onviar à secretaria da mesma Escola tal declaração, à qual poderão juntar todos os documentos que
entendam abonatórios dessa declaração. Para a oxecução do que fica exposto nesse anúncio será fixado O
prazo conveniente;
2. o Expirado o prazo a que se refere o parágrafo
anterior, o Conselho de Instrução organizará a lista dos
concorrentes, a qual será afixada no átrio da Escola e
publicada na fõlha oficial, para que todo os candidatos
dela possam tomar conhecimento, fixando-se um novo
prazo para que qualquer oficial que se julgue lesado
polu não inclusão do seu nome na lista referida possa
apresentar, na secretaria da Escola, declaração escrita
a tal respeito;
3. o Findo o novo prazo a que se refere o parágrafo
anterior, o conselho do instrução tomará conhecimento
das recla.mar;ões, se as houver, sõbre a organização da
lista dos concorrentes, bem como de qualquer requerimento que lhe tenha sido dirigido por qualquer dêles,
p.edindo fi abertura do concurso por provas públicas. A
SImples apresentação dum requerimento dessa natureza
implicará a imediata abertura do concurso nessas condiçõe~ para o preenchimento da vacatura, ao qual sedo
obrigado a apresontar-se o oficial requerente. Não ha-

736

ORDEM DO EX:€RCITO N.o G

La Sélie

vendo qualquer r('clamaçllo
o conselho resolverá
sõbre
se se encontra habilitado a escolher, de entre os concorrentes,
aquele que deve ser proposto para ocupar o lugar vago, ou se julga que só um concurso por provas
públicas o poderá habilitar a pronunciar-so
por qualquer
dêles. No primeiro caso fará a escolha, e no segundo
organizará
o concurso,
procedendo
em ambos os casos
nos termos indicados no regulamento
para o provimento
dos lugares do magistério da Escola Militar.
4. ° Para o provimento
dos lugaros
de professores
adjuntos,
e findo o novo prazo a que se refere
o
n." 2.°, o Conselho de Instrução
tomará. conhecimento
das reclamaçõoa,
se as houver, sóbro a organização
da
lista dos concorrentes,
bom como do qualquor requerimonto que lho tenha sido dirigido por qualquer dõlos,
pedindo a ahortura do concurso por provas públicas. A
simples apresentação
de um requerimento
dessa natureza
implicará
11 imediata
aber turn do concurso, nessas condições, para o preenchimento
da vacaturn, ao qual serú
obrigado a aprosontar-so
o oficial requcrcuto.
Não havendo qualquer reclamação,
o Con olho rosolverá sobre se se encontra habilitado a escolher, do ntro
os concorrentes,
aq nele quo devo ser proposto para oCllpar
o lugar vago, 011 80 julga que só um concurso por provas
públicas o poderá habilitar a pronuuciur-so
por qualquor
dêlos. No primeiro
caso, farri a escolha por escrutínio
secreto;
no sogundo, organizur.i
o concurso nos termos
indicados no regulamento
da Esccla.
Art. 1.1.0 O provimento
dos lugare
de me tros <10
equitação o do gimuástiea (I esgrima o d instrutores
auxiliares do mostro do equitação o do gimnústica o osgrima
serú sempre frito mediante concurso de provas práticas,
em harmonia
com as dispo siçõcs que sôbre o assuuto
constarem
do regulamento
da Escola.
Art. 1 n.° Para a execução
do flue' fica o. 'posto no.
artigos 13_0 o 14. ° tor-so h á em atoncão q uo s6 podorllo
s~r providos nos logares de professoros:

Da Ln ,·ad('il'a.- Oficiais do qUlIlqucr arma hahilitados com as Cadl'iJ'us d(1 geomotria doscrith-a o d('s('llho
rig()ro~o das F'acuhlndcs do Sci~nciaR, ou eqllh-al 'nt s do
Instituto SllJwrior 'réenicoj
Das 2.& (\ A cau('iras.-Ofieinis
de qunJC)uer arma;
Da 4.11 cadoirn.
Oficiais do qunlquC'r arma, habilitados com o curso do estado maior;

a.
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de qúalquer arma. habilitaDa. 12.n cadl'ira.-Oficiais
dos com o curs o do e tado maior e julgados
idóneos
para o serviço do mesmo;
Das 5. n e 6. n cadciras.Oficiais de artilharia
habilitados com o curso de ssa arma da Escola do Exército,
ou com o curso de artilharia
a pé, ou com o novo curso
de artilharia
da E cola Militar;
Da 14.11 cadeira.i-- Oficiais de artilharia
com qualquer
curso desta arrua da Escola
do Exército,
Escola de
Guerra ou Escola l\Iilitar;
Da 7. n, 20. a e 21. a cadC'iras.Oficiais de artilharia
habilitados com o curso dos a arma da Escola do Exército, com o curso de artilharia
a pó ou com o curso
complementar
de artilharia
da Escola Militar;
Das 8. a e 16. a cadeiras>
Oficiais de infantaria;
Das 9. a, 11).a e Ll ." cadeiras.Oficiais do serviço de
administI'a<:110 militar;
Das 13.a, 17.\ o 18.a 24.& cadeiras.-Oficiais
do engC'Ilharia militar;
Da 15. a cadrira.Oficiai de cavalaria;
Da 19.a cadeira.Oficiais de qualquer arma habilitado com a cndoiru do astronomia o geodcsia das Faculdades de Sciéncins, ou equivalentes do Instituto
Superior
Técnico, ou da Escola do Exército, Escola do Guerra ou
Escola ~lilitar;
Das 22.&, 23.\ 2G.a, 27.tI e 2R.a cadeiras.Oficiais
do engenharia
militar ou do qualquer arma habilitados
com um curso de eng -nharia civil;
Da 25. a cadeil'a.ficiais do engenharia
militar ou
de qualquer
arma com o cur o de ena nhciro eloctrotécnico~ professado
em qualquer e 'coI; superior do ongenh:ml1;
11
Da 29. cadeira.Oficial de marinha;
a
Da 30. cadciru.i--; Oficial módico do re rpcctivo quadro.
Art. lG.o O' profos: ore adjuntos designado
no n.? 4.°
0
do artigo 10. para a execução do que fica exposto no
0
artigo 13. serão dividido',
pela cadeiras ou grupos de
cadeiras, da sczuinto forma:
Da La cndeira.~
Irn oficí I de qualquer arma habilit~do com a, cad 'Iras de geometria descritiva
desenho
rigoroso das Faculdad
s de
ci .ncin
ou oquivaleutos
do Instituto
uporior Técuico ;
,
Da 5.:1 cadeira.~m oficial do artilharia
habilitado
com o curso d ssa arma da Escola do Exército, com o

738

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 6

V Série

curso de artilharia a pé ou com o novo curso de artilharia da Escola Militar;
Das 6.11 e 7.11 cadoiras.- Um oficial de artilharia com
o curso dessa arma da Escola do Exército, com o curso
de artilharia a pé ou com o curso complementar de artilharia da Escola Militar;
Das 8.a e 16.& cadeiras.-Um
oficial do infantaria;
Das 9.\ 10.:1 e 11.& cadeiras. -Dois oficiais do serviço de administração militar;
Da 12.11 cadeira. - Um oficial de qualquer arma habilitado com o curso do estado maior o julgado idóneo
para o serviço do mesmo;
Da 14.11 cadeira.- Um oficial de artilharia com qualquer curso desta arma da Escola do Exército, Escola
de Guerra ou Escola Militar;
Das 13.11 e 18.a cadeiraev--- Um oficial de engenharia;
Da 15. cadf'ira.- Um oficial do cavalaria ;
Das 17.& 024.11 cadeirns.Um oficial do engenharia;
Da 19.& cadeira.- Um oficial de qualquer arma habilitado com a cadeira de astronomia o goodosia das Faculdades de Sciências ou oquivalentos do Instituto
uperior Técnico, ou da Escola do Exército, Escola de
Guerra e Escola Militar;
Das 20. a e 21. a cadeiras.- Um oficial do artilharia
habilitado com o curso dessa arma da Escola do Exército, com o curso de artilharia a pé ou com o novo curso
complementar de artilharia da Escola Militar;
Das 22. a e 27. n eadeiras.- Um oficial de ongonharin,
ou de qualquer arma, com o curso de ongoahoiro civil;
Das 23.a e 28.n cadoiras.- Um oficial de engenharia,
ou de qualq uer arma, com o curso de ongonhuria civil;
Da 25.11 cadeira.- Um oficial do engenharia, ou do
qualquer arma, habilitado com o curso de engonheiro
electrotécnico, professado cm qualquer escola superior
de engenharia;
Da 26.& cadeira.- Um oficial de engenharia, ou de
qualquer arma, habilitado com O curso de engenharia
A

civil ;
Art. 17.0 Ao mestre de gimnástica e esgrima qu actualmente presta serviço no. Escola é garantido o lugar que
desempenha.
Art. 18.0 Os professores e profossor0s adjuntos da
Escola Militar não deverão ter posto inferior, respoctivamonte, a capitão e tenente, e permanecerão no exercício do magistério até atingirem o põsto de coronel ou
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completarem dez anos de serviço, na Escola, como professores efectivos.
§ 1.0 Os professores e professores adjuntos, que, por
efeito deste artigo, tenham de deixar o magistério deve- rão continuar em exercício até a conclusão dos trabalhos escolares do ano lectivo que estiver correndo, e
serão exonerados por diploma similar ao da nomeação.
§ 2.0 Aos professores o professores adjuntos continuam
a ser aplicáveis as disposições
a que se refere o artigo 29.0 da carta de lei de 13 de llaio de 1896.
Art. 19.0 A admissão à matrícula em qualquer dos
corsos professados na Escola Militar. como aluno ordinário, será feita mediante um concurso realizado nos ter.
mos fixados no regulamento escolar.
Art. 20.0 As condições de admissão ao concurso a
{[ue se refere o artigo anterior serão as seguintes:

A) Para os corsos de infantaria e cavalaria:
La Não ter completado 21 anos de idade no dia
20 de Outubro do ano em qoe pretenda matrícular-so ;
2. a 'I'er bom comportamonto militar o civil;
3." Possuir o curso de sciências dos liceus ou do
Colégio Militar;
4. a Ter aprovação nas seguintes disciplinas, professadas em qualquer das niversidades, ou nas
equivalentes professadas no Instituto Superior Técnico:
a) Álgebra aupcríor, g ometria analítica
gonometria esférica;
b) Curso geral de física;
c) Desenho rigoroso.

e trio

a

5: Ser aprovado por orna junta de inspecção, que
verific~rá se o candidato possui as qualidades necessãrias para o exercicio da carreira de oficial do
exército.
B) Para o curso de artilharia:

1.a Não ter completado 24 anos de idade no dia
20 de Outubro do ano em que pretenda matricular-se;
2.' Ter bom comportamento militar e civil;
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3.a Possuir
o curso do sciências dos liceus ou
Colégio Militar;
4. fi Ter aprovação nas seguintes disciplinas,
professadas
em qualquer
das Universidades,
ou nas
equivalentes
professadas
no Instituto
Superior Técnico:

a) Álgebra

superior, gccmetria analítica e trigonometria esfórica ;
b) Geometria doscrití va e os tercotomia ;
c) Curso gerul do física ;
d) Desenho rigoroso;
e) Cálculo infinitesimal;
f) Curso geral de química;
g) Desenho de máquinas.
5.a Ser aprovado por uma junta de inspecção, que
verificará
se o candidato
possui as qualidades nocessárias para o exercício da carreira do oficial do

exército.
C) Para o curso de engenharia
1. n Não ter completado
20 do Outubro
do ano
cnlar-sc ;

militar:

24 anos do idade
em quo pretenda

no dia

matri-

2.3 'ror bom comportamento
militar e cívil ;
3.u Possuir o curso de scíências dos liceus ou do
Colégio Militar ;
4.:\ '1'e1' aprovação nas soguintos disciplinas, profossadas
em qualquer
das Univor sidades, ou nas
cC[uivalontes prcfessndns
no Instituto
uperíor Técnico:
superior,
geom tria analítica
gonometria
esférica;
Geometria descritiva
e e tereotomia ;
Curso geral do flsica ;
Desenho rigoroso;
Cálculo inílnitosimnl ;
Curso geral do química;
Curso geral do mineralogia
o geologia;
Desenho do máquiuas ;
Mecânica racional;
Acústica, óptica e calor;
Análise química pura e aplicada;
Economia política.

a) Álgebra
b)

c)
d)

e)
.f)
g)

11)
i)
j)
k)
l)

o tri-

1.' Série
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5.:1 S0r aprovado por uma junta de inspecção, que
verificará
se o candidato
possui as qualidades neceasárias
para o exercício da carreira. de oficial do
oxórcito ,

D) Para.
1.:1 Não

ter

20 de Outubro

o

curso

de

administração

militar:

completado 22 anos de idade no dia
do ano em qlle pretenda matricu-

lar-se;
2. ti Ter Bom comportamento
militar e civil;
3. ti Possuir o G. o uno do curso dos Iicous, ou habilitação equivalente
do Instituto
Profissional
dos
Pupilos do Exército ;
4. a Possuir
<] ualq uer dos cursos
professados
no
Instituto
SUl erior de Comércio ou os cursos geral
e médio de comércio
do qualquer
dos institutos
comerciais
ou do Instituto Profissional
dos Pupilos
do Exército,
que se compõem das seguintes discipli.nas e cursos práticos:

A) Curso gerul <lo comércio:
a) Mutomáticns elementares;
b) Física

geral (1.:1 par te) ;
geral. Elementos
de análise química (1.:1 parte);
(1) Tecnologia;
e) Inglôs;
f) Matemáticas gerais ;
g) Física geral (:!.:I parte);
li) Qll(mica geral. g!em0utos
do análise química (2. " parte);
i) Geografia o história, económicas (1 U parte);
j) Mineralogia e geologia;
k) Inglês o dos cursos práticos do francês,
caligrafia, dactilografia
(3 estenografiu
;

c) Química

B) Curso

médio do comércio:

l) AnúlilSo qnimica ;

m) Ouo~ralia

o história, económicas (2.11 parto);
n) ContuLilidudc
gl'ral .
o) Aritmética comerl'iai.
p) Direito político, administrativo
c civil;
.q) Matérias primas e mercadorias;
1') Sciêucia económica;

•
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8) Contabilidade aplicada;
t) Álgebra financeira;
u) Direito comercial e marítimo;
v) Higiene e dos cursos práticos

de francês,
inglês, escritório comercial, laboratórios.
químico e de matérias primas e higiene.

5. a Ser aprovado por uma junta de inspecção, queverificará se o candidato possuí as qualidades nccossárias para o exercício da carreira de oficial doexército.
E) Para

o curso

complementar

de artilharia;

1.a Possuir o curso da arma de artilharia da Escola Militar;
2.11 Ter aprova<:ilo nas seguintes disciplinas, professadas em qualquer das Universidades, ou nas equivalentes professadns no Instituto Superior Tócnico r
a) Mecânica racional;
b) Química orgünica ;
c) Curso geral de mineralogia

e geologia.

3/' Ter põsto não suporior a capitão;
4.& Ter exemplar comportamento e boas informações dos comandantes sob cujas ordens
tenha servido, especialmente p010 que erefere à. sua competência técnica.
Art. 21.0 O Ministério da G uerrn faní. publicar todos
os anos, até 30 de Junho, no Diário do Goxêrno e na
Ordem do Exército, o número de alunos a admitir, noano lectivo seguinte, à matrícula nos diversos cursos.
Art. 22.0 Os alunos que concluírem com aprovação o1.0 ano (comum) dos cursos de infantaria e cavalaria serão classificados numericamente pelas provas escolares
e, segundo a ordem dessa classificação, terão o direito
de optar pela arma que desejem seguir, com as s guinte'! condiçõ s:
a) Só poderão optar pela arma de cavalaria os alunos qne em equitação tenham obtido a nota míuima de
14 valores;
b) Os alunos repot ntes, soja qualfõr o. sua classifica~ão, só poderão exercer o direito de opção depois de todos os alunos não repetcntos, excepto quando a perda
do ano tenho. sido motivada por do nça devidamentecomprovade-

1.· Série
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Art. 23.0 Os alunos da Escola Militar, durante a freqüoncia dos respectivos
cursos, serão considerados
aspirautes a oficial e equiparados,
para efeitos hierárquicos
e cln honras militares, a «aspirantes
de marinha».
Sob o ponto de vista de admiuistrnção
e disciplina
serão equiparados
a primeiros sargentos;
os vencimentos
serão fixados no regulamento.
§ único. Não ficam compreendidos
neste artigo os
alunos que sejam oficiais dos quadros permanentes
ou
milieinnos.
0
Art. 24. Os alunos que terminarem
os cursos das difcrcutce armas e serviço e de administração
militar sorüo
promovidos
a alferes e mandados
apresentar
nus dírec~Õl'S das reapectivas armas ou serviço.
Seguidamente,
essas direcções
mandá-los
hão apresentar
nas escolas
prúticas respectivas,
onde permanecerão
durante um perío(lo de instrução comploto, ou, quando aquelas não est(~jHlU em período de instrução que permita recebê-los,
nas unidades da arma ou serviço até poderem ser mandados apresentar
nas mesmas escolas.
()8
alunos do curso co mplemeutar
de artilharia
serno mandados apresentar
no Arsenal do E-.:órcito, onde
furão um estágio de um ano nos diferentes estabolecimcutos fabris do mesmo depeudentes.
§ único. A ordem por que se deverá efectuar a ínseri.-ão , nas respectivas
escalas de acosso, dos alferes
a quo so refere õste artigo será determinada
pela classifi,·at.:1to final do respectivo
cur o, feita segundo os proc- itos estabelecidos
no regulamento
da Escola.
0
Art. 25. Os alunos que não concluam nos prazos leg di'! os cursos em que se matricularem
e percam, por.
ti' nto , o direito à freqüõncia
da Escola, terão o destino
q ,,' o Ministério da Guerra determinar,
tendo cm atençno as informa~ões prestadas
pela Escola.
~ único. Os alunos do curso complementar
do artilhar'lI quando não possam completar o respectivo
curso no
prazo legal, recolherão
no serviço das rcspectivss
armas não podendo voltar a freqüentar êsse curso.
0
\ rt. 26. IIaverá na Escola Militar os seauintcs COnsr-I hos :
t:>
0

1. Conselho de Instruç11o;
2.0 Conselhos de curso;
~.o Conselho
de di sciplínn ,
4. o Conselho administrativo.
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§ único. A composição e utribmçõos de cada um dóstos conselhos serão fixadas em disposições regulamentares.
Art. 27.0 Todo o pessoal om serviço na Escola Militar está sujeito às leis, disciplina e regulamentos
militares. A compet0ncia disciplinar do comandante da Escola
é igual à dos comandantes de região com respeito ao
pessoal sob as suas ordens, e a do segundo comandante
igual à dos comandantes
do regimento, tarnbóm com
respeito ao pessoal sob as suas ordens. Os alunos estão
sujeitos não só à disciplina militar. como também à disciplina escolar cstabclocida
no regulamento da Escola.
Art. 28:0 Os alunos n quem tenham sido aplicadas
penns que, pela IC'gislnçüo cm vigor, correspondam
às
que iuibom os sargentos
do ser readmitidos sorão subo
metidos ao conselho de disciplina, o qual julgará se os
alunos podem continuar
a froqüontar a Escola, ou se
devem ter baixa do efectivo do corpo do alunos.
Art. :!9.o O Conselho do Instrução
proporú anualmonte ao Govõrno o professor que deve ir ao estrangeiro proceder a estudos e investigações
relativa
às
sciências professadas
na Escola o visitar os estubolecimentes que iutorcssem
à ospocialidado do professor indicado. Na dotação da Escola será anualmente inscrita averba dpstinada il Osso fim .
..\rt. 30. Nó 11m do cada ano lectivo haverá prémios
pocuniários,
honoríficos ou outros do natureza especial
}Jara os alnnos, conformo Iõr ostabolccido no regulamento da gscola.
Art. 31.° ..\os alunos qne concluírem os cursos de engenharia
militar ou com plemontar de artilharia
sorão
concedidos, respectivamente, os diplomas do engenheiro
civil e de <.'ngf\ullC'iro fabril.
Art. 3:3.0 A importância dos selos 11. colar na" cartas
do curso, certidões
de Ircqüêncin
o diplomas serú a
constante da tabela anexa O constitui receita do Estudo,
Art. :33.0 Constituem rccoitas da ]<,seola:
1. o A dotação fixada no Orçamento do Estado;
3. o O produto <las "propinas ele nbcrtura
e encerramonto do matrtcula,
das cartas e certidõ , do aprova~ão elo cadcí rns o anos;
3.° O produto das pllblicações efoctuudn.s por conta
dos flllHlos da Bscola j
4.° O pr'olln(o de exploração dos terrenos da Escola,
dos artigus julgados incapazes o quais(!uer outra receitas de natureza C'xtruorÓin.úria;
ê

0
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5.° As doações, sucessões ou legados que lho forem
transmitidos.
§ único. A dotação a que se refere o n.? 1.0 do presento artigo será cobrada
por d uodócimos e a plicada
nos termos
da legislação.
As receitas
constantes
dos
n.OS 2.°, 3.° e 4.° serão aplicadas na razão das necessidades da instrução a q uaisq uer melhoram ente s tendentes
à eonveuiente inetalação e desell\'olvimento
dos respectivos estebelcclmentos
e dependências
escolares. A aplicacão da receita a que se relere o n.? 5.° será feita nos
termos
da vontade
dos legatários,
testadores
ou boneméritos,
quando precedida
da aceitação
do legado ou
doação da aprovação
do Governo.
Art. 34.° O actual Conselho do Instrução
da Escola
Militar proporá
ao Ministro da Guerra a distributção
dos actunis professores
pelas cadeiras, tendo em atenção
os seus méritos e antiguidados.
§ único. O profos '01' quú em virtude da aplicação do
disposto neste artigo fica disponível porinanccorú na Escola nosta situação e será utilizado pelo conselho do instrução, conforme os seus méritos e aptidões,
podendo
ser colocado
nas vagas de professor
fi uo so forem
dando nas cadeiras
para
quo tenha habilitações
legais.
Art. 33.° O mestre do gimuásticn
o esgrima O mostro
de equitação terminarão
o exercício das funções rcspcctivas quando atingirem o pósto de t nonto-coroncl ou decorridos dez anos após a sua nomeação.
Art. 3G.o Os instrutores
auxiliares
dos mostres
d
aquitação
e de gimnástica o esgrima cessarão o exercício das suas funçõe quando atingirem o poeto do major
ou completarem
dez anos de serviço na Escola.
Art '. 37. ° Os mestres
de equitação
e de gimnástica
e esgrima
e os instrutores
auxiliares
dos mesmos mestros quo tenham de deixar o exercício das suas funções
nos termos dos artigos 36.° o 37.° deverão continuar om
exercício até a conclusão dos trabalho
escolares do ano
loctivo que estiver correndo o serão exonerados
por diploma similar ao da nomeação.
Art. 38.° A presento reorganizac:ão
será posta em vigor, na parto aplicável, no ano lectivo de 192G-1927.
§ 1.0 Ao' aluno' qu fi. data da publicação dõsto diploma freqüentam
a Escola 6 garantida
a conclusão dos
cursos 'em qu estiverem matriculados,
como fór po to.
riormente
fixado no regulamento
escolar,
conservando
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porém todas as vantagens e regalias a que tinham direito pela legislação anterior a êste diploma.
§ 2. Até final do ano lectivo de 1926-1927a 2. a cadeira·
da Escola Militar (Sociologia. Direito constitucional, administrativo e internacional), que consta do artigo 3.0 do
decreto n." 12:740, agora modificado, continuará funcionando para todos os cursos que a freqüentavam.
Art. 39.0 A substituição dos actuais professores da
Escola Militar far-se Lá saindo no fim de cada ano lectivo os que tenham atingido o pôsto de coronel da sua
arma ou serviço e os que tenham completado dez anos de
serviço na Escola, contados da data da sua nomeação
para professor efectivo.
.
Art. 40.0 No regulamento da Escola serão fixadas as
disposições de carácter transitório que forem julgadas
necessárias para a aplicação do presente diploma.
Art. 41.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Paços do Govêrno da República, 25 de Outubro de
1926.-'0 Ministro da Guerra, António Óscar de Fragoso
Carmona.
0

TABELA

r

Importância a pagar pelas propinas de matrícula, cartas
e certidões de aprovação de anos dos diferentes cursos da Escola Militar,
a que se refere o artigo 32.
0

DesIgnação

Propinas de matrícula (abertura ou encerramento) :
Infantaria, cavalaria, e administração militar . . .,
...
Engenharia militar, artilharia, artilharia complementar. • . . •
Cartas:
Infantaria, cavalaria e administraç11b milital'. . . . . , . . . .
En~enharia militar, artilharia, artilharla complementar.
..,
Certidões de aprovação de ano em
qualquer curso. . . . . . ' .
Diploma de prémio em qualquer
curso.
•

Paços

1926.-0
Carmona.

Taxa

SMo

Total

50&800

-I>-

50100

6O~00

-1>-

60~00

30100 3001>00 33r&800
50&800 300100 350100
10&800

-1-

10&800

-I>-

15'00

15100

do Govêrno da República, 25 de Outubro de
Ministro da Guerra, António Óscar de Fraqoso

t.a Série
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2. o - Portarias
linislério da Guerra - 3. a Direcção GerI! - E'lado lIaiar do Exército
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nos termos do artigo 40.0 do decreto
n. o 12:017, de 2 de Agosto último, pôr em execução o
regulamento para a instrução de artilharia montadaParte I.
Paços do Governo da República, 29 de Mar~o de
1927.- Abilio Augusto Valdê« de Passos e Sousa.

lIioistério da Guerra - Repartição do Gabinele
Portaria n.· 4:874
Tendo-se suscitado dúvidas na execução do decreto
n. o 13:367, de 29 de Março do corrente ano, publicado
no Diário do Govêrno n." 65, La série, da mesma data,
·e não desejando o Govêrno que sejam criados obstáculos ao bom andamento do citado diploma: manda o
Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros das
Finanças, da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, publicar os seguintes esclarecimentos ao mesmo decreto,
para conhecimento dos interessados e das entidades que
nêle intervêm:
Ao artigo 2. o - Os consulados, ou os distritos de recrutamento e reserva, se o pagamento fór feito em Portugal,
passam em triplicado as guias, ficando com um exemplar ; outro será entregue à pessoa que paga, e o terceiro à entidade que procedeu à cobrança.
Sendo o pagamento de pronto, à pessoa que o efectue
.será entregue logo depois de êle realizado, em troca do
exemplar da guia, no consulado respectivo ou no dist~ito de recrutamento e reserva, o documonto provisóno, que levará o sêlo branco e assinatura da entidade
respectiva, documento que será trocado pelo definitivo,
passado pela 3. a Repartição da 1.. Direcção Geral do
Ministério da Guerra.
Ao § 1.0_ Sendo o pagamento feito em prestações, não
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se obriga a que elas sejam todas de igual importância,
nem que so efectuem mensalmente;
o que é necessário
quo o pagamento
total esteja roalizudo até o 12.° mês a
coutar da data da primeira prestação.
Ao § 2.°_ Quando o pagamento
sej a feito em Portugal, o câmbio é o da véspera, cuja publicação vem no
Diário do Gocêrno, competindo ao Banco de Portugal e
suas agências
fazer a conversão
para escudos, moeda
em que o pagamento
deverá ser efectuado. As guias berão passadas sob a rubrica «Dispensa do serviço militaraos ausentes no estrangeiro».
Ao § 6.°A declarnção será feita cm papel comum oas testemunhas
serão pessoas idóneas, reconhecidas
pela
entidade que assina O documento provisório da dispensa
do serviço militar.
Ao artigo 3.°- O levantamento
de qualquer depósito
a que se refere õste artigo far-se há segundo os preceitos estabolocidos
no drcreto do 30 de Novembro do 1925.
São compreendidos
como caução os depósitos feitos sob
qualquer titulo, referentes ao serviço do exército, quando
a sua importância
seja inferior à taxa de disp nsa do
serviço militar a que se refere õsto decreto.
Os mancebos que, tendo vindo ao País antes da publicação dêste decreto, tenham sido oncorporndos
em qualquer unidade do exército, comprovando
a sua residência
no estrangeiro
(artigo 2.°1 § 6.°), podem utilizar-se da
regalia dêsto decreto, pagando do pronto, ficando desde
logo dispensados
de todo o serviço militar, para o que
lhes será entregue a respectiva
caderneta militar com a.
competente
verba de baixa do mesmo serviço nos termos dêste decreto.
Os consulados
e distritos
do recrutamento
e reserva
deverão
passar
as guias e dar andamento imediato ao
disposto no decreto n." 13:367, a fim de quo os interessados, logo que tenham efectuado
o pagamento
total,
obtenham
o documento
quo os dispensa do serviço mió

litar.
As guias devem indicar a filiação o naturalidade
do
intor ssado, e, sempre que soja possivel, o distrito de recrutamento
e reserva a. que pertence.
Paços

do Govõrno

da República,

4 do Maio de

1927.-

João José Siuel de Cardes - Abilio Augusto Valdês de
Passos e Sousa - António Marla de Bettencourt Rodrigues.
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Alvarás

do Comércio e CODlUoi,'açóes - llirecção Gcral das Indústrias
Seniço das Hlb.lânlias explosivas
Alvará

de licença

n.O 194

Faço sabor, como Ministro do Comércio e Oomunicações,
aos que õste alvará de licença virem, que, atendendo ao
que foi representado
por José Duarte, rosidonto no lucar de Gaia, freguesia o concelho de Belmonte, distrito
de Castelo
Branco,
pedindo Iiconça para estabelecer
uma oficina pirotécnica no referido lugar;
Vista a lei de 2-1 de Maio do 1902 e o decreto rogula1110l1ta1'de 29 de Fevereiro de 191G;
Visto o parecer da comissão dos explosivos;
.
Considerundo
estarem preenchidas
todas as formali-dades que> as leis oxigem :
Hei por bom conceder
ao dito José Duarte
a licença para a ins tulação de uma oficina pirotécnica,
nos
termos do artigo 11.° do doere-o n.O 2:2-U, de 29 do
Fevoreiro
do 191G, no lugar do Gaia, fn1guosia o concelho de Belmonte,
distrito eh> Castelo Branco, ficando
o concessionário
obrigado
ao disposto
nos citados di.
plomas o às seguintes condições gerais o especiais :

L." Entrar na Caixa GoraI de Depósitos, no prazo do
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quuntia de 200:$, impor tancla da caução definitiva arbitrada;
2. a a) Não poderá fabricar pólvora, ncui mesruo n. neccss.iria pura os artifícios
pirotécnicos
que manufacturar;
b) Não poderá ter em dopósiro ou cm laboração mais
do 20 quilogramas
do substâncias
cxplosivas ;
,c) Não poderá em progur nem tor cm depósito dina-

míto ;

3. a Não comoçm- a laborar o funcionar sem ter permisSil? dada, por escrito, pelo administrador
do concelho
ou bairro, proco(h'n(10 auto dr vistoria feita pelo inspector do matcrínl do guerra, ou por deleaado seu, a roque.
rimcnto do interessado ;
o
R
sem prévia
4. Não efectuar a cessão ou transferência
autorização
do Governo;
.
8
5. Aceitar a visita orJiuáriu
ou cxtrnordinária
do
-oficial de artilharia inspector, ou do seu delegado, o bem
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assim a do engenheiro
chefe da circunscrição
dos serviços técnicos da indústria, permitindo-lhes
que examinem
as condições da instalação,
verifiquem a produção da fábrica e procedam às pesquisas que lhes forem superiormente ordenadas;
6." Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando às autoridades,
tribunais, funcionários
e mais pessoas
a quem o conhecimento
dêste alvará
competir que o cumpram
e gnardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente
como nêle 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 vai por mim ~sinado e selado com
o sêlo da República Portuguesa
e com o de verba.
Paços do Govêrno da República, 29 de Abril de 1927.O Ministro do Comércio e Comunicações,
Júlio Céear de

Carvalho Teixeira.

Miuistério do Co:uérrio e ComuuirJçó"s- Direcção Geral dts Iadústrias
Smiço das subslâucias eXJllosivas
Alvará de licença

n.· 195

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações, aos que õste alvará de licença virem, que, atendendo ao que foi representado
por Nuno Nogueira, proprietário,
residente
em Cusuis de S. Brás, freguesia da
Romeira,
concelho e distrito de Santarém,
pedindo licença para montar uma fábrica pirotócuica, destinada ao
fabrico do fogos de artifício piro técnicos e fogos corados e bem assim ao fabrico do pólvora, numa sua propriedade situada no referido lugar e freguesia ;
Vista a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar de 29 de Fevereiro
de 1916;
Visto o parecer da comissão dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas us formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Nuno Nogueira a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica,
nos termos do artigo 11.0 do decreto n." 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916, no lugar de Casais de S. Brás, freguesia da Romeira, concelho e distrito do ;:;antarém, ficando o concessionário
obrigado
ao disposto nos ci-

V Série
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tados diplomas e às seguintes condições gerais e especiais:
11
1. Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
de 200t$, importância da caução definitiva arbitrada;
2.& a) Não poderá ter em depósito mais de 50 quilogramas de fogos de artifício corados e foguetes;
b) Não poderá fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para os artifícios pirotécnicos que manufactnrnr ;
c) Não poderá empregar nem ter em depósito dinamite;
3." Não começar a laborar e funcionar sem ter permissão dada por escrito pelo administrador do eoncelho
ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector do material de guerra, ou por delegado seu, a requerimento do interessado;
a
4. Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia
autorização
do Govêrno;
5. a Aceitar a visita ordinária ou extraordinária do oficial de artilharia inspector, ou do seu delegado; e bem
assim a do engenheiro chefe da circunscrição dos serviços técnicos da indústria, permitindo-lhes que examinem
as condições da inetalaçho,
verifiquem a produção da
fábrica e procedam às pesquisas que lhes forem superiormente ordenadas;
6." Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo quo mando às autoridades, tribunais, funcionários e mais pessoas a quem o conhecimento dêste alvará
competir que o cumpram e guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
J~~,por firmeza do que dito é, lhe mandei passar O
presente alvará, o qual vai por mim assinado e selado
com o sêlo da República Portuguesa e com o do verba.
Paços do Govêrno da República, 5 de Abril de
1927.-JÚlio
César de Carvalho Teixeira,

!Iillislério do Comércio e Comuoicações- Direc~áo Geral das Indúslrias
Smiço das substAncias explosivas
Alvará de licença n.' 196

Faço

saber, como Ministro do Comércio e Comunica.
aos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao que foi representado por José Maria Gaspar &.
ções,
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Domingos Pereira,
pedindo licença para instalarem
uma.
oficina, nos termos do artigo 11.° do decreto D.O 2:241,
de 29 de Fevereiro
de 1916, no Casal das Cruzes, freguesia de S. Sebastião da Pedreira, 3.° bairro de Lisboa;
Vista a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar
de 29 do Fevereiro
de 1916;
Visto o parecer da comissão dos explosivos;
Considerando
estarem
preenchidas
todas as formali-dades que as leis exigem:
Hei por bem conceder
aos ditos José Maria Gaspar
& Domingos Pereira a licença parn. a inatalaeão do uma
oficina pirotócnica,
nos termos do artigo 11.0 do decreto
n.? 2:241, de 29 de Fevereiro do H)16, no Casal das
Cruzes, freguesia de S. Sebastião da Pedreira, 3. o bairro
de Lisboa,
ficando os concessiouários
obrigados
ao d posto nos citados diplomas e às seguintes condiçõos gerais e especiais:

La Entrarem na Caixa Geral 11eDepósitos,
no prazo
do trinta
dias, a contar <la dutu dêato alvará, com a
q uantiu elo 200~, importância
da caução deli ni tiva arbitrada ;
2. a a) Não poderão fabricar
pólvora,
nem mesmo a
necessária
para os artifícios pirotócuicos
que mnuulacrurarem ;
b) Não poderão ter em depósito ou em luborução mais
de 20 quilogramas
de substâncias
oxplosivas ;
c) Nilo poderão ompl'egar nem ter cm depósito dinami te ;
3. II Não comoçarcm
fi laborar
e funcionar som torem
permissão
dada por escrito pelo admiuistrador
do concelho ou bairro,
precedendo
auto do vistorio. feita P lo
inspector
do material de guerra, ou por delegado sou, a
requerimento
dos intorcssados ;
4.:1 Não efectuarem
fi cessão
ou truusforõncia
sem próvia autorizução
do Govêruo;
5.11 Acoitarem
a visita ordinária 0\1 oxtrnordinárin
do
oficial do artilharia
inspector,
ou do sou dclogadn, o h fi
assim a do ongouhclro chefe da circunscrição
dos servíços técnicos da indústria,
permitindo-lhos
que oxumin nn
as condições da instalacãc,
voriflquom a produção da fábrica e procodam às posquisas quo lhos forem superiormente ordenadas;
G.a Não efectuarem trabalho nocturno.
Polo que mundo às autoridades,
tribunais,
funcioná-
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rios o mais pessoas a quem o conhecimento
dêste alvará competir quo o cumpram o guardem e o façam cumprir e guardar
tam inteirumento
como n010 so contém.
Não pagaram
direitos de mercê por os não deverem.
E, por firmeza do que dito ó, lhes mandei passar o
presente
alvará,
o qual vai por mim assinado o selado
com o solo da República Portuguesa
e com o de verba.
Paços do Govõruo da República, j de Abril de 1027.O Ministro do Oomércio c Comunicações,
Júlio César de

Cal'wlllO Teixeira.
Ministério do Comérrio e Cnmunirações- Uirecção Geral das Io'úslrias
Sen içQ das substãntias 1'\1110 'i\aS
Alvará de licença

n.O 197

como Miuistro do Comércio o Comunicaõste alvará de Iiconça virem, que, atendendo ao que foi representado
por ...\.ntónio 'I'orrão, proprietário o comorciautc,
rosíd. ato na cidade da Covilhã,
pedindo liceucn pura estabelecer
u mn fAbrica plrotócuica,
destiuadu ao fabrico c confecção de fogos de artifício pirotócnicos 0 fogos corados, podendo tarubóm fabricar os
corpos
xplosivos prcci 'o para estes produtos, no lugar
de Arjavelhn j
Vista fi lei do 24 do Maio de 1902 e o decreto regulamentar de 20 de Fevereiro do 1916;
Visto o parecer da cernis ião dos .xploslvo
;
Consideruurlo
e 'tarem preenchidas
todas as formalidades que as leis exigem:
Faço

saber,

ções, aos que

Ilei por bom conceder
ao dito António Torrão
a licença para fi instulação de uma fúbrica pirotécnica,
nos
termos do urtigo 10.° do decr .to n." 2::?41, de 20 de Fevereiro de 101G, no lugar do Arjavelha,
freguesia do
S- :\Iartinho da
ovilhil, cone 'lho da Oovilhã, distrito de
Castelo Era.uco, ficando o conce sionário obrigado ao dispo.sto nos cl~a~io:-; diplomas
e à 'cguilltes condições gerais e ospecuus :
1.a Entrar na Caixa G ral de De1'6 itos, no prazo de
trinta dias, a contar da data llê~t alvuri\, com a quantia
de 4005, importância
da cuuc:lI.o detinitin
arbitrada;
destinados à
2.11 a) ó poderá fabricar o e."plosivo
con~ cção dos fogos de artifício qlle manufacturar,
não
lho sendo permitida a. vonda dos m 'mos o."ploi:\i\'os;
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b) Nilo poderá empregar nem ter cm depósito dinamite;
3.& Não começar a laborar o funcionar sem ter permissão dada por escrito pelo ndministrador do concelho
ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector do material de guprra, ou por delegado seu, a requerimeuto do interessado;
4.a Não efectuar a cessão ou transferência sem próvia autorização do Govêrno;
5. a Aceitar a visita ordinária e extraordinária do oficial do artilharia inspector, ou do seu dologado, e bem
assim a do engenheiro chefe da circunscrição dos servi-ços técnicos da indústria, permitindo-lhos que examinem
as condições da instalação, verifiquem a produção da fábrica e procedam às pesquisas que lhes forem superiormento ordcnadas ;
6. a N 110 efectuar trabalho nocturno.
Polo que mando às autoridades, tribunais, funcionários c mais pessoas a quem o couhocimonto dêste alvará
competir que o cumpram o gunrdom e o façam cumprir e guardar tam inteiramente como nõle se contém.
Não pa~ou direitos do mercê por os n110dever.
E, por firmeza do quo dito é, lho mandei passar o presento alvará, o qual vai por mim assinado e selado com
o selo da República Portuguesa e com o d verba.
Paços do Govêrno da República, 29 de Abril do 1927.Júlio César de Carvalho Teixeira.

llini térie do Comircio e Comunicações-Di recçã~ Gtral das ln ,Iúslrias
Sen iço das subslâncias 61plosim
Alvará de licença n.O 199
Faço sabor, como Ministro do Comércio e Comunicações, aOS que êste alvará de lic nça virem, que, atendendo ao que foi representado por Joaquim Lop s Pires,
proprietário, residente na cidade do Portalegre, pedindo
Iicença para a construção do um paiol para dinamite ou
chodite, e respectivas cápsulas, no sitio do Monte ancolo, freguesia do Fortios, concelho e distrito de rortalegro ;

1.· Série
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Vista a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar do 29 do Fevereiro
de 1916;
Visto o parecer da comissão dos explosivos;
Considerando
estarem
proeuchidas
todas as formalidades quo as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Joaquim Lopes Pires
a licença para a instalação de um paiol para dinamite
e chedite e respectivas
cápsulas, nos termos do artigo
12.' do decreto n.? 2:2·U, de 29 de Fevereiro de 1916,
no sítio de Monte Cancelo, freguesia
do Fortios, concelho e distrito
de Portalegre, ficando o concessionário
obrigado ao disposto nos citados diplomas e às seguintes
condições gerais e especiais:

1.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
de 6006, importância
da caução definitiva arbitrada;
2,· a) O sobrado do paiol devorá SOl' de formigão ou
ladrilho e o telhado de telha ordinána
de tipo Marselha
ou urdósia ;
b) Deverão
plantar-se
e conservar-se
em volta do
paiol quatro ou mais árvores ;
c) Não poderá armazenar no paiol mais de 450 quilogramas de dinamite ou chedite ;
di Não poderá vender a dinamite ou cbedite que armuzvnar
no paiol em qunnto não se habilitar com a licenca exigida pelo § 1." do artigo 109.0 do decreto
n.? 2:241 ;
'3,a Não começar a laborar e funcionar sem ter permissão dada por escrito pelo administrador
do concelho ou
bairro, precedendo
auto de vistoria feita pelo inspector
do material de guerra, ou por delegado seu, a requerimente do interessado;
4.& Não efectuar a cessão ou transferência
sem prévia
autorização
do Governo:
a
5. ACflitar a visita ordinária
ou extraordinária
do oficial. de artilharia
inspector,
ou do sou delegado, O bom
aSSIm a do engenheiro
chefe da circunscrição
dos sorviços técnicos da indústria.
pcrmítindo. lhes que examinem
as condições da instalação o procedam às pesquisas que
ThOR forem superiormentC'
ordenadas.
a
6. Não efectuar trabalho nocturn~.
Pelo que mando
rios o mais pessoas

às autoridados
tribunais,
funcionáa quem o conhecimento dOste alvará
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competir que o cumpram e guardem o o façam cumprir e guardar tam inteiramente como nêle 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 vai por mim assinado e selado com
o sêlo da República Portuguesa e com o do verba.
Paços do Govõruo da República, 22 de Abril de
1927. - Júlio César de Carvalho Teixeira.

4. 0_ Detel'mina~ões
Ministério da Guerra - Reparli~10 do Gabinete
I) Considerando a urgente necessidade de regular a
organização e funcionamento do Serviço de Propriedades
e Obras Militares a que se refere a base 1G.a constante
do decreto n." 11:856, do 5 de Julho de 1926, que reorganizou o oxército ;
Tendo em atenção o disposto nos decretos n.OS 12:017
e 12:161, respectivamente de 2 e 21 de Agosto de 1926 :
Que a partir do 10 do corrente se obs irve, provisoriamente, o que abaixo se prescreve sõbro :
Organização

e funcionamento
do Serviço de Propriedades
e Obras Militares
I - Organização geral do Serviço

1.° O Serviço de Propriedades o Obras Militare é
executado sob a suporintendõnein
técnica da Direcção da
Arma de Engenharia,
pelo comando de ongcnhariu no
Governo Militar de Lisboa
pelas Direcções elo erviço
do Propricdudos o Obras 'Militares na' 1'(\giÕCls militares
o nos Gcveruos Militares dos Açõro o Mudcira.
As atributcõ s consignadns
nesta orgunizução fi Direcçõos ou dircctoros do Serviço do Propriedades ( Obras
Militares são extonsivns ao comando do cl1gl'uharill do
Governo Militai' do Lisboa ou ao respectivo coumn.lauto.
2.° ~\s Direcções do Serviço do Propriedades o brn
Militares compete:
a) Elaborar os projectos de todas as 001'l\,S do fortificação, incluindo as estradas militares, cm harmonia com
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do defesa, dirigindo o fiscalizando a sua

oxocucão ;
b) Projectar, dirigir e fiscalizar as altoraçõos ou reparações das fortificações
e estradas militares da respectiva área e proceder à sua consrrvaç~ão;
c) Projectar, dirigir e fiscalizar a construção
de novos
quartóis Oll outros cdiflcios militaros da respectiva
área,

mesmo quo não estejam sob ti. jurisdição do respectivo
goyernador ou cornaudanto do região ;
d) Projectar, dirigir e flscalizar as obras do conservação, rcparução
ou al terução nos edifícios da respectiva
área, mesmo que não estejam ~ob a jur-isdição do rospoctivo governador ou comaudnnto do região;
e) Fiscalizar as servidões militares;
f) Reulizar o cadastro e a guarda das propriedades e
monumentos militares.

II - Pessoal das Dirc<'ções do Senlço
c Obras l\lilitnres

3.° O po sonl permanente do cornan.lo <l ongenhm-ia
Di),L'cc,:Õ0S do Serviço de Propriedades
e Obras :\Ii-

das
litaros
e

de Proprledndes

Ó

o
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4. o Os cargos referidos no quadro do número anterior
serão exercidos:
Comandante de engenharia, por um coronel de engenharia.
Directores, por oficiais superiores de engenharia.
Sub-directores, por tenentes-coronéis ou majores de
engenharia.
Chefes de secção, por capitães ou tenentes de engenharia.
Chefes de secretaria, por um oficial superior do qnadro auxiliar dos serviços de engenharia no comando de
engenharia o por capitães ou tenentes do mesmo quadro
nas regiões.
.
Secretário-tesoureiro
do conselho administrativo do
.comando de engenharia, por um capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia.
Adjuntos, por capitães ou subalternos do quadro da
reserva de qualquer arma.
Caserneiros, por oficiais reformados ou do quadro da
reserva.
Guardas de engenharia, por sargentos reformados.
Fiéis, por cabos ou soldados reformados.
5. o O número de chefes de secção poderá ser olovado
acima do que está fixado no quadro, se necessidades urgentps do serviço o exigirem, sob proposta do director
da arma.
6. o Os sargentos condutores de obras militares serão
sargentos de qualquer arma ou serviço habilitados com
um curso elementar de construções civis. Estes sargentos desempenharão também as funções de arnanuenses e
serão considerados supranumerários nas respectivas unidades, per onde continuarão a receber os seus vencimentos, sendo-lhes abonadas, pelos fundos destinados às
obras militares, as gratificações especiais que lhes forem
fixadas.
O número de sargentos condutores de obras militares
poderá ser elevado acima do que está fixado no quadro,
-se necesaidades urgentes do serviço o exigirem, sob proposta dos chefes do Serviço de Propriedades e Obras
Militares.
7.0 Em cada obra haverá um sargento apontador, com
as atributções consignadas no regulamento do Serviço de
Propriedades e Obras Militares, nomeado para êste cargo,
por proposta dos chefes do Serviço de Propriedades e
Obras Militares, de entre os sargentos da respectiva
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guarnição. Estes sargentos serão de qualquer arma e
emquanto estiverem prestando o serviço de apontadores serão consi lerados em diligência na respectiva Direcção do Serviço de ProPl'iedades e Obras Militares,
vencendo pela sua unidade e tendo a gratificação especial
que fõr estabelecida, a qual será abonada pelos fundos
destinados às obras militares.
8. o Os serventes serão soldados que não se contarão
no efectivo permanente das respectivas unidades, mas
pelas quais serão abonados dos seus vencimentos.
9. o Fica por esta forma alterada a composição do comando de engenharia do Govêrno Militar de Lisboa
prescrita na circular n. o 56, de 22 de Outubro de 1926.
III - .Atribuições do pessoal do Serviço de Propriedades
e ObrAS Militares e funcionamento do serviço

10. o Os directores do Serviço de Propriedades o Obras
Militares dependem, em assuntos técnicos, do director da
arma de engenharia e em todos os restantes do respectivo governador militar ou comandante de região, competindo-Ihes:

a) Dirigir e fiscalizar todos os serviços a cargo da
respectiva direcção;
b\ Apreciar todos os projectos de obras elaborados na
direcção, remetendo-os, depois de aprovados, à Direcção
da Arma de Engenharia'
. c) ~~torizar,
dentro 'da verba que fõr posta.à sua
dlsposIçao, obras urgentes e de pequena importância .
.1.1. o O director do Serviço de Propriedades e Obras
MIhtares no comando militar da Madeira exerce também
as funções dos chefes de secção.
12. o Os sub-directores do comando de engenharia do
Govêrno Militar de Lisboa coadjuvam o respectivo comandante nos serviços a seu cargo.
13. o Compete aos chefes de secção:
a) Projectar, dirigir e fiscalizar as obras da respectiva área;
b) Intervir na fiscalização das servidões militares e no
cadastro e guarda das propriedades militares, quando
lhes fõr determinado.
0

14. A_o chefe de secretaria compete todo o serviço
de expedIente da respectiva direcção.
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Nas Dirccçõ 'S do Serviço de Propri dad
o Ohrn: ~Iilitares
dos comandos
militaree
dos AC;OI'l!s e Mudcira
exerce também as fUllC;Õl'S rl clu fn d ZOna,
15,0 A adruinistrução
dos fundos destinados a obra
militares
ordenada
pelo Ministério
da GUOI'rn, !o;C'rú
normalrnr-utu
cercida pulo conselhos
ndtninistrutivot
das uuidudos ou ostahelocintcutos
militare
olHII' a ohrns
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no tcrmot do disposto no artigo 5:?,o do
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18.0 Um d '" adjuntos terá pnr ticulurm nte fi s u caro o fi sunto. 1'0 .peltunto
ao' monumentos militares da
r po tiva {ln a.
n a. suntot r ilativo no monumento: militar s do
País serão centralizado"
junto do director da arma ele
ng uharia, por um coronel de ngeuharia
do quadro
la re irva.
19.0 O outro adjunto terá c pecialmente n cu cargo
a verificação da conta
corr -ntc da obra: qu , pura
esse fim. erão rem tida pelos coo' lhos admini trativos
o rcnt - à r p ctiva Direcção do
erviço do Propriedac e bras :Militare .
20.0 O . argonto condutore
do obras públicas exerem junto da dire çll.o da obras a funçõe
que lhos
for 111 d siznadas
no regulam nto do erviço do Propriedad s Obr:
Militur -s c ainda a de do enhadores
.amanu n is.
21. o O ca rn iro , guarda
fiéi dr engen hnriu torão a eu care» a guarda da' propri dudes militare: que
lhe for m (li tribuída • incumbindo também aos guardas
fiéi o ncargo do dr-pó ito d mat -riai para obra ,
oh ti. dir 'c~ o do eh f do eeção.
22.0 Em todo o r tnnt funcionamento
do erviço de
Propriedud
Obra
lilitares continuar- ( há a oh rvar a prc criçõ
da nota-circular
n." 3:
,do 17 d
Dezembro
do 192H da 2.& I opartiç: o da 2.& Direcção
-Gornl d tt liui tório,
do d r to n.O 1:3:547, de ...5
e Mar~o de 1927_
I
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1926, P: 164), só sejam fornecidos dentro dos primeiros
noventa
dias após o despacho que concedeu a licença
correspondente;
passado êste prazo deverá ser considerado caducado
o dito despacho
e pedir o interessado
nova licença.
linistério ~a Guerra- 2. a DirecçãoGeral- 2. a Reparbçào
Xl I) Qne para simplificar o tr-abalho de escr ver os
títulos das vári as ouras, em g"ol'ul bastante extensos, o
para evitar confusões
provenientes
do facto de par'a o
mesmo edifício aparecerem
obras com títulos seu olhantes, todas ns obras passarão a ser numeradas,
logo que
seja recebida a primeira ordem para a sua execução,
realizando-se
tal numeração no comando de engenharia.
do Govêrno Militar de Lisboa e nas Direcções do Serviço de Propriedades
e Obras Militares.
Essa numeração passará a indicar a obra em todos os
documentos e registos, constando
do número da ordem,
seguido do ano em que foi autorizada a execução da obra
e da designação
do edifício onde a obra terá lugar.
Assim; por exemplo, 453/192i (Quartel de Campolide)
indicará uma obra a efectuar no quartel de Campolidc,
autorizada
em 1921 e que neste ano recebeu o número
ce ordem 453. Esta numeração
de ordem será renovada
todos os anos. A nota de remessa do orçamento da obra
ao Ministério da Guerra,
o referido orçamento e o primeiro documento
da despesa de cada obra terão, além
da designação
indicada, o título completo da obra e em
cuja redacção
já não terá de haver a preocupação
da
concisão, causa às vezes de futuras confusões.

llinistério da Guerra- 2.a Direcção Geral- 5.a Repartição
XIII) Que dos saldos positivos
do fundo de tratamento, resultantes
da liquidação de contas de cada ano
económico,
sejam entregues
na Direcção do Sorvi<;o de
Saúde, com destino ao fundo da sua biblioteca, pelo Hospital Militar Principal,
pelos hospitais regionais e pelos
hospitais auxiliares 5 por cento dos ditos saldos e pelos
restantes hospitais 3 por cento.
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XIV) Em aditamento à circular n. ° 8 desta Repartição, de 2 de Fevereiro último, observe-se o seguinte:
0

1. Que os bilhetes de assinatura em caminho de ferro
requisitados para os oficiais e sargentos que, prestando
serviço nas unidades ou estabelecimentos militares aquartelados nesta cidade, residam nos seus arredores devem
de futuro ser requisitados directamente pelos interessados nas respectivas estações e por êles pagos, continuando a ser-lhes feito o abono das respectivas importâncias pela forma indicada na referida circular, devendo
ter-se em atenção o que a esta Repartição foi comunicado
pela Direcção Geral da O. P. em seu ofício n." 1:424D. B. S., de 4 do corrente, que a seguir se transcreve:
« •••
que os interessados devem preencher nas esta.
ções de caminhos de ferro as respectivas requisições,
pagando nessa ocasião 22t$, correspondente ao depósito,
e, no acto de receberem os bilhetes, a importância correspondente ao custo dos mesmos bilhetes».
0

2. Que unicamente serão requisitados por intermédio
desta Repartição os bilhetes de assinatura para os oficiais que prestem serviço nas unidades aquarteladas na
área do seu extinto campo entrincheirado e bem assim
nas que sejam dependentes da Direcção da Arma de
Aeronáutica Militar, para o que as respectivas requisições deverão ser feitas até o dia 22 de cada mês.
3. ° Que os oficiais e sargentos a quem tenham sido
feitos abonos para pagamento de oilhetes de assinatura
em caminhos de ferro, oquando se dê a circun~t~ncia. de
terem de transitar do da Guerra para outros Ministérios,
devem entregar nos conselhos administrativos das unidadEls a qU0 deixam de pertencer as importâncias dos
abonos referidos de que ainda sejam devedores.
(Oircular n.? 28, de 11 de Abril de 1927).

XV) Que fica sem efeito a circular n.? 6,
Janeoiro do corrente ano, desta Direcção Geral,
to, continuando em vigor o decreto n.? 12:700,
Novembro de 1926, publicado no Diário do

de 26 d.
porquande 20 de
';-vvêrno
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n.? 260, La série, do referido ano, que manda fazer entrega das importâncias
do imposto de sêlo por meio de
guias em duplicado,
deve ser observado o que a Ropartição de Finanças
da Direcção
Geral
da Fazenda
Pública,
em seu ofício de 8 do corrente
(processo
n. ° 5:976, livro 97), transmite em circular que se transcreve:
«Aos Srs. directores
de Finanças nos distritos do continente da República e ilhas adjaeentesv-cQueira V. S.a
exigir que nas repartições
concelhias autentiquem
as assinaturas
dos respectivos
chefes o dos tesoureiros da Fazenda Pública
com o sêlo em branco cm uso naquelas
repartições
em todos os recibos passados em guias ou
documentos
por virtude
de disposições
posteriores
às
instruções
aprovadas
pelo decreto n.? 3:170, de 1 de
Jnnho de 1917, e que tenham dispensado o recibo modolo n»,
(Üircular

n. ° 29, de 16 de Abril

de 1927).

XVI) Constando
que estão a fazer-se abonos contrariamente
no disposto nas circulares
n.OS 12 e 15, de 23
a
e 24 do Fevereiro último, da 5. Repartição
desta Direcção Geral,
OA
abonos estabelecidos
pelas mesmas
circulares
unicamente
beneficiam os militares
quo nos
precisos
termos das mesmas circulares
tomaram parto
nas operações,
quer fazendo
parto
do fõrçns,
quer
isolados,
que para tal fim tenham saído dos seus quar-

téis.

(Circular

n. o 30,

tll\ 18 d. Abril de 1927).

XVII) Que o subsídio de família a que se refere o
decreto n. o 13:170, de Ir) de Fevereiro
último, deve ser
. abonado
a todas as praças convocadas,
mesmo àquelas
quo, em virtude do ordem superior, passaram
posteriorment
1\0 quadro
permanente
das unidades para completo efectivo,
(Circular

n.? 31, do 19 de Abril

de

1927).
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XVIII) Que ficam suspensos até nova 'ordem os abonos a que se refere a circular n. o 10 da 5. a Repartição
desta Direcção Geral, de 18 de Fevereiro do corrente
ano, e que cessa desde 1 de Maio próximo futuro o abono
da gratificat:ão de guarnição a que se refere a circular
n.? 12 da mesma Repartição, de 23 de Fevereiro último.
(Circular n.? 32, de 28 de Abril de 1927).

XIX) Que os fornecimentos feitos pelas oficinas gerais de fardamento e calçado e a que se referem os ar0
0
tigos 15. e 16. das instruções para o serviço de fardamento, publicadas na Ordem do Exércz·to n." 14, 1.a série, de 1920, abranjam os artigos de vestuário e de
arranjo doméstico de que as famílias dos oficiais careçam.
(Circular n.? 33, de 28 de Abril de 1927).

XX) Que, a partir do dia 1 do próximo mõs de "Maio,
o limite máximo de despesa a fazer com a alimentação
em género, excluindo ti. ração de pão, seja de 2{J70 por
dia e por praça.
(Circular n. o 34, de 29 de Abril de 1927).

XXI) Que, de futuro, as unidades e estabelocimentos
~jlita),flR que tõrn d(~submetor à verificação desta Rcpart1\,1\0 contas m/I) fac:am constar da receita das mesmas
todos os títulos Submetidos a processo, embora na desposa menCIOnem M importâncias dos qut'\ ainda não tiverem Rido recobidos,
fnzcndo menção des tas somente na
receita das mesmas contas quando de facto forem rOO&'
bidas,
(Circular n," 35, de ó de Maio de 1927).
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linistério da Guern- 3.& DireeçlioGenl- Estado Ilaior do Exército
5. a Repartição
XXII)

Regulamento dos «records» nacionais de tiro

(Aprovado pela Direcçllo da Arma de InfantarlaDespacho de 3 de Dezembro de 19l!6)

Disposições gerais
Artigo 1.0 A Federação do Tiro Nacional Português
institui, desde 1 de Janeiro de 1927, os seguintes records nacionais de tiro:
I-"Records»

nacionais de tiro com arma de guerra

Espingarda - 300 metros e 200 metros.
Pistola ou revólver-25
metros.
I1-«RecordslJ

nacionais de tiro com arma livre

Espingarda - 300 metros e 200 metros.
Pistola ou revólver50 metros.
Carabinas -50
metros, 15 metros (adultos), 15 metros (menores de 17 anos e senhoras).
Art. 2.0 Os recorde podem ser tentados por qualquer
atirador filiado na F. T. N. P., tantas vezes quantas
queira, em qualquer carreira de tiro oficialmente instituída.
Art. 3.0 O tiro deverá ser executado no mesmo dia
e perante duas testemunhas e o director da carreira de
tiro (ou oficial seu delegado), que atestem a sinceridade
do tiro, distância a que foi executado e a satisfação das
demais condições exigidas pelo regulamento especial do
respectivo recordo
Art. 4.° O tiro será executado sõbre alvos numerados
e assinados pelas testemunhas, devendo constar do boletim de tiro os números daqueles. Os alvos e boletins
especiais para registo do tiro serão fornecidos pela Federação às sociedades de tiro que os requisitarem, ao
preço que fõr estabelecido conforme o seu custo.
Os boletins, depois de preenchidos. e os alvos, depois
de conferidos, serão entregues na secretaria da respectiva carreira de tiro, que os enviará à F. T. N. P., num
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prnzo não superior a cinco dias, exceptuando-se a de
Lisboa, junto da qual funciona a Federação.
Art.
o As provas podem ser anuladas em qualquer
altura da sua execução, sempre que o atirador o declare,
sem prejuízo do disposto no artigo 14.0
Art. 6.0 Para cada uma das provas designadas no artigo 1.0 são instituídas duas espécies de recorda: record
periódico e o permanente.
Art. 7.0 Para cada categoria ou prova não será homologado nenhum record cuja soma total de pontos seja
inferior ao limite mínimo adiante fixado.
Art. 8.0 O record periódico da categoria respectiva
pertencerá ao atirador que realizar o maior número de
pontos dentro das condições regulamentares, devendo o
seu nome ser inscrito no quadro de honra da carreira
de tiro onde íôr realizado o recordo
O record permanente pertencerá ao atirador que realizar o maior número de pontos a partir da iniciação
destas provas, devendo o seu nome ser incrito no quadro de honra de todas as carreiras de tiro do País,
sendo, porém, inscrito como record de cada ano, no quadro de honra da respectiva carreira de tiro. o melhor
resultado obtido no período que decorrer de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro dêsse ano.
Art. 9.0 Para bater um record periódico ou permanente é preciso realizar um número de pontos superior
ao do record estabelecido até essa ocasião.
Se dois atiradores realizarem o mesmo total de pontos e no mesmo dia, o reeord será atribuído ao que tiver
terminado primeiro a prova.
Art. 10.0 O reeord periódico não pode ser detido pelo
I?esmo atirador durante mais de quatro meses consecutivos.
Quando um atirador não fõr batido durante êste prazo,
ser-lhe há concedida a insígnia de bronze da F. T. N. P.
(a não ser que já a possua pelo mesmo motivo) e ore.
eord voltará automàticamente
ao seu ponto de partida.
O atirador que conseguir deter o record periódico durante dois ou três períodos consecutivos receber~, respectivamente, a insígnia de prata ou de oermeil da F.
~. N. P., a não ser que já as possua pelo mesmo motivo.
Art. 11.0 O atirador que detiver o record permanente
no dia ~1 de Dezembro do ano em que o mesmo fõr estabelecIdo receberá :lo insígnia de ouro da F. T. N. P.,
ô,

772

ORDEM DO EX!RCITO N.o 6

==---- -------

1." Série

com a inscrição do aeu record, a não ser que já a P1)8sua pelo mesmo motivo.
Art. 12.0 O record permanente
conta também
como
periódico
durante os quatros meses que se seguirem ao
seu estabelecimento.
Art. 13.0 O atirador que conseguir o melhor resultado
no período que decorre do 1 de Janeiro a 31 de Dezembro receberá
uma insígnia especial do »ermeii (a não
ser que já a possua "pelo mesmo motivo), se polo mesmo
resultado não tiver direito à. insígnia de ouro.
Art. 14. o Nas provas com espingarda
de guerra e livre os resultados
obtidos nas diferentes posições contarão para. o record da respectiva posição (mesmo que
a prova não tenha sido completada), desde que nessa
posição tenha sido executada
a série completa e o número de "pontos obtido seja superior ao record até então
estabelecido,
ou, no seu inicio, não inferior ao limito mínimo adiante fixado,
Ao atirador que obtiver o' record de "posição será concedida uma insígnia adequada e do correspondente
metal e feita a inscrição
do seu nome nos quadros de
honra, nas condições estabelecidas
para os recorde periódico e permanente.
Art. 15.0 Aos primeiros
classificados
nos campeonatos de Portugal
com espingarda
de guerra, pistola e carabina de precisão o na "prova «Genoral Gomos Freire»
dos actuais concurso
nacionais de tiro, 0\1' nas flUO, com
organiznçl\o
idêntica, as venham substituir
em futuros
concursos,
será homologado
o respectivo
record, nos
termos do presente regulamento,
excluída a condição do
tempo de duração das provas.
.
Art. 16.0 Ao atirador a quem já tenha sido concedida
qualquer das insígnias da F. T. N. P. e obtenha do novo
direito à. mesma insígnia sorá concedida uma placa adaptável àquela, onde se inscreverão
a data da prova e o
resultado MIa obtido.
Art. 17.0 Pum os recorde nacionais o atirador não pagará taxa alguma, ficando a sou cargo somente as munições.
O pagn.mento dns despesas com os alvos, !"ICU trnnsporte, ete., fica a cargo das sociodados elo tiro, tendo
estas a liberdade
de as cobrar dos conCOrJ'OI1tC'SSOtlS
associad os.
Art, 18.0 O quadro de honra será distrlbuldo pela
F. T. N. P. às carreiras de tiro, cujos direetores farão
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todo o possível para que se mantenha em dia e o mano
darão afixar em lugar apropriado e de fácil consulta.
Art. 19.0 Nos casos omissos regulará o disposto no
regulamento geral dos concursos nacionais de tiro, e
qualquer dúvida que se suscite sôbre a aplicação ou interpretação do presente regulamento será resolvida pela
F. T. N. P.
Disposições
I - «Reeerda» naeíeaaís

especiais

de \iro 110marma de guerra

a) - 300 m.etros
Art. 20. v Êste reeord será disputado nas seguintes
condições:
Arma-E. P. 6,ómm m/904 com as seguintes tolerâncias: alça e ponto de mira deriváveis de qualquer sistema, desde que a ranhura e o ponto de mira tenham a
forma regulamentar;
coieeíra e bandoleira de qualquer
modêlo como apoio; gatilho afrouxado até suportar ti.
pressão mínima de 2 quilogramas .
.MuniçfJes - Fornecidas pela carreira. de tiro e pagas
pelo atirador.
Número de tiros e posições - Três séries de 20 tiros,
uma em cada posição regulamentar. E obrigatória a
execução seguida de cada série, sendo, porém, arbitrária a ordem das posições. Descanço (:)tiros de ensaio à
vontade entre as séries, mas em alvos e linhas de tiro
diferentes.
Alvo - Circnlar de 10 zonas; 1 metro de diâmetro;
0,m60 de visual. A cada concorrente é atribuído um cartão
por cada série .
.Marcaçao - Tiro a tiro.
Classificaçllo - Pelo total de pontos obtidos.
Duraçllo màsdma da prova-Três
horas, incluídos o
descanso e tiros de ensaio.
Ponto,. mínimos de partida-Prova completa, 390 pontos; PQSH;:ã? «deitado)', 160; posição «de joelhos», 140
pontos; po lção «de pé», 120 pontos.
b) - 200 metros
Art. 21.0 Êsta record será disputado nas condições do
precedente com as !!eguintes modificaçõell:
Número de tiros (1 plnições - T.rêlil iléri0il de 10 W08,
uma em cada. posição regulamentar.
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de 10 zonas;
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O,m80 de diâmetro;

0,m40 de visual.
Duração máxima da prova - Duas horas, incluídos o
descanso e tiros de ensaio.
Pontos minimos de partida -Prova
completa, 210 pontos; posição «deitado», 85 pontos; posição «de joelhos»,
80 pontos; posição «de pé», 70 pontos.
c) - 25 metros
Art. 22.0 1i:ste record será disputado nas seguintes
condições:
Arma - Pistola ou revólver regulamentar.
lrfunições - A cargo do atirador, podendo ser apresentadas ou adquiridas na linha de tiro.
Número de tiros - Três séries de 10 tiros. Cada série
será executada sem interrupção. Descanso à vontade entre as séries. Tiros de ensaio num máximo de 10, distribuídos à vontade entre as séries, mas em alvo e linha
de tiro diferentes.
Alvo - Circular de 10 zonas; 0,m50 de diâmetro;
0,JD20 de visual. A cada concorrente é atribuído um cartão para cada série.
Marcação - Tiro a tiro.
- Classificaçtlo - Pelo total de pontos obtidos.
,_ Duração máxima da prova - Duas horas, incluídos o
descanso e tiros de ensaio.
Ponto minimo de partida--225
pontos.
Il-

«Records» nacionais de tiro com arma livre

a) - 300 metros
Art. 23.0 Êste record será disputado nas condições do
artigo 20.0 com ali seguintes modificações:
Arma e munições - São admitidas todas as armas e
munições, desde que satisfaçam sob o ponto de vista de
segurança. Proibido o emprêgo de aparelhos de pontaria
providos de vidros ópticos.
Pontos minimos de partida - Prova completa, 450 pontos; posição «deitado», 170 pontos; posição «de joelhos»,
160 pontos; posição «de pé», 140 pontos.
b) -200
metros
Art. 24.0 Êste reeord será disputado nas condições do
artigo 21.0 com as seguintes modificações:
Arma e munições-Cofu.O dispõe o artigo 23.0

ta
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Pontos minimos de partida - Prova completa, 240 pontos' posição «deitado s, 90 pontos; posição «de joelhos»,
85 pontos; posição «de pé», 80 pontos.
c)-50

metros

Art. 25.0 Êste record. será disputado nas condições do
artigo 22.0 com as seguintes modificações:
Armà- Qualquer pistola ou revólver que satisfaça às
condições do segurança. Proibido o emprêgo de aparelho!' de pontaria providos de vidros ,ópticos.
}jflllli~'oes- Livres, a cargo do atirador.
Número de tiro8- Seis séries de 10 tiros. Tiros de ensaio no máximo de 18.
Duração máxima da prova- Três horas, incluídos o
descanso e tiros de ensaio.
Ponto mínimo de partida --460 pontos.
d) - 50 metros
Art. 26.0 Êste reeord. será disputado nus condições do
artigo 25.0 com as seguintes modificações.
Arma- Qualquer carabina de calibre inferior a 6mm,5
que satisfaça às condições de segurança. Proibido o em.
prêgo de aparelhos de pontaria providos de vidros
ópticos.
Número de tiros - Quatro séries de 10 tiros: Descanso
e tiros de ensaio à vontade entre as séries, mas em alvo
e linha de tiro diferentes.
Duração máxima da prova-Duas
horas, incluídos o
descanso e tiros de ensaio.
Ponto minimo de partida-360
pontos.

e) -15

metros (adultos)
0

~rt. 27. .:r;;sterecord será disputado nas condições do
artigo anterIOr com as seguintes modificações:
Alvo- Circular de 10 zonas' om 08 de diâmetro j
om,04 de visual. Quatro alvos no 'mes~o cartão.
, Número de tiros-Dez
séries de 4 tiros, uma série
em cada cartão; um tiro em cada alvo. Descanso à vontade entre as séries. Tiros de ensaio no máximo de 10,
distribuídos à vontade entre as séries mas em alvo e linha de tiro diferentes.
'
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f)-15 metros (menores de 17 anos e senhoras)
Art. 28. o Êste ecord será disputado nas condições do
anterior com a seguinte modificação:
Ponto minimo de partida :-- 300 pontos.

XXIII) Que todas as unidades e estabelecimeutos militares adquiram dois exemplares do livro intitulado Esbõço Ilietôrico do Batalhão de Caçadores n:" 11, mais
tarde reqimenio de caçadores n;" 11 e depois reqimenio
de infantaria n.O 26, da autoria do capitão de infantaria
Rodrigo Alves Pereira, ao preço do 30~ cada exemplar,
acrescido de 213 para porte de correio, devendo a requisição ser feita ao conselho administrativo do regimento
de infantaria n. o 23.
linistério da 6ucrra- 3.a Direcção Ileral- Est;do Iraiol' do Exército
7. a Repartição - Secção de Recrutamento

XXIV) Que, em dditamonto à circular n, o :>6, de 27
de Novembro de 1926, da La Direcção Geral, 3.a Repartição:
1.0 Os comandantes das unidades, em vista das guias
'~\/9 dos mancebos considerados aptos nos termos do artigo 70.0 do regulamento dos serviços de recrutamento,
apurados polas juntas regimentais, deverão formular em
duplicado relações nominais, com indicação da freguesia,
concelho e número de ordem do livro de recrutamento,
que enviarão aos respectivos chefes dos distritos de recrutamento e reserva seguidamente ao último dia da encorporação, a fim de lhes ser distribuído número de matricula. Os chefes dos distritos do recrutamento e reserva, inscrevendo nos livros do recrutamento a actual
colocação das praGas e nas relações os números de matrícula,
devolverão às unidades os duplicados, para
nsses números serem escriturados nas fõlhas de matricula, cadernetas e registos do alterações.
2.0 O número de matrícula dos territoriais alistados
nos termos do decreto n." 2:40G deve ser escriturado
nos livros do recrutamento aos 20 anos, em que so encontram inscritos, sendo o ano aquele que deva ser
dado às praças do contingente a que pertençam.
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XXV)
Quo, por despacho de 4 de Março último, foi
autorizado quo 0::1 oficiais milicianos do artilharia, transferidos para a arma de cavalaria por efeito do decreto
n," 13:0~O, de 2ü de Dezembro de HJ26, e que estejam
abrangidos
pelas diaposiçõm, do decreto n.? 7:823, de 23
do Novembro
de 921, o lei n.? 1:548, de 25 do Fevereiro de ·UJ24, podem requerer o ingresso 110 quadro ospocial dos oficiais milicianos da arrua de cavalaria,
contando-se
o prazo a quP so refere o § 2.° do artigo 1.0
do decreto
H.O
7:823
dosdo a data ela publicação
em
Ordem do E;rército desta determinação,

Jlinistério da Guerra - DJTrcçã~ do Serviço de Administração Militar

4." Reparhçao
XXVI)
Que, emquanto não forem definitivamente
reguladas as gratificac:ões devidas aos cargos criados pela
actual organizução
do exército, devem aos majores comandantes
de batalhões
de recrutas e do batalhão pormanonto ser abonadas
O'ratificnc:õcs como comandante
do batalhão,
e aos capitães desempenhando
o cargo de
adjunto tático ou o do comandante
da formação de comando a gratificação
igual ii. de comaridauto do companhia.
.
(Circular

n.? B, de 6 de Abril

ó.O -

de 1927).

Declarações

1tinistério do Comércio e Comunicações - Dimção Geral das Indústrias
I) Que, nos termos do artigo 39.0 do regulamento
sobre substüncias
explosivas,
aprovado
pelo decreto
n.? 2:~41. de 29 do Fevereiro de HHô, 80 publica quo S.
3
Ex.
o Ministro do Coméreio e Comunicaçõcs , por seu
despacho do 8 do corrente, determinou a caducidade das
licenças concedidas pelos alvarás n. os 1ü9 e 165 a Pedro
Francisco
Xavier de Brito para a instalação do uma fábrica do detonadoras
na Quinta do Cercado, freguesia
do Lavradio,
concelho do Barreiro,
distrito de Setúbal.
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Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
II) Que o regulamento de campanha aprovado por
portaria de 6 de Novembro de 1926 é mandado pôr em
execução a partir de 1 de Junho próximo.

li) Que, a exemplo dos anos anteriores, os comandantes das unidades e demais estabelecimentos militares
deverão estabelecer ou auxiliar a organização de sub-comissões nas diversas localidades para a Festa da Flor
que se realizará em Lisaoa e noutras localidades quando
houver oportunidade, devendo as sub-comissões escolher
um dia de festa ou de. feira para êsse fim.
Os donativos recolhidos pela venda da flor visam,
como se sabe, a auxiliar um fim benemérito, como seja
a manutenção dos postos permanentes e o serviço de
transporte de feridos e doentes pela Cruz Vermelha
Portuguesa.
lini.tério da Gaerra- 3,- Dirttçlo Gml-Es{ado Maior do Elército
5.- Rtpartição
IV) Que se acham publicados os Quadros Sinópticos
Jlistóricos-Lite;'ários de Portugal com os retratos dos
Chefes de Estado e factos notáveis da sua época, obra
patriótica e útil ao preço de 108, devendo os pedidos ser
feitos à livraria Sá da Costa, Largo do Poço Novo, n. 024.

lIinistério da Guerra - Direcçáo da Arma de Cavalaria - 3.a Rtpartição
V) Que a 1.a prova do campeonato de cavalo de
guerra tem lugar no dia 9 de Agosto próximo futuro .
.Abílio .Augusto Valdê« de Passos e Sousa.
Está conforme.
Pelo Cbefe do Estado Maior do Exército,

,q"..{. C

-7--

Q,._ç ";-'?7..-;:?_';:; t.JZ...__..ít.
~.~

MINISTÉRIO

DA GUERR'A

30 DE JUNHO DE 1921

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

c=======================~=================~.,~
Publica-se ao exército

o seguinte:

1.°_ Deeretos
lIillistério da Marinha -Ilrpartição

do Gabinete

Deoreto n.s 11:320

.

Atendendo a que a concessão da medalha de filantropia
c caridade elo Instituto de Socorros fi Náufragos é uma:
maneira indirecta do auxiliar tam benemérita instituição ;
Atendendo a que tal concessão é um incentivo para o
desenvolvimento das roeoitas daquela institurção ;
Atendendo a que desde a criação do Instituto de Socorros a Náufragos
foi sempre mandada averbar essa
concessão na fôlha de assentamentos dos oficiais o cadernetas dos sargentos e praças de ~ar o terra. o portanto autorizado o sou uso;
Atendendo a que pelos regulamentos em vigor não é
possível confundir-se a medalha de filantropia e caridade
com a medalha do salvação;
Atendendo a que os serviços prestados são ropresentados por uma única medalha, com o algarismo indicativo do número dêsscs serviços:
Hei por bom, sob proposta dos Ministros da Guerra
da Marinha e das Colónias, usando da faculdade que me .
confere o 11.°3.° do artigo 47.° da ConstitUIção Política
da República ?ortuguesa, decretar o seguinte:
Artigo 1.0 E restabelecido o uso oficial da medalha do
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filantropia e carídado do Instituto do Socorros a Náufragos.
Art. 2.0 S6 é permitido o uso da medalha que reprosente o grau mais elevado com quo o agraciado tiver
sido recompensado.
Art. 3.0 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Os referidos Ministros assim o tenham entendido e façam executar. Paços do Governo da República, 7 de
Dezembro
de 1925. - MAXUEL TEIXEIRA GOMES - José
Esteves da Conceição Mascarenhas - Fernando Auqusto
Pereira da Silva - Ernesto Maria Vieira da Rocha.

Presi4GtlciilIWliniiltÍriO
Decreto

D.O

13:665

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, hei por bem decretar o seguinte:
Artigo único. E considerado feriado nacional, para todos os efeitos, o dia 28 de Maio de 1927, primeiro aniversário do movimento nacional.
Os Ministros de toêaa as Repa.rtiç~s O façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 2f>. de Maio de 1927.-AN'J1ÓNIÜ' ÓSCAU DE
FRAGOSO CARMONA-Adria7l<O
da (}o'flta ltfacedo-Manuel Roàrigues .nf:ni&r'-.Jodo José Sinel a~ CM'des-Abílio Augusto Valdê» de Pasl608 e Sousa-Jaiine
Afrei:roAntónio Maria de Bettencourt Rodri{fl!te~- Jicliu Clsrcr
de Camolbo Teixma-JoIlo
B~l(}-J()8iÂ.lfr~o M6'Itflelt
de Ma fjftlhl1ts - F~~tJbt,·to .AlVe8 Ptd7"08ll.
lJnislério da Gnerra-Re~o

Ih Gallinel'l!

Deo ... t ....... 13:869

Usando da faculdade que me- confere o n." 2." do artigo 2.9' do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições ;
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.° O a.rtigo 9.° do decreto. n," 13:lrT5, de 00 de
Março de 1921, passa a ter a seguinte :red;acç!o:
Artigo 9.° Os mu.ila.dos e in.v~lW.Q6 do goet'ra flJ.U6
não eumpcnm _ ordem ou inti.m.n.çl1ôrecebidas para
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se al)resontarelll fi junta dentro dos pTttZOSfixados
no artigo 7.°, c que não justifiquem e~SI1falta, perdem todos os vencimentos a que têm direito, a contar do dia cm qu~ rocebcram n ordem ou intirnaç o.
§ 1.0 Para a devida execuçs o do disposto neste
artigo comunicarão
os comandos ao presidente da
junta a data em que os mutilados ou inválidos da
guerra receberam ordem ou intimação para S0 apresentarem, comunicação que será. individual e arquívada no respectivo precesso da junta.
§ 2.0 Decorridos 08 prazos fixados no artigo 7.°
comunicara o presidente aa junta às autoridades
a não apresentação dos interessados, para os efeitos
consignados neste artigo.
§ 3.° Os mutilados e inválidos de guerru que à
data dês te decreto se encontrem com a devida autorização residindo nas colónias farão a na apresentação à junta dentro eloprazo marcado no artigo 7.0,
para O que lhe será abonada uma passagem por
conta do Estado pelos governos coloniais.
Quando desejarem regressar h "Colônia onde se
encontravam, ou a qualquer outra, fá-lo hão inteiramente à sua eusta,
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento
o execução do presente decreto com
força de lei pertencer o compram e façam cumprir e
guardar tum inteiramonto como nêle se contém.
Os • finistros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 26 de ~Iaio do 1927. -ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA- Adriano da Costa Macedo.JfanueZ Rodrigues Júnior-c-Joõo José Sinel de CordelJAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa -- Jaime
.A.fr~ixo - António Maria de Betteneourt Rodrigues..fí:tlw César de Cart;allw Teixeira - :João Belo - José
..Alfredo .Vendes de JIagalMes -Felú1Jerto Ahes Pedrosa.
l1Ii&lérie h ,,",na -Ieparliçil
Deoreto

R.O

lo Gabilt'1e

13:670

I

Considerando que 3. Liga dos Combatentes da Grando
Guerra é uma entidade oficinlm nto reconhecida. pelo
Estado;
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Considerando que o seu fim subsidiar a todos aqueles que, tendo-se batido e sacrificado pela Pátria, se
encontram em precárias condições físicas, materiais ou
morais, forçando-se assim a arrastar uma vida do misérias e sofrimentos sem que o Estado lhes possa minorar
a situação;
Considerando que a mesma Liga dos Combatentes da
Grande Guerra tem no seu estatuto disposições não só
ntlnontes à finalidade anterior, mas ainda a ocorrer humanitàriamente às mais urgentes necessidades de vida
que possam afluir às viúvas, órfãos e pais velhos ou impossibilitados dos combatentes da Grande Guerra e
qUfI, por fõrça dela ou conseqüências resultantes, morreram deixando-os na miséria;
Atendendo a que tais finalidades representam já hoje
para aquela entidade um tal e tam pesado encargo de
pensões e subsidios que, vindo em auxilio da acção do
Estado, êste lhe devo facilitar alguns meios económicos
para a sua realização;
Considerando que todo o cidadão português que ao
exército do País não dê a sua cota. parte de sacrifício
deverá, pelo menos, auxiliar pecuniariamente aqueles que
toda a vida ofereceram em holocausto a êsse sacrifício;
Usando da faculdade que me confore o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Em todas as «ressalvas definiti vass serú
aposta polos mancebos isentados elo serviço militar, e no
momonto da isenção, uma estampilha do valor de 10~,
que será inutilizada pelo chefe dos distritos do recrutamento O reserva.
Art. 2.° Esta estampilha sorá mandada imprimir
por conta da mesma Liga dos Combatentes da Grande
Guerra, som encargos para o Estado.
Art. 3.° A própria Direcção Central da Liga dos
Combatentes da Grande Guerra fica autorizada a fazer
a distriburção dessas estampilhas por todas as tesourarias da Fazenda Pública dos concelhos e bairros, pela
forma adoptada para. o fornecimento dos impressos e
valores selados, sendo os tesoureiros debitados e creditados, em operll~ões de tesouraria, pela importância das
estampilhas recebidas e vendidas, oxnctaznente como o
são por aqueles valores, sob a epígrufo : «Estampilhas
da Liga dos Combatentes da Grande Guerra».
ó
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§ único. Pelo serviço a q uo se refere êste artigo serão
abonauos aos tesoureiros da Fazenda Pública 2 por cento
sõbre o valor das vendas realizadas.
Art. 4.° A Direcção
Geral da Fazenda
Pública passará as ordens de operação
de tesouraria necessárias
para a entrega da percentagem
destinada aos tesoureiros
da Fazenda Pública o da importância
liquida desta despesa 11 Liga dos Combatentos
da Grande Guerra, de
harmonia
com a participação
do saldo da respectiva
conta enviada pela 1.a Repartição
da Direcção Geral da
da Direcção GeContabilidado
Pública à 1.1l Repartição
ral da Fazenda Pública.
Art, 5.° Os directores
de finanças enviarão
à Liga
dos Combatentes
da Grande
Guerra,
até o dia 20 do
mês seguinte àquele em que tenha havido venda dêstes
selos, uma nota das vendas em cada um dos concelhos
do seu distrito.
Art. 6.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto
a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém,
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 26 de Maio de 1927.--ANTÓNIO ÓSCAR DE
CARMONA - Adriano da Costa Macedo - Manuel Rodr/gues Júnior - João José Sinel de CordesAbilio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime Afrel3::0 .António .!tlaria de Bettencourt Rodrigues - Júlio
César de Oarvolho Teixeira - João Belo - José Alfredo
Mendes de Magalhães - Felisberto Alves Pedrosa.

FUAGOSO

Ministério da Guerra - Repartição do Gab nete
Decreto

n.o13:671

Tendo em consideração quo a loi n. o 1:516, de 18 de Dezembro de 1923, não teve cumprimento. porquanto o Instituto do Seguros Sociais Obrigatórios e de Previdência Goral nun~a tomou posso ~o lIl~terial a que a mesma loi aludo;
Oonsíderundo
nada justlticar o estado de abandono em
que o referido
material
se encontra
motivo por que
muito se inutilizou
e do quo resta o' Estado não tira o
devido proveito;
Considerando
ainda que algum do referido material,

\
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quando reparado
e boncficiado dos estragos produzidos
pelo estado de abandono
11 'luo tem sido votado,
ainda
poderá SOl' utilizado;
U sando da faouldade q no me confere o n. ° 2. ° do arde
tigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro
1926, soo proposta dos Ministros de te das as RC'partiQõos:
Ilci por !Jmn do enet 111'., para "\'11101' como lói, o seguinte:
Artigo 1.0 FiC1l. sesn efeito a lei n.? 11:516, do 18 do
Dezembro
de 1923, réentrando
na posso do Ministério
da Guerra o material a que a mesma lei se nefere e que
inicialmente pertencia !1 êsto Minis.téru,ID_
Art. 2.° Fica revogada 11 lcgisl~1.'tb cm contrário,
Determína-sn
portanto a todas as autoridades
a quem
o conheolmento e execução do presente decreto eom fOrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
cerno uêle se contém.
Os Minis tros de todns as Repartições
o façam .impnimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrpo da
Repúbliea,
em 2G de Maio de 1927.-A!rTómo OSCAR
DE F1U.OOSO CARMONA-Ad~iano
da OOBÍa il!acedo-

l,áanuel Rodrifj'/lJes JúniQ,r-Joào Joeé Sinel de C'ordesAbílio Augusto Valdê« de PaSiJ08 e 8oosa-Jaime..Áfrei.
aJO António Maria de Beitencourt Rodrigu8.s- Júlio
César de Carvalho Teiaieira-: João Belo -José Alfredo
",Vendes de J.lftfLgalhaes- Felidberio AlueIS' Pedrosa,
lIini€l{-rio do Inleriar - Jliro\'~úo GeralllnSegurauçil
DeOf'oto

n,O

JláMica

13:740

Tornando-se
indispon ável roünir num só diploma ti.
concernente
a importação,
uso o porto de armas o respectivas
mnniçõos,
bem como a referente
ao
comércio e emprego de explosivos;
Convindo
harmonizar
convenientemento
os preceitos
necessários
à concessão do liceúças de uso o porte do
arma com a idonoidado dos indivíduos
que as solicitem,
por formn que de tal eonccssão resulte !l.iooeficio e não
perigo para a sociodade ;
Convindo ainda restringir,
quante possível, os nbnsos
resultantes
do pClllI.lidade !nsniiciente para crimes de tam
grand~ importância como os que atinja.m .a Beguran~a do
Estado, Jas lnstitulçõ
s, da propriedade
o da vida ou
haveres dos cidadãos;
Usando
da faculdade que mo confere o n. o 2.0 do ar.

legislação
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2.° do decreto D.O 12:740, do 2G do Novembro de1926, sob proposta dos Ministros do todas a~ Roparti?õos:

tico

hei por bem decretar, para valer como lei, o segumto:
Ârti"'o 1.0 Consideram-se,
para os efeitos d ste d creto:
a) Jl'ma-Todo
o mecanismo,
engenho,
objecto
li:
substância que possa SOl' utilizada
pua matar ou ferir
pessoas ou animais, danificar ou destruir- propriedades,
construções,
edificações ou cousa destinada a uso 011
frulção colectiva ou individual;

b) ArIl1amento-.A.s armas, as nas partes componentes, ainda que separadas, o municiamento para armas de
qualquer natureza e todes as matérias primas ou artefactos que possam SOl' aplicados na construção
00 qualquor engenho
de- destruição,
ou no fnnclonameoto
de
qualquer a.:rma.
armamento
de guerra para. os
Art. 2.0 É considerado
efeitos dêstQ decreto :
a) As bocas d fogo de artilharia, morteiros de infantaria, espingardas,
carabinas, ro ólveres, pistolas e qua1quer outro engenho de guerra para. ataque ou defesa,
adoptados nos diversos exércitos de terra e mar, tanto
nacionais como estrangeiros;
b) As munições do tecla a espóeíe pH!I. o aJlrmameIlCO
espeeifieado na alJinea. a) ~
c) Todas as armas portáteis de- calibre igual Ql\l superion a [)'Ilffi e reapeetivae munições, embora não adoptadas em qW<4uer exército;
d) Todos os dispositivoa destinados a. ttunsformar qualquer a.rml\i de eaça em arma de gu rra ;
e) As ospedas, La.nç, s, sabros, sabres-baionetas;
bnio ..
netas o :floretes em uso no exército,
Art~ 3..0 00nsid0.l!mn-8C: armas, perigosas : lliS' bom.baso;
as granadas: <00 mão; os petardosç
qllaisquer
i!:W011lcros contendo matécilli explo&lrVIJI;'08 C{fJ88e-t~te8; as benga1818 00 cavaLo marinho ou de açe-; chnçes ; varapaus
com ch0npo..; moCllS;' boxes; navalhas de poma, com ou
sem mola; pnnhlllis; bengalas
eora ~toqu(\', ()U estoques
simplos; armas com disfarce; EJ.uaisqlle'l'
artigos 01111engenhos que possam pJl'odu~ir alarme matar ou ferir peStiOas
ou animais,. danificar construfÕes: edifi'Cnções, estabelecimentos,. mOlos de trans1"orm OUl EJ:u:aiHquen Clbjeeros <mm
degtino II uso· eu fro'ir;ão w.. oolectivid~_
'-:'::mJ
§ únmo. Silo ÍglW.1Denm
conl'idera®s
CO'IDO' al'DmIl' perigosas, pal"lll Os: efoitos" dêste decreto: qualqOler- insua:monto cortnulteo, eOlItun.<bmte ou perrllrm.ll , e mnd& a
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substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, que sejam intoxieantes, lacrimogéneas ou asfixiantes.
Art. 4.0 É considerado armamento de caça: as armas
de fogo de alma lisa, de um ou dois canos, mesmo que
sejam de calibre superior a 5mm e vulgarmente destinadas a exercícios venatórios, quando não possam ser transformadas em armas de guerra, e bem assim as munições
para essas armas.
Art. 5.0 São consideradas armas de sala: as armas
brancas destinadas a esgrima, as carabinas de sistema
Flobert ou semelhantes, vulgarmente usadas para exercícios permitidos de tiro ao alvo, e ainda as carabinas de
ar comprimido.
Art. 6.0 Silo consideradas armas de ornamentação: as
armas de fogo do qualquer calibre, de forma ou sistema antigo, de escorva ou pederneira, absolutamente
fora de uso ou incapazes de serem utilizadas para
fins de defesa ou ataque ; as armas brancas do modelos
cai dos em desuso; as espadas ou ospadins de antigos
fardamentos civis; as armas artísticas, brancas ou de
fogo de carregar pela bõca, cm desuso, quer em poder
de coleccionadores, quor empregadas na decoração interna de qualquer casa, e ainda as armas gcntílicas.
Art. 7.0 Poderá ser concedida autorização para detenção no domicílio de armas que, pelo sou valor estimativo
ou histórioo, se desejo conservar, quando o seu proprietário o regueira h Direcção Geral da Segurança Pública,
devendo esta ouvir o director do Arsenal do Exército.
Art. 8.0 É considerada matéria oxplosiva para os efeitos dêste decreto: toda a substância q ue sob a acção de
choque, calor, clootricidnde, luz} influência química ou
chama possa desenvolver subitamente volume grande
de gases com produção de efeitos mecânicos.
§ único. Não é aplicável a denominação de matéria
explosiva aos corpos que, embora possam explodir, como
o alcool, o éter, o p0tr6100, o gás de iluminação e hidrocarburetos gazosos, não são habitualmente empregados para obter tais efeitos.
Art. 9.0 l~ considerado absolutamente proibido todo o
armamento previsto neste decreto, com excepção do mencionado nos seus artigos 4.0, 5. o, 6.0 e 7. o e § único do artigo 3.0, e as pis tolas e revól veres a que se reforeo § 2. o
do artigo 40.0 deste decreto, n110podendo ser, portanto,
usado, detido ou transportado, por qualquer pessoa que
a isso não esteja legal e especialmente autorizada.
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Art. 10.0 A classificvção
das armas, armamento
e
oxplosi vos é da excl us~va comp~tên.cla técnica <1? .Arsenal do Exército o exorcidn, com inteira responeubilídnd«,
pelos oficiais de artilharia
seus delegados.
0
Art. 11. A Diroc 'fio GoraI da Segurança. Pública poderá roquisitar
no Arsenul do Exército, pura os efeitos
dêsto decreto e em casos do dúyida, a classificação do
armamento
em poder do qualquer
indi\"ídllo ou colectividade, manuando apresentar
na sedo do dito Arsenal o
referido armamento
ou prolllowndo
que êlo seja examinado in loco, conforme as circunstâncias.
§ único. Se esta classificação
se fizr-r a requerimouto
do interossauo,
ficarão a cargo do me 'mo as despesas a
efectuar.
0
Art. 12. Só
permitida a importação
de armamonto
de guerra,
ou de qualquer arma de fogo, pelo Arsenal
do Exórcito, e só pelo da l\Iarinha quando o armamentn
se destino às tropas de mar.
§ 1.0 As armas de caça poderão ser importadas
pelos
comerciantes
do arruas, mediante permisl'ão da Direcção
Geral da Scguranç:a Pública.
0
§ 2. Incorre na pena de demissão o empregado que
autorizar o despacho contrúl'io ao disposto nesto artigo.
0
§ 3. Bxceptuam-se
a espadas
pura oficiais do exército ou da armada, bein como os espadins para uniformes
civis, que podom ser importadotl
directnmonto
pelos comorcinlltC's devidumontn habilitados, mas somente
pelas Alfítndogas de Lisboa o Porto.
§ 4. o So algum comercia.nto nacional 011 estrangeiro
pro tender nprellontar ao Ministério da Guerra ou da ~Iarlnh~ amostras do armamento
de guerra proveniente
do
fabricas ostrangf'Íras
só lho sorú permitida It sua im portação q llttndo consignadas
directamente
aos respectivos
arsenais.
ó

Estes

arsenais

farão o respectivo despacho e subso.
das amostnls,
ficando todas as despesas a cargo dos comer ·iaut0s iuterec. udos.
0
Art. 13. Aquele q 110, ilegal ou clandestirullll(lnte,
importar armamento
do gtlcrrn ou explosi\"os
sorú jul:.ra.do o punido
nos tribunais militares, lIO. termos do deO
creto n. 11:900, dI' 30 do .Tulho de lÜ:!li.
0
Art. 14. .8 permitida a importaçao
,le armas de caça.
c seu cartuchamo,
calTt'glldo ou vazio, p61\ ora, chumbo,
CSCOl'\as e huchas, nos tl'rnJOS desto decrpto, mns üllil':J.mento pelas Alfân,!t'gns do Lii:!boa (' Pilrto. XcnltllUl ar-

qüonto reexportação
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mamonto de caça G respectivo cartncharne poderá ser porém importado
som 11. competente permissão
requeri la,
0.D1 duplic<Ldo, à Direcção
Geral da Segurança Pública.
§ 1.0 As permissões
n. quo se rofcre
õsto artigo só
podem ser concedidas
aos intereasados que justifiquem
a necoasidudo da importação,
ou para comércio habitual
ou Uí>O próprio,
ficando
os impotrantes
considerados desobedientes e incursos na pena do artigo 1'8.0 do
Código Penal c ainda l' sponsávcis pela multa. cm décuplo do valor das armas importadas,
DO caso de as dosviarem do cstabelecimcuto
a que se destinarem
ou 00
fim para que foi eoncedidu
li lioença,
e sujeitos, além
disso, ii, imediata
apreeusão do todo o arru amento
xistonto no ostabelecimcnto
ou em poder do trunsgr S '01'.
§ 2.0 Não será concedida permissão para a. importação do armus de caça ou do S(\U cartuchamo
ao indivíduo ou ii. casa importadora
cuja firma proprietária,
ou
individualmente
qualquer
dos sócios, tenha sido condenada por infracções a êste decreto.
Art.
15.0 Nenhum
armamento
será despachado SAm
informação
oxarada na respectiva
declaração
de carga,
pelo delegado
do Arsenal
do Exército, do q uo n o Ó
material de gnorra, sob p<>nu de demissão dos funcionários fiscais ou alfandegários
que a tal despacho tenham
dado seguimento
ou o tenham autorizado,
ficando todo
êsse armamento sujeito a apreensão o à sua perda a favor
do Estado.
Art. 1G. o 'I'od as as armas, armamento
ou cartuchamc
apresentado
a despacho como permitido,
que pelo delegado do Arsenal 0.0 Exército seja considerndo
material <lo guer-ra, devorá SOl' reexportado
pelo importador
no prazo de trinta dias, Fíndo o prazo fixado para a
reexportação,
será o material apreendido
G perdido
a
favor do Estado, não devendo as entidades oficiais tomar
conhecimento
de qualquer reclamação.
Art. 17.0 Todo o armamento
ou oartuchame aprosentado novamente a despacho, o que pelo delegado do Arsenal do Exército
já tenha sido declarado como material do guerra,
deverá
ser imodiatamento
apreendido
pelo referido
delegado do Arsenal do Exército,
que lavrará o competente
auto, ficando o importador
incurso
DO disposto
DO artigo
113. o deste decreto, sendo o armamouto e cartuchame
considerados
imodiatamento
perdidos a favor do Estado o dando entrada no Arsenal do
Exército.
I
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Ant. 18,0 Fica proíbido
à Administração
Geral do
Porto de Lisboa
admitir,
nos seus armazéns
gerais
francos, armamento sob regime do transferência
ou reexportação
classificado de guerra pelo delegado do Arsenal do Exército,
Art. 19,0 Ao Arsenal <lo Ex(\rcito será atribuída como
receita própria, cobrada dos importadores
por intermédio da respectiva alfiluu ga, a quantia do 2~50 por cada
armw OH volumo com cartuchame
o 1)'20 por cada quilograma de substâncias explosivae apresentadas
à verific çã'O dos seus delegados, 08 qcaís: por êsso serviço não
terão direito n omolumeutos.
§ único. AB importâncias
referidas nesto artigo são
devidas
mesmo no caso do reexportação.
Esta receita
constitnrrú
um fundo denominado
«Fundo do fi calizaçü.o do Arsenal
do Esército»,
com aplicação exclusiva
às dr pesas da mesma fiscalização,
e darú entrada no
conselho
administrntivo
do mesmo Arsenal,
enviada
pelas alíandegas,
por meio de guia, até o dia 15 do
mês seguinte àquel
a que respeito .
.Art. 20.° O despacho fiscal do armamento
de cuça ou
de cartuchumo
para. essas armas
somente pot'orá ser
concedido aos importadores
que para 00&0 efeito se mostrem habilltadon n aJ&dega
com a permissão expedida
pola Dirccf;fro Gemi da Sguran:ça, Pública ou, quando a.
encomenda
seja importada
em mais do uma remessa,
com declaração,
do cônsul pOl'tuguês da torra. da precedõncin do material, de que o importador tem, do fucto,
a permissão da referida Direcçt o Geral para Osso despacho.
0
Art. 21. Aquele que ilogal ou c andcstiuamonja
importar armnm nto de cura serú punido com a multa do
artigo
o dêste decreto
e ainda prisão ,901Tl'ccional '
até três meses, não remívo! por multa, e perda do armamento a favor do Estado.
0
Art. 22. Ficam oUl'ig< os o~ cônsul s POrtUglll's8S no
ostrangtSiro a nrovidt\ncillr para que nos. países on(le estiVl'rf'1ll desemplmhà
lo o sou cm'go 80 nfio ('.'norta para
P,ol'tugal nrmamen10 fura <1as cOIl,lições e dos ~aRos pl'O"lsto~ neste d 'croto, qu l' por via terrestre, quor pola
maritnua.
Art. 23. () 05 cônsules p0l111gU<'SOSno cstl'unO'üiro en"üm o à Dire~, o Geral on S gurança Públic~, a unI.
mento o com refer"ncin a 31 <10 Doz{1lllbro de cada ano,
uté O dia 31 do Janeiro
$ gnint
, um lUL1Jlll da quantidade e qualidade do armamento
m""Portndo da úrca do

na,
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seu consulado
para Portugal,
com a designnção
das
casas fornecedoras
e nome dos destinatários,
ou declaração negativa.
Art. 24.0 Os volumes importados
que contenham armomento
ou explosivos
não poderão ser abertos nas
nlfüudozas
para despacho
sem que esteja presento o
delegado do Arsenal do Exército, incorrendo na penalidade estabelecida
no artigo 113.0 dêsto decreto o funcionárío fiscal ou alfandegúrio
que o autorizo. Nos volumes que contenham
armamento
o referido
delegado
verificará e classificará
de seguida cana artigo de per si.
Art. 25.0 Despachado
qualquer
armamento
ou explosivo, será pela alfândega entregue ao delegado
do Arsenal do Exército um mapa cm duplicado
(modêlo respectivamente
I ou II) devidamente preenchido. :{;jste mapa
ficará arquivado
na secretaria
do Arsenal do Exórcito,
que enviará o duplicado à Direcção Geral da Segurança
Pública no prazo de oito dias.
Art. 26.0 A importação ele substâncias explosivas, oscorvas 1)ara cartuchos o cápsulas detonadoras
só pode efectuar-se pela Alfândega de Lisboa com a respectiva
permissão da Direcção Geral da Segurança Pública, baseada
em informação favorável do director do Arsenal do Exército. No caso de informação desfavorável
a Direcção Geral da Segurança Pública notificará o impetrante.
A êste
cabe recurso para a Comissão de Explosivos,
dentro do
prazo de oito dias a contar da data da notificação, ficando a seu cargo toda a desposa necessária até final
resolução.
§ 1.0 A importação de explosivos. oscorvas e cápsulas
detonadoras
feita pelas emprêsas
mineiras
em lavra
activa poderá realizár-se
pela alfândega
ou delegação
aduaneira de La classe mais próxima do campo de exploração, quando o explosivo, escorvas
ou cápsulas (1etonadoras
sejam de tipos conhecidos
e autorizados e se
destinem exclusivamente
a essa lavra, mas o despacho
só poderá efectuar-se estando presente o delegado do Arsenal do Exército.
§ 2.0 A importação de explosivos poderá ficar imediatamente suspensa logo que haja alteração de ordem pública ou se tornem providõncias
para se evitar essa alteração, sem direito a qualquer reclamação
dos interessados.
§ 3.0 Quando os explosivos a importar não estejam
compreendidos
na tabela B do regulamento
sobre subs-
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tàncias explosivas, aprovado pelo decreto n.? 2:241, de
29 de Fevereiro de 191G, será pela Direcção Geral da
SeO'urança Pública consultada a Comissão de Explosivos.
1rt. 27.0 Para cada despacho de substâncias explosivas, escorvas e cápsulas detonadoras para cartuchos é
necessária uma permissão especial da Direcção Geral da
Segurança Pública, e pelo despacho sem essa permissão
fica disciplinarmente responsável o chefe da delegação
aduaneira por ondo êle se fizer.
Art. 28.0 O direito de importação dos cloratos, pereloratos ou picratos fica restrito ao Arsenal do Exército e à Farmácia Central do Exército, sem necessidade
do autorização da Direcção Geral da Segurança Pública.
§ único. Qualquer sociedade industrial que necessite
de grande quantidade de cloratos, percloratos ou pioratos, para a laboração de produtos considerados indispensáveis à economia do Pais, pode importá-los mediante
permissão especial da Direcção Geral da Segurança Pública, baseada em parecer favorável do presidente da
Comissão de Explosivos, sendo-lhe porém vedada a
venda, troca ou cedência destas matérias primas a outrem, sob pena de os seus directores serem havidos como
desobedientes e ficarem, cada um, pessoal e individualmente incursos na pena do artigo 188.0 do Código Penal e na multa de 20.0006, e de à sociedade ser definitivamente retirado o direito de importação dos cloratos,
percloratos ou picratos a que se refere êste parágrafo.
Art. 29.0 De todas as reexportações de armas e corpos explosivos a que se refere o artigo 145.0 do regulamento de substâncias explosivas, aprovado pelo docroto
n.? 2:241, de 29 ele Fevereiro de 1916, deverá a alfândeg~ pela .qual se fez a reexportação enviar no prl1Z0
de Cinco dias ao Arsenal do Exército um mapa (modêlo I ou II) em duplicado devidamente preenchido.
Art. 30.0 É livre a importação de instrumentos cortantes, contundentes ou perfurantes, quando tenham aplicação para .as sciências, artes, indústrias, agricultura,
uso doméstíco ou qualquer profissão.
Art. ~l.0 Aquele qU(\ ilegal ou clandestinamente, importar mstrumentos cortantes, contundentes ou perfurantes, não previstos no artigo anterior, será punido com
a multa de 1.000~ a 10.0006.
Art. 32.0 A importação de armas de ornamentação só
pódo ser feita mediante permissão da Direcção Geral da
Segurança Pública, e o sou despacho sõmento pode ser
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realize do quand
o delegado
do AIlSf nnl do E~ ércitoassim a clasaific r.
'Al't. 33.0 A impettação do , mias de nl<Jll estimativo
ou histórico
só podo ser feitu com permiásão
(h Direcção Geral da. Segurança
Pú rliea, mediante requerimonta justificativo
do iut. ressado Q com prévia iuformução 1'<1, 01 ável do director do Arsmllll do K ércit i,
Art. 34.0 É }lrolbilla , <!sport::H;ao do arma do, nlor
histórico ou artístico. Xo ea o do nlllla ou :1r1' nt,açfio,
o Estado tom o direito dI' 0r\:: o.
Art. 35.0 O
'mtlill:( nto ('81'( cinl', destinado
a coucurses interne .ionai .. do tiro, a]lPIW~ p )d.· ser impol·t ...do
a r' qucrimento
da 11' ,1('l'<I<: LO do 'I'iro "T( cion, I di!" "ido
à Direcção H<,ral da 8~llrança
Pública, í qualldo f;\O dest-ino aos sócios qU0 tOUH m , ou Bit' prcpar' '01 P li tomar
parto, llC'dSCS coacursos,
A importae! u ,6 pode ~'S; feita
por: endosso <1,0 documentos no Ar~( na. do F ·érc:to.
Ârt. 30.0 E concedido aos vinjnnt ' q~ outr: m no
continente,
regr 88tH1 ~ d: s colónias e q 110 8 tenham
feito < -ompanhar do arm.....m nito lho caea, gro a, o di)' 'to
do J'oqu r(!rem ao Ar ~n 1 lo I~ élicito n sua: I IlHl;wna
g
n m.e mo Al'sl'lwl, fit:an lo dCI,(lll(le,uw Un. . utoriznçüo do respcet;y
din'ctor
o de~p eho alf;.ndog.írio.
O <t1'1nalll('ll to, df!p0is d • d 'yi,lnLll 'ute J.('SIHl~lHl,do, f101':l
ontrt'~
pula u.lfàncl(\gn dir'dllrrtC'nte
ao ('Illpn l/:ad()
e

do .Ar.:;onnl do E; ércil:p (!1m 80 ulJl'C_ nt IIHlllidq. UI a
gni. uut ntic~J.n com sOlo bl'Il-I1CO, :t qllUl dt), () nH nciuH.LI'
qu Ô8~ cmpl 'g: ( o ai llU m'l't'p:n lo do tl'all~vortt' do
armam

nto para o r 1','1':<10

hSQl1al.
('olml.J;á '20/P p011 Cll(t
armá roferida neste urtigo C' Jlor cad 'I uno eh ii 0\1 fr.acf'i1:o,
irupOI·tfLI'lcia dc::;tinutla às \Ie }'psns cl • ('ullsc:l'vnf,'ão, tmllsporte o axmazenag
§ 2.0 A 1'08.x poItu<;ão t1t>Si:!C lJ1n.terial sorú f(,ittt pelo
illtt'l'l :,lado, dopois de ,t torizada pelo dircetor tio
r (1IlIU, o q Lt 1 mundurrc apr sOntur o :ll'l1,mlOuto dil'f3{!tamonto nu ulft\nd.g
, 1HJll ontras ll,]H S' •
.A rt. ln. o E proIbi l.a a i lP01'l;u.!IO do cart1.lch' cepUlO
p, suguiro8. ,
:A:rt. 353.0 )I} proIoida
a importarão
du.s : l'nLaS PQ1';goSUiS monc·ona.u s no <!t)lPO do artigo 3.°, sob jHWU doo
funeiullÍll'io fiscal ou aI faud "ária IIuo autOl'ih() o df<:iJHICho tlcar ine6rw na p naliua(le (10 artig_o 113.0 tlôstlJ
do roto o o illlportallof
rI' considoru,lo malfeitol' o ficar
abrangido pelas disposit;õo do al'ti.;o 13.0
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Art. 39.0 O fornecimento e venda do armamento de
Ó oxclusivo do Arsenal do Exército, ficando absóltltarn nto protbido o comércio deste armamento a qualquer POSSOft ou :li. outra. entidade, salvo o disposto no
§ 4.0 do artigo 12,0
,
.
§ único, Aquele que, contra o disposto neste artigo,
von der ou tentar v ',nder armamento do guerra ',rá
julgado pelos tribunais militares, nos termos do decreto
n." 11:990, do 30 do Julho de 19:.)o(j,
Art. 40.0 O armamento a fornecer pelo Arsenal do
Exército, a corporações e individuas legalment autorizados ao uso e porte de arma, será a pronto pagamento
pelo requisitante.
§ 1. o As armas a fornecer a funcionários autorizados
por ósto decreto ao seu uso o porte; independentemente
de licença, não poderão ter calibro superior aI? de 7 ,65
nem comprimento de cano superior a 10 centímetros,
q ando forem pistolas automáticas, ou 8 centímetros,
excluindo os tambores, quando forem revólveres.
§ 2.° As armas 'Para defesa pessoal, a fornecer n. indívíduos autorizados ao seu uso e porte por liconca adniinistrativa, não poderão ter eaiibre superior no de Grum ,35
e o comprimento do cano não podi rá oxc der 6 centímetros, so f r pistola antomútiea, ou 8 centímetros, se fõr pistola não automática ou revólver, excluindo neste o tambor.
§ 3.° As armas dos funcionários que por êste decreto
tenham direito ti. usá-las de qualquer natureza são exceptuadas das dimensües indicadas nos parágrafos anteriores.
Art. 41.° A 'V da de armamento de caça ou armas de
sala ó pode ser feita em estabelecimentos comerciais
que estejam munidos do alvará do licença exigido no
§ 1.o do 'artigo 253.0 tIo Código P nal,
§ 1.0 :fl:stealvnrá er{t concedido nos concelhos das capitais do distrito pelos governadores civis e nos restantes
cone.olhos pelos administradores, ouvido prcviamonto o respectívo governador civil, quando o impetrante preste cauÇno de !l.~.()()()a ao cumprim nto das obrigações impostas
neste artigo e no seguinte, por meio de fiador idóneo ou
de d~pósito na CaL·.a .Geral do Depósitos li. ordem da.
autoridade que couforir o alYnrá, provando ainda, por
certificado do registo criminal, que n1io sofrou a condeM~ll.o a que so rofer o § 2.- do 'lI.rti"'o 14.9 dês te decreto.
§ 2. ° Aos nctnais comerciantes
armas é eonr:edido
O prazo de trinta dias a. contar da. data ela execuçllo
enerra
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dõsto decreto pura prestar a caução a que se refere o
parágrafo anterior, considerando-se desde já caduca a
parte da licença que se refere à venda do armas de
guerra o para qualquer das armas perigosas constantes
do corpo do artigo 3.0 dêsto decreto.
Art. 42.° O estabelecimento comercial de venda de
armamento de caça ou do sala fica obrigado:
1.0 A renovar anualmente e no mês de Janeiro o respectivo alvará de licença;
2.° A não fazer vendas a pessoas que, pela falta de
apresentação de licença da competente autoridade administrativa ou policial, não provem ter direito a usar armas, ou mesmo, apresentando licença provisória ou definitiva, quando os portadores se lhes tornem suspeitós
pelo seu anormal aspecto;
3.° A registar nos seus livros, em forma de conta
corrente, as vendas e compras efectuadas, com indicação
das datas destas, características da arma a nome dos
compradores, designando as datas e números das licenças destes para uso e porto de arma de caça e a autoridade que as concedeu;
4.° A facultar às autoridades judiciais, administrativas e policiais e aos oficiais delegados do Arsenal do
Exército o exame desse livro de registo, sempre que
por essas entidades lhe seja requisitado;
5.° A não vender cartuehame de caça. embalado;
6. o A suspender a venda em caso de alteração de ordem
pública ou determinação das autoridades
competentes.
Art. 43.0 Haverá nos diversos govornos civis e nas
administrnções
dos concelhos um registo especial das liccnças do venda de armamento, cumprindo a êsses organismos fiscalizar o rigoroso cumprimento do disposto
nos artigos 41.0 e 42.° e comunicar imodiatamonto qualquer infracção à Direcção Geral da. Segurança Pública
e ao Arsenal do Exército.
Art. 44.0 Ninguém poderá vender, tentar vender ou
ter li. venda navalhas do ponta, com ou sem mola, ben- ,
galas com estoque, estoques simples, punhais, armas
bengalas ou qualquer arma com disfarce, bombas, granadas, potnrdos ou qualquer objecto destinado a oxplodir por arremesso ou rastilho, Ou qualquer artefacto ou
objecto que sirva para a manufactura do engenho que
possa produzir os efeitos previstos nos artigos 3.° e 8.0
deste decreto, sendo somente permitida a venda de canivetes com lâmina que não exceda 1 decímetro de
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comprimento e que não soja simetricamente
ponteaguda
e
bem assim os instrumentos
cortantes ou perfurantes
para
usos profissionais,
acientíticos,
artísticos, industriais,
ag rfcolus, venntórios o domésticos.
>
to § único.
O contraventor
do disposto neste artigo é
considerado
malfeitor e como tal será proso c julgado
nos tribunais militarss , nos termos elo decreto n." 11:990,
do 30 do .i ulho de 19~3.
0
Ninguém
poderá
vender,
ter à venda ou
Art. 45.
tentar vender casse-têtes, bengnlas de cavalo marinho ou
de vôrga de aço, chuços, varapaus com choupa ou qualqurr instrumento
contundente
cuja aplicução
não soja
destinada
a usos proflssionais,
scientíficos,
artísticos,
industriais,
agrícolas ou domésticos.
§ único. O contraventor
desta disposição será considerado como desobediente e condenado
cm prisão correccional até um ano e nunca inferior :1 três meses e multa
correspondente.
A pana de prisão correccional
não poderá ser substituída por multa nem suspensa.
Art. 4G. o Fica incurso nas penalidades
impostas
no
§ 1.0 do artigo 14.0 dêsto decreto o vendedor ou proprietário
do estubelccimonto
comercial que, nos termos do
artigo 2G~~.oe seus parágrafos
do Código Penal, fõr condenado por falta de autorização legal para vender ar.
mamento.
0
Art. 47.
Fica proibida a venda de cloratos, percloratos,
ácido pícrico o picrutos, excepto nas farmácias,
podondo estas semento ompregá-Ios ou vendê-los para fins
lícitos, de aplicação imediata ou mediante receita médica,
ficando obrigadas
fi ter rl'giHto
especial, em forma do
conta corrento, da compra e venda dõstes produtos.
§ único. O contraventor
das disposições dêste artigo
fica incurso na pena do prisão correccional do seis meses
a um ano, não retnívn] por multa, o na multa do 5.000tS.
0
Art. 48. Os clorntos, porclorutos,
ácido pícrico e picratos s.orilo adq uiridos directamente
pelas furrnácías na
Furrnáeia
Central do Exército ou suas sucursais, numa
quantidade calculada para as necoseidndes do receituário
de sois mesas, os quais lhos serão vendidos pelo preço
do custo acroscido, o máximo, dl! 2 por conto.
Das vondas orgauizar-Re
há reeisto alfabotndn, por
onde fàcihnt'nte
se possa verifica; o consumo do cada
farmácia
o portanto
o dit'l,ito à compra, quando por
qualquer delas seja feita a requisição respectiva.
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.art. 49.0 Só é pormitida fi troca elo armas consideradas de defosn pessoal entre os portadores mediante autorização prévia, roqnerida à. Direcção Geral elo Segurança Pública, e informação favor-ável elo Arsenal do
Exército, devendo os impetrnntes
indicar nos requerimentos as cnractcrlsticua das rm as e fornecer as indicações precisas para os averbamentos nos registos, por
forma a conhecer-se se esta troca é de autorizar nos termos dêsto decreto.
Art. 50. o As trocas ou vendas de rrnas de caça entre
particulares
não se poderão fazer sem prévio registo na
administr ção dos respectivos bairros ou concelhos, 1'0gisto que estas autoridades comunicarão ao Arsenal do
Exército e à Dírocç o Geral da Segurança Pública.
§ LOAs vendns ou trocas a que se referem os artigos 49.0 e 50.0 só serão consentidas entro pessoas legalmente autorizadas a uso e porte de armas da mesma
classificação, devendo ser averbadas nas licenças r espectívus as características da arma com que o seu proprietário ficar. O contraventor desta disposição será punido
com a multa do artigo 113.0 dêste Iecroto, se maior
pena lhe não couber.
§ 2.0 As armas de caça. adq nirídas por armeiros a outros armeiros, dentro ou for da capital, só poderão ser
transportadas
de uma para outra localidade com autorização da Direcção Geral da Segurança Pública.
Art. 51.° Caducam. n partir da data da execução
dêsto decreto, todos os alvarás de Iicença l)ura revenda
de explosivos propriamente ditos, sondo de futuro 11 autorização da sua venda. a retalho restrita às fábricas
produtoras o aos indivíduos que, além de se obrigarem
a ter paióis nas condições exigi las pelo regulamento de
substâncias explosi vas, depois de autorizadas pela Direcç O G ral da Sogurança Pública, requeiram a respectiva
licença ao governador civil, instruindo os seus requerimentos com os seguintes documentos :
1.o Cortíficados dos registos criminal e policial, dos
quais nada. conste em seu desabono ;
2. o Documento de prestação de canção de 50.0006
por meio de fiador idóneo, ou de d p6sito de igual quantia na CAL"'UlGeral do Depósitos o à ordem da competente autorid de, eomo garantia das obriga ões do prescrito neste decreto o no regulamento das sabstãncins xplosivas, aprovado pelo decreto n. o 2:24:1, de 29 d Fevoreiro de 1916.
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1.0 Ao actunis portador '8 rll' alvar' do lice!1qn para
revenda, a quo se refere õsto artigo, 6 concedido o prazo
de trinta dia!'! para _LP escutarem na Direcç] o Gernl da
&;>ffurlj..nçn Púlilica
os doeumentos
a. que também
A-C refel~l êst urtigo, não lu 8 sendo validado o alvarú som
tal apresentação.
Fiudo o prazo
referido sli'm quo a npreJ,rutuc,:1to se
of 'duo, a Direcção
Geral da SI:'gl rnnça Pública (':xpc·
dlrú aIS competentes Or(IOn8 para quI!' ili! (JS ai vnrús sejam cOllsid(>rado:> caducos.
'
§ 2.0 ..<\ fim d<.)S{3 I xereur a d vidu 'scaliz:lç'llo, as fá• bricus de 8U1>. tünei :; explosivas puO'ar: o ,)20 por quilogl'mll
do 1 trod uto C')Vp" lido p "los S us armazéns, tI LUUtia quo deverá dar entrada uo Arsenal .do E~('rejto, com
d tit1() exclusivo ao íuudo de fh;ealizQçuo,
ató o dia. 15
de ln' seguinte àquele a que rcspeitau.
Art. f)~." Fica protl.ido o cmprt'go do dinamit
ou outros cxplosivcs p!:op ciumento ditos na ln mufacturn de
artiges pirotécnicos. ",Ta. exp loração <10. pedreiaas ou qualquer abra, dentro ou uas imediuc;õws du povoações, s6
po<ll.l SOl' ompregada u. di wJ.Uit , 011 '1111 lqn r (~utro 0.'_
pIo. ivo p,!'opl'i,un llt~ d'to, eOfll P 'l'mi,;~s~\) eapccial da, Direc<;ãoGeral (11;1.
~t·Ó'u)'an~J. Públ ica, n e,tli_wt<} pnfl'<!pr i~worú.y<t! <lo <lirnctor das obrils p 'lblica d0 r SpRC 'VQ dilltrito .
.A TIt. 5:3.0 O p.ropriot,í.ri.os de fúbri~as ou otidun.s pil'oté nica poderão n<i(l'li,llÍr cLoratos na. Fanná ".\ Cliutral
do }})iército ou n:t~ suas u.ctll's:lia, mas somúl1tC' oa qunntid::1do ju Ig'l~a in<!is'PcIlHúve1 p~lr,t o fabricQ de 1'0<'>'08 C01'11d s dluunto
um trlllJP tre,
(lilmte
roqufrÍlllento
dil'i:
gi o :i Dil'cec,:llo Ch 'di dll. Segur .. nC'L l!(1l.Jl· il., a qual o
onvirud. lt informa~llo
g()Vl'l'nHd~H: civil rp~ pectivo,
só
pod \oll0 ~oI' ntpndido quando tt'lllw, p:1rQc~.ll Í'Xyo.rlÍvel
do direetor (10 ArsC'nal do Kx~reito.
Art. 54. o l~~ proibillo aos p.i'opI:Íotál'io
de M,brii!.'l.8 e oficinal; piJ 't<"cllienl:\ li! vCl.l~d:1 de alorato <J..e potúf\sio, p61vorll! o~ q1Wll1uer outro explo~ivo.
§ ÚnHto. O éontl'UV( I t r do dispostp neate I,lrtigo incorl' rú lia !>C'{HL (st \l.el 'ei la ni> artigo
113.0 dó tH deCr<:l1:o c, em na
do: l'f'LI i lêu('i'li trlélll da 1 uIta om
duplioad~. ~f!r·lh Itil cncorr'ulQ o ci'\tuh Lecim.l){üo .
• rI. l)j. Q As póhora
p:u:a tml ,1.11o .. de Da iU'lS 011 do
1) dn~jl'a. ~ó llo<!pm sor '\ Ildiü
p lo ..\r
nal do JL"ército e pelas fúhri(':
p:u'ti('ut res a tul El. ~'idllm nt· autorizadas,
por interm (lio do !-j<lILS depo.itn,ntcs o c>stanq\lpiro , os quai n ",,'
't'lrüo noslinos do venda (!)snomes,
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moradas e profissô0s dos compradores e quantidades
vendidas.
§ único. Aquole que vender pólvora de minas sem
registar nos livros de venda o nome do comprador, morada e profissão, e quantidade de pólvora vendida, incorre
na pena de desobediência, sondo-lhe encerrado o estabelecimento no caso de reincidência.
Art, 56.0 As empresas mineiras só podem vender ou
distribuir diàriameuto explosivos e escorvas aos seus mineiros, devendo verificar, também diariamente, se êles
os empregam no trabalho das respectivas minas.
Os directores das minas ou concessõos ficam responsáveis, e como tal incursos na pena de dcsobediêucia,
pelo omprêgo ou destino diverso dado aos explosivos
e escorvas, desde que não comuniquem tal facto, dentro de
quarenta e oito horas} à Direcção Geral da Segurança
Pública.
§ único. Será punido como encobridor pelo acto praticado pelo mineiro, se outra pena maior lhe não corresponder, o capataz ou encarregado do trabalho dos mineiros que não comunique imediatamente o desvio dos explosivos ou escorvas aos directores da mina ou cmprêsa,
Art, 57.0 A venda de dinamite, chedite e cápsulas
detonadoras de fulminato de mercúrio e outros explosivos só pode fazer-se por pessoas idóneas, a tal fim
autorizadas nos termos do rogulamonto de substâncias
oxplosivas, aprovado por decreto n. o 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916, que deverão, além disso, munir-se de
autorização passada pela Direcção Geral da Segurança
Pública, devendo exigir dos compradores apresentação
da competente .requisição, escrita e assinada pelo diroctor ou chefe dos trabalhos autorizados, ou por quem o
substitua nos seus impedimentos.
§ único. O comprador ou vendedor que transgrida o
disposto neste artigo será punido com a multa de l.OOO~
no10.000t$, além de outra qualquer pena que lhe caiba,
Art. 58.0 Fica proibida fi: venda de foguetes com bombas carregadas com clorato de potássio, dinamite ou outros explosivos propriamente ditos, denominados mortoíros, bombas, estoiros e artifícios de arremêsso, carregados
com qualquer destas substâncias que detonem por choque ou por meio de rastilho, sob pona de multa de l.U008
pela primeira infracção o de 10.0008 e prisão correccional até trinta dias pela reincidência.
Art. 59.0 Continua a ser permitida a venda de fcguo-
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tes com estalos de pólvora negra e a de pequenas bo~bus da mesma pólvora, que pela sua fraca detonnçao
se não tornem incómodas,
e ainda a de fogos corados.
0
Art. 60. O Arsenal do Exército 'organizará
e manterá
em dia o cadastro dos importadores,
revendedores
e detentores
de armas de fogo e do explosivos,
de modo a
poder prestar
às autoridades
competentes
todos os esclarecimentos
que elas julguem necessários
para o bom
desempenho das suas funções.
0
Art, 61. Cada importador
fica obrigado a enviar à
secretaria
do Arsenal do Exército, no prazo de oito dias
a contar do despacho do armamento ou explosivos, uma
relação em duplicado (modelos III e IV) das que importou
por êsse despacho, duplicado que o Arsenal enviará, visado, à Direcção Geral da Segurança Pública, no prazo
de oito dias a contar do recebimento.
0
Art. 62. Ficam os revendedores
obrigados a enviar
à secretaria do Arsenal do Exército, até O dia 5 de cada
mês, uma cópia (modêlo V) em duplicado
de todos os
lançamentos
feitos durante Q mês antecedente no livro a
que se refere o n." 3.0 do artigo 42.0 Os duplicados serão
enviados
à Direcção
Geral da Segurança
Pública no
prazo de oito dias.
0
Art. 63. Aos delegados do Arsenal do Exército e seus
adjuntos é atribuída a obrigação de, pelo menos semestralmente,
conferirem o armamento existente nos estabelecimentos de revenda e armazéns importadores
e a existência de explosivos nas fábricas, seus depósitos e paióis,
nos paióis das minas e quaisquer outros, para o que, se
o julgarem
necessário, requisitarão
o auxílio das polícias
civis, da guarda republicana,
da guarda fiscal, e, na falta
delas, de fôrças do exército ou de marinha, ao respectivo comandante
nas localidades em que estiverem,
ou,
não as havendo,
ao comandante
militar mais próximo.
0
Art. 64. A fiscalização de venda de armamento
e explosivos compete aos delegados do Arsenal do Exército
e seus adjuntos e à policia administrativa
ou à de seaub
rança puibli ica onde aquela não exista.
~rt. ~65. o A autoridade
que fizer a conferencia ou físealização
dos lançamentos
feitos nos livros a que se re0
fere o n.? 3. do artigo 42.0 dêste decreto rubricá-lo
há
sempre por forma legível e com indicação do seu cargo,
por baixo do último lançamento
de venc,a e sem intervalo. de linha, indicando a data em que efectuou a dilígência,

800

ORQEM DO EXERCITO N.o 7

1." Série

Art. 66.0 As fábricas: oficinas, paióis o depósitos do
explosivos propriamente
ditos. flcam obrigndos a enviar
mensalmente
em duplicado o até o dia [) de cada mês,
à soorotaria
do Arsenal
do Exército,
cópia dos lançamentos foi tos no mês anterior no livro a quo so refere o
artigo 11() o do l'egu!mnento
do substâncias
explosiv as,
devendo a primeira cópia mencionar fi existência dos explosiv os. O duplicado
será enviado no prazo de oito
dias, depois de competentemente
visadó, pelo Arsonal do
Exército, à Direcção Geral da Segurança pública.
§ único. A infracção d0stp artigo será punida com a
multa do 500,5 a 1.0006.
imposta pelo processo
da lei
11, o 300, de 3 de fe ereiro d~ Wl~, caducando
para os
reincidentes
o ru_vará resp -ctivo.
AJ't. 67.0 Todo o Indivíduo ou emprêsa que tenha
paióis pura guarda. ou rovenda de explosivos
fica obrigado a enviar até o dia 5 de cada mês, ao Arsenal
do
Exército,
um mspa OUl duplicado (modêlo VI) do movimonto dêssos paióis ou paioliris relativo ao mês anterior,
sendo o dnplicudo enviado, 1)<'10 Arsenal do Exército,
li
Direcção Geral da Segura(l~a Pública, no prazo do oito
dias. Dêeto mapa constMá a qualidade e qunntidado deexplosivo
gasto ou ro\'onllido, nome, data, profissão o
residência
do comprador;
fim para que foi ro~~olldido e
licença deste part1 emprr go do o.'plosivo.
§ 1.0 O indivíduo ou Cmpl'l'sl1 quo não cumprir rigorosamoute
1\.:; obrigaçõ 's quo lho ficam impostas
neste
artigo sBrá punido como desob 'dil'nte. No caso do reincidência, além da: pf>ualid' de já indicada, ser lho há. cassada a licença para revendu, não lho podendo ser concedida outra e pordendo a favor: do Estado 50 por cento
0
da: caução a qUGl B refere o n." 2.0 elo artigo 51. deste

decreto.
§ 2.0 Oe delegados

do A'rge~<ll do ]~xérci.to fi mn obrjisitar todos Og mes.G1'S03. paióis e depô itos para
l'OYl'IHb. do explosivos
prbpriamcllto
ditos, visito & de quo
apresC'ntal'rto r h tório:! estatísticos
ao director do mesmo
ArsC'nal.
Art. 68.0 Nos prOCeS!305 a qu~ so refero o urtigo 2\J5.0
do rop;ul:1mento de sllbtitftnciaH explosivas, aprovado 'Pp1odecl' .to li,O 2:2til, do ...\) tlú J\\' roiro do 1016, tordO
computGncia pn.rn. fu.z01' apn'ollslles I) dar participa<:õos,
0
além dos agontl·tI ele qne trn.ta. o urtigo 71. do decreto
ll. o 2 do 27 do S(ltOI11
hl'o do 1894-, os dell'gaclos do Arsonn,! do Exército o sous adjuntos, o possoal da guarda.
gado" a
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nacional republicana ou corporações policiais e os agentes do corpo de fiscalização dos impostos,
Art. G9. o A autorização para uso e porte de arma de
-dofesa, indopendentelll{)nte de lioença, ? restrita às OJl~idades mencionadas neste decreto, 'podendo apenas de futuro ser concedida a fuuciouúríos do Estado que dosempenhem funções policiais ou de fiscalização externa, mas
só por decreto expedido pelo Ministro do Interior por
mtonnédio da Direcçào Geral da Segurança Pública.
§ único. Continua em vigor o dispotito na portaria
n." 4:347, de 14 do Fevereiro de 1925.
Ârt. 70. o São autorizados Il. uso e porto de arma do
fogo de qualquor padrão, independentemento de Iíconça:
O Presidente da. Ropúblictl.;
Os Ministros, magistrados judiciais e do Ministério Público do carreira;
Pessoal superior da Direcção Geral da Segurança
Pública, pessoal dos serviços de emigração e das polícias;
Oficiais do exército de torra e mar em qualquer situação;
.
Director geral, chefes de divisão, inspectores o mais
funcionários da Direcção Geral dos Caminhos do Ferro
que tenham de desempenhar serviços externos de fiscalização;
Governadores civis e administradores dos bairros ou
concelhos;
Cabos de mar;
Patrões de emburcaçõos do Estado;
Empregados dos faróis e chefes dos postos de telegn..
sem fios.
Art. 71.° São autorizados no uso e porte de arma
paru defesa, a que se refere o § 1.0 do artigo 40.0 dêste
decreto, independentomente de licença:
Os directores gerais dos J\Iinistórios e dos estabelecimentus dêles dependentes; presidente do Conselho
Superior de :F'inauças e vogais do mesmo Consolho;
Presidentes das câmaras municipais' enO'onhoiros e azen"
d o~ corpos do engenharia
'
b
o
tos técnicos
civil, de minas
e
serviços &,~ológlCose gC'odésicos e industriais; engenheiros o IlUXl!tares dos estudos de construção o reparação de
estradas, dos serviços fluviais, marítimos e hidráulicos,
dos estudos ~ construções dos caminhos do ferro; inspector dos serviços florestais; enacnheiros silvicultores;
inspector e administrador geral bdas prisões e estabele-

na
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cimentos
penais do maiores
o sou substituto
legnl ;
mombros do conselho penal o prisional;
inspector geral
dos serviços
jurisdicionais
e tutelares
de menores;
membros
dos Institutos
de Criminologia
de Lisboa o
Coimbra;
director da Repartição
de Antropologia
Criminal do POrto; directores
dos estabelecimentos
ponais
ou correccionals ; inspectores
o sub-inspectores
de saúde
e fiscais sanitários;
directores,
inspectores
e secretários do finanças;
tesoureiros
da Fazenda
Pública;
chefes do gabinete e secretários
da Proaidõncia da República e dos Ministros; juizos do paz e subdelegados
do
Procurudor
da Ropública;
secretaries
das administrações dos bairros ou concelhos;
encarregados
das esta.
ções telégrafo-postais;
regedores;
empregados
civis das
alfândegas incumbidos (la fiscalização de contrabando
e
doscaminho; fiscais dos serviços externos dos Ministérios
da Agricultura
e Finanças;
inspectores,
chefes do divisão e delegados de sanidade pecuária.
ao uso e porte de arma
Art. 72.0 São autorizados
para defesa, independentemente
de licença, mas só no
exercício das suas funções:
O pessoal superior do Conselho Superior
do Finanças; notários;
contadores judiciais o oficiais do registo
civil; escrivãos de direito; chefes de conservação
e reparação do estradas;
guardas
civis dos serviços externos
hidráulicos;
oficiais do diligências, judiciais ou administrativos; cabos de polícia; cabos de cantonoiros
o cantonoiros ; guardas
nocturnos;
guarda-fios;
condutores
e
distributdorus
rurais de malas de corroi os ; correios de
secretarias
do Estado ; coudutoros
do trens e automóveis da Presidência
da República
e de Ministros ; pagadores do quadro privativo
do Ministério
do Comércio e Comunicações;
regentes
e mestres florestais;
director do crédito o das institutçõos
sociais agrícolas;
chefes das divisões €I sub-inspectores
do Crédito Agrícola.
Art. 73.° São autorizados
ao uso o porte do qualquer
arma do fogo, independentemente
de licença mas só no
exercício das suas funçõea;
Os guardas campestres e fiorestais ; guardas de paióis;
pessoal
dos estabelecimentos
penais ou corroccionais ;
guardas de policia dos estabelecimentos
fabris do Estado.
Art. 74.° A autorização para uso e porto do arma no
exercício de funções, nos termos dos artigos 72.0 e 73.°,
envolvo autorização
para ti sua dotoneão no domicílio.
Art. 75.° As pruças
de pré só Ó permitido O uso e
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porte do armamento que lhes fôr distribuído
nas unidades a que pertençam,
Art. 76.0 Para os efeitos dos artigos 72.0 e 73.° dêste
decreto somente se considera
que o funcionário descmponha actos no exercício elas suas funções quando õle
os pratique
mediante
ordem superior ou por oxpressa
determina<:1to da lei.
Art. 77.° Será conferido para os fins que designam os
artigos a seguir mencionados um cartão de cõr encarnada
(modele VII) aos mugiRtrudos e funcionários civis a quem
so refere o artigo 70.°; de cõr verde (modõlo VIII) aos
funcionários
a quem se refere o artigo 71.°; de côr
branca (modelo IX) àqueles a quem respeita
o artigo
72.°, e de côr amarela (modêlo X) àqueles 11 quem se
refere o artigo 73.°
Art. 78.° A nenhum indiddl10 com direito fi usar arma
para defesa poderá ser fornecida
mais do que uma. Só
poderá
ser-lhe fornccidu
nova arma quando justifique
cabalmente a sua irresponsabililidade
no desaparecimento
da que possuía.
§ 1.0 Provado que o desaparecimento
se deu por voluntariedade,
nogligõncia
ou falta de observância
de
qualquer disposição regulamentar,
o responsável
incorrerá na pena de multa do artigo 113.° dêsto decreto, se
maior pena lhe não couber.
'
§ 2.° Se a arma se inutilizar, só lhe poderá ser fornecida outra mediante ontrega da inutili;;r.ada.
Art. 79.° Todo aquele a quom caducar a licença ou
autorização para uso e porto do arma 6 obrigado a entregar a arma, dentro do prazo do oito dias a coutar
da data cm que cesso a licença ou autoriznção,
à autoridade administratiya
do bairro ou concelho,
quo lavrará
auto da entrega o a remeterá com êsse auto ao Arsenal
do Exército.
§. único ". Quando o portador
tiver falecido, caberá a
o·~mgaçll.o Imposta neste artigo, dentro do prazo de trinta
dias, às pessoas
de SUI1 família, pela ordem do artigo 2:068.° do Código Civil, ou, quando as não tenha, à
pessoa quo com ele vivia, ou, se o falecido não tlnha residência própria,
ao dono ou gerente
da casa onde êlo residia.
Art. 80.°
para uso e
dela caro cer
§ 1.0 Nos

Poderá SOl' concedida Iicença (modêlo XI)
porte ele arma para defesa a quom provar
() tenha a precisa capacidade moral.
concolhos do Lisboa e POrto a Iíconça será
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requerida aos administradores dos bairros; nas capitais
de distrito aos ronpectivos comissários de polícia, o nosrestantes concelhos aos seus administradores.
§ 2.° Para o deferimento dos pedidos do Iicença deverão as mencionadas autoridades fazer lavrar têrrno de
responsabilidade
abonatória da perfeita idoneidade do
impetrunte, em que duas possoas do respectivo coo colho,
categorizudas e igualmente idôneas, afirmem não só essa
idoneidade, mas também a residência. no concelho ou
bairro respectivo há mais de seis meses, sendo obrigatória a apresentação do bilhete do identidade e do certificado do registo criminal.
§ 3.°. Os impressos para ostas licenças (modelo XI, cõr
azulada) só poderão ser fornecidos pela Imprensa Nacional do Lisboa, n requisição das administruçõe
de
bairro ou: concelho, ou comissariados de polícia.
Art. 81.° Os abonadores a que so referem os parágrafos do artigo anterior, no caso de o abonado não ter ao
idoneidade por tiles garantida, ficam, cada um, ineursos
na pena de falsas declarações do artigo 242.° do Código Penal @ na multa de 1.000il.
Art. 82.° São motivos justificutivos do roquorímento
de licença para uso o porte do arma d defesa :
a) A residência em lugares isolados ou afastado de
povoações;
b) Ter à sua guarda. valores importantes 011 ser encarregado da sua cobrnnça ;
c) Provar eabalmente que carece de licença pelas
coadições da sua vida;
§ único. No caso de ser indeferido o rcqu rimento,
poderá o interessado reeorrer para a Direcção Geral da
Segurança Pública.
Art. 83. o Os proeessos def6\ridos ao abrigo do artigo 80.° dõste decreto serão enviados polos administradores do bairro ou concelho o comiss-ários de polícia: à
Direeç: (!lo Ger: 1 da Segurança. Pública, no prazo de ito
dias a contar da da.ta do deferiraento.
Art, 84.0 Os indivíduos meaeionados nos artigos 70.()
a 73.0 RÓ podem adquirir a arma e o má.ximo d 50 artuehos no Arsenal do E éreito, m diant reqeis içi\o do
sou superior hierárquico, ou chefe de serviço a quo
pertençam. Desta requisição, que sorã devidamente autenticada, c:1:ev-ení.constar. o nome, cargo, e domicilio
(distrito, concelhe, frt-guosia e lugar) do indivíduo a
quem n arma se destino.
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ltsto nrmamouto
será fornecido
a pronto pagamento
ao requisitante..
"
..
Art. 85.0 Os indivíduos a quera tenha sido concedida.
Ilccnça do uso e porto do arma do defesa pessoal, nos
termos do artigo RO.o, só podem adquirir estas armas no
Arsenal do E ército, a pronto pagamento, directamente
mediante
A apresentação
da illCBIU: licença ou por intermédi0 da autoridade
que lha coneedeu •
.Art, 86.0 Na data da aquisição do armamento fi que
se referem os artigos 84.0 e 85.0 o Ar& nal do E.-fu·cito entregaré
uma guia da qual constem todas ti. características
da arraa forn cidu, guia que no prazo de
quinze dias, fi contar da sua. data, o adquirente
deve
apresentar
à entidade que lhe concedeu a liconça, a fim
de nesta e nos registos respectivos
so trnnscrc Torem as
uas indicações, som o que a licença não é válida, sendo
apreendida
a arma, ficando o adquirente incurso na pena
do artigo 113.0 dê 'te decreto. se maior pena lhe
o
couber, '1'),0 caso de descaminho da arma.
Art, 87. o Nos prece sos judiciais ou policiais li. faLta
de apresentação
de licença do ítIS0 o porte do arma s6
podo ser soprida :por informação ou certidão da Direcção
Gern.l da SegurançaPública,
Ârt. .88..0 Os Indivídnns meneionedos nos artigos 72.0
e ~3.0 dêste d cr to cometerão
crím
provi to pelo
§ 1.0 do artigo 253.0 do C6di~0 Penal se USHOlll s
Ul'm:1S fora das condições previstas
naqueles artigos.
0
Art. 89. Âs Iioenças vara nso e 'Porto do arma. de
caça continuam a SOl' pass das: nos concelhos do Lisboa
e POrto, nas adl11Ü:ÜJ;tl'ações dos bairros ; nas s dos dos
outros ;distritos,
nOB oomissariados
de polícia, e aos
outros concelhos, nas respectivas
dministra ões,
§ LOAs lioença;s concedidas
erão válidas em todo o
País até 31 de Dezembro
de cada ano.
0
§ 2. Por cada licença, muito embora referente a mais
.(le. uma arma de caça, só pode á a. administração
do
bairro ou concolho ou comissariado
do polícia cobrar um
emolumento,
!icando contudo cada. arma do cnça, além
de uma, slIjei1:a. 00 imposto do 2650, ;pago or sôl0 colado na m ma lioenç.a.
§ 3. o Os .imlJI'essOll parA tais ~
(modêlo XLI, côr
b;rnnca) só P()<l·dto SOl' fornecido'!> pela Impr ,nsa N aClOll:U de Lishoa
a roquisi.tão dM roferidas
aIodmini:;trac~es de ibairro ou ocxnoelho ou comissariados
do po·

°

lícia.
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Art. 90.0 Para a concessão da licença é obrigatória
a
apresentação
de:
a) Bilhete de identidade criado pelo decreto n." 12:202,
de :31 de Agosto de .1926 ;
b) Certificado do registo criminal o do registo policial,
substituindo-se
êsto último pelo da aotoridado administrativa quando nos concelhos não exista corporação policial;
c) Atestado de residência passado pelo regedor e junta
da freguesia
do domicílio do impotranto,
relativo aos
últimos
seis meses, não podendo considerar-se
domicílio o hotel, hospedaria
ou estabelecimento
público ou
comercial
senão para os indivíduos que durauto o aludido prazo ai rosidam com carácter permanente
ou em
virtude das suas funções.
Art. 91.0 Para
averbamento
na licença para uso e
porte do arma de caça e registo nos livros respectivos
deverá a autoridade
administrativa
ou policial exigir
que o impetrante
prove ter adquirido a arma cm armeiro
devidamente
habilitado,
ou que a importou directamente
nos termos desto decreto ou ainda que a manifestou
no
Arsenal do Exército em tempo competente.
Art. 92.0 A arma quo não possua características
distintas terá de ser, à custa do impetrante, marcada no cano,
por forma indclóvel, com sinal particular ou algarismo indicado pelo administrador
do bairro ou concelho ou comissário de polícia, do que se fará o respectivo
registo nos
livros competentes.
Art. 93.0 Ao impotranto que. não possuindo arma de
caça, a pretenda adquirir será pnssada a licença sem as
características
a que se refere o artigo anterior, mas ficando-lhe a obrigação de as indicar na repartição
que
lhe concedeu a licença, dentro do prazo de quinze dias a
partir da data da compra, a fim de ser cumprido o ostabolecido no artigo anterior
com a apresentação
da
arma.
§ único. Não se apresentando
o impetrante
no prazo
fixado neste artigo a fazer aquele registo,
considerar-se
há pn.ra todos os efeitos anulada
a licença, que deverá
ser apreendida,
bem como a arma a. que respeite.
Art. 94.0 'l'odo o caçador munido do licença para uso
e porte de arma do caça poderá servir-se do arrua alheia,
a título do empréstimo,
durante o prazo máximo de trinta
dias, desde que aprosento
autorização
escrita do propriotário da q uul conste o no mo dêste, identificação da arma
e número da licença. Esta autorização
só será conside-
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rada válida se a autoridade administrativa da resídsncía
. do proprietário ou do detentor a tiver previamente vi.
sado e se o proprietário ou detentor estiver também munido de licença legal.
Art. 95. Haverá em Lisboa e Põrto nas repartições
do polícia administrativa, nas sedes dos distritos nos
comissariados de polícia, e nos outros concelhos nas respectivas àdministrações, livros especiais, distintos, paginados e p.umorados, para registo de licenças para uso e
porte de arma para caça e para dof'esa pessoal, e rubricados pelo governador civil ou pelo respectivo secretario
geral, nos quais serão cronologicamente escrituradas as
licenças concodidas com todas as indicações exigidas por
êsto decreto.
§ 1.0 Ató o dia 5 de cada mês os administradores
dos bairros ou concelhos enviarão ao respectivo governador civil, comissariados de polícia e ao comando da
guarda nacional republicana no distrito uma cópia dos
lançamentos feitos durante o mês nos livros a que se refere êsts artigo.
Os comissários de polícia nas sedes dos distritos en'darão no mesmo prazo igual cópia ao governador civil
e comandante da guarda nacional republicana do distrito. Os administradores dos concelhos, bairros e comissários de policia ficam disciplinnrmente rosponsàveis
pela falta
de cumprimen to das disposições deste parágrafo.
0
§ 2. Os governadores civis remeterão até o dia 15
de cada mês à Direcção Geral da Segurança Pública uma
relaçã? de todas as licenças para uso e porte de armas
de defesa e de caça concedidas nos respectivos distnitos
no mês anterior, da qual conste nome, idade,profissão
e domicílio (distrito, concelho, freguesia e lugar) dos
inrlivíduos a que respeitem e características das armas.
Igual relação será enviada pelas mesmas entidades e no
mesmo prazo directamente à secretaria do Arsenal do
Exército.
0

0

Art. 96. Ao menor de 21 anos e maior de 1G pode
ser concedida licença, mas apenas para uso o porte de
arma de caça, desde que apresente os documentos mencionados no artigo 90.0 e além dêlos a autorização paterna ?U de tutor e fiança de idoneidade do menor para
cumpnmonn,
das cláusulas dêste decreto,
§ único. O fiador incorre na multa de 5.0008 se o
menor se servir da arma para fim diferente do exercício da caça.
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Art. 97.0 A ninguém é permitido o exereíeio da caca
sem se munir previ' mente da lioença especial a que se
refere o artigo 7.0 (Ia lei n. o 15, de '7 de J1.111.10
do 1913.
Art. 98.0 Não 6 permitido dentro do eoatínente da l~epública o uso, porto ou simples detenção do armas de
fogo de 'rbpetição para eaça grossa e 'Sl.lUS munições •
.Art. 99. o As nrmas de fogo de sala só podem &<31' cemservadas e usadas: nos estabelecimentos
ou jardins onde,
com a devida Iicença, se pratique o tiro no alvo, nas
socíedcdos federadas de tiro Ou nas residências TDrticulares.
Ârt. 100.0 É [Í'vro a detença no domieílio de armas
-para ornamentação,
Art. 101. o É proibido o uso e porte das armas a que
se refere o artigo 3. o dêste decreto. É igualmente proibido
o uso e porte de pés de cabra, alavancas de ferro e somelhuateseos indivíduos que não estejam com êlas trabalhando, ou não se dirijam ou regressem
do Ioeal de trabalho.
Art. 102.0 Todo o armamento
ou exploaivos tlcprecn<lidos nos termos dêste decreto serão perdidos 11 favor
do Estado.'
Art, 10;}.0 A. detenção 11 quo se refere o § 3.° do artigo 2&3.0 do 06l1igO Penal, quando respeite a armas perigosas nbsolutamcnte
proabidas,
é nb:rnQgida pelo decreto '11_0 11:900, do 30 de Julho do 1926, o os detentores
ooS811;S armas serão julgados e punidos segundo o processo

decreto:
entende-se não só aquele a quem o armamento pertencer, mas também aquele que o guardar ou
conservar em nome do outrem.
e :l:rID'Rm.al do citado

Por detentor

Art.

104:.0 Todo-o nrrnaenento

ou esplosivo.apreeadldo

pelas autoridades judiciais, administrativas,
fiseais, pedieiais ou quaisquer outras, por ilegltimmJ!l'eniic 'usado, detido ou transportado,
será remetido 3:0 A.rsenal do Exército, ficando expressamente
proibido a q ualq uer outra 00tidilldo diferente
daquele Arsenal a sua venda, troco. ou

.aproveirameeto.
Quando

seja ueeeasário que o m.esmo armamento consou da traasgressão
serA remet1do
ao Arsenal
do EKÓrcito .no prazo de oito dias a contar
da data do j nlg.amcn1lo.
§ 1.° Por cada apil·eam.sãJo no abrigo llêsro decreto se
lavrará nm auto firmado por duas tOfltemunh.1ts, do "lruU
deyerão constar as característica~
do armamento ou mais

titua provo. dl0 crime
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material apreendido,
qualidade (pistola, revólver, carabina, espingarda),
sistema de carregamento
(simples,
automático,
do repetição),
fabricanto,
número,
calibro.
Êsto auto fará fó cm juízo e uma cópia dêlo acompanhará
o material quando remetido ao Arsenal do Exército.
só pode voltar à posse do réu
§ 2.0 O armamento
quando êste te~ha sido absolvido e prove que possuía
licença ou autorização para o sou porte.
§ 3.0 O armamento remetido ao Arsenal do Exército
nos termos dêste artigo, que não tenha de ser restituído
por virtude do disposto no parágrafo
anterior, nua deverá ser utilizado ou inutilizado som que lUU delegado
dos Institntos
do Criminologia do Lisboa e Coimbra e da
Repartição de Antropologia
Oriminal do POrto o examine
o escolha para <DS rospecti os museus as armas que lhes
convenham,
que lhes serão entregues mediante recibo.
. Ar:t. 10õ.o .As licenças de- uso f't porte de armas ser~(i)o
imediatamsnn,
apreenuidas
e ficarão nulas quando 0 seu
portador corneta crime ou pratique actos pelos quais. não
po sa considorar-se
idóuco •
. .Art. 106.0 'rodo aquele que, autorizado por lei ou coro:
líeença da autoridade
administrativa
para uso. o porte do
arma que não seja de caça, emprestar
a outrem a sua
a~ma incorrerá.
na pena <10. artigo 113.0, se maior pena
lhe não couber por facto resultante
dêsse empréstimo.
Art. 107.0 São autorizados
a deter em suas casas as
armas de precisão de percussão central, e 500 cartuchos
por arma, os mestres atiradores
assim classifieados pela
Federação
de Tiro Nacional.
I
E~ta autorização
será pedida pela Federação
de Tiro
NaclOnn.1 à Direcção Geral da Segurança
Pública e parI.\.
cad~ mestre atirador será. passada uma autoriaação ospecial, o que SG) comunicará ao Arsenal do Exéceito,
A.rt. 108.0 Os sócios das agremiações
de tiro podem:
SOl' autorizados
a deter em suas C,"8a~ ns armas de precisão (pi tolas e carabinas) estríudas do calibre reduzido
(i.nferior a 6mm ,5) de cargu reduaida, de percussão anular
ou periférica, e até l~OOO cartuchos por cada arma, mediante requerimento
dirigido à Direcção Geral da Segurança Pública favoràvelmente
informado pelo pr 'sidente
da Federação
do Tiro Nacioll.:U e pelo director do Arsenal do Exército •
.Art. 109.0 As armas a quo se referem os artigos 107.0
o 108.0 serão sempre transportadas
de carregadas
e em
estojos próprios devidamente
fechados.
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Art. 110.° Serão julgados nos tribunais militares pela
forma e IirocestW do decreto n." 11:990, de 30 de Julho
de 1926, e iucorrem:
1.0 Na pena de prisão de um a. dois anos o 20.0005
de multa, aquele qno instalar, sem a devida licença,
fábrica ou oficina para a produção ou manipulação de
substâncias explosivas, quer tenha ou não começado nsua laboração;
2.u Na pena de prisão de seis meses e um dia a um
ano e 10.0006 de multa, so maior prna lhe não couber
pelo facto, aquele que instalar, sem a dúvida licença,
paiol ou depósito e ui tenha armazenadas quaisquer
substâncias explosivas, seja qual fôr a quantidade de
explosivo armazenado;
3.° Na pena de multa de 1.0008 a 5.0006, os proprietários ou arrendatários de fábrica, paiol ou depósito
que vender explosivos propriamente ditos sem exigir do
eompsador a requisição assinada por pessoa idónea em
que se declare o fim a que se destinam;
4. ° Na pena de multa de 2.0006, se maior pena lhe
não couber pelo facto, aquele que trouxer consigo, ou
tiver em sua casa, estabelecimento ou propriedade,
dinamite ou outros explosivos propriamente ditos, pólvora de guerra ou cartuchame embalado para armas
portáteis, não justificando o motivo, ou mais de 2 quilogramas de pólvora negra de caça;
5.° Na pene do multa de 1.ooo~, aquele que tiver em
qualquer paiol ou depósito de pólvora ou outro local explosivos em quantidado superior à rospectiva lotação.
§ único. Não possuindo alvará de licença será considerado incurso no decreto referido neste artigo, e como
tal processado e julgado, aquele que fabricar, importar,
vender, subministrar ou guardar qualquer engenho, corpo,
ou substâncias explosivas prêpriauicute ditas OU matéria
prima para. o seu fabrico.
Art. 111.° É protbido aos portadores de arma do defesa pessoal a venda da arma, quer tenham autorização,
quer licença para uso e porte, a qualquer pessoa ou entidade que nll.o seja o Arsenal do Exército, sob pena do
prisão correccional de seis meses e um dia a dois anos e
multa de 1.0006 imposta pelo tribunal e processo do decreto n." 11:990, de 30 de Julho de 1926.
Art, 112.° É considerado malfeitor todo aquele que
cometa crime com qualquer arma perigosa ou ferramenta de ofício ou trabalho.
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§ único. A pena do crime cometido por malfeitor em
caso algum poderá ser inferior a metade da duração da
pl:'nã que no crime corresponder e não poderá a prisão
ser suspensa nem substituída por multa.
Art. 113.0 Toda a infracção das disposições dêste decreto, que não esteja nêle especialmente prevista,
será punida com a multa de 500~ a 1.000,$, aplicada
pelo processo da lei n. o 300, de 3 de Fevereiro de 1915.
Art. 114.0 As reincidências não especificadas neste
decreto serão punidas com o dobro da pona, e sendo
dadas em estabolecimentos de comércio serão estes encerrados definitivamente.
Art. 115.0 Todas as multas consignadas nesto decreto
revertem em partes iguais para os hospitais do alienados
do Pais.
Art. 116.° (transitório). Ficam obrigados todos os
indivíduos
que ainda possuam objectos para o comércio
considerado armamento de guerra pelo artigo 2.° deste
decreto, exceptuando as espadas para oficiais, a entregá-los na Secretaria do Arsenal do Exército ou suas
delegações, uo prazo de quinze dias a contar da data
do dia em qUll êste decreto entre em vigor, acompanhados de relações com indicação das suas carncterístícas.
O Arsenal do Exército passarú rocibo dêste armamento.
Art. 117.° (transitório). Conjuntamente com a aprescntacão das armas e munições de guerra, a que sr refere o artigo anterior, serão apresentadas as facturas e
mais documentos justificativos da importação, pelos quais
se verificará se esta se fez antes do dia 23 de Junho de
H)26, data do despacho ministerial que a proibiu.
Por esses documentos verificar-se há também o custo
de cada artigo, que. depois de examinado por peritos
do Arsenal do Exército, será avaliado tondo em atenção
o seu custo e o estado do conservacão.
SObre o preço da avaliação lançar-se há a percentagem para venda que não poderá ser superior a 12 por
cento, dos quais 2 por cento reverterão para, o Fundo
do fiscalização do Arsenal do Exército, e o restante
constituírú lucro do apresontante com o qual se liquidarão contas mensalmente.
~ 1.0 As armas de cada espécie serão classificadas
pelas sua:" características,
sendo unuierudn.s dentro de
cada grupo da classifieação pela ordem de entradas no
Arsenal, ordem por flue serão vendidas.
§ 2.° O Arsenal do Exército não venderá armas de
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vendo porém, quando lhes seja exigido, provar as vendas efectuadas com recibos passados em impressos das
casas compradoras, assinados e carimbados pelos respectivos proprietários e que contenham a designação dos
produtos e, por extenso, as quantidades adquiridas.
§ 2.° Os administradores ou directores técnicos das
farmácias que possuam cloratos, percloratos, ácido pícrico
ou picratos ficam obrigados, dentro do prazo fixado no
corpo dêste artigo, a manifestar na Farmácia Central
do Exército as quantidades dêsses produtos existentes
em seu poder; sendo superiores às computadas para o
consumo de doze meses, farão entrega da parte oxcedente na Farmácia Central do Exército ou suas sucursais, as quais lhes farão depois os fornecimentos gratuitos,
até que se extingam as quantidades recebidas.
§ 3.° A falta de cumprimento de qualquer dos preceitos estabelecidos no corpo dõste artigo e seu § 1.0,
por parte do vendedor ou comprador, será punida com
a multa de 1.000,.$ a 10.0008; a falta de cumprimento
do disposto no § 2.° será p unida com a pena de desobediência.
Art. 123.° (transitório). Todo aquele que possuir ii.
data da execução dêste decreto armamento de caça ou
de sala fica obrigado a, dentro do prazo de vinte dias a
, partir da mesma data, entregar uma declaração (modêlo
XIII) na administração do concelho ou bairro onde residir,
da qual conste o seu nome, domicílio (distrito, concelho,
freguesia (1 lugar), estado, idade e profissão bom como a
quantidade e características das armas.
§ único. Os administradores dos concelhos ou bairros
e comissários de polícia organizarão relações cm triplicado dessas declarações e remetê-las hão dentro do prazo
de vinte e cinco dias, a contar da data da execução
dêste decreto, aos governos civis, que por sua vez des
tinarão uma à Direcção Geral da Segurança Pública e
outra ao Arsenal do Exército.
Art. 124.° (transitório). O uso de foguetes carregados
com clorato de potássio, dinamite e outros explosivos
'propriamente ditos continua permitido até 30 de Setembro do corrente ano, irrevoFàvelmente, mas somente
fora das povoações, se as autoridades administrativas
locais não virem nisso inconvoniente.
Art. 125.° Este decreto entra em vigor trinta dias
depois da sua publicação, prazo destinado à montagem
dos serviços, e revoga toda a legislação em contrário.
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Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
conhecimento e execução do presente decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 21 de Maio de 1927. - ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO OAR?!IONA-Adriano
da Costa MacedoJlrIanuelRodrigues Júmior-u-João José Stnel de CordesAbilio Augusto Valdês de Passos e Sousa-Jaime
Afrei,'::0 - António
Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio
César de Carvalho Teixeira-João
Belo-José
Alfredo
Mendes de Magalhi1es-Felisbel'to Alves Pedrosa.
Q

/

MontLO.v
Deleqação em •.•

s
odoras

Ob.ervaç~es
Aeondtetonamento

.
hefe da delegaçllo aduaneira
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MontLo I

Alfândega de .••

Delegação em •••

Mapa demonstrativo dos explosilos ••• (a) e soas características principais
Explosivo.

E.oorvRS

Cápsulas detonadoras

Nome do importador
ou exportador

Obsorvações
Qualidade

Quantldade

Acondielo· Qualidade
nameuto

--

Quantldade

Àcondlcio· Qualidade
namento

.
.•. ,em ... de ... det9 •••
(a)

Escrever a palavra «importados» ou areellporta.dos» conforme o caso.

QU1\ntl- Àcondlolo·
dade
namento

.
O'Ohefe da delegaçlto aduaneiro.

(Artigo
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MODELO

Delegação em ...

Alfo'ndega de •••
Mapa demoDstl'ativo das armas , •• (a)
o

.,."

tO!

Nome dos ímportadorcs

... , em ...

de ...
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(c)
(d)
(e)

a palavra «importadas» ou «reexportadas .. conforme o caso.
Espingarda,
carabina, pistola ou revólver
Simples,
Pela bôca, pela culatra
Automática,
De repetição.
Central ou lateral
C arre dilça, c h arneira
'
fi xa Cano
Cano imóvél.
móvel.

1

!

(f) No fuste, no guarda-mato,
(g)

(h)
(i)
(J)
(k)

Estriado, liso.
Em milímetros.
Marca industrial.
O da culatra,
Para ser escriturado

" "
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"1"'--
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entre os cães.
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do Exército.
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bem legíveis,
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..

Observações
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de 19 ...
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(b)

w
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Registo do movimento havido no mês de

-

62.· do decreto n.· 13:740)

no armamento de •••

(a)

no estabelecimento de •.. , silo em •• " rua de •• " n. o
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fielarãl) do armamento

importado

em ...

estabelecido em ... , Da rua de

de

MODÊLO III

de 19 ... por ...
, 11.° ..•
Ficha n;" • " (a)

,

..

e

o'"
.. o

"c

ee
Quantidade

=
="
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."
z,g
c

-:::.
sa
O"

de armas
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o

",,~
"::'
o
""

;;

.. ~
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"
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...'"

... , '" de '"
(a)

de 19 ...

o Importador,

É preenchido pelo Arsenal do Exército.

(b) Caça ou sala.

(c) Espingarda, carabina, pistola ou revólver.
Simples.
(d) Pela bôca, pela culatra
Automática.
)
De repetição.
(e) Central ou lateral.
(f) Corrediça, charneira fixa (cano móvel).
(fi) No fuste, no guarda-mato, entre os cães.
(li) Estriado, liso.
(i) Em milímetros.
(j) Marca industrial.
(k) O da culatra.

Etn caracteres bem lcgíveia.

r;

.,
UI

o"
.. 8
rol

""Z'

8 .. -

~~

.......
"..

~
.r:J

O

820

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 7

1." Série
(Artigo 61.° do decreto

n."

13:740)

MODÊLO IV

Relação dos explosivos importados em .•• de .•. de 19 ...
estabelecido em .•• , na rua de ••• , n. o •••

por ..•
Ficha n." .. , (a)

,

•.

Explosivos

Eseorv3s

Cápsulas

detonadoras
Observações

Qualidade

Quantldado

Acondiclonamento

Quallrlado

Quantlda4e

Aeoudíeloueruento

Qualidade'

Aeond íclonamento

Quantidade

----

,

,

,

-

I

I
... , '"

de ".

I

de 19 ...
<;> Importador,

(a) Preenchida

.peto Arsenal

do ExércIto.
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70.0 do decreto

n.O 13:740)
MODÊLO

VII (encarnado)

Ministério do Interior
Direcção Geral da Segurança Pública

Antol·ização para porte de arma de fogo de qualquer padrão
N.O •.•
Concedida

ao Ex.mo Sr ....

de profissão

.

morador

.

em

concelho de •.. , distrito
Em ...

de ...

de ...

de 19 ...

o Direotor

Geral,
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(verso)
Característloas

da arma

Qualidade •.•
Calibre ...
Comprimento do cano .•.
Número de fabrico •..
Marca da fábrica •••
Origem ••.
Assinatura do portador
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(Artigo 71.0 do decreto n. 13:740)
O

MODÊLO VIII (verde)

linistério do Interior
Direcção Geral da Segurança Pública

htorização

para porte de arma de defesa

Concedida ao Ex,mo Sr. '"
de profissão '"
morador em '"
coneelho de .,., distrito de .,.
Em ". de •.. de 19 .•.

N.· , .•
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(vet·so}
Características

da arma

Qualidade ...
Calibre ...
Comprimento do cano ...
Número de fabrico •..
Marca da fábrica ...
Origem .••
Assinatura do portador
(Om,07 X Om,ll)
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(Artigo 72.· do decreto n.· 13:740)
MODtLO IX (branco)

Ministério do Interior
Direcção

Geral da Segurança Públioa

Autorização para porte de arma de defesa
no exercício das suas funções
N." ..•

Concedida ao Sr••..
de profissão .. :
bilhete de identidade n.•...
morador em .•.
eoneelhn de ... , distrito de '"
Em " . de •.• de 19 .•.

o Dlreotor

Geral,
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(versot
Características

da arma

Qualidade ...
Calibre •..
Comprimento do cano ...
Número de fabrico .•.
Marca da fábrica .,.
Origem ...
Assinatura do portador

(Om,07 '>< Om,ii)
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73. Jo decreto
0
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n. 13:740)
O

MODÊLO X (amarelo)

Ministério do Interior
Direcção Geral da Segurança Pública

Autoriução para porte de arma de fogo de qualquer padrão
no erercieie das suas funções
Concedida
de profissão
morador

N.·. "

ao Sr. '"
..•

em •.•

concelho de ... , distrito

Em '"

de ...

de •.• de 19...

o

Direotor Geral,
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( verso)
Caraoterísticas
Qualidade
Calibre

••.
...

Comprimento

do cano ..•

Número de fabrico
Marca da fábrica
Origem

da arma

.
.

...

Assinatura

do portador

(0"',07

X

0",11)
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(:\fodêlo a que se refere o artigo 80.' do decreto n.s 13:740)
MOD1!:LO XI
(azulado)

REPÚBLICA.

PORTUGUESA

Ministério do Interior
Direcção

Geral da Segurança Pública

Licença para uso e porte de arma de defesa
AnQ de '"

VÁLIDA PARA TODO O PAis
Bilhete de identidade n.s ..• de ... de ... de 19 ...

Retrato, que deve
ser abrangido
pelo aêlo em braneo

o Portador,

Decreto n.· 13:740
Diário do Gouêrno n.· 118, 1." série, de 8 de Junho de 1927.
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de ...

Concelbo de ...

• ••• 0

Bairro

N." ".
Licença
concedida

para

uso e porte

a ... , profissão

de arma
... , idade

de defesa permitida
... , estado

por lei

... , morador
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. '"

."

de ".

de 19...

o A.dm1nlltrador

/
Custo

I

Sêlo

····

Emolumentos
Impresso •.....
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•

do Conoelho,
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refere o u.o 3.° do artigo 89.° do decreto n.v 13:740)
MODÊLO XII
(branco}

REPÚBLICA.

PORTUGUESA

Ministério do Interior
Direcção Geral da Segurança Pública

Licença para nso e porte de armas de caça
Bilhete de identidade n.· ... de ... de ... de 19 ...
Ano de ...
VÁLIDA PARA TODO O PAis

Retrato, qu. de".
nr abrau,ldo
pelo .&10 aro branco

o Portador,

Decreto n.O 13:74.0, de 21 de Maio de 1021.
Di6.,.io do

GOvêNIO

n.· 118, t.o sério, de 8 do Junho do 1927.
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Distrito de ...
Concelho de.
., .,0

:N.O

Bairro

•••

Licença para uso e porte de armas de caça permitida por lei,
eoncedidaa ... ,profissão ... , idade ... ,estado ... .rnorador em•.. ,
portador do bilhete de identidade n.O ••.
Termina em ... de ..• de 19.. ,

... , ... de ... de 19 ...

o AdminIstrador

Custo

I

Sêlo ,..
Emolumentos..
Impresso. .. . . .

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

" .
" .
I> •••
II .. ·

do Concelho,

ORDEM DO EXJ1:RCITO N.o 7

L" Série

ln

\fq~'~-I

o ou

•••

llWJ:11'

("
up OJOtnl}_N

Sal"

I

moo

maS

('I)
al[J",oIJqu~i[
I")
o'qn"o
(fI
ou ... op .01.01111
.ou"o ep
o.alU'.'N

(.)
wp
Oq'9J op 01~I.Od
WJI'BlUO

(p)
1IJI"lno 9p
'Imel"IS

I
I
I
I
I

I
I
I
I

lol
oV•• n.J9d 8p
"m9ISIS
(q)
O,a9mllltaJ.r'B~ ap
'Imel"IS
(e)
vm.1'Uvp
ep"Pll"nt>

.....
"

I;.)

I
I
I

•

837

838

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 7

1." Série

-=========================================-=--MODÊLO XII (oerso)

Alterações - Observações

Registos

La Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 7

839

(Artigos 119.0 e 123.0 do decreto n.O13:740)
Nome ... -Ficha

n.s ...

~lODÊLO XIII

(a)

Declaração de posse de arma de defesa, de caça ou de sala

(b)

Nome ...

Profissão .
Estado .
Idade .
Distrito administrativo ...
Concelho .
Domicílio Fre.guesia .
Lugar ..•
Rua ...
Declara que possui uma ... com as características
verso.
Lisboa, ••• de ... de 19 ...

o

constantes do

Deolarante,

(a) Para ser escriturado no Arsenal do Exército.
(b) Devem ser riscadas as designações das armas a que a declaração não diga respeito.

~lODÊLO XIII (verso)
n.O'" (a)
N.o .••
Sistema de carregamento ... Número de tiros ..•
Sistema de percussão ...
Sistema de culatra .•
P08iç!l0 do fecho da culatra .•.
Características Número de canos ...
Interior do cano ••.
Calibre ...
Com I
Sem I cães ...
Fabricante ..•

Arma-Ficha

840
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da Guerra - Revarllção do Gabllll'lC

Decreto n.O 13:743

'I'ornando-se necessário reforçar, por insuficientes, algumas verbas de diferentes artigos e capítulos do orçamento do Ministério da Guerra para o ano económico
de 1926-1927; e
Havendo disponibilidade noutras verbas que, por se
julgarem dispensáveis, podem ir reforçar aquelas;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
IIAi por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São transferidas dentro do orçamento do
Ministério da Guerra para o ano económico de 19261927 as verbas constantes do mapa junto ao presente
decreto com fôrça de lei e que dêle faz parte integrante.
Art. 2.° A escrituração das verbas a que se refere o
artigo anterior far-se há nos precisos termos do referido
mapa.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram. e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 25 de .Maio de 1927. ~ ANTÓNIOÓSCAR
DE FRAGOSOCARMONA
- Adriomo da Costa MacedoManuel Rodrique« Júnior - .Jol1o José Sinel de Oordes - Abilio Auqusto Valdê» de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - António Maria de Betteneourt Rodrigues.Júlio César de Carvalho Teixeira - .10110 Belo - José
Alfredo Mendes de llfa[Jalhêles- Felisberto Alt'es Pedrosa.

1." Série

Mapa das transferências

1.°

12.°

»

))

»
))

».
»

))

))

))

»

»

))

»

))

Transferência

Importância.

Para tratamento
de oficiais e praças
de pré uos hospitais militares e civis.
•••
•
Idem, idem.
•
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem •••

Idem, idem

»

25.000~00
40.000$00
20.0oo~00
3U.OOOIil00
30.ooU~00
45.000$'00'
80.0oo~00
130.ooo~00

Soldos da arma de engenharia
Prés da arma de engenharia
.
Soldos da arma de artilharia
.
Prós da arma de artilharia.
Soldos da arma de cavalaria
Prés da arma de cavalaria
••••
Soldos da arma de infantaria.
•
Prés da arma de infantaria.

40.000$00

••

»

Idem, idem

50.oo0~00

»
»

Idem, idem
Idem, idem

300.000$00
150.ooo~OO

de material

))

2.°

Ext.o

»

»

Idem, idem .•...•..••.•
Melhorias de vencimentos ao pessoal
militar e civil dependente do Ministério da Guerra.
.•
....
Idem, idem •
•
•••

Paços do Governo da República,
Passos e Sousa.

7.400$00
1300.000$00
15.000~00
1:862.4oo~00

despesas

)J
))
))
))

))

))

»

»
»

25.000$00
40.000$00
20.000$00
30.000$00
30.000$00
45.ooo~00
80.000$00
130.000$00

:
ao
do

8.°

40.000100

»

»

50.000$00

»

23.°

»

24.°

300.000$00
150.000$00

2.°

40.°

7.400$00

3.°
5.°

48.°
55.°

900.000100
15.000100

)J

aeronáutico:

de Sargentos:
.

Rancho .••••
Água .••

25 de Maio de 1927. - O Ministro

2.°

»
»

»

Salários e férias..
• •
Soldos de oficiais reformados e da reserva e gratificações
quando chamados a serviço .
•
Ajudas de custo e bagageiras.

Diversas

1.°
»
»

Geral de Aeronâutica

Gratificações de vôo e vencimentos
pessoal técnico e militarizado
serviço aeronáutico militar.
•

Escola Central
»

Importância.

efectuada

Soldos, ordenados, prés, gratificações e outros abonos individuais:

Parque

»
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\linislfÍri(1 da Guma - Rel'atIIÇ.10 do Gahinclc
Decreto n,v 13:764
Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto I!.O 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta. do Ministro da. Guerra: hei por bem
decretar
que seja aprovado e põsto em execução o regulamento para o provimento
dos lugares do magistério
da Escola. Militar. que faz parte integrante dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 13 de Junho
de 1927.--ANTÓNIO
ÓSCAR DE FltAGOSO CAI~MONA-

Abílio Augusto

Valdês de Passos e Sousa.

Regulamento pallíl o provimento dos lugares do Magistério
da Escola Militar
Professores
Artigo

e professores

adjuntos

1.0 O provimento
dos lugares de professores e
adjuntos será feito pelo Ministro da Guerra, sob proposta do Conselho de Instrução,
que os escol~erá de «ntre os oficiais qco, satisfazendo
às condições
~xada: no artigo ~." 00 presente regulamento,
declarem
Julgar-se habilitados para o desempenho dêsses lugares,
ou por concurso do provas públicas. nos termos indicanos no artigo 2.0
AI,t. :!.O As condições indisponeáveis
para o provimento nos lugares do magistério da Escola Militar são
aR sE'guintes:
n) Para o lugar de professor :
1.0 Ter patente não inferior a capitão;
.) Il T
' ;
....
or o curso da respectiva.
arma ou serviço
:3. o Ter exemplar comportamento.
b) Para o lugar de professor adjunto:
~.o Ter patente
não inferior a tenente;
1 ....Q Ter menor graduacão
0\1 antignidade
que o pro('Ssor da cadeira. ou professores do grupo de cadeiras,
ono(> a. vaga se tiver dado;
~.: Trr o curso da respectiva arma ou serviço;
. Tt-r exemplar comportamento.
S. • .
'5 UDIPO. Para a execução do presente
~rtigo ter-se b á
cm IIten<:[o que só poderno ser providos:
]1) Nos lugares de professor s:
)a 1." cadeira - Oficiais de qualquer arma habilitados

(lp professores
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com as cadeiras de geometria descritiva e desenho rigoroso das Faculdades
do Sciências
ou equivalentes
do
Instituto Superior Técnico;
Das 2.:1 e 3.11 cadeiras-Oficiais
de qualquer
arma;
Da 4." cadeira-Oficiais
de qualquer arma habilitados
com o curso do estado maior;
Da 12.- cadeiraOficiais de qualquer
arma habilitados com o curso do estudo maior e julgados idóneos para
o serviço do mosmo ;
Das 5.3 e G.:I cadeiras - Oficiais do artilharia
habilitados com o curso dessa arma da Escola do Exército ou
com o curso de artilharia
a pó ou com o curso de artilharia da Escola ~lilitar;
Da 14.a cadeira-Oficiais
do artilharia
com qualquer
curso desta arma <la Escola
do Exército,
Escola de
Guerra ou Escola. Militar;
Das 7. a, :!O.:>' e 21. a cadeiras - Oficiais de artilharia
habilitados
com o curso dessa arma da Escola do Exército, com o curso de artilharia
ti. pé 011 com o curso complementar
ele artilharia da Escola Militar;
Das s.a o Hi.:>. cadeil'as~Ofi('iais
de infnntaria ;
Das 9.a, 10.:1 e 11.:1 cadoirns-c-Ofieiaie
do servico d
administraçl
o militar;
Das rs.-, 17.\ 18.:1 e 24.a cadoircs
Oflclaie d engeuharia militar;
Da 15.:1 cadciru-c- Oficinis de cavalaria;
Da. 19.:1. cacleiraOficiais de qualquer arma habilitados com a cadeira de astronomia t ~eod('!da das Faculdades do 'ciC'ueias OH oquivulentes do Instituto
'uporior
Técnico ou da Escola do Exército, Escola do Guerra ou
Escola Militar;
Das 22.\ ~;V. 26.~.. 27.1l o 28.- cadeirll!'!-Ofi.(·iai
de engenharia
militar ou de qualquer arma habilitado!'!
com Ulll curso ele ongenharia
civil;
Da 25.a cadeira
Oficiais de engenharia
militar ou de
qualquor arma com o curso J(' engonh iro lcctrotócnico,
professado em qualquer Escola
'tllH'l'Íor ele gngollbaria;
Da 29.:1 cadeira-c- Oficial do marinha;
Da 30. a cadeira - Oficial m '·dico do respectivo quadro;
b) Nos lu ares d professores
n djuntos :
Da 1.:1 cad(·ir:tUm oficial do qualquer
arrua habilitado com as cadeiras cIp goonu tria doscriti 'a o de, en 110
rigoroso
das Fuculdud s d Sei êucin
ou oquival nt s
do Instituto Superior 'I'ócnico ;
Da D.a caclciraIII oficial do artilharia
habilitado
-c
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com o curso de ssu arma da Escola do Exército, com o
curso do artilharia
a pé ou com o novo curso de artilharia ela Escola Militar;
Das 6.:l e T," cadeiras - Um oficial de artilharia
com
o curso dessa arma ela Escola do Exército, com o curso
de artilharia
a pé ou com o curso complom atar de artilhnria da Escola Militar;
Das 8. a O lG. a cadeiras -Um
oficial do infantaria;
Das 9.·, 10." (I 11." cadeirus==Dois oficiais do serviço
de a<lminil:ltra~ito militar;
Da 12." cadeira
Um oficial de qualquer arma habilitaclo com o curso do estudo maior o julgado idóneo
para o serviço do mesmo ;
Da 14.11 cadeira-Um
oficial do artilharia
com qualquer cur: o desta arma da E cola do Exército, Escola
de Guerra ou K cola. Iilitar ;
Das 13." o 18. a cadoirus - Um oficial do ng nbaria ;
Da 1[,.!I cadcira~m oficial do cavalaria ;
DaH 17.:l e 24. A ead -i1':1 - U III oficial de ongonharia ;
, Da 19.:l 'adl'ira- Um oficial do qualquer arma habilitado Com a cadeira de a, trono mia e gcodesia da. Fa('Illdarles de
ciõncins 011 equivaleu (I. do Instituto
Supp.rior Técnico,
ou .ln E 'cola do E.' "rcito, Escola de
GUPITa e Escola
_Iilita ;
Das 20." e 21. a cadeiras - Um oficial de artilharia.
habilitado
com o curso dessa arma da Escola do Exército, Com o curso de artilharia
a pó, ou com o novo
cur o compl montar do artilhnri:
da E cola Militar ;
Das 22.11 o ~j.U cad iras m oficial do engenharia
ou
qualquer arma com o curo o d ongonheiro civil ;
Das 213.R (l 2 .u ead ira~Jm oficial rle enzenharia
ou d - qualquer arrna com um CUI .. o do <,ng nhnria civil;
Da. ~j. a cadeira
Um oficial do ongouharia
ou de
qualquer
arma habilitado
com
curso de engenheiro
~lectrotécnico
professado
em qualqu r scola
uporior
e eugenhllrin;
Da 26.· cadeirn c-- Um oficial do enzeuharia ou do qualquer arma habilitado com um curso d entranharia civil.
d Art .. 3.0 Os cllll<lirlato!l nos 1u"11I'(.' dI' profo or(ls .ou
t
prote. OrC'8 adjunto.
de\'erl\o f1prEls ntal' OR seglllues dOcumento : .
o a) .P~I'l~a comproyn.c;!
das habilitll~õ(l. scientíficas,
orlglllms ou pública -~ rmas dn!! cartn: do curso,
sendo esta~ soment
admitida
dep i d confl'ontadns
COm 011 originais;

no

°

ORDEM: DO EX~RCITO

N.o 7

L" Série

b) Para a verificação do serviço de oficial do exército
a nota do assentos
ou certidão do respectivo livro do
matrícula ;
e) Para o comportamento
o extracto
do registo disciplinar.
,
§ único. E facultativa
aos candidatos
a apresentação
de quaisquer
outros documentos
abonatórios
ou provas
da sua aptidão para o lugar quo pretendem.
Art. 4.0 Quando se dor qualquer
vaga
o professor
ou professor adjunto o comandante
reünirá cm conselho
os professores
efectivos, para ser declarada
a vuga, enviando ao Ministério
da Guerra
o rospoctivo anúncio,
acompanhado
da solicitação de que o mesmo seja publicado na Ordem do Exército e por três vezes no Diário
do Gouêrno, O anúncio referido será igualmente afixado
no vestíbulo da Escola e publicado em dois dos jornais
mais lidos do País.
§ único. No anúncio indicar-se há a cadeira ou grupo
de cadeiras vagas, as condições do admissibilidade,
os
documentos
qllü devem acompanhar
as declarações
dos
candidatos
e, finalmente,
o prazo dentro
do qual as
mesmas
serão aceitos,
o qual será de sessenta dias,
coutados
do dia imediato
àquele em que polu primeira
vez se publicar o anúncio no Diário do Goxêrno,
Art. CI.o Os candidatos deverão apresentar na Secretaria da Escola, ató as três horas da tarde <lo último
dia do prazo marcado
no anúncio, us suas declarações
feitas em pupel selado o dirigidas ao comaudnnto da Escola, dovidumeuto instruídas.
§ único. Em livro especial se lavrará tõrrno de entrada do cada declaração,
o qual será assinado pelo s crotário
da Escola,
so a declaração
tiver sido enviada
por alguma estação oficial, e também pelo caudiduto ou
seu bastante
procurador,
80 um ou outro ontrogar
pessoalmente a declaração
lia dita, 'ecretaria .
•\1'1. ü.o Terminado
o prazo fixado no anúncio, o cumandaute da Escola convocará os pI'01'08801'l':-;efectivos
para so constituir o júri (,UO devo üt'('ctuar a escolha o a
êste serem presqutes os documentos dos candidatos.
§ 1.0 O .i úri será formado pelo gl~neral eomnndanh'
da l~scola o POl' todos os Jlror(\s~oros dcctivos quo ostiverem em ofoctivo serviço no dia da constitu'ic:: o do
meSll10 .i úri, scrvindo
de pre· i(lllltll o com:mdulltu, p do
b( I'l'ot,írio
SOlll voto) o socl'otúl'io da Escoln.
§ ~.o Para os fins <1esignado~ no pUl'ágl'lIf() nutucú-

1.' érie
deute,
res :

ORDE:\f DO EX11:RCITO N.o i
consideram

~e em

efectivo

serviço

os professo-

<L) Qu' não e tiv rem dispensados do serviço escolar
ou ausentes com lic n~1l.do Ministério da Guerra;
. b) Quo não ostivorem <lesem peukando serviço público
JUcomputívol com o serviço do magistério;
c) Qu n: o estiverem impedidos por motivo de doença
comprovada.
§ 3.0 Quando no CODCU!" 'o por provas públicas o conselho julgar neces ário que na constituição
do júri. entrem alguns do. antigos professor
R, professores
de outras escolas superiores,
ou P '8, oas de reconhecida
comllútêncin. propor i ao Ministro da Guerra a SW1 nomeá<:[0, nao podendo
n -nhnm do propostos
ter graduação
'uperiur à, do presidente
do júri. Cada um do vogais
~stranho
ao corpo docente
\ encerú uma gratificaçao
19ual à dos profe ssore , da Escola .lilitar
durante o
tempo do concur 'o.
f\rt. 7.° O presid

nto do júri tem voto iinples quando
votaçí o a que haja de proc der, osteJlt COIl, tituído COlIl um número par ( vogais votantes,
li tem
voto dúplo simultãn o, bomjll' qUl esso número
o Júri, em qualquer

seja ímpar.
,'8 único. QIl, udo o general comaudante
da escola, em
\"~rtude d RI' achar em qualquer das cir -unstãucias meu-

\!lon~(llt

no ~

~.(J

do artigo

t

6.° d

regulameuto,

tiver

1>01:dI(10 o dir ito de votar, [' s dispo i '?lo do presente
:.ttlgO aplicar-i
hão ao prof!' sor mais zraduudo ou an19o ([1lP ussurnirá nopr i,lêneia.
Art. 8.° O júri cm toda IJ. 'otn~õ ~ u que houver do
procoder.
l)ar'U nu
0111. fiollt'lll t('u(lo ef(\ito 1 '!,wl,
deve
•
'I,
,umr li 10 111('00, doi ter
do num ro dC' membros
\'otanto
dl' (l'W ficar ('ompo. to no ar.to da un constitul~ o. ;O~forrntl o prec itU<ldo no S 1.° do artigo 6.°
unl('O. Toda
a voto cõe s~r, o nominai .
d Ãrt. 0.° Logo (IUO (·'ti"pr con tituído o júri, o p1'osiento manoará ati. ar no \'0 tthulo da . colll um l'dital
boute11<1o o, nom s, gmdulI ti
H cnt gori . dos llIomrO~.do júri o rom terá cópin aut nticn do mn mo edital

to"

*

~o ...
nini t('rio

da

(flltlrrn,

1) Irll

r

publicada

00

Diário

o GOvenw.
'ü' rt. W. o • o ]ll)d'm
fazcl' parte (lo j úri o~ consang I,n~o~ou lInll do C:J.Dd\(Into at' o 0.0 grau.
.,
t,)ullIld
ao comuntlanto da B cola .oja. IlVhca·
Vo 1 aUUleo.
d ou t'!lO:!. (1 t artIgo,
.
.
a UIDlrâ
a pr SI'd' 'nCla d o

*
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júri o professor mnis graduado ou mais antigo dos que
fizerem parto do júri.
Art. 11.° Decorridos três dias, pelo meuos, depois de
feita a publicação a qll8 so refere o artigo 9.°, proceder-se há à votação sõbre fi admissibilidade dos candidatos,
depois do oxaminadoa os respectivos documentos.
§ 1.0 O processo da votação é o prescrito no artigo
13.° e respectivo § 1.0 dêsto regulamento.
§ 2.0 Para ser admitido é necessário que o candidato
obtenha a maioria absoluta do número de votantes.
§ 3.° Nos requerimentos dos candidatos o presidente
do júri lançará o despacho que traduza o resultado da
votação, sorvindo-se dos vocábulos «ndmitldo»
e «0.olnído» .
Art. 12.0 Logo que tiver terminado a votação a que
se refere o urtigo antecodente, o presidente do júri mandará afixar no vostíbulo da Escola um edital contendo os
nomes e postos dos candidntos admitidos e remeterá ao
Ministério da Guerra cópia autêntica do edital, para ser
publicada no Diário do Gorêrno,
Art. 13.0 Decorridos quinze dias, 1)010 menos, dep-ois
de feita a publicação a que se refere o artigo anterior,
reünir-se há novamente o júri para proceder às votações,
as quais serão feitas por escrutínio de listas. A s listas
em que se escreverão as palavras aprovo ou rejeito serão assinadas pelo membro votante.
§ 1.0 Quando 1::\0 tratar da votação sobre o mórito absoluto de cada um dos candidatos, lançar-se hão em uma
urna as listas quo exprimem o juízo da votação.
§ 2.0 Quando se tratar da votação sobre o mérito relativo de dois candidatos, empregar-se h110 duas urnas,
em cada uma das quais serão recebidas as listas que 0.'primem o voto relutiv o a cada um dos candidatos.
§ 3.0 So algum candidato não obtiver om mérito absoluto dois terços do número total de votos que entrarem
na urna considerar-so há não aprovado.
Art. 14,') Se houver um único candidato votar- se hl\.
apenas sóbre o seu mérito absoluto.
Art. 15.0 No caso do haver mais do um candidato, a
sorte designará a ordem por quo (levem ser votados
procedendo-se primeiro IlK votações nocessárins para conhecer o mérito absoluto de cada UIU o depois à~ indispensáveis para estabelecer a preferência ntre todo os
candidatos.

§ único. As votacõos

para estab .locer a preforõncin
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que se refere o presente artigo serão feitas da maneira
seguinte:
Designado
os candidatos aprovados em mérito absoluto pelos números de ordem que a sorte indicou, recarrá
uma votação sõbre os dois primeiros.
O que nessa votação obtiver
maior número de votos será, por meio de
segunda votação, comparado
com o terceiro; e assim sucessivamente
se farão as votações até o último. O que
reünir o maior número de votos na última votação obterá
a preferência
sõbre todos os outros.
Art, 16.0 Em todas as votações, tanto sobre o mérito
absoluto,
como sobre o mérito relativo. servirão de escrutinadores
os dois vogais' mais graduados
do júri.
o
Art. 1i. No livro das actas do júri O secretario consignará o resultado dos diversos escrutínio , declarando
por extenso o número de votos que obteve cada candidato e os nome' dos respectivos
votantes. No mesmo livro tle devem lançar na integra as deliberações
do júri
e se fará menção das declarações
de voto dos seus vogais e <los protestos
e reclamações
dêste e dos candidatos sobro a validade dos actos praticados para se proceder ao provimento
dos lugares vagos.
Art. 18.0 Todas as questões suscitadas no decurso de
~!U~lquC'r sossão do júri serão resolvidas
pelo mesmo
Júri, por maioria do votos, mencionando-se
o ocorrido
na acta respectiva,
devendo fazer a declaraçt o de voto
o Vogal ou vognís vencidos.
0
Art. 19. D todas as soo
s do júri se lavrarão
actas, que serão assinadas
por todos os membros presentos, logo depois da respectiva
sessão .
0
. Art. 20. Finda
as votações serão propostos
ao Mistr
nl ? da Guerra,
cm consulta do júri, O candidato ou
candidatos
escolhido',
sondo-lh
igualmente
remetido o
processo roforonte à escolha, do qual deverá constar:
õ

1.o A. declaruç e documeutadas
dos candidatos
o o 06'pra das netas do todas as sessões do Jun.
.'
....
0

;

. Art. 21. Sendo aprovadas
pelo :Ministório da Guerra
as pr~postas
a q ue se refere o artigo 20. o, o candidato
eSCOlllldo será provido no lucrar varro.
§ . .
b
e
'fi
unlto.
e porém o Mini tro da Guerra verr cal'
q~(\ ,não foram
CITada, as pr iscriçõe
legais para o
~ o\'IlI1(\uto do lucrar <HI lugm'o. Yagos, mandará proced 1'1' a. no\'a C',colha. ficando sem efe iro todos o actos
a. p1'illloira.

ou,
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Art.
22.0 A nomeação
de professor
011
professor
adjunto será. provisória,
tornando-se
definitiva após dois
anos de exercício, se o conselho de instrucão,
constituído em júri pela forma indicada no artigo 6.°, informar
íavoravelmcnte
sôbre o zêlo e aptidão. No caso contrário considerar-se
há o lugar vago.
Art, 23.0 No caso de não haver candidatos pura o lugar vago, anunciar-se
há novamente
a vacatura e se
ainda nenhum se apresentar
ou aqueles que o fizerem
não reünirem
as condições
exigidns,
o Ministro
da
Guerra,
sob proposta
do conselho de instrução
da Escola, nomeará
11m oficial idóneo pum o desempenho
dêsse lugar.
Art. 24.0 Quando o Conselho de Instrução,
constituído
em júri, entender
fJ lIO não tom bases seguras para .i ulgar da competência
especial do candidato a propor 011
quando qualquer dos candidatos,
reünindo todas as condições de admissibilidade,
requeira no mesmo Conselho,
até HS quinz€\ horas do terceiro dia posterior h publica'Cão no Diário do Ooosrno da relação dos candidatos
admitidos,
a abertura
do concurso por provas públicas
para o provimento
do lugar vago, sustar-se 1\1 o todas as
operações
relativas
h escolha para o }11 ovimento düsse
lugar. o o Consolho de Instrução
procederá,
nos termos
dêste regulamento, lt. abertura
elo concurso pOl' provas
públicas pLll'lL essa cadeira entre os candidatos já admitidos.
Art. 2f). o As provas para o provimento
em concurso
de provas públicas
do lugar de professor d qualquer
cadeira consistom :

1.o Na execução de trabalhos de aplicação, sõbre pontos tirados à sorte na própria ocasião, relativoa 11. matória da cadeira. a concurso, devendo os candidatos elaborar soguidaruonte
um relatório tLC(}l:cadesses trabalhos, o
qual lerão orn' seguida perante o júri. Finda a leitura do
relatório poderão os candidatos
ser interrogados
acerca
dêle por dois ou mais membros do júri, nr o devendo
todo o interrogatório
durar mais do uma hora;
2. o Em duas lições orais do uma hora cada urna, expostas pelo candidato (l versando sõhre pontos tirados à
sorte, com a antecodência elo quarenta
e oito hOl':LS. (i vendo seguir-se
a cndn liçlo 1\ :t1'1-;1I11H1Dtl1t:IO
feita por
dois membros do júri, para 0:;80 fim nomoados, cada um
dos quais poderá interrogar
nt{· meia hora;
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3. o .. Ú ri fesn de uma di. sertaçl o sobre a sunto escoo
lhido livremente
pelo candid to, entre as questões mais
important
S <1,. disciplinas
que constituem a respectiva
cadoirn, devendo II. argumenta\llo
' 01' fl ita por dois membros do júri, previnment
designado
para êsso fim, cada
um dos quais poderá interrogar
até uma homo
S LOAs prox a: práticas, precedemo as provas orais
e ser: o liminatórias.
§ 2.° A dis: ert: ção será impressa c os candidatos de·
verso entregar na secretaria da Escola, trinta ( ias antes
do designado para se realizarem
n. primeiras provaI' do
concurso,
o número de exemplares
igual ao dos memoros do júri ( mais seis.
O" candidatos
que n: o entregarem
a dissertação
no
prazo marcado, ,('1'110 oxcluídos do concurso.
3.° O pontos para os trabalhos práticos serão pelo
menos cinco, devendo d siguar SI' nêlcs as oxieõncias
parti('ulares
do cada trabalho,
o b m assim o número e
durar. o das . e. sõe d istinudas à sua oxccuç. o e fi 1'1:1boraçllo do rospccti- o relatório.
§ 4.° Os pontos para a liçõe orais serão pelo me1I0S dez, d v ndo \ or ar sobre os assuntos
mais importllntL· \[110 con .tituam as re 'pcctÍ\:l
caduirus , atendeudo·s~' u que nunca po a, no me 'mo concurso, repetir-se
o ponto qll uma' 'Z t Ilha aído em sorte, 110m serem
obJt:eto d liç,lo 01' 1 o ponto. oscolhidos pelo candidato para tema du sua di ertaçs o.
~ o O
~ o.
S pontos
o taro o pater tos na secrptarw . cIU l''A,cola, nos cn.nclidato °lumitidos, uo \ intl dias anteriores
:to (1~() 1'01' do. iguaclo para a 'Primeira 111'0 a.
§ I?~o hm CI da dia 111 O pod 'm cl fendol' di 'serta<;. o Oll
d. r ll<'ão oral mai" ele dois can,lidntos, dcci(liodo à sort!'
qual dNoi:l dcwe
r o pl'im ,iro.
r § 7. n Os pontos para. (1s trubalhos pl'Miros ou para as
l\ôe. ol'ttis 61o tirado
na pre<lençll (le tl'l'S vogais (' do
, cretário do júri. na suh (los concurso,
pelo cllndi(h to
qU(\ n sorte
decidir q [1(\ s Ja o prim 'iro u (lar pro\'lLs.
§ 8.<>O ponto para os trabalho
prúticõ
se i'lt um :-ó
para 0= candid'ltos que der 'm ' ta prova no llH' mo ~lia:
§ 9. Durante fi prú\':\s práticas O' membros do JÚl'l
po\lf!m diri,~ir no.' c, ndidnto
a !'r "unta
qu julgarom
ncc, .t.
l:I'
l'
cl C!l ilrIn sôhr' fi '. cuc:ão do pro'
o quo ~ r o lJC'cto
esta. prOYa.'.
§ 10.0 o (loi, c ndidnto
d 'r m !iç. o nu mesmo dia
o ponto
I'Ú o m 'mo para :uuDo ; pura os candidutos
T

o
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que não derem li<;ão no mesmo dia os pontos serão diversos .
r o primeiro
caso de que trata ôste parágrafo
o segundo candidato não poderá ouvir o quo proceder.
§ 11.0 A ordem por que os candidatos deverão dar as
diferentes
provas
do concurso
será determinada
pela
sorto, do modo seguinte:
T

No primeiro dos dias designados para a tiragem
de ponto para os trabalhos
práticos haverá um sorteio por esferas numeradas
cm quo tomarão parte
todos os candidatos,
os quais deverão dar aquela
prova pela ordem dos números que lhes couberem no
sorteio.
Análogos sorteios se farão nos primeiros dias destinados n. defesa. da dissertação
e à tiragem de ponto
para a primeira ou segunda lição, a firo de se fL ar
a ordem segundo a qual os candidatos
darão cada
uma dessas provas.
Todos os sorteios
sorão feitos na sala dos concursos perante os indivíduos indicados no § 7.0 dê te
artigo, devendo os candidatos
tirar a sorte pela 01'dom da prioridade
da ontrada dos sous rcquerimentos para a admissão ao concurso.
O primeiro
dos candidatos
que a sorte tiver designado para fazer trabalhos
práticos no mesmo período ou dar lição no mesmo dia tiraní. o ponto dessas provas.
Art. 2G.o As provl1s para o provimento
cm concurso
de provas públicas do lugar do professores adjuntos <lu
qualquer eadeirn ou grupo do cadeiras consistem:

§ 1.0 Na execução
de trabulhos
<.11'aplicação S 1]}1'e
pontos tirados à sorte 11;1. própria oeasião, relativos à matéria da cadeira ou grupo de cndeirns a concurso, devendo os candidatos elaborar seguidamente
11m relatório
dês ses trabalhos,
o qual sorú on treguo ao júri o por õst
apreciado.
§ 2.0 Em duas lições orais, d uma hora cada uma, e "postas pelo candidato,
o versando
sõbro pontos tirados
it sorte, com nntccodt ncia de quarenta o oito horas. d vendo seguir-se
a cada Iição, a nrgumcntução
feita por
dois membros do júri, ]lllra êsse fim nomeados, cada um
dos quais poderá interrogar
até moia hora.
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§ 3.° Aos concursos para o provimento dos lugares
de professoree
adjuntos, 11. que õste artigo so refere são
aplicáveis
I1S disposições
dos §§ 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°,
8.°, 9.°, 10.° e 11.° do artigo anterior.
devendo as provas do concurso versar sobre as matérias da cadeira ou
grupo de cadeiras 11 que o concurso disse respeito.
§ 4.° No caso de o grupo ser constituído por duas ou
três cadeiras, as proyus orais não poderão versar sõbre
matérias
da mesma cadeira, o as provas práticas 'incidirito sõbre cada uma das cadeiras do grupo.
constituído em
Art. 27.0 .Ao Conselho de Instrução
júri compete elaborar
o programa
do concurso para o
provimonto
do lugar de professor 011 professor adjunto
da cadeira ou grupo de cadeiras
para que so abriu o
c?ncurso.
Êsto programa
depois de aprovado pelo Minlstro da Gnorra, será afixado no vestíbulo
da Escola
e publicado em Ordem do Exército e três vezes no Diário do Gcvêrno,
§ único. No programa

do concurso
indicar-se há a
cadeira ou grupo do cadeiras pura que se abro concurso,
~or provas públicas, e o prazo do concurso, o qual será
e noventa dias. contados do dia imediato àquele em
quo pela primeira vez (I publicar no Diário do G01)ê/'{!O
O ret(>rido programa.
Ârt. 28.° Havendo
mais de um lugar a prover, por
concurso de provas públicas, proceder-se
há sucessivamente aos concursos
q uo os provimentos exigirem, de
luodo que só depois de lindas 3S votações de um concurso
c_omeceIU as provas do outro, mediando
entro aquelas
\ot~çõ·s e a primeira
destas provas, prazo não inferior
a trlUta dias.
d § único. Compete ao COD solho do instrução fixar a 01'tem, soguudo a qual devem rvalizar-se
os concursos,
ondo em vista as exigências do serviço escolar, seguidalUente lIO quo elaborará
o submeterá à sanção superior
~ programa
do concurso
(IUO primeiro
so hé-de efec-

uar.
d Em ~essões ulteriores

o Conselho de Instrução triturá
os programas
dos restantes
concursos, submotendo-os
Oportunamente
à. sanção superior
elo modo que po sa
ser 'utisfeito o preceito dêsto artiO"~.
,>A ° N r:
I:>
I . .
b·l::\rt
1 . _<l.
a sessão om que se votar sõbre a auunssio 1 1\:1<10 dos canuidntos,
0\1 na imediata, o júri designará
d~ ( las o as horas em que deverão ser dadas ~s prov~ls
concurso, a ordem quu nela·,
terá d • sl'gulr c qtllllS-
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quer outros preceitos que, segundo êste regulamento. se
devam adoptar.
§ 1.0 Ao presidente 0.0 júri compete mandar afixar
logo q uo finde a sessão, no vestíhulo da Escola, um edital contendo:
1. o Os nomes e postos dos candidatos admitidos;
2. o Os dias e as horas das provas e das tiragens dos
pontos ;

3. o Quaisquer outras resoluções tomadas pelo júri relativas ao concurso e em harmonia com o preceituado
neste artigo.
§ 2.0 Compete também ao presidente do júri remeter
ao Ministério da Guerra uma cópia autêntica do edital,
para SOl' publicada no Diário do Gorêrno,
Art. 30.0 O candidato que tiver requerido concurso
por provas públicas será o primeiro a dar as provas do
concurso, sendo aplicável aos outros concorrentes o disposto no § 11.0 do artigo 25.0
Art. 31.0 Quando o concurso, por provas públicas,
fôr aberto a requerimento de algum candidato c êste
não concorrer, deixar de apresentar a sua dissertação
no prazo logul, desistir do concurso, faltar a dar a primeira prova sem motivo justificado, ou qualquer outro
acto tendente a eximir-se a dar as provas respectivas, o
presidente do júri exigirá a cada um dos caudidatos declaração escrita sõbro se desojum quo o concurso continue por provas públicns, ou não ,
No caso destas declarações serem todas concordes, o
júri procederá Cul harmonia com elas. No caso contrario, continuarão as operações do concurso, procedendo. se
à execução das provas nos prazos fixados.
§ único. O candidato incurso no disposto neste artigo fica inibido de concorrer a qualquer outro concurso,
quer documental, qupr por provas públicas, que venha
11 realizar-se
nas escolas dependentes do Ministério da
Guerra.
Art. a2. o O candidato fIue faltar n. tirar o ponto ou a
alguma das provas no dia o hora mareados, som ter prevenido o presidente do júri, pordertt O direito no concurso a que tiver sido admitido.
§ 1.0 Se o candidate, untos do tirar ponto ou do principiar alguma das provn.s do concurso, prevenir por escrito o presidente do júri do moti \'0 justiticativo ,!ple I)
inibe de comparecer, o mencionado president convocará
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o júri para lho comunicar o ocorrido, podendo o dito
júri, verificada a legitímidado do impedimento, espaçar
até q uinze dias o concurso do canjiJato impedido, continuando som interrupção as provas dos outros candidatos, salvo o disposto do artigo 30.0
§ 2.0 O candidato que, por motivo justificado, faltar
a alguma prova para que tiver tirado ponto, ou fôr obrigado a interrompê-la, deverá, quando admitido a nova
prova, tirar outro ponto.
§ 3.0 Só se consideram motivos justificados para a
falta de comparência dos candidatos, ou para a interrupção de prova. a doonça legalmente, comprovada, verificada e os casos de fôrça maior q ne como tais forom
considC'rados pelo júri.
Art. 33.0 So por alguma causa extraordinária forem
interrompidos os actos do concurso. nao se repetirão as
provas já dadas.
Art. 34.0 No dia da última prova prática do último
concorrento o júri procederá imediatamente às votações
sObre essas provas, considerando-se aprovados nelas os
candidatos qtW obtiveram maioria de listas com a palaVra «aprovo».
Art. 35.0 Finda a votação a que ~e refere o artigo anterior, o presidente do júri mandará publicar no vestíbulo da Escola n relação dos candidatos admitidos às
provas orais e enviará no lfinistro da Guerra cópia autêntica dessa relação, prosseguindo o concurso conforme
Constn.r do programa respectivo.
. Art. 36. o Em seguida à última prova do concurso o
.J~l'i procederá imediatamente às votações pela forma ín(!tcada no artigo 13.0, tendo cm atenção as disposições
dos §§ 1.0, 2.0 e 3.0 do mesmo artigo, do artigo 14.0 e
do artigo 15.0 o sou § único.
Art, 37.0 Terminadas todas as votações, s0r110propostos ao Ministro da Guerra, ClJ1 consulta do júri do
concurso, o candidato ou candidatos escolhidos, sendo-lhe igualmente remetido todo o processo do concurso. o
qual devorá conter:
1.0 Os requerimentos documentados
dos candidatos;
2. o Cópias autênticas dos programas e das actas de
todas as sessões do júri i
3. o Quatro exemplares ela dissertação de cada candidato.

~ht. 38.0 Silo aplicáveis

aos concursos por prov ••s pú-
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blicas as disposições a que se referem os artigos 16,°,
17.°, 18.0, 19.°, 20.°, 21.° e seu § único, 22.° e 23.° do
presento regulamento.
Art. 39.° Fica revogada a legislação em contrário.
Paços do Govêrno da República, 13 do Junho de
1927. O Ministro da Guerra, Abilio Augusto Valdês de
Passos e Sousa.

Ministério da Gnerra - Repartição do Gahiuete
Deo ..eto n.· 13:851

Impondo-se a necessidade de realizar economias no
orçamento do Ministério da Guerra sem dominuir a eficiência do oxórcito ;
Consídorando
que é possível suprimir algumas unidades das várias armas e serviços, a título provisório ou
definitivamente, sem ferir os princípios consignados nas
bases constantes do decreto n." 11:856, de 5 do Julho
de 1926, que reorganizou o exército, princípios justificados e desenvolvidos no relatório que precede o referido
decreto, nomeadamente
na parto que respeita à mobiliznção do exército do campanha j
Considerando quo a supressão roforida facilita obter-se uma apreciável concentraoão dos efectivos pcrmanentes o do armamento o mais matorlal do guerra de que n
exército

presentemente

dispõo ;

Considerando quo esta concentração
permite tirar melhor rendimento das tropas existentes cm tempo do paz
e aumentar o sou grau de prepuração para a guerrn ;
Considerando a urgente conveuiõncia de, como r sultado da experiência,
corrigir e aporfoícoar a doutrina do
alguns pouto: dos decretos n.OS 12:017 o 12:1l31, rospectívamento
do 2 e 21 de Agosto de 102ü, o ainda complotar as indícacões dos quadros anexos ao último dos
referidos decrotos;
Oonsiderando ainda a n ccasidade de, cm virtude da
supressão acima indicada a, cspociulmento, por motivos da
defesa do País e por conveniência da mobilizução do exército, se alterur, nos quadros anexos ao decreto n.? 12:161
já citado, o número o fi sedo de aleumat unidades das
armas e serviços ;
Considerando, finalmonto, fi conveniência do harmonizar certas dosiguações prescritas no doer to D.O 12:Hi1
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cm referência,
com a terminologia
fixada. no regulamento
para o serviço do campanha
aprovado
por portaria
de
G de Novembro do 1926;
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2,° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro
de
1926, sob proposta
dos i\Iinistros de todas as Reparti~ões:
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:

Organização

das armas e serviços
Disposições gerais

~\t'ti()'o 1.0 O tempo do serviço efectivo nas fileiras a que
as pra~as s110 obrigadas,
cm circunstâncias
normais, é de
de~assete meses, distribuídos pela forma seguinte: os primeiros cinco mese serão destinados à escola de recrutas,
a qual compreenderá, para todas as armas e serviços, a instruÇão geral e a elementar
de especialistas;
os doze meses restantes destinar-se
hão: à instrução
complementar
de ospecialistas
lcinco meses cm cada período de seis
llleses), a qual será mini .trarla, em princípio, em todas
unill~(les, qlH'r :ocobam ou não recrut,~s, e na~ oscoaio! prátIcas o técnica
das armas o serviços;
à instru<.:1l0 profissionul (técnica e tática)
dos quadros
permanentes (oficiais, . argcntos
o cabos) e, cumulativamente,
ao serviço regimental.
§ 1.0 Haverá duas oucorporaçõ s OIU todas as armas o
serviços, qualquer que seja o número de recrutas a eneorporar:
a primeira
de 1 a [) de Maio, sendo os 1'0~rutas pronto H em 30 de Setembro c licenciados do 1 a
N (~O Outubro do ano seguinte ; a l't'gunda de 1 a 5 de
Ii 0\ embro, sendo o recrutas prontos em :~O de )farço e
Icenciados de 1 a ;) do Abril do 3.00 seguinte.
p § ~.Q As duas oncorpcrnções
' rão 110 efectivo quanto
<.:~SsIVel igual, do tinando-so fi permitir que as substitutdê~s nus, unidades da diferentes arma e serviços nUIlC<'1.
m orIgem a uma renovação completa do pessoal.
ar § 3,0 A renovação do P ssoal das o scola práticas das
anmns e serviço:
poderá
ser feita, por uma só voz,
o ~~n;ente,
so as, iro fõr julgado mais convl'niente
para
VIr:O das m smas o. colas.
0
f', § 4.
Os recrutas
d
infantaria,
nrtilhuriu,
cavalaa, eo""
'1 (' asb"n I'iana e a(I'muu, tl':lç110 IllI'1'
itar q ll(\ 'cJn.m
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58

ORDEM DO EXltRCITO N.' 7

1.' Série

sificados nos 7.°. 8.° e 9.° grupos a. qUl) 80 refere o
nrtigo 4.° do decreto n." 12:991, de 28 do Dezembro
de 1926, incluindo
os que, tendo gozado do adiamento
.!1 que> se refere
o § 5.0 do presente
urtigo, não este.i um abrangidos na doutrina do mesmo parágrafo, serão
mandados
apresentar
na Escola de Oficiais Milicianos
até dez dias depois de terminada
a oncorporação
de recrutas a que pertençam
0\1 por .que optem nos termos
do § {LO
~ 5.0 Os recrutas que, tendo gozado do adiamento concedido pelo u. ° 12.0 da base :ri." constante do decreto
n." 11:856, do 5 de Julho de 192G, sejam habilitados com
o curso do medicina,
do íarmúcia o do dentista, ou de
médicos vctcrinúrios
sorrio mandados apresentar,
imediatamente
h EIlHt cncorporação,
na Escola do Serviço de
Saúde Militar o na do Servieo Veterinário
::\1ilitul', respectivamente.
G.O Aos recrutas que provem, no acto do alistamento, estar abrangidos pelo disposto DOS §§ 4.° o 5.°
permitido,
mediante declaração
feita nos distritos
de
recrutamento
e reserva, até quarenta (' cinco dias untes
da duta da primeira encorpornção
de recruta'! do contingente anual 11 que pertençam,
optar por lima das duas
oncorpornções
a quo se refere o ~ 1.0
§ 7.° 01'1 meses de Outubro. e Abril (lo cada :lHO destinar-se hão, 1..'111 cada. unidade Cjue receba recrutas, à preparnção
do IH~:::'io[1,1 instrutor
para as escolas de r '-

*

é

crutas.
Aet. 2." Aos escolas

de recrutas realizam se nos bataIhõGS do metrulhadorus,
regimentos
de infantarin li artilhari I, gnlJlI)S de urtilharía posada (provisório),
hatarias

de artilharia

ae

dofesn móvel, regimentos

de cavalnría

o

de cngcnhurin,
batalhões
de automobilistas
c poutoneiros, gt'llpO de ll!'lH'úittli 'tnR, cOlllpanhias
do grupo de
defesa suumarina da eo!'<tl1.,de SaÚdl\ (cnft3rIlH'iros c pr.lticantes do farlllftr.in) e d(' ~tlllllillistraçno
militar (c!lpeda-

listas ).
§ 1.0 Nos r('gimontos di' infanta ria s(!rào instruídos não
• só os maqueiro.' destillarloH ao ~p.u Hel'viço próprio e no <hs
ullid:llles que dl'"am mobilizar, Illas tambóm, nos termos
(lo § 3.0 do artigo 104.°, 011 qUL' fOr{llll lIrcossários uo ,r·
"iço uas companhias
de l:Iaúdo, illl'lnindo nestes os prl'ci.
sos para os hospitais o oute9s cst:lb('lecilll(\J\to~ do sen'iço
110 saúde,
o para IlS forma<;õos ~lILnitn.rias do exército do
rampanha,

quo as refi'ridas

cmnp:mhins

dovam mohiliznr;
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r
os maqueiros
necessários
ao serviço das companhias
de
aúde serão transf rido!', finda a instrução de recrutas,
pura estas companhia';
o' maqueiros das outras armas
serão instruidos nas unidades respectiva .. Os maqueiros
das class ':; mai antiga
da re rva activa do infantaria
terão passagem
aOS distritos de r crutum ato o reserva,
onde constarão
do relacões especiai , de stiaándo-so,
no
caso de mobilização geral, principalmente
às companhias
de snúd , para o • en-iço desta
compnnhias, para o dos
hospitais e outro' estabele iimentos do serviço de saúdo
existentes d do tempo de pnz o rara a mobilização das
furmaç("ms sanitãriua elo exército de campanha, ospeciallllente das da zona (la r tugunrda ; a: ela ,'l S referidas
serão em úmoro \ ariável com a noc sidades do mobili~ação e iudicndns a lU .lmentc pelo .stado maior do Q. ór-

Cito.
§ 2.0 ...~o rr-gimeuto
d artilharia
ligeira ierão instruido. os crvc nt ',' t> .ondutoro
d ninados a. estes
regimentos,
t o
grupo.'
mixtos independentes,
aos do
InOntanh: e a cavalo, l < Es .oln Prúticu de Artilharia,
c, bem assim, os condutores
ne es ários no serviço das
C?rnpanhias do tr m hipomóv 1, incluindo
est s os pro·
Cl~'~S pura as companhias do s úd p de ndministrução
Inllltar e para as forma
-s que tecla '. ta companhias
~ "-am mobilizar ; finda a instrucão
de recruta'
serão
r.IUsi' 'ridos para :1" companhias
de trr m hipomó\ 1 os
Condutoro
que forem nc('e'-'sirio
pu ·.t o cn iço, em
te~po (lo paz, das I' f rida. companhia,
d: s companlllas dI' saúdo o admilli tI', ç o militar, da escolas e
Outros estnbeI eillwnto
militares.
o p Ta o trato dos
cavalos de oficiai
ll,tO 31'1' ginll ntado
; os condutores
que, por motivo d, SOl' i('o em tempo di paz, tenham
P:s agem à.' companhia
d( trem hipOlllÓV I regressar o ao. r gimcnto
de artilharia
lig ira da ÍLroa em
ue forem 1'0 idir, quando for·m licl'nciado . Os conutores do artilharia
da
la
S D1. is anti u
da rot:~va ~('tint Herll.o transfcrido~
lH\r'l as companhias de
d l~ lupom6vel corrp, pondente
à {tI' a ond
residam,
deSh~ando. e, no cu '0 (1(,mubilizaçl!o g ral,
mobilização
In~. ~rmn,.~(\s d urtilharia, d tran porl
g rui !tipoP \:1, samtária
O adlllini trativa
do ' 'rcito de camu a, e pe iahnonte da da zona da r ta arlla; as elasd !l r feridas
rão (111 númoro .. ariá\ i com as ncce i·
PUI des de mobiliza 'ilo ,por i o indi da anualmente
e o e tndo maior do x rito.
õ

d
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§ 3.° Os condutores das outras unidades de artilharia serão instruídos nessas unidades e os das outras armas nos regimentos, batalhões ou grupos da arma respoctiva.
Art. 3.0 As praças das oficinas regimentais são praças das respectivas unidades que concorrem no serviço
regimental como os outros impedidos.
Art. 4.0 A divisão militar territorial do continente e
ilhas adjacontes em quatro regiões militares e nos Governos Militares do Lisboa, Açores o Madeira, e a sub-divisão. das referidas regiões e governos em distritos de
recrutamento e reserva (D. R. R.), num total de 2:?, constam do quadro n." 1 anexo.
§ único. Os chefes dos distritos de recrutamento e reserva serão coronéis ou tenentes-coronéis de infantaria,
contados no quadro da arma; os outros oficiais serão
do quadro da reserva ou reformados, substituídos por
oficiais que excedam os quadros sempre que os haja disponíveis.
•
Art. 5.0 No acto do alistamento cada praça recebe no
respectivo distrito de recrutamento e reservá um número
de matricula, que conserva emquanto pertencer 80 oxército.
§ 1.0 Êsse número serú formado da maneiru seguinte i
uma letra, indicativa do distrito (A para o distrito de
recrutamento e reserva n." 1, B para o distrito de recrutamento e reserva n." 2, V para o distrito de recrutamento '3 reserva n. o 22), escrita entre o ano normal da
sua encorporação e o número que pertencer à praça no
livro do matrícula do distrito do recrutamento o reserva,
onde cada ano os mancebos serão inscritos seguidamente
ii. medida qUE' forem sendo alistados. (Exemplo 1912M-314).
§ 2.0 Os distritos de recrutamento e reserva procederão à numeração de todas as praças constantes dos respectivos livros de recrutamento, sendo os números de
matricula das diferentes pru\as comunicados às diversas
unidades até 30 de Setembro do corrente ano.
§ 8.0 As unidades e estações onde se faça escrituração de matrícula de praças devem, para execução do disposto no parágrafo anterior, formular relações das praças, as quais enviarão aos respectivos D. R. R.
Art. G. () Quando o orçamento não permitir a conservação em serviço efectivo, durante os doze meses que
se seguem à escola de recrutas, de todo o contingente
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eneorporadn,
serão licenciadas
as praças que forem da.
das prontas
da instrução
de recrutas e que, antes de
e.fectuado o sorteio,
que se deve fazer para o efeito,
tiverem requerido aos comandantes
das respectivas
unidades e efectuado o depósito de uma taxa de 2.5006 no
cufre do respectivo
conselho administrativo,
com destino
à aquisição de material de mobilização,
No caso de se tornar efectivo êste licenciamento aque·
las quantias serão remetidas à Agência Militar, sob a ruo
brica «Taxa de licenciamento»,
à ordem da comissão
criada pelo decreto n. o 11:498, de 9 de Março de 1926,
ficando porém as praças obrigadas
a comparecer
às convecaç(\ s extraordinárias
que não sejam para completar
o. rfecti \'0 permanente,
cm cum primento de ordem do MiUlstério da Guerra, mas incluindo
as que forem feitas
para serviço das colónias.
§ 1.0 Se ainda ficar excedido o número fixado na lei
Ot<;amelltal, s('r110 licenciadas as praças que tenham sido
dadas igualmente
prontas da instrução de recrutas, pela
seguinte ordem de preferência:
a) As q 110 forem viúvas ou casadas, com filhos, e proVem ser o amparo dêles ;
b) As que tirarem o número mais alto no sorteio.
§ 2.° Quando o número de praças quo efectuarem o
uepósito do que trata este artigo fõr suporior ao das
~raças a licenciar serão aquelas licenciadas pela ordem
<ias proforências estabelecidas
no parágrufo
anterior.
Q
contidas
no corpo do presento
~ 3. As disposições
~rÍlgo o nos seus §§ 1.0 e 2.0 não são aplicá veis:

a) Aos refractários;
b) Aos compelidos;
c) 4.os voluutários :
d) 4\S praças quo um mês antes de concluírem a es~fla do recrutas declararem
desejar continuar no serviço
echve por mais um ano;
e) Aos rearlmitidos :
1') As praças que' não tendo comparecido
na época
colUlpotcnte
à
junta
de
recrutamento
não
justifiquem
essa
f

a ta.

4 ..°. Imediatamonte
à sua transferência para ii, Agênd1a ~hlltar as unidades enviarão à comissão criada pelo
T\ ecroto
n.? 11:408 uma r01a<,:10 numérica o nominal das
c' §

~ra~
c

as que efectuaram

aquele

•

pagamento.
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trocas de serviço.
Art. 7.0 A mobilização
do exército poderá ser geral
ou parcial;
a mobilização geral corresponde
à utilização,
em futuro próximo,
de todos os recursos privativos
do exército
ou postos ti sua disposição para a guerra ;
a mobilização
parcial diz respeito à utilização
de uma
parte, apenas, dos referidos
recursos
(reforço do efectivos e dotações
de unidades e formações organizadas
desde tempo de paz; organização
de novas unidades,
sub-unidades
ou formações
de uma arma,
sub-divisão
de arma, especialidade
ou serviço;
organização
do uma
grande unidade ou destacamento,
otc., tudo com o coucurso de unia ou mais das várias regiões e govornoa).
§ 1.0 A convocação de praças licenciadas, da reserva
activa e da reserva territorial
far-sc há, em princípio, c
para cada uma destas situações, por classes, reeorroudo-se em primeiro
lugar, dentro de cada arma, sub-divísão de arma, especialidade,
serviço ou põsto, e dentro
de cada unidade às classes mais modernas;
na convocação de praças observar-se
há o proscrito nos n. os 2.0
e 3.0 elo artigo 5.0 do decreto n." 12:017, de 2 de _\gORtO
de 1926.
2. o No caso ele mobilizucão parcial, os maq ueiros
necessários
às formações
sanitárias,
a mobilizar
pelas
companhias
de saúde, e os condutores
hipomóvois precisos para as mesmas formações,
para as de artilharia
e de transportes geruis a mobilizar pelas companhias
de trem hipomóvcl,
e para as de administração
militar
a mobilizar pelas companhias
de administrnção
niilita.r,
serão fornecidos,
rospeetivamente,
pelos regimentos
de
infantaria e do artilharia
ligeira, do entre as pra(:as (m aqueiros ou condutores)
elas classes mais antigas que forem convocadns ; os maqueiros
serão trausferidos
para
as companhias
de saúde e os condutores para as de trom
hipomóvel, devendo, no acto de desmobilização,
os maqueiros regressar
ao regimento
do infantaria e os condutores ao de artilharia ligeira, em cuja área forem residir.
3.0 Anualmente,
no mês de Setembro, realizar-se hão
manobras,
as quais terão ossencinlmente
por fim:
a) R0cordar às praças licenciadas e da reserva activa
a instrução recebida durante o tempo de permanência
nas
fileiras;
b) Realizar exercícios do conjunto (armas combinadas)
para nporfoiçoamcnto
da instrução dos quadros e, cm os-

*

*

1.< Série

ORDEM DO EXERCITO

N." 7

pecial, da dos comanclos, fazendo funcionar quartéis geuerais e serviços.
Art. 8.0 O serviço nas unidades de tropas das difcl:entes armas e do serviço de administração militar prefere, em todos os casos, ao serviço desempcmhado por
oficiais e praças das diferentes armas e do serviço de
administração militar nas repartições.
Serviço do estado maior

Art. 9.0 O serviço do estado maior ser'ú dirigido pelo
chefe do estado maior do exército, ao qual estarão subordinados, tecnicamente, os oficiais habilitados com o
curso do estado mnior que estejam em comissão de servif;o dependente do Ministério da Guerra.
Art. 10.0 Ao serviço do estado maior compete:

a) Dirigir as repartições e grupos de rapurtiçoes a
que incumbem os estudos e trabalhos que são das atribui:ções do estado maior do exército (3. ~ e 4. a Direcções
Gerais do Ministério da Guerra);
b) Colaborar nos estudos e trabalhos das repartições
a que se refere a alínea anterior e nus das comissões
que funcionem junto do estado maior do exército e de
outras estações que, sob o ponto de vista da preparação
da guerra, careçam de manter uma íntima ligação com
o mesmo estado maior;
c) Coadjuvar o comando nos quartéis generais.
§ 1.0 A direcção do serviço do estado maior será
exercida pelo chefe do estado maior do exército.
§ 2.0 Sorno, provisoriamento, mantidos o corpo do ostad? maior o o quadro dos capitães do serviço do estado.
lnalor, com a seguinte distribuição :

Situações

---------------------------E4 sta\lo maior do ex. ército . .
I' l'eo-'~
"lOeS!DI ·j·t
1 are~.
. . . .

<)~bvêrno Militar de Lisboa.
rigadas de cavalaria
Urso do c tado maior .

C

Suma.

Coronéis
tlroclnados

Ofioiai.
superiores

Capitães

__ --4

11
8

113
8

2

2
2

5
26

1·-

30
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Esta distribuição
poderá ser alterada quando no
curso do estado maior não sejam cinco oficiais superiores os professores das cadeiras privativas do curso do
estado maior . Neste caso, os quadros do corpo e dos
capitães serão modificados do acôrdo com os postos dos
cinco professores referidos, mas por forma a conservar-se sempre igual a sessenta o total dos. dois quadros.
~ 3.0 Os chefes do estado maior das regiões militares
e do Governo Militar do Lisboa serão coronéis ou tenentes-coronéis
do. corpo do estado maior, e os sub-chefes
do estado maior serão tcnentee-coronéis
ou majores do
corpo do estado maior, ou, excepcionalmente, na falta
dêstes, de qualquer arma, com o curso do estado maior.
§ 4.0 O cargo do adjunto nas repartições do estado
maior do exército poderá ser desempenhado, indiferentemente, por oficiais superiores do corpo do estado
maior ou supranumerários,
por capitães do quadro do
serviço do estado maior, ou por oficiais habilitados com
o curso do estado maior.
Infantaria

Art. 11.0 A arma do infantaria compreendo:
a) A Direcção <la Arma de Infantaria;
b) Cinco inspecções
de infantaria, uma cm cada re-

gião militar o no Govõmo Militar de Lisboa ;
c) A Escola Prática de Infantaria;
d) As tropas da arma, a saber:
22 Regimentos

10 Batalhões
2 Batalhões
3 Batalhões
Companhics
Companhias

do infantaria;
de caçadores ;
de ciclistas;
de metralhadoras;
de engenhos de acompanhamento;
de carros ligeiros de combato.

Art. 12.0 As sedes das inspecções e unidades de infantaria e as respectivas áreas de inspecção ou recrutamento e mobilização são as que constam dos quadros
n.08 2, 3 e 4 anexos ao presento decreto.
Art. 13.0 As inspecções de infantaria, uma em cada
região militar e no Govõrno Militar de Lisboa, têm a seu
cargo a inspecção e fiscaliaação técnica e administrativa
de todas as tropas e serviços da arma e dos distritos de
recrutamento o reserva existentes na respectiva .irea.
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§ 1.0 Os inspectores de infantaria serão coronéis desta
arma, tirocinadoa para general; serão subordinados aos
comandantes da respectiva região ou governador militar de Lisboa, e dependerão, tecnicamente, do director
da arma, com o qual se corresponderão unicamente sôbre estudos, informações e assuntos de carácter manifestamente técnico.
§ 2.° De cada inspecção farão parte, como adjuntos,
um major ou tenente-coronel com o curso da arma que,
como capitão, tenha comandado uma bataria ou eompauhia de metralhadoras, e um ou dois capitães, conforme
a região ou govêrno, também com o curso da arma.
Art. 14.° A Escola Prática de Infantaria destina-se a
servir como principal centro de estudos da arma e estação de ensaio e experiências de tudo o que interesse à organização e instrução prática da arma, a metralhadoras
e armas portáteis de todo o exército (incluindo a respectiva instrução do tiro), e, finalmente, a todo o material
de guerra privativo da infantaria; da Escola Prática de
Infantaria fará parte um batalhão de instrução (batalhão
escolarj-s- unidade modêlo, mostruário das tropas de infantaria-,
tendo como sub-unidades companhias de atiradores e metralhadoras e das especialidades da firma
que se julgue necessário.
S único. A companhia de engenhos de acompanhamento
(morteiros médios e ligeiros, peças ou obuses, e etc.)
a ele carros ligeiros de'combate que. nos termos do prescrito no corpo do presente artigo, forem organizadas na
Escola Prática de Infantaria servirão, inicialmente, como
centros de instrução
da respectiva especialidade e de
mobilização
de unidades correspondentes para o esér>
cito de campanha.
Art. 15.° Os regimentos de infantaria de tempo de paz
são unidades exclusivamente territoriais, destinadas a servir, essencialmente, como centros de instrução de recrutas de infantaria e de mobilização de companhias de
atiradores não encorporadas, de batalhões de infantaria
(companhias de atiradores, de metralhadoras e formações
do comando), de companhias de engenhos de acompanhamento e de comandos de regimentos de campanha .
. Os quadros permanentes, em oficiais e sargentos de
lufantal'ia, de cada regimento de infantaria serão os constantes do quadro de que trata o artigo 22.°, destinando-se
a assegurar a existência e o regular funcionamento de:
1.0 Um comando de regimento, compreendendo o co-
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mando propriamen"te dito, a secretaria rogimental, o conselho administrativo, a escola e biblioteca regimentais,
os parques, as oficinas e os depósitos regimentais de material de guerra, fardamento e víveres;
2.0 Um depósito de praças, comproend0ndo: o comando do depósito, a secretaria do depósito e uma companhia do depósito. Pela secretaria do depósito de praças
correrão todos os assuntos referentes à escrituração de
matrícula e dos rogistos de alterações das praças de pró
e, bom assim, todo o restante expediente relativo às rlr<tças licenciadas e da reserva activa;
3.0 Quadros para poderem ser constituídos dois batalhões, com o número de companhias a que se refere ri
primeira parte do n.? 4.°, a fim de poder ser ministrada
a instrução de infantaria (de recrutas e complementar de
especialistas) o abiegurado o serviço regãnontal ;
4.0 Companhias organizadas em efectivo, em número
variável com o efectivo permanente em cabos o soldados
de cada regimonto e o dos recrutas a instruir. A companhia de depósito estará sempre organizada, qualquer que
seja o efectivo permanente do regimento em cabos e soldados.
§ 1.0 A instrução de cada contingente de recrutas
(cinco meses) compreenderá a instrução
geral e a elementar de ospocialistns (incluindo a de metralhadoras
pesadas), orgauizando-se, para o efeito, com os quadros
de um dos batalhões e nos termos do n.? 4.° as companhias necessárias, conforme o efectivo a instruir, companhias cujo agrupamento constítuü-á, em cada regimento
de infantaria, o respectivo batalhão de recrutas.
§ 2.° A instrução complementar de especialistas (cinco
meses), a profissional dos quadros permanentes (oficiais,
sargentos e cabos) e o serviço regimental são assegurados pelos quadros do batalhão que não instruam recrutas, organizando-se, nos tormos do n. o 4. °J as companhias
que forem convenientes, em harmonia com o efectivo permanente em cabos e soldados atribuídos a cada regimento; o agrupamento das companhias assim organizadas designar-se hú por batalhão permanente e terá, nos
termos do artigo 17.°, o número do regimento; nos regimentos cujo efectivo permanente, em cabos o soldados,
fõr inferior a 120, o batalhão permanente estará completamente em quadros e o referido efectivo será todo atribuído à companhia do depósito.
§ 3.0 Os quadros a quo se refere o n." 3.° do presente
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artigo alternarão, semestralmente, na instrução de que
tratam os §§ 1.0 e 2.°
§ 4.° Os regimentos estarão, para o efeito do parágrafo anterior, aquartelados numa só localidade.
§ 5.° O regimento do infantaria n." 22 terá organlzado
um segundo batalhão permanente, que receberá recrutas e será considerado como mobilizado; êste batalhão
terá um depósito do praças. nos term os do n. o 2. ° do
presente artigo e organizadas cm efectivo uma companhia de atiradores e outra de metralhadoras;
os seus
quadros do oficiais o sargentos de infantaria são os constantos do quadro do artigo 22. A companhia do depósito receberá e instrujrá os recrutas.
A1't. 16. Em cada regimento de infantaria só os oficiais superiores disporão do cavalo privativo. Para mon- •
tadas dos comandantos
do companhia e ajudantes,
quando em serviço ou instrução, haverá doze cavalos do
sela cm cada regimento. Estes cavalos poderão também
ser empregados, quando for julgado necessário, 110 serviço <1" instrução de equitação dos oficiais das unidades.
Art. 17.° Em cada caso de mobilização (geral ou parcial) cada regimento de infantaria organiza as companhias de atiradores não encorporadas, os batalhões de
infantaria (companhias de atiradores e de metralhadoras
e formações de comando), as companhias de engenhos de
ucompanhamento
o os comandos de regimento de campanha que forem previstos no plano do mobilização correspondente; as primeiras companhias de atiradores não
encorporadlls e do engenhos de acompanhamento, e os
primeiros batalhões de infantaria e comandos do regimento que cada regimento mobilizar terão o número do
regimento de origom; as restantes unidades e formações da natureza indicada que o regimento mobilizar terito o número dêsse regimento, acrescentado de 25, 50,
75, etc., sendo êste número que as praças usam no barrete.
§ 1.0 A numeração dos batalhões observar-se há já em
tempo do paz para os batalhões organizados nos termos
dos §§ 2.° e 5.0 do artigo 15. o Cada batalhão designar. se
há unicamente por «Batalhão de Infantaria n.? ... » ou
abreviadamenta «B. L n.? ... »,
§ 2.0 Os batalhões de recrutas não têm número, IDas
os recrutas e as praças prontas que dêles façam parte
ou das companhias de depósito usam. no barrete, o número do regimento.
0

0
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§ 3.0 Até que seja revista a primeira parte do regulamento de mobilização os batalhões de infantaria mobilizados serão compostos de trõs companhias de atiradores, uma de metralhadoras
e uma formação de comando. Os batalhões a que se refere o § 2.0 do artigo
15.0 tenderão na sua organização, conforme os efectivos
e material de que se disponha, para a' dos batalhões mobilizados. Dentro de cada batalhão as companhias serão
numeradas seguidamente, sendo as três primeiras do
atiradores e a quarta de metralhadoras;
esta última
companhia não se organiza nos batalhões de recrutas.
§ 4.0 Os regimentos de infantaria devem ter em arrecadação o material de guerra e fardamento necessários
para a organização, pelo menos, de dois batalhões, uma
companhia de engenhos do acompanhamento o um comando de regimento.
Art. 18.0 Os batalhões de caçadores e de ciclistas são
essencialmente unidades de campanha e destinam-se, pelo
seu efectivo em tempo de paz, especialmente à instrução
profissional dos quadros permanentes (oficiais, sargentos
e cabos), à instrução complementar de especialistas e à
instrução de conjunto, formando, eventualmente, destacamentos com unidades das outras armas. Os batalhões
de caçadores e de ciclistas não instruem recrutas; a sua
organização e o quadro de oficiais e sargentos de infantaria de cada um dõlos constam do quadro de que trata o
artigo 2~.0
§ LOAs secções de depósito dos batalhões de caçadores o ciclistas incumbem) além das funções do depósito, os assuntos referentes à escrituração de matrícula
e dos registos de alterações das praças de pró e bem
assim todo o restante expediente das praças licenciadas.
§ 2.0 As companhias dos batalhões de caçadores e cio
clístas são numeradas seguidamente dentro de cada batalhão e pela seguinte ordem: compánhiasde atiradores,
companhia de metralhadoras;
em cada batalhão estarão
sempre organizadas em efectivo, pelo monos, uma companhia de atiradores, a de metralhadoras, a secção de
depósito e a formação do comando, esta com os elomentos que fõr possível em harmonia com o efectivo permanente de cada batalhão; as companhias de atiradores
que não possam, por carência de efectivos, estar organizadas em efectivo, estarão em quadros. As companhias
em quadros não terão funções de administração e o poso
soal dos referidos quadros será distribuído pelas outras
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companhias
e serviços de cada batalhão,
pura ofeitos
de serviço.
§ 3.0 Os batalhões do ciclistas embora contados na arma dp infantaria
farão parte, desdo tempo de paz, das
brigadas do cavalaria a cujos comandantes estarão subordinados nos termos do artigo 63.0
Art. 19.0 Os batalhões
de metrnlhadoras
destinam'S0, essencialmente,
a servir
comô centros de instrução e do mobilização
das companhias
de metralhadoras pesadas,
do calibre normal Oll superior,
que não
devam fazer parte integrante
dos batalhões de infantaria; a organização
dos batalhões do metralhadoras
deve
permitir, além disso, o seu omprêgo em bloco em campanha; cada batalhão de metralhadoras
torá em tempo de
paz a organização
e os quadros
de oficiais e sargentos
de infantaria
quo constam do quadro do artigo 22.0 A
formação de comando e a companhia de depósito estarão
permanentemente
organizadas
em ofectivo; as restantes
companhias
só o estarão desde que haja o pessoal e material l'ecessários.
§ 1.0 A companhia
de depósito competirá,
além das
funções de depósito em caso de mobilização,
a de instruir os recrutas;
correrão
também pela referida companhia os assuntos
referentes
fi. escrituração
da matrícula e dos rogistos
de alterações
das praças de pré e
bem assim todo o restante expediente
das praças licenciadas. A instrução
dos recrutas
dos batalhões de metralhadoras
comportará
toda a instrução
geral do soldado do infantaria.
§ 2.0 Em caso de mobilização, cada batalhão de motraIhudoras, além das companhias que tenha organizadas
em
efectivo, mobilizará,
pela respectiva companhia de depósito, as companhias de metralhadoras
que forem previstas
no plano do mobilização respectivo. As companhias do metralhadoras
não oneorporadas
que seja necessário mobilizar sê-lo hão, sempre, pelos batalhões
de metralhado-

ras,

§ 3.0 A primeira

companhia
mobilizada,
por cada
batalhão de metralhadoras,
terá o número do batalhão;
as seguintes
o mesmo número acrescentado
do 3, 6, 9,
etc. Esta disposição observar-se
há já. cm tempo de paz
para as companhias
de metralhadoras
organizadas
cm
efectivo em cada batalhão;
fi companhia
de depósito não
tem número.
§ 4.0 As praças dos batalhões de metralhadoras
que,
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terminado o serviço efectivo, devam ser licenciadas, continuarão a pertencer a êsses batalhões atê passarem à
reserva activa, data em que terão passagem ao regimento
de infantaria correspondente á área do seu domicílio.
Art. 28.° O recrutamento dos soldados para os batalhões de caçadores e de ciclistas e para a Escola Prática
de Infantaria, incluindo nesta as unidades organizadas
nos termos do artigo 14.°, far-sa há nos regimentos de
infantaria depois de finda cada escola de recrutas, preferindo-se para cada batalhão de caçadores o ciclistas os
soldados dos regimentos mais próximos, e entre estes os
que tenham residência na área de mobilização dos referidos batalhões.
§ 1.0 Os regimentos de infantaria n. os 1 e 18 terão
organizado, permanentemente, em efectivo o batalhão a
que se refere o § 2. o do artigo 15. 0, não fornecendo
eoldados para os batalhões de caçadores e ciclistas ou
quaisquer estabelecimentos senão depois de assegurado
o efectivo necessário ao referido batalhão; estes batalhões terão, quanto possível, a organização prescrita no
§ 3.° do artigo 17.0
•
§ 2.0 Todas as pru\as que, terminado o serviço nos
batalhões de caçadores e do ciclistas, devam ser licenciadas continuarão a pertencer ao batalhão em quo serviram desde que vão residir na área de mobilização respectiva, conforme o quadro n. ° 4; as restantes terão
passagelll ao regimento de infantaria da área oudo vão
fixar residência.
§ 3.0 Os licenciados dos batalhões de caçadores e de
ciclistas, quando passem à reserva activa, têm passagem
aos regimentos de infantaria correspondentes ii, área do
sen domicílio.
§ 4.0 Emquanto subsistir a aplicação da doutrina
prescrita no § único do artigo 14.°, as praças das companhias de engenhos de acompanhamento o de carros ligeiros de combate a organizar na Escola Prática de Infantaria, nos termos do artigo 14.0 e seu § único, continuarão a pertencer às referidas companhias a tê passarem à reserva activa, transitando então para os regimentos de infantaria da área do seu domicilio.
§ 5.° As praças da Escola Prática de Infantnria que
devam ser licenciadas, com excepção daquelas a que
se refere o parágrafo anterior, transitarão para o regimento de infantaria da área do seu domicilio.
Art. 21.0 Quando alistada, fi praça de infantaría recebe
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no D. R. R. um número de matricula que conserva em.
quanto pertencer ao exército.
§ 1.0 Para o serviço na unidade (chamadas, nomeações de serviço, etc.), a praça tem na companhia fi que
pertence, eventualmente, um número de companhia.
§ 2.0 As praças licenciadas e da reserva activa dos
regimentos de infantaria, e as licenciadas dos batalhões
de caçadores, ciclistas e metralhadoras não pertencem
a nenhuma companhia da unidade.
§ 3.0 AR praças das companhias dos batalhões de metralhadoras
usarão na manga esquerda do dólman o
número da respectiva companhia; as que pertençam às
companhias de depósito e às formações de comando das
mesmas unidades usarão a letra inicial respectiva:
D - Depósito;
C - Comando.
§ 4. o ~\s praças dos batalhões de caçadores, ciclistas
e metralhadoras
usarão todas no barrete o número do
batalhão a que pertençam.
Art. 22.0 Os quadros de oficiais e sargentos de infantaria para o serviço dos regimentos e batalhões da
arma de infantaria serão, provisoriamente, os seguintes:

Oficiais

.

Sargentos
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..." !!1" " 'E "E ._~" "'~
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o
.." ~e
'E. 'õi
S ..
._
...
'"'",
:§'
o
"
o
..."c'"'""
"o
... " ....
u E-<.
áJ~
"" o" '"" riJ'"
- - - - - - -- -00

Cl.~

Ul

Regimr.nto de infantaria.
. .
Bat ..IMo de caçadores (a). .
Batalhão de ciclistas (b). • •
Batalhão de metralhadoras
(c)
Batalhão de infantaria n.? 47

1

1

3
1

-

1
1

1
1

- 1
.- -

1

8 16 3
8 24 2
13 1
6 24 2
3 9 1

'"

6 (d) 18(e)
6
24

3
4
3

18
24
\)

(a) Cada batalhão ter.i quatro companhias
de • tíradores,
uma de metralhadoras,
tuna fOl'_uaçào do somando o uma secção do dopôs íto.
Ib) Cada batalhão terá duas eompanhtas
do atiradoros
cloli.tas,
uma de m otraIhadoras, um" formaç1to <lo eomando o uma secção do depósito.
le) Cada batalhlo
terá trll. companhia.
de metralhadoras,
uma formação de coo
mando e lima compnnhla dp depósito.
(I) R no. raglmeutoa
a mais de 120 cabos o soldados do efectlvo permanente.
e) 24 uos rvgf men tus fi mais ele 120 cabos c soldados de ('{activo permancute •

•
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§ 1.0 Cada unidade indopendente de infantaria e cada
batalhão encorporado, quando organizado em efectivo,
terá um ajudante, oficial da arma o qual nos regimentos de infantaria e batalhões de caçadores e metralhadoras será um capitão e nas restantes unidades um tenente.
§ 2.0 Nos regimentos de infantaria um dos majores é
o comandante do depósito ele praças.
§ 3.0 Até que soja revista fi organização das bandas
de música, cada regimento de infantaria ou batalhão de
caçadores, com excepção do batalhão de caçadores 9,
terá uma banda de música com a composição prescrita
actualmente.
§ 4.0 O quadro de oficiais e sargentos de cada regimento de infantaria será acrescido nos regimentos de infantaria n.ol 1 e 18 de dois capitães e quatro subalternos, dois primeiros sargentos e sois segundos.
,§ 5.0 O comando de cada batalhão de caçadores, ciclistas e metralhadoras
contém os elementos indicados
para o regimento de infantaria no n." 1.0 do artigo 15.°
§ 6.0 Em cada um dos regimentos de infantaria e batalhões de caçadores e metralhadoras, com sede em Lisboa, Porto, Coimbra e Viseu, poderá ser, ovcntualmcnte, orgll.oi:.mda, por determinação do respectivo comando
do região ou do Governo Militar de Lisboa, uma companhia de adidos.
Art. 2a.o A Escola Prática de Infantaria e cada regimento do infantaria, batalhão de caçadores, ciclistas e
metralhadoras ou de infantaria, mobilizado nos termos do
artigo 17.0, terão uma bandeira privativa ; da bandeira
coustará indicação da escola ou unidade o o número do
regimento ou batalhão, bem como a legenda a que tenha
direito.
§ único. O batalhão a que se refere o § 5.° do artigo
15.0 terá, desde tempo de paz, uma bandeira, nos termos
do presente artigo.
Art. 24.° A arma de artilharia compreende:
a) A Direcção da Arma de Artilharia;

b) 3 comandos de artilharia, um em cada um dos Governos Militares de Lisboa, Açores o Madeira;
c) 4 inspecções de artilharia, lima por cada região militar;

•
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d) A Escola Prática de Artilharia;
e) As tropas e serviços da arma, a saber:
1.o Artilhnria- ligeir a :
5 Regimentos, compreendendo todas as especialidades de artilharia ligeira, incluindo batarias
contra aeronaves e secções de escuta e de referenciação.
3 Grupos mixtos independentes de artilharia montada, a quatro batarias cada, sendo duas de
peças e duas de obuses (provisoriamente a duas
batarias de peças e uma de obuses).
2 Grupos de artilharia a cavalo a duas batarias
cada.
3 Grupos independentes de artilharia de montanha, a quatro batarías cada (provisoriamente
2 grupos 11 três batarias cada).

:3. o Artilharia

pesada:

3 Regimentos de artilharia pesada (provisoriamonte 3 grupos independentes).
Batarias de morteiros pesados (de trincheiras).
3. o Artilharia

de costa:

2 Regimentos.
3 Batarias de artilharia de defesa móvel, destinadas às ilhas adjacentes.
1 Grupo de defesa submarina de costa do pôrto
".
de Lisboa.
1 Grupo de especialistas (duas companhias).
4. o O trem hipomóvel:
3 Companhias.
5.0 Depósitos

de material de guerra:

1 Depósito geral de material de guerra.
6 Depósitos territoriais do material de guorra.
6.0 O museu militar.
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§ 1.0 Os regimentos de artilharia ligeira serão numerados seguidamellte
de 1 a 5; os de artilharia pesada,
idem, de 1 a 3 (provisoriamente
grupos independentes
n.OS 1, 2,0 3); os de artilharia
de costa, idem, n.OS 1 e 2.
§ 2.0 A medida que se fõr dispondo de material e as
condições
do Tesouro
o permitam
serão organizadas
as 4.3S batarias dos grupos mixtos de artilharia montada
e dos grupos do montanha e os grupos independentes
de
artilharia
posada converter-se
hão em regimentos.
Art. 25.0 As sedes dos comandos, inspecções e Huidados de artilharia
o do trem hipomóvel, o bem assim
as áreas do inspecção
ou recrutamento
o mobilização
respectivas, são as constantes dos quadros n.OS 5, G e 7
anexos ae presente decreto.
Art. 26.0 Ao comando de artilharia
do Govêrno lIilital' de Lisboa compotirá:
1.0 A cooperação pOl' parto da artilharia,
nos estudos
e trabalhos
que incumbem
ao Govêrno 1fi1itar de Lisboa, sõbre a preparação
da defesa terrestre na área territorial
a seu cargo c sobre o emprêgo da artilhnria de
costa O seus meios auxiliares na defesa do põrto do Lisboa;
2.0 Uoarljuvar a Direcção da Arma do Artilharia. nos estudos das questões relativas à artilharia
de costa;
:3.0 A inspecção e fiscalização técnica c administrativa
de todas as tropas e serviços da arma existentes na área
do Governo Militar de Lisboa;
4. ° A inspecção do material de guorra c munições distribuídas
às unidades das diversas armas e serviços da
área do Governo Militar do Lisboa;
5.° A preparação
ela mobilização das formações a mobilizar pela companhia
de trem hipornóvol do Govêruo
Militar do Lisboa.

§ 1.0 O comando
Lisboa comportará,
lhe são conferidas
guintes órgãos:

do artilharia
do Govõrno Militar de
para o exercício das atribulçõcs
que
no corpo do presente artigo, os se-

1.0 Uma secretaria
para o serviço elo expediente do
comando;
2.° Uma secção tócuicu de artilhurin do costa para toelos os assuntos relativos a artilharia
de costa;
3.° Uma secção de estudos de doíosn terrestre
para
a cooperação,
por parte da artilharia,
nos estudos o trn-
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balhos sobre preparação
da defesa terrestre
da área do
Governo '1ilitar do Lisboa, e para as assuntos do n. o 5. o;
4. o Uma secção de material no guorra, pela qual correrão todos os assuntes referentes a matçrial ;
.
§ :?o O comnndanto do artilharia do Govõrno Militar
de Lisboa será um coronel tirocinado para genoral.
§ 3.0 Do comando do artilharia do GOV01'DO Militar de
Lisboa farão parte:

1.0 Um coronel do artilharia
segundo comandante
e
chefe da secção técnica do artilharia
de costa;
2. o Dois oficiais superiores de artilharia,
um chefe da
secção de material de guerra o outro chefe da secção
de estudos da defesa terrestrr ;
3. o Um capitão-tenente
ou primeiro tenente da armada
e um oficial superior e três capitães do artilharia,
sendo
o oficial de marinha,
o oficial superior e um capitão
adjuntos
da secção técnica do artilharia
de costa; um
capitão para adjunto da secção de estudos
de defesa
terrestre
o outro para /l, secção de material do guerra;
4.° Um capitão do quadro auxiliar de artilharia
chefe
da secretaria
e dois oficiais suhaltornos
do quadro auxiliar de artilhariu,
sendo um para o serviço da secretaria o outro para o da secç. o no material (lo guerrn.
§ 4.0 O segundo

comandante
de artilharia
do costa
permanentemente,
e, cumulativamente
com as
funções de chefe de secção técnica de nrtilhuria de costa,
as do comando tático das unidades e serviços do artilharia de costa do Govõruo Militar de Lisboa constante.
do
quadro n." 7 anexo ao pro sento decreto.
S 5.0 No caso de impedimento do comandante da artilharia do Governo Militar do Lisboa substituí-lo hú no
l','ercício das respectivas
fuuçócs o segundo comandante,
que ucum ulará as referidas
funções com as de comandante tático de artilharia
de costa.
~\rt. ~7. o Aos comandos
do artilharia
dos Governos
Militares da Madeira e Açõrcs competirá:
coadjuvar
os
rC!4pectivos go\-ernos nos estudos o trabalhos sobre a defesa nas áreas a sem cargo; exercer a inspecção e fiscalização técnica e administrntivn
dns tropas e snrviçcs da
Ilrma nas mesmas áreas; inspeccionar o material d guorra
c munições distribuídos
às unidudes das várias armas e
serviços existentes nas citadas áreas; dcsompenhar os ('11.1'go, do delegados
do Arsenal do Exército nas referidas
áreas.
L'XOl'Cl'1'á
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§ único. Os comandantes de artilharia. dos Açôres e
Madeira serão oficiais superiores de artilharia.
Art. 28.0 As inspecções de artilharia, uma em cada
região militar, ~ompetirá a inspecção e fiscalização técnica e administrativa de todas as tropas e serviços da
arma na respectiva área; a inspecção de material de
guerra e munições distribuídos às unidades das várias
armas e serviços da área da região; a. preparação da
mobilização das formações a mobilizar pela companhia
de trem hipomóvel da respectiva região.
§ único. Os inspectores de artilharia serão coron6is
tirocinados para general. De cada inspecção fará parte,
como adjunto, um capitão da arma.
Art. 29.0 Os comandantes de artilharia e os inspectores de artilharia serão directamente subordinados ao respectivo governador militar ou comandante de região e
dependerão, tecnicamente, do director da arma de artilharia, com o qual se corresponderão üuicamente sõbre
questões de estudos, iníormaçõos o assuntos de carácter
manifestamonto

técnico.

Art. 30.0 Os comaudantos de artilharia dos Governos
:Jfilitares da Madeira e Açõres dependerão também, tecnicamente, do director do Arsenal do Exército, para efeitos de exercício das funções de delegados do mesmo
Arsenal.
Art. 31.0 Sempre que, em resultado da inspecção feita
ao material de guerra e munições de qualquer unidade,
os inspectores ou comandantes do artilharia reconheçam
a necessidade ou conveniência da presença de um oficial
delegado t6cnico do Arsenal do Exército, furão a proposta uocessária
ao director da arma de artilharia, por
intermédio do comandante de região ou governador militar respectivo ; o director da arma de artilharia fará o
pedido ao administrndor geral do exército, que ordenará
ao director do Arsenal, se assim fôr julgado necossário
ou conveniente, para mandar apresentar no comando da
região 011 governo o oficial requisitado, quo ficará às ordens do inspector ou comandante de artilharia.
Art. 32.0 A Escola Prática de Artilharia destina-se a
servir como principal centro de estudos da arma e estação de ensaio e experiências do todo o que interesse à
organização e à instrução prática da arma; á instrução
de observadores das armas do infantaria o cavalaria na
parte que interesse; ao estudo de arreios de tracção e
viaturas hipomóveis, não técnicas, do exército e, final-
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mente, ao de todo o armamento
e material de guerra
privativo
da artilharia,
e, bem assim, do que não seja
privativo de qualquer outra arma ou serviço; da Escola
Prática
de Artilharia
fará parte um grupo do instrução
(grupo escolar) - unidade modelo, mostruário
das tropas da arrua - no qual estarão
representadas
as subdivisões e especialidades
da arma que se julgue necessário.
§ único. A bataria do artilharia contra aeronaves (incluindo a secçao de escuta), a do morteiros
pesados e
a secção de referenciação
que, nos termos do prescrito
no corpo do presento artigo, forem organizadas
na Escola Prática
de Artilharia
servirão,
transitoriamente,
emq unnto as unidades da arma não disponham dos lementes nocessúrios,
como centros ele instrução
ela rospectiva especialidade
e núcleos de mobilização
das unidades Oll formações corrospondentes
para o exército de
campanha.
Art. 03.° Os regimentos
de artilharia ligeira são unidade: exclusivumento
territoriais,
destinando-se
a servir
essencialmente
como centros
do instrução
de recrutas
de artilharia ligeira o de mobilização ele comandes de artilharia,
de baterias
e grupos de batarias de artilharia
ligeira e do secções de escuta e de roferenciação.
Os quadros
permnnentes,
em oficiais e sargentos
de
artilharia
dos regimentos
do artilharia
ligeira, serão os
Constantes
do quadro de quo trata o artigo 49.°, destinando-so n as: cgurur a existência e o regular funcionamento do:

1.0 Cm comando de i egimcnto, compreendendo o comando propriamente
dito, a secretaria regimental, o conHelho administrativo,
a escola o biblioteca regimentais,
os parques, as oficinas c os depósitos regimentais
de ma.terial do guerra, fardamento e víveres;
2.° Um depósito
de praGas. compreendendo:
o cofilando de depósito, a secretaria
do depósito e a bataria
(le depósito;
pela secretaria
do depósito do praças correrão todos os assuntos referentes
h escrlturação
de matricula o dos registos de alterações das praças de pró 0,
~elll assim, toclo o re rtanto expediente relativo às praças
lIcenciadas e da reserva activa;
3. o Quadros para poderem SOl' constituídos
dois grupos com o número
do butarias
a que se refere a primeira parte do n. o 4.0, a fim de pOLIL'!' 01' ministrada
3.
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instrução
de artilharia
ligeira (recrutas
e complementar de especialistas)
e assegurado
o serviço rogimen-

tal;
4. ° Butarias
orgauizadaa
em efectivo, em número variável com o efectivo permanente
em cabos e soldados do
regimento, e o dos recrutas a instruir,
e as dotações de
animal o material de cada regimento.
Em principio
lião
haverá
batarias
organizadas
em efecti \'0 com pessoal
do quadro
permanente
desde que se não disponha do
pessoal, material e gado necessário,
pelo menos, para a
bataría de tiro. A bataria de depósito estará porém
sempre organizada,
quaisquer que sejam o efectivo permanente
em cabos e soldados e as dotações de gado o
material de que cada rogimento
disponha.
§ 1.0 Á\_ instrução
do cada contingente
do recrutas
(cinco meses) compreenderá
a instrução
geral e a elemontar
de especialistas,
organizando-se,
pnr:t o efeíto,
com os quadros de um dos grupos, nos termos do n.? 4.°,
as batarias que fõr poaaível, em harmonia
com o efectivo a instruir e com o animal o o material das difere 1tes espécies de artilharia ligeira utilizáveis para o efeito;
o agrupamouto
das referidas batarias constitulrú em cada
regimento :1" artilharia o respectivo grupo de bntarias de
recrutas.
§ 2.° A instrução complementar
ue especialistas
(cinco
meses), a profissional
dos quadros permanentes
(oficiais,
sargentos
e cabos) (\ o serviço regimental
são aascgurndos pelos quadros 110 grupo que não instruam recrutas,
organizando- BP, nos termos do n.? 4.°, as batarias que
fôr conveniente; as bntarías assim organizadas
agrupar se
hão constituindo
o grupo de batarias permanente,
o qual
terá, nos termos do § 1.0 do artigo 35.°, o número do regimento;
nos regimentos
cujo efectivo permanente
em
cubos e soldados fõr inferior a 150 o grupo porrnanente estará completamente
em iJ. uadros e o referido efectivo será atribuído à bataria de depósito €I, na medida (lo
necessário,
às batarias do grupo de recrutas.
§ 3.° Os quadros a que se refere o n." 3 o do corpo
do presente artigo, destinados a miuistrar
fi instrução,
alternarão,
semestrulmonto,
na instrução de que tratam
os §§ 1.0 e 3.°
§ -4:.0 Os regimentos de artilharia ligeira estarão, para
o efeito do parágrafo
anterior, aquarteludos
numa só localídarle.
(}0 artilharia
pesada terão,
_\1't. 34.0 Os regimentos
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em relação à artilharia
pesada, a organização
e as funde arções prescritas
no artigo 33.0 para os regimentos
tilharia ligeira.
S 1.0 Os grupos independentes
de artilharia pesada
desempenharão,
provisoriamente,
as funções
dos regimentos de artilharia pesada e os seus quadros assegurarão, portanto,
o serviço consiguado
no artigo 33.0; terão porém
organizadas
permanentemente,
apenas,
a
bataria de depósito, uma batar ia permanente
e outra de
recrutas ; as batarias estarão sempre organizadas,
alternando os quadros no serviço das mesmas batarias.
S 2. U Os gi"UpOS independentes
de artilharia
pesada
só mobilizam batarias, às quais se aplica a doutrina do
artigo 35.°, sendo o número do regimento
substituído
pelo do grupo.
Art. 35.0 Em cada caso dr mobilização (geral ou especial), cada regimento
de artilharia 'ligeira
ou pesada
organiza os comandos de artilharia,
os grupos de batarias e as batarias
isoladas que estejam fixados no plano
de mobilização correspondcnto
; os primeiros
comandos
de artilharia,
os primeiros
grupos e as primeiras batarias isoladas
que cada regimento mobilizar terão o número do regimento de origem;
as restantes formações e
unidades
da natureza
indicada
que forem mobilizadas
terão aquele número acrescentado
de 10, 20, 30, etc.,
sendo estes números qne as praças usam no barrete.
§ 1.0 Esta disposição observa-se já, desde tempo de
paz, para o grupo que, nos termos do § 2.0 do artigo 33.°, se organizo na sedo do regimento
e para os
grupos mixtos e de montanha parti que cada, regimento
forne<;a pessoal, os quais serão considerados
como 2.°,
3. o, 4.0, etc., mobilizados.
Cada grupo de artilharia
ligeira mobilizado ou como
tal considerado designar-se há correntemente
por «Grupo
de Artilharia n.? ... J>, abrcviadamente
«G. B. A. n," ... J>;
cada grupo de artilharia pesada por I( Grupo de Artilharia
Pesada D.O ••• », abreviadamente
«G. B. A. P. n.? ... »;
('ada grupo de artilharia
a cavalo designar-se-há
por
«Grupo de Artilharia
a Cavalo Il,o ••• » e abreviadamente
por «G. B. A. C. n.? ... » ,
§ 2.° As batarias dos grupos permanentes
de cada
regimento e as dos grupos mixtos e de montanha. e bem
assim as dos grupos mobilizados serão numeradas
seguidamente dentro de cada grupo.
§ 3.° O grupo de bntaria
de recrutas não tem nú-
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mero, e as suas batarias são também numeradas seguidamente dentro do grupo.
§ 4.° Os recrutas o as pra<;as prontas pertencentes ao
grupo de recrutas e às batarias de depósito usarão no
barrote o número do regimento.
§ 5.° Os regimentos de artilharia ligeira e pesada
devem ter em depósito o material de guerra e fardamento
necessários para a organização de dois grupos de artilharia, independentemente do grupo permanente respectivo e dos grupos mixtos montados e de montanha
para que forneçam pessoal. Nos regimentos com sede
nas L.", 2." e 3.a regiões o material de um dos dois grupos referidos será de montanha.
Art. 36.° Os grupos mixtos independentes de artilharia montada, os grupos do artilharia a cavalo e os grupos independentes de artilharia de montanha são, no
contrário dos regimentos de artilharia ligeira e pesada,
unidades de campanha ; terão !lo composição prescrita no
§ LOdo artigo 49.° e destinam-se, pelo seu efectivo e
dotações de tempo de paz, especialmente à instrução profissional dos quadros permanentes, à complementar de
especialistas o à do conjunto, formando, eventualmeute,
destacamentos com unidades elas outras armas.
§ 1.0 O recrutamento dos soldados para as unidades
indicadas no corpo do presente artigo, para as cornpnnhias ele trem hípomóvel o para. a Escola Prática de Artilharia, incluindo nesta as unidades a que se refere o
artigo 32,°, far-se há, nos termos do § :?o do artigo 2.
depois do finda cada escola. de recrutas, nos regimentos
de artilharia ligoira; os soldados para os grupos a cavalo devem ser fornecidos, em principio, pelo regimento
da região ondo o grupo tenha sede e escolhidos entre os
mais hábeis em equitação ; os soldados para os grupos
mixtos e de montanha devem ser fornecidos, em princípio, pelo regimento da respectiva região; uns e outros
serão escolhidos, de preferência, entre os que residam
na área de mobilização de cada grupo.
§ 2.° Todas as praças que terminado o serviço nos
grupos acima citados devam SOl' licenciadas ficam pertencendo ao grupo ou são transferidas para os regimentos do artilharia ligeira, conforme vão ou não residir na
área de mobilização do respectivo grupo.
§ 3.° A Escola Prática de Artilharia e as companhias
de trem hípomóvel não têm licenciados; as praças qU0
nelas tenham terminado o serviço, ao serem licohciadas,
0

,

V Série

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 7

881

são transferidas
para o regimento
de artilharia ligeira
da área onde vão residir, com excepção das abrangidas
pelo § 5.0 (transitório).
§ 4.0 Todos os licenciados pertencentes
aos grupos a
que se refere o § 3.0 têm passagem ao regimento
de artilharíaIigeirn da área da região ou govêrno militar em
que forem residir quando passarem à reserva.
S 5.0 Eniq uanto subsistir a aplicação da doutrina do
§ único do artigo 32.0 as praças pertencentes às batarias
contra aeronaves e de morteiros
pesados, e à secção de
referenciacão d a Escola Prática de Artil haria e q ue devam ser licenciadas, continuarão
a pertencer às referidas
batarias e secção até terem passagem à reserva activa,
ocasião em que transitam
para O regimento do artilharia
ligeira da área onde forem residir.
§ 6.0 Correrão pelas secções de depósito dos grupos
mixtos, dos grupos do artilharia
a cavalo e dos grupos
de montanha os assuntos referentes à escrituração de matrícula e dos registos de alterações das praças de pré e
bem assim todo o restante expediente relativo às pracas
licenciad:ls;
às referidas
secções competem
as funções
de depósito da respectiva unidade em caso de mobilização.
§ 7.0 Os quadros de oficiais e sargentos do artilhuria
o de oficiais do quadro auxiliar 11e artilharia
dos grupos
lnixto',
do grupo
do artilharia
a cavalo e dos grupos
dE' montanha silo os que constam do artigo 49.0
.\.rt. 37.0 Os regimentos
de artilharia de costa constitUel11 centros do comando e administração
dos grupos e
hatnrias
de artilharia
de costa destinados a contribuir,
COm outros elementos
auxiliare , para a defesa do pôrto
de Lisboa. Os quadros permanentes
do oficiais e sargentos de artilharia
e do quadro nu: .iliar de artilharia,
do
cada unidade do artilharia de costa, são os constantes
do
quadro do que trata o artigo 4-U.o, destiuando-so
a assegurar o regular funcionamento
de:
1.0 :Nos regimentos:
Q) Um
comando
de regimento compreendondo
: o ('O·
~nllllo propriamente dito, 11. secretaria, o conselho admiU1stratiyo, a escola o a biblioteca regimeutnis,
os parques, oficinas o depósitos
rcziiuentais
de material do
guerra, fardamento
o víveres ;
b) Os comandos
de grupos táticos nocessdrios (agruPall1entos do batarias artilhadas com mnterial semelhante
Ou batendo proximamente
a mesma zona);

ORDEM DO EXERCITO

N.o 7

1.· Sérre

c) Batarias organizadns em efectivo, no número conveniente em harmonia
com, as necessidades
da defesa do
perto de Lisboa.
2. o Nas batarias do artilharia do defesa móvel de costa:
o comando, compreendendo
os elementos a que se refere
!\ alínoa
a) do número anterior o os mais elementos no-,
cessários
em pessoal,
animal e material para poderem
'funcionar
COlllO
centros
de instrução
o mobilização de
batarlas
do artilharia' do costa na área a ue lhes fôr atribuída;
~
3. o Em cada regimento do artilharia de costa os assuntos relativos u escrituração
de matricula e do registo
do alterações
das praçns de pré O todo O restante exp<>dieuto relativo tUl praças licenciadas ostarão a cargo de
uma secção da respectiva
secretaria,
organizada
para o
efeito;
terão, provisoriamente,
o número
4.0 Os rogimentos
de grupos
o batarias
que constam
do quadro
n. o 7
anexo ao presente decreto.
Art. 38,0 A mobilização nas unidades do artilharia de
costa compreende
ou o simples rotórço dos efectivos das
butarias constituídas
desde tempo de p!t7. ou a. organização de novas hatarias pura a defesa do pôrto do Lisboa
ou de outro ponto do continente;
a mobilização do pessoal far-sc há nos termos (lo artigo 7.0; a orgauização
de novas batarias compete,
em princípio,
às batarias
que disponham
do material
análogo ou do mesmo tipo.
Art. BQ,o O actual Serviço do Torpedos Fixos (8. T. F.)
transforma-se
no grupo de' defesa submarina
do costa, o
qual se destina a cooperar na defesa do porto do Lisboa, consorvande
as funções daq uolo serviço e a sua 01'ganiznção no que respeita à parte tóenica ; passaUl ti fazer
parto do referido
grupo as bata rias das Fontainhas
e
Areeiro do actual 2.0 batalhão de artilharia do costa, bom
como o seu pessoal.
matorinl e respectivos
aq uartelamentos, o a companhia do torpedeiros
do antigo S. '1'. F.,
que será recrutada
na artilharia
e enquadrada
e instruída por oficiais desta arma. O quadro de oficiais e
sargentos
do grupo do defesa submarina
de costa é o
qne consta do quadro do artigo 49.0
As gllarnições
das batarias
acima referidas e o pos80111 da antiga
companhia de torpedeiros
passam a comitituir respectlvamontc
as 1.~, 2.:1 e 3.a companhias
do
grupo do defesa submarina
do costa. Para o desemponho da sua missão, Úflto grupo, a10m dos elementos acima
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referidos, disporá da secção de marinha, da oficina e vários depósitos do actual S. T. F.
Art. 40. o A actual companhia de especialistas é transfo zmada em grupo, o qual passa a ser unidade independento , conserva, provisoriamente,
as funções da actual
companhia e é organizado em duns companhias, uma de
praças prontas e outra de recrutas, correndo pela secretaria do grupo os assuntos referentes à escrituração de
matrícula o do registo de alteruções das praças de pré,
e bem assim todo o restante expediente rolativo às praças licenciadas.
Art. 41.0 Os regimentos de artilharia de costa, as batarias de artilharia de defesa móvel, o grupo de defesa
submarina de costa e o grupo de especialistas recebem
recrutas em duas encorporacões de efectivo igual à metade do seu efectivo permanente em cabos e soldados.
§ único. Em cada bataría de artilharia de costa, no
grupo de especialistas e nas companhias do grupo de
defesa submarina de costa a distribntção dos soldados
será a seguinte:
Um têrço (recrutas) na instrução de recrutas.
Dois terços (praças prontas) na instrução complementar ele especialistas (cinco meses cada têrço) e no serviço
geral da unidade (restante têrço).
Art. 42.° Toda. a reserva activa dos regimentos de
artilharia de costa, do grupo de defesa submarina, das
hatarias de artilharia de defesa móvel de costa e do
grupo de especialistas terá pas agem aos distritos de
recrutamento e reserva em cuja área as praças residam,
~ndo constará de relações especiais distintas por unidaf es a que pertenceram, para poder ser empregada CODorme fõr previsto no. plano de mobilização.
Art. 43.0 No acto do alistamento cada praça de artilharia recebe no distrito de recrutamento e reserva um
número elo matrícula, que conserva emquanto pertencer
ao exército.
d § 1.0 Para o serviço na unidade (chamadas, nomeações
e serviço, etc.) a praça tem na bataria ou companhia. li
que pert nce, eventualmente, um número de bataria ou
cOlllpanhia.
§ 2. Nos regimentos e grupos de artilharia ligeira (l
~~aoda e no grupo de especialistas os licen<:illdos e 1'0erv'?tn não pertencem
nenhuma das baterias ou comPanhlas; na artilharia de costa os licenciados continaam
Q

_
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a pertencer às suas batarias , embora nelas só tenham
número quando em serviço efectivo.
Art. 44.0 As companhias do trem hípomóvol contar- se
hão na arma de artilharia para efeitos de instrução, mobilização e inspecção, destinando-se a garantir, em tempo
de paz, os transportes gerais hipomóveis das regiões e
Governe Militar de Lisboa, os condutores necessários ao
serviço das companhias de administração militar, das
escolas e outros estabelecimentos militares, os tratadores de cavalos de oficiais não arregimentados,
e os
condutores, solípedes e pessoal graduado de equípagcns
precisos parn o serviço das companhias de saúdo; em
caso de mobilização destinam-se a organizar as formações do artilharia e de transportes gorais hipomóveis
previstas em cada plano de mobilização, e a fornecer os
condutoros de que as companhias de administração militar precisem para as formações que mobilizem, e os
solfpedes, os condutores e os quadros ncoossários às
equipagens das formações sanitárias a mobilizar pelas
companhias do saúdo.
§ 1.0 Os condutores necessários para o serviço das
companhias de trem hipomóvel serão recebidos dos regimentos de artilharia ligeira, nos termos do § 2.0 do
artigo 2.0 e do § 2.° do artigo 'i .0, tendo, no acto do licenciamento por terminarem o serviço das fileiras ou
por desmobilizarem, o destino fixado nos referidos parágrafos.
§ 2.° Os cabos o soldados serventes necessários para
a mobilização serão recebidos, 110r transferência,
dos
regimentos do artilharia Iigelra, sendo sempre destinados
para talos
homens das classes mais antigas entre as
convocadas.
§ 3.° Os cabos e soldados a que se refere o parágrafo anterior têm passagem, no acto do desmobilização, ao regimento do artilharia ligeira da área onde vão
residir.
§ 4.° Cada companhia de trem hipomóvel comproonderá :
1.° O comando, compreendendo o comando propriamente dito, a secretaria, fi biblioteca, o conselho administrativo, IlS oficinas o os pllrqucs e depósitos necessários ;
2.° Uma secção de pessoal e gado presente na unidade, da qual, na 3.& companhia de trem, fará parte
uma sub-secção de transportes privativos do Ministério
da Guerra;
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3. ° Uma secção de pessoal

e gado em diligência;
de mobilização;
5.0 Uma secção do adidos (eventual}.
§ 5.° As secções serão numeradas
soguidamente
pela
ordem indicada.
§ 6.° Os quadros de oficiais e sargentos das companhias do trem hípomóvel serão os que constam do quadro
do artigo 49.°, sendo os oficiais do quadro auxiliar de
artilharia.
§ 7.0 A escrituração
de matrícula e dos registos de alt<,rações das praças de pró presentes
na unidadé, em
diligf>ncia ou reservistas
correrá pela secretaria de cada
companhia.
Art. 45.° O depósito geral de material de guerra terá
a seu cargo a recepção, guarda, conservação e fornecimento de material
do guerra necessário ao serviço e à
mobilização das unidades e formações do exército.
§ único. Os d pósitos territoriais
de material
de
guerra, um em cada região militar, um nos Açõres e um
n,a Madeira, serão directamente
subordinados
ao rospectIvo inspector ou comandante
de artilharia,
o terão, dentro das respectivas
áreas, funções análogas às daquele
depósito, realizando
a descentr-alização
dos serviços a
sou cargo e sendo por elo abastecidos.
Art. 46.° O quadro auxiliar dos serviços do artilharia
destina-so, especialmente,
aos sorviços :

4. ° Uma secção de material

a) De guarda, conservação e registo de movimento de
mat<,rial de guerra nos depósitos
do mesmo material,
na Direcção da Arma de Artilharia,
nas unida dos da arma
o em estabolecimentos
militares;
b) Do encarregados
de depósitos e parques dos regimentos () grupos de artilharia;
c) Idem dos paióis do guarnição ou de obras;
~) Das formações
dos quartéis generais e das secretarIaS elos comandos e inspecções de artilharia;
e) DaR companhias do trem hipomóvel ;
f.) Das socretarias do!' depósitos do praças e das batarJas e secções de depósito das unidades de artilharia.
§ único. O comando
das indicadas
}l6RJtO, é privativo de
~rt. 47.° Em cada
~rttlharia do Govõrno
o artilharia das 1. a e
OXC?PÇão

das unidades de artilharia,
com
na allnoa e) o das secções de deoficiais do artilharia.
caso de mobilização
o comando do
Militar de Lisboa e as inspecções
2. a regiões militares organizam nas
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companhias de trem hipomóvel do respectivo govêrno ou
região as colunas de munições hipomóveis e outras formações de artilharia. e de transportes gerais hipomóveis
que forem previstas no plano de mobilização correspondente.
§ único. As formações de artilharia. e de transportes
gerais hipomóveis que forem organizadas têm, dentro de
cada especialidade, o número da companhia de trem respectivo ou êsse número acrescentado de 3, 6, 9, etc.
Ârt. 48.0 Os oficiais do quadro auxiliar de artilharia,
fazendo parte dos comandos e inspecções de artilharia,
das companhias de trem hipomóvel e dos depósitos de
material de guerra, serão contados para o enquadramento das colunas de munições hipomóveis e outras formações mobilizadas pelas companhias do trem hipomóvel.
Art. 49.0 Os quadros de ofieíaís de artilharia e
do quadro auxiliar de artilharia, e de sargentos do artilharia, para o serviço das unidades da arma de artílharia, serão, provisoriamente, os seguintes:
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Ollelnl.
do quadro
auxiliar
do •• I'Ti\,o
d, .rlllbarla

OíIelal8
de artllbarl&

Regimento de artilharia
geira.
. . . . • .
Regimento de artilharia
costa !l.' 1. . . . "
:Q.egimento de artilharia

(a)
1 1 3 8 14
f
1 1 3 8 17

li. .
de
de

de costa

-

Serviço
geral

k~

1 3 1 7 26

1

1 2 1 6 22
1 1 1 3 21

-

1 1 3 9 -

-

1 1 1 2 14

-

1 1 4 11 - -

1 1 1 3 17

-

1 1 3 7 - -

1 1 1 3 10

-

-

1 3 (01
1 1 7 9 - 1 3 5---

(cl
1 1 1 3 8
21 2 2

-

-

-

3

-

-

-

1

1 -

1 3

-

• . . . . . . -

Grupo de defesa submarina
de costa (6) . . . . • .
Grupo de especialistas.
.
1.' Companhia de trem hi2 pomóveI.
.' Companhia de trem hio pomóvel.
.••....
".' Companhia de trem hipOmóvel.

Sargento.

1 1 3 6

costa n.· 2. . . . . . . 1 1 2 7 14
1 1 411

Grupo mixto independente
Grupo de artilharia
a eaTalo . . . . . . . . .
Grupo icdependeute de artilh~ria de montanha .•
Gr.upo independente de artilharia pe ada . . . .
Bataria
de defesa móvel
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5

1 341

-

1

1

5

1 4

I

t (a) O regimentó
de artilharia
BrDO e 4 l!egul4d08 largf'ntos.

1 1 2 8

ligeira

11 2

8

n.' 8 tem mais 1 subal-

(6) AI~1ll dêste pesiIOál haverá. no grupo o pessoal da armada
~ce~sáflO à secção de marinha e depósito de material naval a
ar, bem como o pessoal destinado aos serviços técnicos.
,(c) 3 capitães são adjuntos j 2 legundo8 sargentos 810 para a
. cOmpanhia.
"

a
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§ 1.0 Cada grupo mixto independente do artilharia
montada terá uma formação de comando, uma secção de
depósito e, provisoriamente, emquanto não houver o material necessário, duas batarias de peças e uma do obuses. Cada grupo independente de montanha torá uma
formação de comando, uma secção de depósito e, provisoriamente, três batarias. Cada grupo de artilharia a
cavalo terá uma formação de comando, uma secção de
depósito e duas hatarius.
§ 2.0 Cada regimento ou grupo independente, cada
grupo permanente encorporado, quando organizado em
efectivo, e cada companhia do trem hipornóvel terá um
ajudante que será nos regimentos um capitão e nas restantes unidades um subalterno.
§ 3. o Nos regimentos do artilharia ligeira e pesada
um dos majores é o comandante do depósito de praças;
nos grupos independentes do artilharia pesada o segundo
comandante será o comandante do depósito de praças.
§ 4. o Cada unidade independente de artilharia, cada
grupo de artilharia ligeira e pesada mobilizado nos termos do artigo 35.0 e a Escola Prática de Artilharia terão um ostandarte ; do estandarte constará a indicação
da unidade ou Escola e seu número e a legenda a que
tenha direito.
§ 5.0 Os comandos dos grupos de artilharia ligoira
que sejam unidades independontes dispõem dos elementos indicados no n. o LOdo artigo 33.0
Cnvalarla
0

Art. 50. A arma de cavalaria compreende:
a) A Direcção da Arma de Cavalaria;
b) Dois comandos de brigada de cavalaria, exercendo
também a inspecção das unidades da arma aquarteladas
na área que a cada brigada é atribuída para o efeito;
0.) A inspecção de cavalaria, com funções de inspecçlto a respeito das restantes unidades da arma;
d) A Escola Prática de Cavalaria;
e) As tropas da arma, a sabor:
2 brigadas do cavalaria.
regimentos regionais de cavalaria.
Esquadrões de auto-motrnlhadoras.
õ

Art. 51.0 As sedes das brigadas, inspocçõns o regimeatos de cavalaria, e bom assim as áreas de inspecção

•
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ou recrutamento e mobilização respectivas, são as que
constam do quadro n. o 8 anexo.
Art. 52.0 Cada brigada de cavalaria será constituída,
em tempo de paz, por 3 regimentos de cavalaria (provis.oriamente 2 regimentos), 1 esquadrão de auto-metralhadoras, 1 batalhão de ciclistas o 1 grupo de artilharia
a cavalo, além do quartel general da brigada. Os batalhões de ciclistas são contados na arm a do infantaria e
os grupos a cavalo nu de artilharia.
§ 1.0 Os comandos do brigada de cavalaria terão
a seu cargo, em tempo de paz, não só os assuntos que
se refiram ao comando tático das tropas da brigada,
para efeitos de instrução de conjunto, e ao emprego da
respectiva brigada em campanha, mas ainda a inspecção
e fiscalização técnica e administrativa das tropas o serviços da arma pertencentes às brigadas o das existentes
nas áreas que, para o ofeito, lhes forem atribuídas.
§ 2.° Os comandantes das brigadas serão oficiais generais provenientes da arma de cavalaria ou coronéis
desta arma tirocinados para general, cabendo-lhos os
deveres e atributçõos de comandantes militares das localidades onde tenha sede o respectivo quartel general.
§ 3.0 Os referidos comandantes, quando em serviço
de inspecção fora da região militar ou govêrno a que osh'jaro subordinados normalmente, serão subordinados ao
~ll1nndanto da região militar em cuja área as tropas
lnspeccionadus estejam aquarteladas, mantendo sempre,
~os assuntos de carácter manifestamente técnico, a sua
hglição com o director da arma •
. Art. 53.0 A inspecção do cavalarin tcrâ a seu cargo a
lnsp<'Cçiloe fiscnlizat,:ão técnica e admiuistratíva de todas
as ~ropits e serviços da arma que não estejam nas áreas
atrIbui das aos comandos de brigadas. O inspector de cavalaria será um coronel da arma tirocinado para gene-

ruI.

. § único. Quando em serviço do inspecção fora da re~Ião militar onde a inspecção tem sede será o mesmo
Inspector subordinado ao comandante da região militar
ll1cuju área as tropas inspoccionadas estejam aq uarte~adas, mantendo sempre nos assuntos de carácter manieatamente técnico a sua ligação com o director da arma.
Art. 54.0 A Escola Prática de Cavalaria dostiua-se
a servir como principal centro de estudos da anua O
:staç'rto de ensaio e experiências de tudo o quo interesse
organizll.ç'ão e à instrução prática da arma; à instrução

i
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de equitação no exército; ao armamento e mais material
de guerra privativo da cavalaria; a arreios de sela para
uso do exército e ao ensino de solípedes no exército;
da Escola Prática de Cavalaria fará parte um grupo do
esquadrões de instrução - unidade modelo, onde estarão
representadas
as diferentes especialidades (metralhadoras, auto-metralhadoras, sinaleiros, sapadores, «tc.) da
armá.
.
Art. 55.0 'rodos os regimentos de cavalaria constituem
centros de instrução da arma; os regimentos que fazem
parte das brigadas são essencialmente unidades de campanha j os regimentos regionais poderão ser ou não empregados como unidades de campanha, conforme fôr previsto
em cada plano de mobilização, e têm, cumulativamente com
a função de centros de instrução, a de centros de mobilização de esquadrões e grupos de esquadrões. Os quadros permanentes em oficiais e sargentos dos regimentos
de cavalaria são os que constam do artigo 62.0 e destinam-se a. assegurar em cada um dêles a existência e regular funcionamento, em tempo de paz, de:
1.0 Um comando de regimento, compreendendo o comando propriamente dito, ti secretaria, o consolho administrativ-o, a escola e biblioteca regimentais, os parques,
as oficinas e os depósitos regimentais de material de
guerra, fardamento e viveres;
2.0 Os esquadrões e grupos de esquadrões orgânicos,
designados no quadro n.? 8, anexo ao presente decreto;
3.0 Uma formação de comando (nos regimentos de brigada).
§ 1.0 Em cada regimento de cavalaria os assuntos
respeitantes ii. escrituração de matricula e dos registos de
alterações das pra<;as de pré e bem assim todo o restante
expediente relativo às praças licenciadas correrão pela
respectiva secretaria, onde haverá organfzada, para o
efeito, uma secção que, nos regimentos de brigada, transitará automaticamente, no acto de mobilização, para o
esquadrão de depósito, em quanto nos regimentos regionais só passará. ao mesmo esquadrão quando o comando
do regimento mobilizar para o regimento ser empregado
como unidade de campanha.
§ 2.° Em caso de mobilização os regimentos de brigada mobilizam exclusivamente os esquadrões orgânicos
e a formação de comando, sendo a manutenção dos efectivos de cada regimento asaegurada, em principio, pelo
respectivo esquadrão de depósito ; os regimentos regio-
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nais poderão mobilizar, directamente
pelos comandos de
regimento ou pelos seus esquadrões
dCl depósito quando
aqueles comandos mobilizarem,
além dos esquadrões orgânicos do tempo de paz, os esquadrões
que forem previstos em cada plano de mcbilizacão ou os reforços para
os esquadrões
e grupos mobilizados.
Os esquadrões
orgünicos de tempo de paz poderão ostal' cm q uadros (oficiais, sargentos, cabos e oq uiparados)
ou organizados
em efectivo. Os esquadrões
em quadros
não têm funções administrativas.
§ 3.° ii... organização de esquadrões cm efectivo nos regimentos de cavalaria far-se há gradualmente, à medida
que se adquirirem
solípedos, e pela forma seguinte:
.
a) Com excepção dos osquadrõos de depósito não setão organizados
em efectivo eaquadrões
que não disponham do um mínimo de sessenta
ca vales de fileira,
prontos
da instrução;
quando haja mais de um esquadrão organizado
em efectivo, o comando devo, sempre
q~o gaja po sível e não haja inconveniente,
igualar
o
nUrnOt·o de cavalos dos esquadrões;
b) .J:TOS regimentos
organizados
om grupos e que tonham estes aquarteladas
na mesma localidade,
o 2.0
grupo permanecerá
complotamcnte
em quadros ato que
QS esquadrões
do 1.0 grupo atinjam um efectivo em cavalos do filoira, prontos da instrução. tal que, permitindo
d~ganizar polo menos um esquadrão do 2.0 grupo, nas conlções prescritas
na alínea a), garanta
um mínimo de100 cavalos do fileira, prontos (ln. instrução, para cada esquudrão do 1.0 grupo;
.
c~ Nos regimentos
que tenham grupo' de, tarados organizar-SI' há, desde já, em efectivo, no termos ela alí-"
noa a) um esquadri o em cada grupo;
d) Os osquadrõcs
quo sojnm organizados
m efectivo,
n?S tl'1'100S das alínoas anteriores,
só deixarão do estar em
ef.ect!\"o, passando
a estar RIU quadros,
qunndo o sou
~toch"o em solípede: baixo a menos do quarenta cavalos
o filoira prontos da iustrução ;
_e) Quando nos regimentos
ou nos grupo
destacados
nno seja possível organizar
pelo monos um I'~qltadl'o
:~ Ofl1cth'o, no termos da alínea a). !ljj estará orgnnido o o quadrão ou secção de depó: ito.
§ 4 ..0 O· oficiais dos esquadrõe: que mO po;;sam, por
c~r I~CHt de (lf<'cti\'o (1m solipedes, estar orgunizados em
ect1\'o o tenhum do ostar em quadro , s rilo distribulos polo comando, pal'll fito
do seniço,
pelo esqua·

d
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drõos organizados em efectivo e polos esquadrões o soeções ele depósito; os sargentos, cabos o equiparados silo
distribuídos da mesma forma, para feito do serviço o
de administrnção. Os comandantes do grupos em quadros dt'sem]wnharilo as funções que forem compatíveis
com o seu põsto.
§ 5.0 Os esquadrões de depósito dos regimentos o as
secções de depó ito do grupos destacados
têm funções
administrativas,
desempenhem,
nos regimentos
o grupos mobilizados,
as funçõ s de depósito o serão subordinados directa e rospoctivnmonto ao comando do r gimento o ao do grupo; MS referidos esq uadr e e sccçõos pertcnc rão o pessoal <l sollpodus qu 111 o entrem
na composição dos esquadrões
cm efectivo,
IjUO estejam adidos à unidudo, o que ou por natureza ou p ,la
sua situação no acto de mobiliznção, m o sejnm mobilizáveis.
§ (i.0 Nos rogimoutos 011(}(' deva oxi nir formnçl o d
comando do r gimonto o. ta só orá organizada
em cf ctivo ti sdo quo stojam orzunizndos
(lIII efectivo todos os
oaquadrõcs
do regimento
haja o matr rial o os aolípodos nccesaários,
d vendo os elementos que d ln dr "um
fazer part« eonstitnir, até cntão,llma~
'ç:osecção
de comando
do regi monto - que fica no . 'quadro o de
d pósito. Nos 1'0 .tuntc s r gimentos e no grupos (1 tacados o pc soai c Rolípedl'. 1'00't nCl'ntos ao!! olem nto.
de ('omando (sl'crctarill,
cOllsplho nflministrativo,
ut '.),
farllo, 1)(\rma.uontOlnoutc, parto do cS<jua<lI'lO 0\1 «'(.'110
de I!l'pó. ito.
S 7.° Os comando.
d( g-rllpos {'Olll sede II rtIl:1.uN!t
fora da S(\<Io dOR l'l\<tiJllt'lItos a Ijuo P<'I·tt'IlÇ,'IIUl di por; o
dos el(\!ll('lItos corrcRllo!HlentNi
uos d signado,
no u. o 1:'
do artigo M.o
§ 8.0 Da formllç-!lo d 'ollllllldo cl( ('Ilda n' im 'nto d
hrigada fará l'art(' uma,
t'(.': o dt fI \ln Iro lU trulhndor'l
!l('SndIlR, oul1'l\ d sinalt'iros (l um }Jp)ot: d SIIpudor!' .
Art. ;>G.O O csC]ua(lrõ'
do rllgilllcnto
rpO'iolllli (I i _
tcntl's elo'fII' tl'lllpO (II' puz ou o '111 h'R Illubilizlll'!'lll
serão organizado
l'1l1 prindpio,
('OIllO l lJtludrôP.
di'isionl'trios,
do.linados
fi Opt'I'I11' i oI:lll:lllI '11ft.
tel' ()
como tnl Ulll nílllJlrO }ll'inlti, o (!III enl, PI "fi o pri.
lIloi,'o, c '1l1lldrõ( s o IlÍlIIH 1'0 do n rrillll'lIto Il qll P I'tl'll'
Çlllll t'm tPlIII'0 cle p. z ou '1lIt' o 1Ilohilizotl, ( p ra o
re tuntl s o 1lI0SIIlO 1IÍ1I1H1tO, IlUllIt'lltuclo tI 12, 2 ~, 3)
'1<'. O o qlluJrõ' dos r gillHnto
ti "ri rlld
(I

J
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§ UDICO. Para O serviço da unidade (chamad us, nomeações, tC.):l praça tem no esquadrão a quo perteuc
um número de esquadrt o; as pra~as' liceu iad:
não
pertencem
a nenhum e quadrão.
Art. G1.° Todas as praça dos regimentos de cavalaria que ao serem licenciada não vão r sidír na áren do
recrutamento e mobilizaçno do r spectivo regimento torão pns~ngern o regimouto do cavularia a cuja área do
recrutamento e mobilização pertença o concelho onde "no
residir. As praças da Escola Prática do Cavalaria terão
passagem, llO acto de licencinui nto, ao r gim nto de
eavalaria em cnja área de recrute llH nto
mobiliza~ão no residir. 'I'odo os cabos
soldudos do (,il\ 1 ria ao passarem à ro erva activa t li pUR.ag Il1 ao distritos do rocrutamonto e r serv
III
ujn {trpa rosidnm,
onde constnrí o de relaçõ \. cspociui ,para
orem (1111 pr gados conforme fõr pr ·vi. to no: pl: no do mobilizne u,
d {'II\' ~
Art, G2.o Os qundr s do oficiais o sargento
laria para o serviço do. rogim ato d c valaria SOl' o,

provisóriamento,
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t) As tropas o serviços
1.o Pioneiros:
• apadorcs
mineiros
grupos).

da arrnn,

minoiros-2

Pontoueiros

-1

om :

cousist.ndo

regimentos

(provisoriumcnto

2.° Comuuicações
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de sup adorcs

um regimento

a trl.'s

batalhão do poutoneiros.

:

Do relação (transmissões}:

1 regimento

de telegruíistas

;

Brigadas de telografistns.
Do trausport

:

nmiuhos d ferro :
1 regimento do sapadorc

do can iuhos do

f( r1'O;

Brigndns do caminhos

de forro,

Automóveis:

1 batalhão d

automobilis ta ;
dI trem automóvol ;
cio automobilista
.

3 companhias
Brigada

3. o Depó itos do materiul de eneonharin ;
1 depó ito g('r:ll do mate rinl (I, pion iros .
• 1 depósito g -rnl li Illah riul d, trnnsrni MOOS'
1 depósito gemi do muterinl II caminhos (I( rOrl'
1 depósito gorai UI mat riu! nutomóvol ;
Dopó itos torritoriai
li mntorial d, (IIW, Ilharia.
6.0;\
Til!!!, ('dto dus
peto cm tempo do pnz:
Art.

a) A direcção
que incumbem
neiro

'1'I'Op11.8

do Piou

(impu!. ão o l'O!)}'(II'IlUr;lIo) dos
( df'pô. ito. II mntorinl

às tropa.

dos truhalhos

refernntes

iros com.

rvlços
d

pio-

: sua Pl'( par:w, () pura

guerra,
nomendnmente
os dI' in: trução c 11l0hiliz:ll'ioj
b) .A in IH'CC'; o • fi. cali7.'II:: o té nica I n.lmini tl"ltÍ\'
(Ia J'('fêl'idas tropas o dl'p/l.ito
di lIlut 'ri:tl (11 pion ·iro ..
~ 1.° O in p ctor da tropl\
di "iOlIl iro
r!t 11111 ('ll1'011.1 dI"! C'ngl'lIharin,
tirot'illado pnl' L '1 11f'r:ll ,
dir lnmt'nlll
Ilhorrlillllllo
no dir\·(·tor ria 111'11111 d.
nharia
('om () qHal (I p:lI'ha. 1'111 toclo II II unto (1
pi t 'n('in, :1'111 (pwlqll 'I' i11tl'l' \I ('11 • () dn r"partic:
fi

1'I'C ':

I.
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, 2,0 A orientação

gert\l do!' trabalhos,
no que so repreparação
pará a gUP1Tt'l, da tropa
c serviços
d piou 'iro , • 1':\ propu 'ti 1)('10 inspector de pioneiros ao
dir rotor da arma qUI, consultada
a comi .sao técnica de

• fero

:l

engenharia,
ti. • ubmotorú
no '. tado maior do l xército
para,
om parpc r do conselho do 0. 't. do maior do
exército
, endo neces úrio, ouvida a comissí
superior
d furtificltc:i'k',.
r pr 'M'nh ao Mini tro da
una,
Art. ü7, o .A Insp '('ç. o da Tropa. de Comunicação
compete rn tempo dl lla:/::
a) A inspecção c fi:ealizu<;i'to. t icnica c administrativa,
das tropa: do comunicação c depósitos de material cor·
re spondon te ;
o) A direcção (impulsão f' coord 'n'\<:,
do trabalho
de pr par n<;J'l.o pum :\ gu 'ITa das ln . ma, tropns o dos
" rviços
01'1'1, pendente
(u '<lrgo ou n110 da' r feridas
unidml .s), incluindo o: depósito: (gerui
ou territoriais)
de mntcrinl ;
c) A reünião d tudo: o. dado:
tnti. tico refer nte
à, linha
férrea
à. cornunlcnçõo
tp}c>gl'Mic:1S, te! ,fó'
lIicn~, l'll<liotc>! gl'Af1ca o rudiotd Ifónica
•. i t 'lIfe no

Puí ;

d)
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maior

do exército

para,

riur do caminhos do forro,
( lu erra.
.Art. li8," (>, iuspcrtore

do

com parecer

estado maior do cx ército o ouvidas,
a comi no superior
do td'gr'lfo:; o
s r presento
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li
3.

'1111.

clho

do

nocossàrio,
comi ,c,
upe1'c)1'

.

O

,Hui

t1'O

da

ela, tropa. de pion iros
de
comunicnç o . 1':.0 também suhcrdiuudo:
finando em
serviço d insp('('I,'. O (la. tropa
( H .rvico
do I' P '('tivo ramo (ln arma,
,I
tnqu. nto durar aquol . rvic,: o , ao «omandnnte
<la 1'( gi. o ou ~ov rnador nilitar eui
r-uju Ú!'PIl o oneontrem nquartchulns
u tropa: c . crvi'os :1. in .peccionnr,
«ontimu tulo n mant 'r, ntr: tanto,
cm ('Hlll,(,jal lia parte munifostnmouto
kl'lliea, a 11:1 (10'
pen dõuciu
licrllç o ('UIll o director
da urum I( 111'<'nhurin.
<

int 'rrnó-

1.' Sória

Tropa
<lo Comunica-lho administrativo
o
cc; e: :
U)

b)

,)
d)

S;
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preend. rlt, provisõriamontn,
no. t -rmo do
7:3.", a' eguint s comp, nhia
grupo:

2.° do

D.O

artieo

1.0 grupo:
2 companhia
1 companhia de upudor« de corpo.
1 companhi do p nton iro. divi. ionário
1 com pnuhia do 'oudutor.
p: rqu '.
2.° grupo:
1 companhia d
1 .ompnnhia d poutoneiro
1 C('~ o do c ndutor

3.0 grupo:
1
1

d

ill ir

d
).

pudo

dívi Iouário

.

d pr ç (trop

do

1.0 do rtigo
min iro
r(l
torá um cur
end

OI}>r

C

ruint

rÍl,

com-

1
1

1

b rra

r

n

flu-
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2,0 grupo:
:3 companhias do t lezraf ta. por fios.
1 companhia do parquo o condutores.
3,0 grupo:
1 ompanhia d telogrnfia
em fio ,
1 companhia d eloctro-m canico ,
1 compunhia li projector s (inclui as o cutas
11 coasáriu
).

§ 1.0 A scola tt qu se rofor o § 7,0 do artigo 73,0
designar-se há por h cola li Ligação e 'I'runsmissões
do Exército, funcionará junto elo regimento
d tol eraflste
directumeuto
ubordinadn
uo r 'P' .tívo comandante,
§ ~,o No r gimruto do tel grnfisnu hatorá uma ropartição do serviço tclegt Mico da guarnição,
t ndo u ~ u
cargo 11 direcção do rJ'\'Íço tlll'grMico P rmanentc.
Art.
0,0 () r 'gimpnto ti snpador s do caminho d
fI 1'1'0 compre
n<1<'I':\: no termo: do n." ~,o do artigo 7:Lo,
ns seguintes compunhias o grupo
1. o grupo:

1 companhia d
1 companhin ti
1 .ompunhin
1 companhia

ion t 1'11 C:lto,

o.

.'1'101'11<:.

d ponte
(I pnl'qtlll

d

raminho.
condutor'.

2,0 grupo:
1 companhia
1 compnuhiu

<1 011 truç o.
ti oxplornç! o.

3.0 grupo:
1 ('01111' nhia ti con truç
I cornp nhin ti, I' rploraç
o

rupo (a

rinr):

II,

o.

dI f -rro.
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§ 1.0 Cada regimento
e batalhão do ongonhuria terá
um ajudante,
capitão do quadro auxiliar do engenharia,
e cada grupo o companhia
um ajudunto,
subnltoruo
do
quadro auxiliar do engenharia.
§ 2,° O regimento do sapadores do caminhos do forro
terá uma banda de música, dependente da Direcção da
Arma de Infantnria.
§ 3,° No pessoal do regimento do tolograflstns
constantos do presento artigo não
contado o que fõr destinado li escola do ligaç:/to o transmissões
do exército e
ao sorvíco dOR pombais militares,
Art. 8:'>,0 Os oficiais do quadro auxiliar do serviço de
engenharia
dos tinam- o:
ó

a) Aos serviços di guarda, conservaçao
O registo do
movimento do material do engenharia,
tanto nos dopósitos gorais, como nos tcrritórais
o r 'gimentai
;
b) A cooperar nos orvico das socrotnrias (la direcção
da arma, das inspocçõos (lo pioneiros O tropas (lo comunicação, das socroturias
repurtiçõos
técnicas tias unidades do ong inhariu, o no serviço
~,a Hoparti~ão
da 2, a Direcção Geral do Mlnlstórlo da G uorru
das
direcções do servico do pl'Opl iodados o obras milituros ;
c) Ao comando o serviço das compunliias
( das formaçõos do comando O • ('CÇÕ('s uC' parque () do condutores,
aOR sorviços nu. ilinres da outrus uuidudes do Cllg -

un

uhnria.

Art. 8n,o A Escola Prática do Enueuhnrin o ('ada unidado iudepe IIII( nte (10 ou "on!. urin terão uma bnmloi ru ;
desta ('oJlstal'á 11. indictl ':to da 1'I'SIH'I'tÍ\'a llnillndt' ou ( cola. o a l(l~(lnda a qlll' tiVl'l' di1'l·ito,
Art. 87,0 Ao COllHtndo do t'lI<'('nharin do <lo, ('rno Jtilitll.l' UI Lisboa cnlllIH'tl', all"m da. (ltl ibll'i<:õt s ilwl' nh'
ao Rl'l'viço do pl'opri!'dad( s ( ohl'll llJilit:LI'(,~, Il (1'1( •
referll l\ IJlLSO lU.1I COllstallt
(10 d(lel'{ to 11,° 11:8:>(;, d( :>
do .Julho d 19:W, condJltv:\r o Go\,{\rno ~lilitl\r d Li.boa nos o. tIH!OS e pI'O(1O ta
hl'o a p)'{'pal'ltc;n.o da du1'0811.

na

:'11'1'/\

do

TIl :JlJI)

~o\'

mo,

§ único, Paru ti ropal'IH'ão, con '1', a('; o II polí(·i. dn
fortificllçõe
(l('stl'lldn!-l militll1'l'
da :il'( a do ro\' mo ~rJitnr dI' Li bon, O comnndo di' (ln PlIhul'in di pOJ'fI, P 'rmllJll'lltl'llll'llh
dI' 11mdI'. t:I{'llllJl'llto do f'(' rillllllt
d
paclol'l!l
lIlillt'il'O
, POli titllfdo
<' pi ('illllll 'nt( 1'01' JlI' <;(IS
d
'Ipadof'( ii ,!o [)J'I<;n
oh o . Illl. lido ti um ()tit iII I ubnk(ll'lIo ti 'o yC'nharin,
I
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Art. 88.0 A E 'cola Prática d. Engenharia de stina-se
a servir como principal centro de estudos da arma. e sua c tução do ensaio o cxporiõuciaa
Obr tudo o que interess à organização o instrução
prática da tropas da
arma; fi. instrução do quadros da urrna ; à organização
funcionamento
dos R 'n'iço' a cargo da ngenharia,
e pecialm nto
rumo do pioneiro ; ao mat rial de engenharia
do e.' "rl'Íto, c. pccialmento
o do pion iros; à.
in: trução de fortificação
d cnmoflagrID, gases, fumos e
lança chama a ministrar
aos quadros q pelotõc
do sapadoro das outras arma: do c. ircito .• \. E cola Prática
do Engenharia COnCOl'I'I\r1'lo os quadro: e a: tropas da
arma, dt v ndo a Escola dispor, além do pessoal uccossário ao . orviços grrai
da I!, cola, de! uma companhia
dt' in trução, fi qual S( I'á divididu cm . o \:Õ(" .orrespondcnt('. aos difcr: nto ramo. e :;[1 cialidnde
da arma.
s urnco. A g cola Prática. de buc, nharin . orvirá, inicialmonto,
como • ntro único dr . tudos o in trução do
serv iço d ga " filmo
J nçn-chnmas
d sxército,
• d (I pó ito d material auto-gâ
n ln e oraanizr ndo
para o I'~ ito uma '(", o I" II cilll ondo orllo in truídos
o qu, dro d toda
lu'm 8
fvil:O . O s \l'viço do
mí ti {'oolH'ral'lL)ln in tru<;, o dl ga.

no

Aeronáutl(,8 militar

a ronhllticn

militar

(1.(,

(' mpr

\ndo

.);

rOll{LUtic

qu f, Ir
do ar-

10
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Art. 91.0 O insp ctor da aeronáutica
mais antigo do que tenham os cursos
e pecialidades da aeronáutica militar

1.o Inspeccionar
mente, as tropas,

V Série

será o oficial

d qualquer da
compotir-lh lu:

o fiscalizar. técnica O ndrniuiatrutívuscolns, d pósítos o mais R rviço de

a.vill~ilo o aerostação;

2.° Inspeccionar ordinériu, periódica e oxtrnordiuàrinnte, sempre quo as circunstâncias e peciais o ju .tiâquem, o material militar o civil da aoronáutiea ;
3. o Fi icnlizur li. ob ervãncia uns condiçõe . da rec 'l'ç!1o
e das instruçõe
para couservacão
do mntorinl neronáuli

tico;

4.° I' iscnlizar o fabrico do mat rial a rouántico ;
5. o Propor ao director da II ronáutica militar ns altorações qu ntonder eonveniont
sõbro o funcionamento
do

s rvíços

do aviação

a

('0

tuç o,

•

III t

spoci 1, .

que dízum r spcito à instruç! o o no mut riul,
§ Quico. O inspector da Zl r n uticu militar o tá suborinado ao reRl' 'ctiyo dire .tor, sub tituindo-o ou un fultn
ou impedimento.
Art. 92.0 A aviaçl o militar com pr nderá n soguint s tropas
s rviço :
preto I:, o

1 R gim nto de avi ,1 d

comb

doi grupo (inclui a "Iça ;
1 Regimento
do tl\'ill(,'llo (I hombnrd( llml'nto
gl'llpO ;
2 fI'UpO d a i, ", o d inform:lI' o;
1 E qtlllllriJhu ~Io fi illçlLo
truino
d pito.

doi

u.

uni(lnd
cr. o trull funnada

d( avin<; o, • ctuulm

§ 1.0 A,

nto _ i t nt ,

, DOIIIui

m:

1

rupo di nvil\~
esquadrilha
.
1 Orupo du n\'illÇI () I li Illhnrd( am nto n dll
quadrilha
;
1 Grupo d uvi
o dI' inform ç O
lhn ;

1 E quadrilha d

uuida I

qu

dri.

1.' érie
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§ 2.° Cada grupo de D. C. A., a que se r fero o pn·
rágrufo anterior, compreenderá
além da batarlas do artilharia contra aeronaves
o respectivas
secções de escuta
(contadas
na artilharia),
das companhias
ou secções de
metralhadoras
po 'adas, das companhias ou secções de
projectores e secções de escuta necessárias (contadas na
eng mharia) o dos elemento
de aviação do caça e do
aorostação quo, em harmonia
com M necessidad s d
defesa, forem julgados como devendo fazer parte dêle,
permanente
ou eventualmente,
o soguiuto :
1 Comando de grupo;
1 Secção do oh servil dores ;
1 Secção do camoflagom.
§ 3.0 E.m caso do mobilização,

cada grupo do D. C.
A. cxistonto
cm tempo de paz servirá como centro d
mobilização
do comandos d D. C. A. para o exórcito de
campanha o de coordonuçüo do unidades e elementos mobilizados pelas outras armas e ospociuhnonto destinado'
à D. C. A.
§ 4.° Do comando dos grupos do D. C. A., quo sorá
privativo de oficiais superiores
do artilharia, farão parte
os oficiais que forem necessários
de infantaria,
artilharia, engenharia
e aeronáutica.
§ 5.0 Os ,comandantes
de grupos de D. C. A. nas regiõos militares
terão fi seu cargo, sob a suporlntondaneia do comandante
da D. C. A., a organização
e di.
recção da D. C. A. nas áreas que lhes forem designadas, dependendo, para O efeito, do comando da D. C. A.
e, nos restantes
assuntos, do respectivo comundanto de
região.
§ G.o A organização
o direcção da defesa contra aoronaves na área do Govêrno Militar de Lisboa ficará directamente a cargo do comandante da D. C. A., que coadjuvará o referido govêrno nos estudos e trabalhos
de defesa na área a seu cargo, o terá subordinados,
para
efeito, os grupos de D. C. A. correspondentes
à referida
área.
Art. 95.0 As escolas e cursos de aeronáutica
são os

°

seguintes s
a) A Escola Militar de Aviação, especialmente
destinada ao funcionamento
dos cursos necessários
para a
formação dos pilotos aviadores,
dos observadores
aoronáuticos, na parte relativa à aviact o, de metralhadores
e
bombardeiros
aéreos, e ao funcionamento
dos estágios

V Série
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necessários
aos comandos
e estados maiores e aos oficiai das outras armas;
b) A Escola Militar de Aorostacão
destinada especialmente à formação dos pilotos aero teiros o dos observadores aeronáuticos
na parto relativa à Ob5e1'\'ação em
balão, c, bem assim, ao funcionamento
do ostágius nocessários
nos comandos,
estados maiores e oficiais das
outras armas;
c) A Escola de Defesa Contra Aoronaves dostinn-so, ospecialmonto,
a servir como principal
centro do estudos
do exército nas questões relativas 11 defesa contra aerunaves e como estação do ensaio e experiências
dos meios
em progados
na mesma defesa; nela sr realizarão
oxercícios do conjunto da D. C. A. e funcionarão
os cursos
e estágios da especialidade
j ulgados necesaários
para
complemento
da propjirução
recebida
nas respectivas
armas pelo pessoal da. D. C. A., o para a difusão dos
conhecimentos
relativos à D. C. A. nos quadros das várias armas, estados maior s e comandos;
d) Os cursos do mecanicos de aviação.
§ 1.0 A Escola do D. C. A. servirá, inicial (\ transitoriamonto (emquanto não l-ouvor o material necessárlo nas
Escolas Práticas do Infantaria,
Ar tilharia c Engenharia,
e as companhias do motralhadoras
não puderem executar
na Escola Prática do Infantaria
o tiro contra a ronaves),
como o 'cola única de tiro contra aeronaves ; a referida
iscola servirá
também, inicialmente,
como centro
do
coordonução
na organíza~ão
dos grupos do D.
. A.
a qu se rofer o § 1.0 do artigo 9,*.°, nela tendo sedo o
prinu iro grupo quo fõr constituído.
§ 2.° A Escola do D. C. A. ~orá comandadn
por um
oficial superior
do artilharia,
monos graduado
ou mais
moderno que o segundo comaudante
do D. C. 1\., o qual
ser.i subordinado ao director da aeronáutica,
por iutermédio do comando da D.
. A., o manterá
as relações
directas q lIO, sob o ponto de vista técnico d cada arma
ou do serviço, for 1)1 IH'Ce. sárias, r sp ctivamcnte,
com
as dir cçõos das armas ou com os comandantes
do região e governador
militar do Lisboa.
~ 3.° O quadro do pos oul prrrnan nte da D.
. A.
oriL objecto do diploma especial.
Art. 96.° Os s!'t'\'Íços ti aeron:'tutica cotn preollt1om :

li) O s r\·iço de ongenharia.
serviço

dc transmi:sõl's

aeronáutica
privativas

comportundo:
da acronúuti('ll.,

•
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o qual estará a cargo de um chefe do serviço de transmissões da aeronáutica militar;
O serviço meteorológico que servirá a aeronáutica,
orientará e coordenará o serviço meteorológico privativo
das outras armas e serviços do exército, e estabelecerá
as relações necessárias coro os serviços correspondentes
dos outros Ministérios; a direcção dêste serviço ficará
a cargo de um chefe do serviço meteorológico do exército;
O serviço de construções aeronáuticas;
b) O serviço do saúde;
c) Os serviços administrativos j
d) O serviço de obras militares, com carácter provisório.
§ 1.0 O chefe do serviço de transmissões da aeronáutica militar será um major ou capitão da arma de engenharia.
§ 2.0 As atributções do chefe de serviço de transmissões da aoronáutica militar são as soguintes :
a) Dirigir todos os serviços de transmissões
e, nomeadamente, os radiotelegráficos e telefónicos da aeronáutica militar j
b) Propor a dlstribulção
do pessoal pelos diferentes
postos e serviços j
C/ Propor as alterações que entenda convenientes à
organização e funcionamento dos serviços a sou cargo.
§ 3.0 O chefe de serviço de transmissões da aeronáutica militar dependerá, tt-cnicamente, do comandante do
regimento de telegrnfistas, por intermédio do director
do servico radiotelegráfico militar, nos assuntos quo digam respeito nos serviços rádios, e directamente no
que respeita a todos os outros serviços, e do director
da aeronúutica militar no que respeita à execução dos
mesmos serviços.
§ 4.0 O director do serviço meteorológico do exército
será um oficial superior de artilharia, engenharia, ou
aeronáutica, que 80 tenha especblizado no referido sorviço e quo dependerá do director da aeronáutica militar, mantendo a8 relações directas que forem necessárias, sob o ponto de vista técnico, eom os directores
de armas e comandos.
Art. 97.0 Emquanto não fõr legislado sõbre recrutamento de praças para a aeronáutica, as unidades de
aviação e aerosta~llo não receberão recrutas; findas a.

,
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escolas de recrutas serão trausferidos
para e~sus unidades os cabos e soldados de infantaria necessários
ao seu
serviço ; estas praças quando Iicencia das têm paRsagem
ao rogimento
de infantaria
em cuja área vão rr-sidir.
Art, 98.0 Vigorarão,
com carácter provisório,
a organização interna e os q uad ros de oficiais e s1l1"l
.rentes das
unidades
de aviação e aerostação
actualmente
existentes.
§ único. Cada unidade e escola de aeronáutica terá
um ajudante,
um conselho
administrativo
(\ 11m estandarte, do qual constará
a indicação da unidade ou escola e a Iogenda a que tiver direito.
Scrvlco

de saüde

0

Art. 90. O serviço de saúdo militar compreendo:
a) A Direcção do S('Hil:o do Saúdo Uilitar i
b) [) inspecções do crviço do saúde militur ;
c) A Escola de Serviço de Saúdo J\1ilitar i
d) As escolas do onform(>iros militares;
e) A escola do praticun tes de farmácia;
f) 3 companhias do snúde ;
gl Os dopósitos de material sanitário e de hospitalização, a saber:

1 Depó iito G rnl de "JIatcrial Sanitário

e

(1<, Hospi-

talização;

4 depósitos territoriais
110 p itulização ;
h) O serviço

de material

do hospitnllznção,

garantido

sanitário

e de

por:

1 Hospital :Militar Principal;
4 hospitais militar.'.
regionaí ;
3 hospitais milituros nuxilinros ;
llosp1tllis militares de guarnição:
Sanatórios
milítaros ;
Depósitos de convuli sccntes.
i) O serviço das juutns médico militares.
j) O serviço médico d is unidade
e ) tnbr-lccim
militar -s, a sabor:

ntos

As!'istt'ncia
médica aos oficiais, pra~ns o suas família ;
Uma enfermaria
rogimentnl
por unidade ou estabelecimento
militar, quando necessário.

k) O serviço farmacêutico

militar.

aio
fArto 100.° .As i.n::I}(lC~Õe8 '<losorviço

·d.{)·jwiú.lfl, uma em
NO'ião TI. ilitm' 0 no Govürao l\1iljlar de Lisboa, rorrão .a iil\Onl cargo não 1:16 a RupcrintOltdGneia
téCll~('.ll em
1touo 10 1\Opri~o 'de snll<l-e militrcr das 1'Ni!)( divas ár . S,
tmllíSaillda
fi pT ptYT:ac:'~
o da 11l0biliil1\ç00 das form~c:õl's
.8lnitlàit!s
qno nda..'3 dovam lll<J>.biliznr, sendo-ln s. sob
lê~io lWll"o rio '\'Í$ta, .' I't,batiYanlQlJ{c a inspecção O 1:8cl1.lizaçào técnica e admi nistra tiva, SlI hor diuadas as compu-

.,eaoo

,1lhiaH do "'11'úl<l(" ÚS deI6'iitos
tlll'l'itoriais
.0.0 mate-rial
Iw,uitúrio e <lu ur'o$pitalizil~ào e os 'cHtubcll'cl!!Jl.l(>lItos J1I)5'
rpitalm' 'S das J'OSI eetivns áreas.rsnlvo
o De p6sil0 (i( al
do

J\latl'rial
Sauitário
'C de 110~pitaUza~ão
li o IIospitnl
I'rmcipal
(Lisboa),
quo serão clirrctamonto
de"Pendentes
do director
do st'lwiço
do SIlÚtÜ',
Os inspectores
do serviço de saú de sorüo coronéis ou teneutes coronéis
médicos e Cl'ta tão subordinados
aos comnnrlnutes das respectivas
'1'('gi/)('8 ou gon'rnndol'
militar rlo Li boa -c d<'pen<lt'rS:o, tecniCanH'ntf',
do i1il'«"clor
do I",r\'i(:o do sa(llln, om o qlL: 1 c 'Corr~sp()llltcrilo
uniCUllIl'llt!' sObre qa '~tljes lo (\6tl1do, informlt~ (lS e assuntos do car<Íct('r D1l1Jllif\'st:nn(\rlt(' t6cnico.
l\rt. 1(11.0 A Eseola
do ~NV1ÇO do Saúdo ;j1ilitnr 00Stina 1"0 a !wrvir como pl'it\eipl'l t!l'lltro d (5tll(J<.~Hcio f'uoCiOnnlll\\Jlto () orgnlliz~'ç1to do serviço 110 l'níllh <'lU CllJlljl1l,4lhll (l f' mo ~ tw:í\o lle enf>uio 'rxp'
ttmoh s do matl.rial
sanitário ,lo p.x('l'cito (I d(1 f'ormo(:õ(ls :auit{wia!! do campUlIlw; tf' 1 ,ailldn por uh:i(·cti ",O a propnra!;ãO t{'cnico-militar' .tOH m('llicos ('alldi(lat()~ a oHciu.·s n '·!Iicor; (lo ql1a<11'o
pel'Jl1:tllt'Jltn, o a <los II1l·dico:l, l'arrnnc'l1tieos
() (1 \lltiHtas
milieiallo:"
onda
,'r J'l'nlizari'lo os Cllrt:W8 ])('('('I'súrios
para a !1l'omo(;u.o (los vlil'illis Jllúlli('o~, f:!m,tlctlltic~)S
o
düllti~taH (J (los ofiei~is d'O (I"adro auxiliar
!do 1'!cn'iço do

'Militar

saú(le

111

litaL·.

n.

fllJ1oiotllll'á
em Lisholt ti junto <10
,spiPrinci paI (Lisboa.),
'('udo illl!( p(,lHl~l1to do
IDPHJllO,
(,lllhora
mantrndo
('om ôll', 11 la utJli:t.fic:iio dos
seUl< rl'('tlI'SOS, cootlnu.a Ji\!:u(;tio: (]('vprft di!'pnr
do~ 1'10mouto!'; (\ssllncinis pnr:l, ('OUl o au. alio da~ (' 11l1T'Hllhias
do saúdr, do Hospital 1\[ilitor PI'illeipal o do Dl'I'(9, ito
Gpr:tl de ~htt'rial
~allitúJ'io
(I ,li, UORpit,l.li7.:\,;fio
po(lnr
montai',
p:tra ill:trtr<:,lO , U8 form:I<;(\('S mais importtlntlls
do s(\nÍ<;,) (le saúdo ptn COlllpanha.
Al't. H .!.O \s ("'.eolas !l(\ 1'1lt't'rm('rroR
!to (l stintulns
a hahilitar
para o t!l'fwmpt'nho dn, fJl!lf:Õ(,; de \ llfl'fllWi·
os, nos di\"cr!'os p tOI'l, a~ pr. <; ti <1l1r, 108 trl'Juos do
Es ta n~cola

tal

1\1iIitar
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artigo 104,°

o

seu ~ 1.°, d

orn fnzor part

!ll'l

da

I, :I's<'CI:'

d. s companhias dll saúde; (\ fuucionarão junto d.0 IIm~l'il"'
tal Militar
Principnl
(Lisbe ,) (\ do o. da. um d " 110 IIi".

tais militares

rugío iliÍsn.ua 1 c 2.

Ârt: 1U3.0 ir. és ola d prnticuntos
de farmácia. furreionará junto da Fannáciu
Ceutrul do Exército o' d stma»
-SI" a h:wilitar
par pratleau l i d faxm:i'tJ, e prt-pura-

dores de laboratórios,
DO
dif entes postos! us (II a"1$.
qu', nos t rme do artigo 10i." o s )U ~ 1.0, de '(li fuzem
pcrn- da 3. a, SO(,~, d1U! CDm pauhias de seúd .
Art. 104.°. ÂiI eompanhin
dn saúda S '1'ão uma nu "(', er
de cada uma. dás La e 2." :rl'giõü militar '8, c out: n DA.
do GUV'J'M Militrur de Li boa; l' funcionerão como ccntrcsr
J inscrr Q, o dos re ruta do sPI'vi<;o de s " 11: (I (!tl mo •.
bilizaeão da formaçõos io m . mo s rviço om cau I'<luhlll..
('lula eomp nhia oom!Jrp ·1Id.'P{l, além d comando pr~
pri, lJl nte dito, uma, (CrNllria; 11m cORsulho ati nini~tr~,
tivo, fi escol O bibliot
aí rt'glnlPllÍui
l' O
dllPÓ 'itüs
pttr\lu

.

lírio,

etc., e qtw.tro sea~ cSi a Salj('I":

farmácia;

proparuJIo. ....
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saúde em campanha, para pequenos exercícios ou serviço do ordem pública; estas praças são recebidas dos
regimentos de infantaria, nos termos do § LOdo artigo 2.°, e têm passagem, quando licenciadas, ao regi.
mente de infantaria correspondente à área em que forem residir.
§ 3.0 A instrução dos maqueiros destinados, em tempo
de pnz e em caso de mobilização, ao serviço privativo
das companhias do saúde, ao dos hospitais e outros osts belecimentos do serviço de saúde o bom assim às formações sanitárias de campanha a mobilizar pelas companhias do saúde, será ministrada, nos termos do § 1.0
do artigo 2.0, nos regimentos de infantaria, polos respectivos oficiais médicos, coadjuvados pelos sargentos e
primeiros cabos do serviço de saúde em serviço nos
mesmos regimentos e nos hospitais da localidade, e ao
número do recrutas julgado necessárío ; êsso número será'
fixado anua.mente pelo estado maior do exército.
§ 4.0 As secções de maqueiros destinar-se hão a receber também o pessoal (maquoiros especializados para o
efeito) para as secções de higiene destinadas ao serviço
em tempo fifi paz e a mobilização; a instrução de especialidade ao referido pessoal é ministrada num curso especial, teórico-prãtico,
nos hospitais militares principal e
regionais n. os 1 e 2.
§ 5.° A secção de oquipagens, cujas praças são condutores pertencentes às companhias de trem automóvel
e hipomóvel, destinam-se ao serviço das viaturas técnicas
e não tócnicas do serviço de saúde, ao trato dos solípedcs
existentes em cada companhia de saúde, e constituem
centros de mobilização das equipagons das formações sanitárias de campanha, para o quo recebem o pessoal,
material e animal que forem necessários das companhias
de trem automóvel e hipomóvel.
§ 6.0 As companhias serão comandadas por oficiais
médicos; as duas 1.as secções do cada uma por oficiais do quadro auxiliar do serviço de saúde; a 3.11 por
um subalterno oriundo da classe de praticantes de farmácia, P, quando não haja, por um subalterno do quadro
auxiliar do serviço de saúdo; e a secção de equipagE\US,
quando o efectivo em solípedes e condutores o exija,
por um subalterno do quadro auxiliar do artilharia do
quadro da companhia da trem hipomóvel correspondente.
Os sargentos das socçõos serão sargentos dos servi-
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ços de saúde, excepto os da 4.:1 secção, que serão de artilharia e de serviço automóvel, pertencentes às companhias de trem correspondentes.
§ 7.0 Em cada caso de mobiliznção (geral ou parcial),
cada companhia de saúde organiza as formações sanitárias que estiverem previstas no respectivo plano do mobilização; as referidas formações terão, dentro de cada
especialidade (ambulância, coluna Iiipomóvol de transporto de feridos, etc.), o número da companhia que a
oruaniza ou êsse número acrescido de 3, G, 9, etc.
§ 8.0 Em cada companhia de saúde os assuntos respoitantos à escrituração dos registos de matrícula e de
alterações das pra~as de pré e bem assim todo o restante expediente relativo aos licenciados e reservistas
correm pela secretaria da companhia onde so organizará
para o efeito uma secção especial.
§ 9.0 Os quadros de oficiais módicos e de oficiais c
sargentos do serviço de saúdo, para o serviço das companhias de saúde, são os constantes do quadro que
sogue :

060lalo

1.' Companhia
2." Cowpaubia
3." Oorupanhla

Sal'gento.

de saúde .
de saúde •
do saúde .

§ 10.0 Cada companhia de saúde terá um ajudante,
oficial subalterno do quadro auxili r do orviço do saúde.
§ 11.° Os lic nciados ores rvistas do serviço de saúde
(enfermeiros e praticantes do farmácia) não pertencem li.
qualquer secção das companhias.
Art. 105.0 Os depósitos de mat rial sanitário são:
•
•

a) O Depósito Geral do Ma.terial Sanitário o do Ilospítalizaçllo que 'o destina fi rec .ber, arrnazonnr, distribuir

7
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e reparar o ma erial sanitário noceasárle
ao secviço das
uuidud: e, hospitais
o r<"st:lntt'. (Y.-;tabl.lllúm utos milita,
rol" o à mobilização
das dif'l' ntl R ullitl~,dcs o forn n~ MI
do o 'ól'cit,,;
.'
b) tis lh pó;;itos tt.rrit'lwini d tuatoria] :wnilt'll·io, um
em cadu l't'giM n ilit: 1', dil1 -ctai ent subor Iin. d s aos
r(lsll('cti os illf"19o·tô' s do s~l'vi\o dú saúd , têm. (I utro
das respt ctivas ár :;l;(, funç'c'\('s nnúlog'<ls :'t~ dll(pJOlo d '
pósito, l'p/\liz, \(1 tl do ·o(>llt'llllli~.l\i\O dos .I'\'i\os. a sou

c sondo p<Hl (llü l'l'lIlw8tt d los,
§ único, ,\'i:to existirá dopós to espcciul do mntcrlal
funuacêtrtico ; os dppúsitos
do matorial
snnitário
li do
mutérial
veterioúnió
aba ..tecer-se
h:~o, àil'('ct;ullOllto,
1111.
cargo

Farmúcia Central do E~órcito
terial farmacêutico

<lo."

1Il

'di('alll('n~os

o ma-

de que IW(,(,-:it('l1l.
Art, 10(3.° O serviço de h(J"pit:diza~ãl). compnwud~l os
cstab(\ll'<")WC'lltos ho~pitlLlltJ'(,1l !iegllillt(J~:
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roalouais ae~jg\in.r.

O

hão

Os oflciui médico: directores de erviços do (', c.i lidado ~t'II" assi-toutc s ;
Os «líuicos diroctor :l
nft l'Í11ll'ill
J lIL diélna o

'III

er

q niquei'
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situação,
sargentos

os oficiais milicianos na do efectividade
e os
em serviço efectivo ou reformados,
que rosidam em localidades
onde haja médico militar (OU civil
que o substitua),
têm direito a assistência
módica gratuita para si e para as peHsoas da família directamente
a seu cargo O quo com êles vivam. Quando houver mais
do que um médico na mesma localidade, o respectivo
comando militar, ouvi dó o inspector de saúdo nas sedes
dos quartéis generais de Região ou Govõrno ou o oficial
médico mais graduado
011 antigo
nas sedes dos outros
comandos militares,
fará ti. divisão em tantas áreas quantos os médicos.
§ 2.° Os referidos militares poderão requisitar,
mediante o pagamento
que fõr ostipnlado,
modicamentos
às
farmácias hospitalares,
à Farmácia. Central do Exército,
suas delegações e cantinas, e análises nos respectivos
laboratórios.
Art. 108.° Em cada unidade o estabol cimento militar a que orgünicamouto
fõr atribuído, pelo monos, um
oficial médico, e em cuja localidade não haja hospital militar e naquelas
em que, havendo-o,
so torne absolutamonte necessário
pela acumulução
de doentes ou outras
razões atendíveis, haverá uma enfermaria rogimental destinada à observação
de pmçns o ao tratamento
de doenças Iígoiras
não contagiosas
ou que não exijam dietas
especiais além da dieta Iáctea.
Art, 100.° Haverá
as seguintes
juntas
médico-militares:

a) Juntas

de recrutamento
;
b) Juntas regimer.tais ;
c) J untas do recurso rogionais ;
d) Juntas hospitalares
de inspecção;
e) .J untas extruordinárias
de rocurso;
f) Junta superior de recurso.

§ 1.0 O serviço das juntas hospitalares
do inspecção
será tunto quanto possívol desccutralizado,
competindo
aos comandantes
do região ou ao governador
militar de
Lisboa a confirmação
das opiniões das mosmas juntas,
excepto nos soguintcs casos em que OH respectivos
proCASElOS serão sempre
remetidos
ao Ministério da ü uerra
com informaeão
dos comandantes
de região o governador militar de Lisboa, pnra sorem submetidos II. despacho do Ministro da Guerra,
pelo ajudaute
gcnorul, mediante as ,informações qlle sejum necessúrine da Direcção
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do Sorvico do Saúde o da direc ão da arma ou serviço
interessada :
a) Quando
as resoluções
das juntas digam respeito ii.
oficiais generais;
b) <tuuudo essas resoluções
importom mudunçu do situação para os restantes
oficiais, ou reforma para as
pra\:as do pré; ,
c) Quaudo as resoluções
das juntas impliquem despe,
sas do transportes marítimos ou clcsp'~ 'as com trutamentos especiais (águas mín .ro-ruodicinais,
suuatórios ou ou'
tros), quer se trate do oficiais, quer do praçus ;
, d) Quando as 1'0 oluçõcs das juntas digam respeito a
oficiais ou praças quo não pertençam às respoctivaa rogiõcs ou Govõrno 1\lilitar de Lisboa;
e) Quando
as resolucõos das juntas digam respeito ti.
oficiais ou pruc;as quo tenham baixado aos hospitais pura
obsorvueão ou para tratamento
por ordem do Ministério
da GUl'rr:L ou de qualquer outra estação oficial cstrauha
à l'<'giilo ou Govêrno Militar do Lisboa o tenluuu sido

presentes à junta;
f) Quando os íospeccionados
tenham sido presentes
dirccturuente
às juntas
por ord. m do :\1inistério da
Guerra

011

de qualquer

outra

estucão

oficial

estranha

à

rogião ou Governo :\liIitar ,1<, Lisboa .
.' :?,o O:; proccs: os das juntas ronlizndus nas ilhas
adjnc ntes qno so refiram a couccssr o elo licença serão
resolvidos pelos governudorcs militar '8, e todos os rcspeitantos á mudanca do itua 'ào SOl', o cnviudos. por intCl'nlédio do~ mCsIllos govrrnadorcs,
ao director do Sl'r"içoo (lo ~aúdo que, com a dl'\'idn inful'mac:ito, os r0ffiOter:í fi La Direcção Gemi do ~Iini tt"rio da O Uf'rra,
§ 3,° Qllan(lo so trato de prOCl'. sos (lU qUt as juntas
reünidas n.1S ilha u.ljac<,utcs tnuham arbitrado liconça a
oti iais Oll prnçaR, ob. (,1'\'ar-St\ 111\, na parto aplicúv ·1, o
di. posto nas ulíllf'US do ~ 1.0 d( tp tlrti ....o,
Art. 110, Ao. ('1'\ iço fl'.rmat'eutict,
ramo do ,'\ iço
d : útil! dt',cmpl'uhado
IH'lo }Il' soaI farwnc 'util'o, compl'to:
li) O 8on'iç.) n"l FarmAeia 'cntral do exército,
uas
d('legu«;t t" (I ('lllltiIlas farmacr\llti(>a
;
b) O sl'f\'iço farm:lc('lltico
no 110 pitai milital't',' llas
locnlidndl" ond ' não haja dclt'gll<;flo da Farmácia
CentraI do E.'ér ,ito '
c) O ~{\f\'i<:o no Iab(lr:ttúrio
{'mna{' 'util'o militare'
de un:íli 'C!';
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d) A direcção da escola do pcaticontos do famuácia e
cor respondcuto instrução técnlca ;
e) A preparução
SI)}) o ponto do vista técnico funmaceutíco, para o ingresso
no quadro pvrmancnte C para
a promoção aos diversos postos, dos militares fuzmacêuticos, clll1d~dât(\)A a oficiais do quadro permanente,
o dQS
oficiais furrnacêuticos
milicianos,
§ 1.o To do o pessoal do 801'\·j<;0 fanmnoêutieo depende,
relati 'ame rt à sua PI'(}plLl'll~M tócnioa, do direoton da
Farmácia
Coutrsl do Exército, que serit o oficial mais
graduado do respectivo quadre.
§ 2,° O fnn\'ionull\ento
das farmácicts C' cantinas
hospltulares
funmaceuticas Ú iudepondnnte
da Furmácin
Cen trul do Exército, ficando &11 bordinudo exulusivumeute
iL Din oç;w do SN\"i(:\:l do Saúde Militar (4,a RI.ll_)urti<;ilOl)
por int. rfn('llio dos diroetores Jo 11):-Il'itais.
J
§ 3." A ill~p('(){:i'I() e fiscalil':;1.<!fl:odos med'Ctllll<?otOf1 que
I" rtunc om hs f'asm 'teias () cautiuns f:U'lDjl('ôuti('os meneionados no P'll':'g'l'afo
t uterior
fi ita ünicmucntc
poln Di·
rcc~i'io do Rerviço de Saúde Militar, quu pro} Olá UIDl oficial furn acõu tieo para faz: r êsso sen i\Jo q aa.nd fôll.'
1

ó

COnYl'n;ollÍl',

§ 4,0 GOh\p"te à ,L l\ I~J>partiçl\o do Sorv:('o do Saúdo
cstah\'loccr a ligação outn.l o [;l'r\'Íço múdi"o illilit~r C O
serviço fiL~lllltl:;?Utit'0j l~artl. efeit ' du mobili7.<1\:uo e pre1)ara<;"o ]Hl!', a gaC'rra,
Art. 111.° Q,.<l1la,~ nlist.l1n,'
pruçuda~tl'Qlasdo,llúder~·('{>b(.110 di"'trito ,lo rC'cruÍ1\!lH llto () ro~erva um númcro
de llIatr{cl~la q1l0 cüll!'eT\'tl. ou ti ll:1UtO per'tenccI' !lO o. ército,

§ único, Par~ o s('\f\'jço nu l111i.lacl (u ll\O:lI;:l'('S, cha.
ll"ad IS, etc,) cndn l)1'HÇ,l ali!-\tnd,t dil'oetam ,t nns comp:üJ! i.as do Ilaúll{lj (lU para 01:1' tl'un, f('I"d~t, tCl1 11' II. OU
llaS fOt'lIH1<;n, s u ,j árias qlw ~o ol'gan'z:u'('IU um número
especial d., chanwdn,
Art. 1 t2,~ Do DrpóílitJ
G ral do M.lt'rial
Sunitário
fm'iiél partl' ofh'illllS pl'h'uti\'as p: r,l l'l'l'ul'ac_:: o do lllatC'rial.

Art.

113.0

O scn-iço

vcterinário

tnilit,ll'

comprC'C'nde:

a) A Dirorç:Jo do Sl'l'yi<:o Vetorin(lrio Militar;
b) [) ill!'pl.'c~rk!-l do s(,1'\'i\:o voteJ'inál'io
'nilitul';
c) E::;cola do ~cr\'Íc:o Vot(':'.inúrio Militur ;
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cursos de ferrado-

res;
e) A scccão ile enformeiros
hípioos ;
OH depósitos do mutemal veterinário e siderotéenleo,

fi

a abr-r :

,
1 Dopósito Gerul do Matoríul V oterinário e Sidorotécnico ;
2 dopósitos territoriais
do material veterinário e
siderotócnico.

9) O serviço

de hOi'pit~tlizn~ão,

a sabor :

1 Tlospitnl :\lilitHr \?('tl'l'inúrio
Prineipal ;
militare-s
\ eterinárioa regioriui ..

2 hospitais
h) O SI niço
10s militares.

veterinário

,lus u idades c estubelecimen-

\l-t. l1·L o s n~p I~~Õ (10 S rviço vet ~I'Ínúrio, uma
em cada J'(·gilO militar • II I (;0\ frno ,UUitar de Lisboa,
têtn '1 SI\H cargo não s n ,lIf"I{'intondõ cin tééuioa cm
ó

tOI[O o "1'1'\ i<:o votoriu.u-io { iht.rr das rt-spectivas
árous,
!IS ;ti .Lt 11 prcl' r'J(:iL) h I,lOblliíl.a~ão
dus ,t'ormaçl\('s
ver 'ia ',riI\S que elas til' . "II rnobiliznr,
seudo-lhes, sob
estes pontos do vis a, !II J II Ili urdes os respr ctivos depósitos Pl'lrrtol'iaiR de lIutt'!" ii \ ot. riuázio 'O siderotócnieo
e

RV ll'tais milit: l'(1S VI tl'f'i .íf'·Ol-l, alvo o Hospital .Iilital'
"ptl rnúr.«
Princip'll (LI,~h(Jll) (I o Dop(llIito
mi de
i\fu ( 'iI I 'N J'iil:lrio 1('
j'ÚO tl'I'l'ChllJCnto
subordinados ati 11ft1('101' lo 81'1'\ ii;) I l.riuúl'io militltr.
§ únicü. O, in Pi'
"pr ··~o vctrrimhio,
ofic~ is
orviço S(1]'ito
SUl {'ri "1,
,na,;
II f.tI I e. pitl PS dê. tt'
suhorditwdos
ao~ (·olllalJ.h"tl'~
It S fcspf'cti\'us
r..gi S
011 1!0\'Cr,
1111)1' milit:tr
dr· LI boa
(Iep nd.'l'ão ti'('nienm(lllttl (O .14('("I·t [' (lo ~I'!' 'I:) \ tprillúl'Ío
militar, com o
qual '0 cl)rrC' 'pon!lp!'ã
ii I l:tn ento sôbre q Iestõcs lIa
o, ttldo. i.nlól'm Iju S I,) as \'IltO~ Utl c.trúcter manifesta-

n

f("

(

)

(l

montl'

t<'('1I j(·o•

• 1't. illó. o \:s escolas

u

<,urli()S

do s 'r"iço

vctül'inário

alto:

a) A E,cola do SPl"Y'f;o Vlv.{el'Íllário Imitar,
df'stluada.
a t'cn'ir com prino'pul
('("TlIm tio !\tudO'~ sôhrf' a arg3.lli2uçno • fllnciuaum
11o \10 !'l 'J'\rj~o vcterinl\l'io te<tncampunlJa c como o tu<;uo
aio e oXl:~riênej.a8 !lo ma-

ue

~h
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do exército e de formações
do serviço
veterinário
em campanha;
a escola têm ainda por objectivo a preparação
dos médicos veterinários,
candidatos a
. oficiais veterinários
do quadro permanente,
a preparação
dos oficiais veterinários
milicianos e nela se realizarão
os cursos técnicos necessárius para 11 promoção dos oficiais veterinários.
•
Esta os cola funcionará j unto do Hospital Militar Veterinário Principal,
sendo contudo independente
do mesmo,
e devorá dispor dos elementos
essenciais para, com o
auxílio dêste Hospital
e do Depósito Geral de Material
Veterinário
e Siderotécnico,
poder montar, para efeitos
do instrução,
as formuções mais importantes
do serviço
veterinário
em cam panha ;
b) A escola de enfermeiros
hípicos, junto do Hospital Militar Veterinário
Principal,
destinada
a habilitar
para enfermeiru
hípico os segundos
sargontos
ferradoros;
c) Os cursos de ferradores,
junto do Hospital Veterinário Principal e de cada um dos hospitais militares veterinários regionais, destinados a habilitar para primeiros
cabos e sargentos ferradores.
§ 1.0 Os soldados ferradores
serão recrutados
o instruídos na respectiva
especialidade
nas unidades montadas, de preferência
naquelas de cujo quadro faça parte
um oficial veterinário;
todos os ferradores
(soldados, cabos e sargentos)
farão parte dos efectivos das unidades
onde prestem serviço.
§ 2.0 Os ferradores para o serviço das diferentes es·
colas e estabelecimentos
militares serão fornecidos pelas
unidades
de cavalaria
ou artilharia,
sendo a sua distributcão regulada
pela Direcção
do Serviço Veterinário
Militar.
Art. 116.0 A secção de enfermeiros
hípicos é a formação a que pertencerão
todos os enfermeiros
hípicos,
quaisquer
que sejam as situações em que se encontrem.
§ 1.0 Os enfermeiros
hípicos provirão
da classe dos
ferradores,
depois de habilitados
com o curso a que se
refere a alínea b) do artigo anterior, e terão os postos de
primeiro sargento e sargento ajudante,
destinando-se
ao
serviço nos hospitais, enfermarias
veterinárias
e unidades
e nas formações veterinárias
mobilizadas.
§ 2.0 As praças que façam parte da secção, além do
seu número de matrícula,
terão na secção um número
especial em quanto estiverem em serviço efectivo.
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§ 3.0 O quadro
o seguinte:
Subalterno
Sargentos

da secção

veterinário
enfermeiros

Art. 117.0 Os depósitos
rotécnico são:

N .• 7

de enfermeiros

921
hípicos

. . . . . . . . .
hípicos . . . . . .
de material

veterinário

será.
1
1

e side-

a) O Depósito Geral de Material Veterinário
e Siderotécnico, que se destina a receber, armazenar o distribuir
o material veterinário
o sidero técnico necessário
ao serviço das unidades, hospitais e restantes estabelecimentos
militares e à mobilização
das diferentes unidades e formações do exército;
b) Os depósitos territoriais
do material veterinário
e
síderotécnico,
um em cada uma das Ln e 2. a regiões militares,
estarão anexos aos hospitais
militares veterinários das regiões correspondentes,
serão
directamente
subordinados
ao respectivo
inspector
do serviço veterinário militar e têm, dentro das respectivas
áreas, funções
análog-as às daquele depósito,
realizando
a descentralização dos serviços a seu cargo e sendo por êle reabastecidos.
Art. 118.0 O serviço de hospitalização
estabelecimentos
hospitalares
destinados
dos solípedes doentes, a saber:

compreende
os
ao tratamento

a) Hospital

Militar Veterinário
Principal,
em Lisboa;
militares
veterinários
regionais n. os 1
e 2, respectivamente
nas sedes elas 1.11 e 2. ti regiões militares, os quais serão criados à medida que os recursos
orçamentais
o forem permitindo

b) 2 hospitais

§ único. Os hospitais
militares
veterinários
regionais
n. os 1 e 2 acumulam as suas funções com as de centros
de mobilização de formações veterinárias
militares.
Art. 119. o O serviço veterinário nas unidades e estabelecimentos militares compreendera,
além de outras atribuições inerentes à sua especialidade,
a assistência veterinária aos solípedes da respectiva
unidade ou estabelecimento c ainda àqueles que forem indicados pelo comando de região ou governador
militar
ao respectivo
inspector
de serviço veterinário,
para efeitos de nomeação do pessoal do serviço veterinário
que deve prestar
a. referida assistência.
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Em cada Tegimento de caval aria e (1Ttilh~lria Jigr-ira e
p"~:lda, nos grupos indopendoutos
do ar-tilhnria pc ada
e lig'l'il'a (mixtos e de moutauha), nos grupos a e:lI alo e
n .. s hatalhões
de metru.lh adorns haverá lima enfermaria
voreriuària
e uma oficina siderotéeuicc.
Nas restantes
unid.ules e estabelccimcutos
do exército quo.tenharn gado
a seu (011.rg-o haverá
cnformarias
veterinárias
o oficinas
sid-rorócuicas
quando o electivo 'dos scltpedos assim o
('01l"l'lhl-'.
~\:rt. un. o Em cada C:lSO de mobilização
os hospitais
l'tl rillári.us mebilizam us fOl'mat,:õeA veterinánias
que «sti" rem previstas no respectivo plnuo do mohiliz. çi'lo;
a SI ('(:;11) dfl euferrneiros
hípicos mobiliza os enferu «ires
hípicos nocossários as formações veteriuáriae
a mobilizar
polos hospitais
'oterinúrio-s,
\$ L. o s con(l utOI'PS e outro pessoal e o gndo u -cos'ir;(),; para conrpl to üps~aR durma õos pr-ovirão
dos Tegiu f'lltns do cavalarin TC'f!ionai,,; o l!psc oal pod'cri tarnIboru ]11'0\ ir, quando neoos-úrio, dos distritos de rncrutaDHtlttl
P reserva
da. respl.!c1iva l'l'gino ou ~o\'0rllo militar,
I 1I1r{' fifi que
tenham pertencido à armo. de cavalurin,
§ :!,o As formaçõt's vl'terinúrias
que .fort'IIl oq';~1I1izad:l"; ",{'rão numoru,las
",pg'uidamontn, dputro do ('alia ('spt', ip, P Pl'la Roguinte forma: dn 1 a 10 aR organiz;ulas
pp!o ITd"\pital Militar Vlttl'I'inário
Principal;
de 11 n 20
e do :.!1 :1. 30 as orgauiz;ulas
[)PIos llO~pitais lIIilitares
Vl't(Orin;'u·ios regionais,
}'('SI)('ctivanH'nt
n.QS 1 t> 2.
\$ ~\." As pr:l<;':ts flu!' fizOI'l'm parto !las f01'11111(:Õ('8 de
~!pn' (:0
\·f'tt'l'inúrio
mohiliz<.l(bs
t<'l'i!.o, nu fOl'm:t<.:ào rosíP'·I·tl\ /l, um llÚlllC'fO e IH\('ial (lo chamtl,ln,
§ Li) ~o acto UO (ll'srnobilizaçi'io
.ln" formaçõ('s yt'teyin:'l1;as (I pt\ssoal o o gado. a CjllO so 1'Of<'I'(,1I1 os ~f\ 1.0
e :L" r(,~I'C'ssarào ÜS nni(llllks
Ol1 dbtritos
do rt:crutaJlll I1t ~ to resorva
donde pr vieram.

.al'

Scrviç~ de adlniuis~raç:lo ndUtu

Ad,

121.0 O sorviç.o de o.J.millistnlçiio

militar

com-

nHlud\' :

1'1] A Dirccr;ão

<lo SNvit:'O de .ádmiJlistm~ão Militar;
b) ~) ill!'lpt'CÇÔf'S do s n~\o de adruinigtrac.:ão
militurrj
~) y\. I<;HCOln PrÍltica de .\.chuinil'tnu,:fio i\lilitur;
<i) 3 companhia.s do adlllinistr[L~llo militar;

L' Séde

ORDI!!M DOJEXEI10:ITO

e~ Os depósitos
1 Dopésito

11 D pósito
1 Dopósit«

..0 7

de adlmiT.listra~rlü militar,

a snlJelJ-:

Geral
Geral

do: Subsistêacias
(a criar);
de FtlJ:d.t.mentos;
Geral de l\Iatol'lnl da .:\idministl'a~k\;6

i\1ill ::ta',
Depósitos territoriais de' subsistências, de furda
uivcto e d mut. rial de udlllin;i~tnu::ft<V1 militar.
122..° As iúspceções elo serviço d Ildm.~lJÍMra~ãc
funciouum junto dos q uurtéis gL>ner,a;Í.s das re •.
gir, 'S IlJilitarps
c 8(1\61'110 illi.ittlr de Lislioa; o iUS1'0dOl'.
du survieo do udmini tr ação militar no Go\'ê~'no l\lülta
de Lisboa scrú um coronel e o sub inspector Ulll toneure-ccront J do sorviço (L~ aduein] -tra~ãv inilitar ; ():'I ill"lHtC'toros das regiões militares
serão tenentes coronéis ou
III ajo rC:5 (' os sub-ire Iii clm'( ti majol'ps' 011 cnpitfi.\'s do
servrco do tlrlmiuistntç>ão nrilitur ; (JS ius] ( " or\'s' coa\~ju\ adu_ pt-lo sub-iuspoctore
devem ooopernn nas inspoo,
Ç() :; udurinistrutivus
qu
os: ia redores das armas 01
serviço - passe,
hs- respectivas lln:d.l(lcs\ i recd(JI~~Il- a~
compnuhius
e d 'pooitos do ad'llini tm<;M nliljt~tT dú,",
resl'ul'ti
s áI' 'as e :LÍnda fi:-;c:.Jiz~II'a oontubiliJ..l ln doit.!
COIl eUlOs a Imilli:tratiyos
da llIúdnde
e e-stuhll.'clm..I'U.'
tos UI'Jlf', (lpntes dr·
pf'ctrvo cüInanclHuto d<.i l'l'p:i,lo mi"
litnr ou do gon:rnador
militar de Lishon, ou exi::.llmtes-.
n '" ár\\l ~ ri' p<,ctil as, c 10 (,XCl\p~1t~ clDS ('gt'nholl'cilllontVl:l p:' dutor('g. do 'ill'LlTl:i'h'mio da ('ucrra.
§ LU Os imp <.:tur E t(}Ul :l. "0'1 C:\I'go 1l,(1 SÓ'1\ ~f])(\lin
tOl.ICuf'ia t' cuit:,! en mlIo o servic; d a lmilli tl'il~Olmi
litar Itl:'; répoctin\~
[:.l'PU , Illas a1uU.l,: p;l'Pjlllr.1C;ito d(\r
mohiliza"fio
da~ fon m:n '. úrlminilltr lti",! que llf'la (l&;
yum lIIobiliz: 1', S(' U Ih ,sob ('sn'!\- pOIl'O. de ,(1:1., suU' nEnadnS' ti!; ('1'- Jlunhias de admiu! -tra(.'Pto militar o o,
dI p6.sito'l tOl' ritoriuis de sul si~ t[·ill!ia .. , de, fu.nlamcntosd ma,wrial d aulnllli íral}ãu mili' r dru r 'gifLq) 011 go
vêrno rI', II ,·er\'o.
§ 2.° 0:s d 'pó 'itoSl gera;~ de siUlj~ist0110i'-J. -; c1tt fal'd:ll.
IDC'tlitrr ú d lUa..kri.tl de UIlllliui::;traçllo milit!tr e, tlll'.10~
r('('Ímnt'nt
slIburJinaü
s no dk0ctO.r do S~l"I'ÍÇ«
admi
ni."trnr:ão militar.
§'. 3.' Os iblSp
toros
serão s1itb(}}rdina o.s tl.:OS COLllUm,...
dalltcs das !'l'ti; /•.'1 militaros o gO\'l,'ll'nn,dor militar do Lls
bOll, d 'puml' do tecnicament>
rio dll'eotor' do St'n-:I:r) d~
ndwinistrnção
militnr, com o qual se cOj'respolull'm, tw.iT"'l
Art.

militar.

uü
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eamente, sôbre questões de estudo, informações
e assuntos de carácter manifestamente
técnico.
Art. 1::!i3.o A Escola Prática de Administração
)1ilitar
dostinu-so a servir como principal centro de estudos do
servico de administração
militar em campanha e como
estação
de ensaio e experiências
cm tudo o q ue se
refira à instrução
prática do mesmo serviço, nomeadamente li dos quadros do oficiais de administracão
militar
e ao material de subsistências
e de adrmnistração
militar
do exército. A escola. devorá dispor dos elementos
necese.irios para, com a cooperação
da 3.~ companhia
de
adminiatração
militar, poder organizar,
para instrução,
as formacões
administrativas
de campanha mais impor-

tantos.
Art.

124.° Os depósitos

de subsistências

e fardamento

são:
a) O Depósito
Geral de Subsistências,
destinado a receber, arniazenar
e distribuir
as subsistências
n('CCSSÚrias pam a mobilização
do exército e consumo normal
das tropas quaudo não devam ou não possam SOl' directamente adquiridos no mercado pelas unidades;
b) O Depósito Geral do Fardamentos,
destinado a receber, armazenar
e distribuir
o fardamento necessário
ao
serviço normal e especialmente
à mobilização
das unidados ('I formações
das diversas
armas e serviços
do
exército;
c) O Depósito
Geral de 1fatcrial
de Administração
MilitaI', destinado a receber, armazenar
e distribuir o material técnico de administração
militar q ue não pertença
aos depósitos anteriores
e que seja necessário ao serviço
normal e à mobilização
das unidades e formações das
diversas armas e serviços do exército;
d) Qllatro depósitos territoriais
de subsistências,
quatro de fardamento
e dois de material de administraeão
militar,
sendo um de cada um dos de subsi-tências
e
fardamento
na área de cada rogião militar, o um de material na área de cada uma das 1.a e 2,a regiões militares; os depósitos territoriais
de cada região serão directamonto subordinados
ao respectivo inspector do serviço
de administração
militar, e terão, dentro das respectivas
áreas, funções análogas
às dos depósitos gerais a que
se referem as alíneas anteriores
realizando
a desceu traIização dos serviços que aos mesmos competem.
Art. 125.0 Cada companhia
do administração
militar
constitui um centro de instrução
do pessoal técnico do
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administração
militar (padeiros e magarefes),
de serventes das formações
administrativas
e de mobilização das
mesmas formações em campanha.
Cada companhia compreendorá,
além do comando, quatro secções numeradas
spguidament0
pela forma. que vai indicada, e das quais
só as três primeiras recebem e instruem recrutas:

1. a secção - Padeiros.

2.a secção -Magarefes.
3.:~ sec~ãoServentes.
4.a secc;ão-Equipagens.
§ 1.0 O comando compreenderá

o comando propriamente dito, a secretaria,
o conselho administrativo,
a ('scola e biblioteca
regimentais
e os depósitos, pl1rq ues e
oficio as necessários,
etc .
. § 2.0 A secção de equipagens é destinada, em tempo
de paz, 110 serviço das viaturas
que devam ser Cmpl'l'gadas na instrução
ou por motivo da organização
do
formações administrutivas
pa1'l1 pequenos exercícios coin
tropas ou parl1 ordem pública. Em cada caso de mobilização a secção mobiliza as equipagens
necesaárins
ao
serviço das formações
administrativas
que a respectiva
companhia mobilizar.
§ 3.0 Os condutores das secções de equipagens e da'!
cquipagens
das formações
adminiatrativas
11 mobilizur
por cada companhia de administração
militar são foruecídos pelas companhias
do trem hipomóvol
e autonióveI.
§ 4.0 As formações administrutivns
terão, dentro de
cada espécie, o número da companhia que I1S orgauiva
ou êsse número acrescentado
de 3, 6, 9, etc.
§ 5.° Em cada companhia de ndministração
militar os
assuntos respoitautos
à. escrituração
dos registos de ma
trícula e de alteração
das praças de pré e bem assira
todo o restante expediente relativo a licenciados o rcs« .
vistas ó feito na secretaria
da companhia, onde se or;r,tnizará para o efoito uma seceão especial sob 11 snperi (tendência do segundo comandante.
Art. 126.0 Quando alistada, a praça recebe no distri o
de recrutamento
e reserva
um número de matrícula qu •
conserva em quanto pertencer
ao exército.
§ único. Pa.ra o serviço da unidade (chamadas, nome l
ções, etc.) a praça tem na companhia de administrac»
militar ou nas formações admiuistr ativas que ola orgalJ
zar um número especial de chamada.
1
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Art. 127.0 05 quadros
de oficiais o sargentos, do:
companhias
de adminietração
militar silo os quo· conss.
tara do quadro seguinte:
'

1,' companhia
ml litur.
2." courpauhla
mil it \1'.
3." comp-mhín.
iui lit ar.

§ 1.08mb.
um

aj u daute,

de admin istrnção

ue
ue

a Jniinist ração
4

7

<t

10

a Illliui~t ração

companhia
do adfrti nístração
mjlitttr
oficial sulíalt irno do administrução

Iitar.
§ 2:0 Os liconeiados o reservistas das trepas
nistração
milita'!' nãb pertcnc fi a nenhuma

ti'

mi-

de admid s see ..

<;VQ ••
n ..sposíções iliver

!Irs

Art. 12g.o SlIlUp"C ql
011 dir: olor
da' armas ou
serviço
entendam
necessário
ius puccionar ou mandar
inspoecionnr
teenicameuto
as troj a' o serviços da arma
ou s .\ i~o r "~wc. iro, aqunrtelndus
m qu lquer rugil10
ou g0Y(~rllo inilitnr, fnrão a drwidn proposta ao :Mini ro
da O l 'I'!'il, por intermódio da 3." D 'rccção UI 1'111do ~linist ',tio da (' uprra. Deferido, a propoata, o eh .fe do
tado maiar (lo exército farú a. comurucação D('(!l'S áriu ao
comauduntn d' r giiw 011 governador
militnr iutero smlo;
Art. 1:?9.o O:; illSpl'ctoro:
d iufan:tnri,l cU,'as in~I (lÇÕ\'S' Wm s tIo em Bmg;lj
Vise u, ALnllJte~ e Faro ncu.mularil.u o O~ rcÍllio dm; flUa.' fllw;õe s com as- <W comand,ul·
tes militares das NDlrl(h!s locllli!lados.
§ único. A secretaria do comando militar d<J c~daJ uma
dilo local1thld!'s fi qun so 1'cfol'o o (~"Jl() do prmH.'nte artigo (1st 1J"Ú som pro na. lu~p c ,~o dll
respecti\tl

localidade

é sod .

InfLtUtal'Í'a

d quo a
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Ad. H30.o O comando militar de Elvas scrú.oxercído ,
permane uternente, pnr um coronel de infantaria tírocinado pura general.
1. 0.Q comundante militar de .Elvas designar. se há
ar «.governador militar de Elvas», terá oategoría de
dnspector, NÓ. dir ctamente subordinado no comandante
da J.a 'gií'io militr r, e terá, além das atrilnúções de
omundnute militar de loculidude, as de comando tático
UIll' -ior das tropas
.aquartcladas naquala cidade, sob o
ponto de vista da sua instruçâo de conjunto.
§ 2.0 As funç s do gov rnador milit :r de Elvas exerCl'-'.'e hão SÓbUé as nuidad s da referida guarnição, sem
prejuízo da < ('C:~LO
de in'll('p<:ão d6S inspectores das vaia - rmas, nos termos do com, iguudo no presente decreto.
\..rt. 131.0 Os doze meses do serviço a que se refere
'o artigo 1.0 do presento decreto serão acrescidos pnra
as pruças da primeira cncurpo rnção da classe de Hl27
ti ntos dias (1Uant06 aqueles de que, nos tt rrnos do
dispo to no § único do urtigo G,o do decreto n, o 1B:244,
de 8 de ~1.l ~o ti 19.:?7, tiver sido reduzida a duração
da rcsp. ,th·.a escola
r crutus .
•\.rt, 13~,o A i:lC'gllnda oncorporação
de recrutas do cor<

ue

rente tino '1hra
(rá todos os recrutas
nito pncorporarlos rm primeira \C corpor:ll'ão (, l)ocl{>rá ser fita, no que
p rtn à. -al"tiU 'lrja, nllo ~ó n S lluidnd<,s dp -ta arma a
tiO rl,fllrr o rti';G 2,°
b m uos grup s l tQS i
tadn o os grupo i,ull [
:U nh'l e ütl n .cl,Sj.J.~JI·S
qUll

elharem.
Art, 133,0 Eroqnau

do prt'scnte deCl'cto, lias t,tmlC]lI'utlont s de artillw.ria montul~ut s lo n.:rtilharia d0 llUDn·
de aquartolmneuto Utlsirn acun-

o hOIl\" r ofici:tis

livra

nillflr:í.r:ios

q li 11tiros Jas IIi \'t)]'sas armas e sl'rviços pod<'l'1to os
coroll(·is e tenl'ntes coronéis IIC'H'!Upeuhnr f\l,l(~õ(lS quo,
.})('Io dispo>lto !lO Ill'(lSPlltll decreto ou por outras dl,terminar;õ(ls legais, de\"eru ser desempenhadas
por tenentesDO~

-corou{'ig o llla jures.
1\ rt. 1:34.0 Não s4 rllo contados nos quadros d~s uniJadl's de infantaria constantf'S do quadro do artigo 22.0
os oficiais da arma que dirijam carreiras do tiro de 3.a
classe ou civis ou que dl'sl'mpf'nhelll
fun~õ<,s que permanentp!lH'nte os obriguem
a, ('star
afastados
do serviço
1

das !U(lsmas uni(la(!P1I.
Art, 135,° Silo f'xtinfos os depósitos territoriais
do material de aquartelamf'nto
com sC'de em Évora e Viseu.
Art.

136.0 Para

sl'rvit;o

da guarnição

militar

de Coim-
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bra, até reorganização das bandas de música, haverá
adstrita ao batalhão de metralhadoras n." 2 uma banda
de música.
Art. 137.° O 'Ministro da Guerra providenciará sobre
a execução
do disposto no presente decreto, por forma
que as unidades e formações das várias armas e serviços
nêle prescritos para terem organização imediata se constituam fi partir de 1 de Julho próximo, e aquelas, de
entre as actualmente existentes, qne não devam subsistir comecem a ser extintas a partir da mesma data.
§ único. O Ministro da Guerra poderá, se assim fôr
julgado conveniente, antecipar a encorporação
dos recrutas da 2. a parte do contingente do corrente ano.
Art. 138.° Fica ·revogada a Iogislação em contrário,
especialmente o decreto n.? 12:161. de 21 de Agosto
de 192€
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 29 de Junho do 1927.-ANTÓNIO ÓSCAU DE
FUAGOSO CAUMONA - Adriano da Costa Macedo -- Manuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesAbllto Augusto Valdê« de Pai/80S e Sousa - Jaime Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio
César de Carvalho Teixeira - João Belo - José Alfredo
Mendes de Maqolhãe« - Felisberto Alt'e~ Pedrosa.
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N." 1

Áreas territoriais das regiões e governos mllltares,
sedes dos distritos de recrutamento e reserva e sua dlstrlbuiçlo
pelas mesmas regiões e governos
Govcmos mtlítare! e ecmandos
de reglõc.

I
I

Distritos
de recrutan.ento
e re sen a I

Sedes

Coneelhos

Alenquer.
Almeirim.
Alpiarça.
Azambuja.
Benavente.
Cartaxo.

Cascals.

(

N." 1

Lisboa

Coruche.
Lisboa-2."
bairro.
Lisboa - 4." bairro.
Loures.
Mafra.
Oeiras.
Salvaterra.
Santarém.
Sintra.
Vila Franca de Xira.

-

\

.

I

I
GOverno
Militar
de Lisboa

N.· 5

Lisboa

Arruda.
Bombarral
Cadaval.
Caldas da Rainha.
Lisboa _1.· bairro.
Lisboa3." bairro.
Lourinhã.
"bidos.
Peniche.
Rio Maior.
Sobral de Monte Agraço.
'I'ôrrcs Vedras.

I

I Aldeia
N." 11

I

Setúbal

Galega.
Alcácer do Sal.
Alcochete.
Almada.
Barreiro.
Grândola.
Moita.

Montemor-o-Novo,
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Governos mllt\! area e eomundos
de rog1Õe8

I

DI,tl'llos
de t'e ..
erutnmeato
e re &1'\'"

Concelhos

Sodes

::;;antia,.,
Govêrno

Militar
de Lisboa

~

N.· 11

N.· 3

1.· Atie

N." 7

do Ca ém.

Suixu l.
Set/lh I.
Sez iurhra.
Sines.

Setúbal

Carlliuha.
E'po,;,,"dc •
.'I'I'I,n,ço.
Menção.
I'n re los (10 Coura.
Pont<' do Liula.

Viana
\ do Castelo

Vai

II<;,a.

Viuun do Castelo.
\' ila • ova de Cerveira.

Amarnate.
Arouca.
Hui:!o.

Ca,t,·lo de Paiva.
Cvlo r ico ,IQ Basto.
F('Ig"Ht!i

1.· Tl'gião
milrtar

N.· 6

ras.

LUlI 'l.!a.

Penafiel

l\lal'(,o .:e Canaveses.
~r()lIdi!ll de Basto.
I':If;O,; le Ferreira.

PfnfO

I' ro.les,
l"'ll 'Iii..!.
Sillr,I"~.
V:dOllgO.

--1--I

~.o

8

Braga

I
I

Amar is.
A rc"~ fio V al.levez.
Burcclos.
131':1;:;"\.
Ca beceirüs de Basto.
Fafe.
(l ui mnr ães.

t.alr-g re.
Poute da Barca.
\ l',h ou de Lanhoso.
::\{UII
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Dtstrttos

mili-

tare. e eomnndo

N.o 7

dt!

I"C-

er-utameuto
e reserva

I

I

N." 8

Braga

"

x. o

()

Ccucelhes

Sede.

Lamego

Ribeira de Pena.
Terras do Bouro.
Vieira.
YiL .. VorrJ.c.
Vila Nova de Famalicão

Armamar.
Boticas.
Chaves.
Fozcoa,
Lamego.
Mesào Frio.
Moimenta da Beira.
Rtig'lIa.
!l'N·1I1e.
Snb rosa.
Santa Marta de Penaguião.

S. João da Pesqueira.
'I'abunço.

Tarouca.
Valpaços.
Vila Pouca de Aguiar_
'Ida Heal.

1." região
militar

Põrto

•".°10'

Bragança

Alfândega da Fti.
AliJo.
Br'ag auça,
Carrazeda ele Anciães,
F reixo .le Espa. la-h-Cinta.
Macedo de Cuvaluiros.
MlIga louro.
.
;\liranla .10 Douro.
Mirundel a,

I

:\lu rça.

VinhaL.
Turre .10 :\loncorvo.
vu, Flor.
Vimioso.

• ".0

1

Pôrto

Espinho.
Feira .
GO'l!lomB

Maia .
. Iatoeiuhos.

.
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Governos mítítares Q comandos
de regiões

1.' região

I
I

Distritos
de recr-utumento
e reserva

Concelhos

Sedos

I

militar

x.-

-

18

'Pôrto (Ocidental).
Pôrto (Or-iental}.
Póvoa de Varzhu.
Santo Tirso.
S. João na Madeira.
Vila do Conde.
Vila Nova de Gaia.

Purto

Pôr to

1

,

~.o

12

Guarda

--I
'2.' região
militar

-

Coimbra

N.o 14

Viseu

,I

--I
\

I

I

N.o19

Aveiro

1." Série

Almeida.
Celorico da Bei ra.
Figueira
de Castelo
drigo.
Fornos de Algodres.
Gouveia.
Guarda.
Manteigas.
Meda.
Penedono.
Pinhel.
Sabugal.
Trancoso.

Aguiar da Beira.
Carregal.
Castro Daire.
Mangualde.
Mo rtágua.
Nelas.
Oliveira de Frades.
Penalva do Castelo.
Santa Cou.ba Dão.
S. Pedro do Sul.
Sátão.
Seia.
Sernancelhe.
Tondela.
Viseu.
Vila Nova de Paiva.
Vouzela.

I
Águeda.
AI be rgaria-a- Velha.
Anadia.
Aveiro.

Estarreja.

.
Ro-

1." Série

ORDEM DO EXJtRCITO

Governos
mí lítaros e comandos
do rcglõl8

Dlstrftoe
de recruramcnto
e reserva

N.o 7

989

Concelhos

Sedes

------

K.o 19

Ílhavo.
Macieira de Oambra.
Murtosa.
Oliveira de Azeméis.
Ofiveira do Bairro.
Ovar.
Sever do Vouga.
Vagos.

Avoiro

--I

2.· região
militar

Arganil.
Cau t anhetle.
Coimbra.
Condeixa.
I"igueira da Foz.
Góis.
Lousã.
Mealhada.
!\lira.
Miranda do Corvo.
Mouteuior o-Velho.
Oli vei ra do Hospital.
Pampilhosa.

-

Coimbra

•

N.o 20

Coimbra

Penacova.
Peucla.
Poiares.
Tábua.

---- ----

3.· regi lo
militar

-

Tomar

I

N.o 2

1

Abrantes

" Abrantes.
Alcanena.
Alter do Chio.
Castelo de Vide.
Chamusca.
Crato.
Ga7ião.
Golegã.
Mação.
Marvão.
Nisa.
Ponte de Soro
Portalegre.
Sardoal.
Tôrres Novas.
Vila Nova da Barquinha.
Vala Nova ueConstància~
Vila de Rei.

I

1.a Série
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<1940
..

.-

Dhtritos
de rccrutnmento
c reserva

Governos mllft ares o comandos
de legiões

COMlIlI,os

S~cles

Alcobaça.
Alvaiázere.
Ancião.
Bat.alha.
Castanheira
ile Pêra.
Ferreira do Zí'zere.
Figueiró dos Vinhos.
Leiria.
Marinha Grande •
Nazaré.

,

I

•

N.· 7

-

Leiria

Pedrogão Grasde.
Pombal.
Purto de Mós.
Soure.
Tomar.
Vila Nova de Ourém.

I

3." região
militar

-

Tomar

~

I Belmonte.

~
N.· '21

Castelo
Branco

I
,

ue

----

,

I

.'
.4." região
militar

-~

Albufeira.
Alcoutim.
Aljezur.
Castro )farim .
Faro.
Lagoa.

Lagos.
N.o 15

Loulé.
MonchiqueOlhão.
Portilllão.
S. Brás do Alportel.
Si! ves.
Tavira.
Vila Heal (leS.lo António.
Vila do Bispo.

Faro

Évora

.

•

Castelo Branco.
Covilhã.
Fundão.
Idauha-a-Xova,
Olei ros.
Penamacor,
Proença a-Nova.
Sertã.
Vila Vellw
Ród1o.

----

!

1.' Série

ORDEM: DO

noc!ro

Governos mlli·
tarei e comandos
de regiões

Distritos
df> reerutaurcnto
e reserva

Sedu

N.·

Beja

4.' reg-ião

9ft1

Cu~e()lbb.,

f

~

N." 7

Aljustrel.
Almodóvar,

AI vito.
Bal"l·an-ces.
Beja.
Castro Verd:e.
Cuba.
Ferreira do Aleotej9"
Mértola.
Moura.
Odemira.
Ourique.
Po rt<'l.
S ..rpa.
Viana do Alentejo.
Vidigueira.

miWar
Évora

N.o 16

Govêruo
Militar
da
Madeira

Évora

I

!

N.· 13

Funchal

Alandroal,
Arraiolos.
Arronches.
Avis.
Borba.
Caiu po Maior.
Elvas.
Évora.
Estremoz.
Fr ontei ra.
Monforte.
Mora.
Mourão.
Redondo.
Reguengos
de Monsaraz ...
SOllbel.
Vila Vi~·osa.
Calheta.
Câmara de Lôbos.
Fuuchal.
Machico.
Ponta 110 Sol.
PÔ, to Santo.
Ribeira Brava.
Sant' .\na.
Santa Cruz.
S. Vicente.
Pôrto Moniz.

r

ORDEM

942

Governo. m11l-

I D~~t~I:~.

tare. e oomandoR
de relli!es

erutamento
e reserva

DO EX~RClTO

N.o 7

1.' Série

Concelho.

Sedes

Lagoa.
Nordeste,

N.· 4

Govêmo
Militar
dos
Açôres

I

----

N.· 22
I

Ponta Delgada.
Povoação.
Ribeira Grande.
Vila Franca do Campo
Vila do pôrto.

Ponta
Delgada

Angra
do
Heruísmo

An~ra do Heroísmo.
Cal eta.
Praia da Vitória.'
Santa Cruz da Graciosa.
Velas.
Horta.
Lajes do Pico.
Santa Cruz das Flores.
Corvo.
Lajes das Flores.
S. Roque do Pico
Madalena.

1.& Série
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N.o 2

Sedes das Inspecções e regimentos de Infantaria e dreas de Inspecção
ou recrutamento e mobilização

1." Inspecção de infantaria.
'2." Inspecção de infantaria.
3." I nspecção de infan taria .
4." Inspecção de infantaria.
5." Iuspecçãc de infantaria.
Regimento de infantaria n.? 1
Regimento de infantaria
n.O 2
Regiluento de infantaria n.? 3
Regimento de infantaria D.O 4
Re;.:imento de infantaria n.O 5
Reg iiueuto de infantaria
n.O 6
Regimento de infantaria
n.O 7
Regimento de infantaria n,? 8
Regimento de infantaria n.? 9
Regimento de infantaria
n.O10 •
Rl'gilllellto de infantaria n.? 11
Regimento de infantaria n.· 12
Regimento de infantaria
n.O 13
Regimento de infantaria n. ·14 • •
Regimento de infantaria
n.O15
Regimento de infantaria n.O 16
Regill1ento de infantaria
n.O 17
Regimento de infantaria
n.O 18
Regimento de infantaria
u." 19
Regimento de infantaria
n.· 20
:Regimento de infantaria n.O21
:.Regimento de infautaria n.O 22 ••

Braga
.
Viseu .•
Â brantes
Faro .•
Lisboa •
Lisboa.
Abrantes ••••
Viana do Castelo
Poura Delgada .•
Caldas da Rainha
Penafiel
.
Leiria
••
Braga
•.
Lamego ..
Bragança.
Setúbal .
Guarda ••
Funchal
Viseu.
Lagos.
Évora.

o

...
Q)

8
-e

1'1

o

8
.,
Q)

8

Beja.
Pôrto .
Aveiro .•••
Figueira
da Foz
Covilhã •
Angra
do He·
roísmo,

I

I

t.a Série
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QUADRO N.O 3

Sedes e áreas de recrutamento e mobilização dos batalhões de metralhadoras e do batalhão de InfantarIa n. o ~7
Batalhões

I

Sod,'s

Hatalhão

de infaataria

Batalhão

de metralhadoras

n.O 1.

Batalhão

de metralhadoras

n.O 2. •

Batalhão

de metralhadoras

n.? 3

.

n.O 47

. .

Áreas de recrutamento

e mobilização

Horta.

Concelho
da Horta e outros do D. R. R. 22,
vêrno Militar dos Açôres.

Lisboa

Govêrno

Coimbra.

2." região militar.

Pôrto .

L" região

Militar

de Lisboa

'l

fixar pelo Go-

e 3.' e 4." regiões militares.

militar •

1

QUADRO N.o 4

Sedes e áreas de mobIlIzação dos batalhões de caçadores e eíelístas
Bat,lMes

Reglmeutos
de ondo recebo soldados
prontos da Instrução

Sedes

I R.I. •.'2.
Caçadores

n.O 1

.)

Portalegre

R. I.

n.~7

Osçadores

n.s 2

n,> 3

Alter do Chilo
Castelo (le Vide.
Crato
Marvão
Nisa.
Portalegre.

:!

D. R. R. n.? 2

Tomar

Chaves.

R. I. n.v 7.

Ferreira do Zêzere
Tomar.
.
. .
Vila Nova de Ourém

R. J. n.O 9.

Chaves
Roticns.
.....
Vila Pouca ,le Aguiar.
Valpaços.
Vila Real

1 Faro

n.s 4

D. R. R. n.s 2

Tôrres Novas .....
Vila Nova da Barquinha

,

-

Caçadores

Observações

(concelhos)

.

R.I.n.02.
Caçadores

Área de mobilização

,

R. I. n.O 15

Faro,

'11

:Iv

R. R. n'9

.?

Loulé (freguesi~~ de Almansil c H, ~l'ba"tlao) ..
,
Castro Mariul (freguesia)
Olhão
.
D. R. R. n.v 15
S. Brús de Alpor.tel. , • • •
'I'avir a (fregu(JSI~s~ da Luz,
Tavira e <.;ouce1çao).; ' .. ,
Vila Heal de Santo António.

-----------1------------1---------------1-------------------------------

1----

Caçadores

n.O 5

I
I

R. I. n." 5 (a)

Lisboa

Lisboa (1.0 bllÍrro)
Lisboa (3.0 bairro).

, , ,
,

: ! D. R. R.

n. 5

------------1---------------------------/-------------------------------------------------.-

I

Castelo Bran('o .
J (lanha-a-Nova •
Oleiros.
Procnça-a-Nova
. .
Vila Velha do ){ódilo

I

I

Caçadores

n.O 6

Castelo

Branco

I
Caçadores

n.· 7

R. I. n.O 2l

D. R. R. 11.° 21

R. J. n.· 7 .

---------------R. I. n.'1( (aJ.

.1

Alcochete
.•
Aldeia Galega.
Almada •...
Barreiro.
Seixal.

D. R. R, n.s 11

ORDEM DO EXJtRCITO N.· 7
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B&talh~e.

Regimento.
de onde re sebe soldados
pronto. da instrução

Sede.

II
Caçadores

n.O 8

u.· 9

Área de moblllzaçllo

R. I. n.·16

I

R. I. n.s 8.

I R.
n.O 10

I. n.· 12

Pinhel

..

R. I. n.s 14

Ciclistas

n.? 1

n.? 2

16

o

Santarém

D. R. R. n.O 16

Amares
Braga .••
Guimarães.
Póvoa de Lanhoso
Vila Verde.
Vila Nova de Famalicão
o

Almeida
Celorico
Figueira
Guarda
Pinhel.
Trancoso.

o

.

.

.
D. R. R. n.s 8

......••..
/
da Beira. . ' . . .
de Castelo Rodrigo
D R
R. n.·12
..........
\ . .
• • . . • . . . . .
. . . .
.

-

.

.

Sede definitiva
guengos.

·

R. I. n.'17

I

I

R. I. n.v L,

o

(a)

-

I

Almeirim.
Alpiarça.
Cartaxo .
Santarém.

R. I. n.O5.

D. R. R. n.O 1

·
,

1

(a) Completados

o

(restantes
fregne- '
sias) ..
Estremoz
Mourão
D. R. R. n.v 16
Redondo .
Reguengos.
Vila Viçosa (restantes
frelI,'uesias)

Estremoz {sede
provisória) fa)

.
Ciclistas

ll.'

Observações

-

I Alandroal

I

I li. I.

·

.

I

Caçadores

..

o

R. I. n.·17

Braga

(eoncelbos]

(freguesia de JuAlandroal
romenha) .
Arronches
Borba.
Campo Maior.
Elvas ...
Monforte.
Vila Viçosa (freguesias de Vila
Viçosa,~. Romão e Ciladas).

Elvas.
,

Caçadores

1.· Série

os seus efectivos

permanentes

por recrutamento

QUADRO

~6des

nacional.

N.O 5

dos comandes 6 Inspecções de artilharia

I
Oomandos e iD8peoçõ~.

Comando de artilharia
do Govêruo Militar
Comando de artilharia
do Govêrno Militar
Comando de artilharia
do Govêrno Militar
1.- inspecção de artilharia.
2.' inspecção de artilharia.
3.' inspecção de artilharia.
4." inspecção de artilharia.

de Lisboa •
dos Açôres •
da Madeira

. •.

Sode.

Lisboa (Caxias].
Ponta lJelgada.
Funchal.
Pôrto.
Coimbra.
Tomar.
Évora.

em Re

ORDEM DO EXLRC1TO N.• 7

V Série

QUADRO

N.· 6

Sedes e áreas do recrutamento e moblllzação (las unIdades de artllharla s· das companhias de trem blpomóvel
,,=

I

Unldadea

.·

N.O 1.
N.o 2.
N.O 3.
N.o -1.
N.O 5.

Regimentos
do artilharia ligeira.

·

8edOl

·

Évora
Coimbra
Lisboa
Leiria
Pôrto.

na de costa.

N.o 1.
N.o 2.

• • . •

Grupos independentes
artilharia
pesada

de ~ ~.: ~.
• . N:o 3:

· . ··

Caxias
Oeiras

·

Sacavém
Ameixoeira
Cascais.

··

. .
·

·

4.' região militar • • • •
2.- região militar • . • .
Govêrno Militar de Lisboa
3.· região militar
1." região militar

·

··

· I

·

I

Grupos independentes de
artilharia
do montanha

. .

I

N.o 25 •

(a) •

N.o 12 .

Viseu.

Elvas

N,> 24 .

·

Abrantos

Estremoz

.

.

.

1 ~.:

§'

N:03:

de trem hipoll1óvel.
de trem hipomúvol.
de trem hipomóvtl.

do mobilização

... .-

-

(conoelho.)

I

As de recrutamento.

-

As de recrutamento.

,
Regimento

de artilharia

ligeira n.O5

Caminha, Poute do Lima, Viana do Castelo
e Vila Nova de Cerveira.

Regimento

de artilharia

ligeira n.O 5

A fixar quando

-

Regimento

de artilharia

ligeira ,ll.O 2

Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Tondela, Viseu e Vouzela.

-

Reg imento de artilharia

ligeira 11.° 1

Arronches,
Monforte

Regirnento

ligeira n.O 4

Abrantes,
Gavião, Mação, Ponte do Sor,
Sardo.aJ, Vila do -R<ü, ViI.. NOVA da
Barquinha e Vila Nova. de Ocnstância,

-

.

(o)

Santarém.

....::.; L

-

.

Angra do Heroismo
Ponta Delgada
• •
Funchal ....••

.

I
I

..

-

Regimento

-

Regimentos

de artilharia

fôr criado.

de artilharia

Borba, Campo
e Vila Viçosa .

Maior,

Alter do Chão, Castelo de Vide,
Marvão, Nisa e Portalegre.

ligeira n.O 4.

Elvas

Crato,

Alandroal, Arronches, Borba, Campo Maior,
Fronteira,
Estremoz,
Elvas, Monforte,
Redondo, Sousel e Vila Viçosa.

ligeira

.;,

1-

-

Govêrno Militar

dos Açôrcs.

Govêrno Militar

da Madeira

. .

de artilharia

1

!I

I
Pôrto (d) .
Coimbra (á).
Lisboa ••.

~

ó

na área dn ~.• região militar, quando houver material(b) A cn ar Jogo q!IO 11:\)<\ material.
(c) Pro\·i.sor~:llno!Jto (ui J<:Iva~, até a criação do g-rupo mixto n." 11.
(d) I'rOVIHonalllente lia Póvoa de Varzim e na Figueira da Fuz, rcsl'ectivallltmte.
(a) A cr!ar

_.

As de recrutamento.

-

-

-

..

Portalegre

·

.

(b) •

.

N.· 2.

-

._.~

t

.

a-

Datarias de artilhada de
defesa móvel de costa

Áreas

I

. ·.

.,.

·

N.' 1.

La companhia
2." companhia
3." companhia

·

-

..

N.o 11 •

N.o li .

Grupos de adUharia
cavalo

I

-

.·

.

Nacional

Viana do Castelo

:I

de onde rcoebem lIoldRdos pronlos
da instrução de rcc)'IIl&I

~

-

.r:

.

Grupos mixtos indopendentes
de artilharia
montada.

·

.

Regimentos

~

-,

,

I

N.o 15.

.

·

Nacional

·

.

_. -~-

I
I

de recrutamento

-

,

Regimentos do artilha-I

Área.

947

-

Regimentos

do artilhal'Ía

I

(

II

-

,. Reg!meuto de al't!Jharia
Reg imcnto ele artIlharia
1{0gimolltos do artilharill

Almeirim,

Jig!1Íra

II.· 5.

. • .
• • .
n.'· 1,3 e 4

11.0

2.

Alpiarça,

Cartaxo,

As de recrutamento.

-

---

o Santarém.
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1.' Séria

N.- 7

QUADRO N.· 7

Sedes e composição das unidades e senlços especiais de artilharia de cosIa

DClignaçiio das bataria., companhias
e Icealtdadea respeetlvaa

7.· bataria guarnecendo Alto do Duquo.
2." bataria guarnecendo Carrascal.
3.' bataria guarnecendo Caxias.
4." bataria guarnecendo Alpena 1."
1." bataria guarnecendo Alpena 2."
5." bafaria guarnecendo Raposeira.
6." bataria guarnecendo Raposeira.

3." bataria guarnecendo Laje.
4." bataria guarnecendo Santo Amaro.
5." bataria guarnecendo Gola do Reduto
Gomes Freiro.
1." bataria guarnecendo S. Gonçalo.
2." bataria guarnecendo Parede.
6." bataria guarnecendo 'resta do Reduto
Gomes Freire.
1.' companhia guarnecendo Fontainhas.
2.' companhia guarnecendo Areeiro.
3.' companhia em Paço de Arcos (destinada ao fundeamento de minas).
Uma secção de marinha em Paço de Arcos.

Grupo de defesa submarina do costa (Paço de
Arcos) ...•...•

-----------------I--~---------------------------------Grupo de especialistas I
1.· e 2.· companhias, provisoriamente cm
(8. Julião

da Barra)

S. Julião da Barra.

--~I---I---~~~__;

Grupo Independente
do
artilharia 00 costa (a
criar), Setúbal.
. . .

Datarias do artilharia do
defesa móvel do costa

'íI

1

Será composto pelas bata das destinadas
à defesa da barra e pôrto de Setübal,
como complemento Iudlapeusável da Jofesa do porto de Lisboa.

N.O 1, em '!\ngra do Heroísmo.
N.o 2, cm Ponta Delgada.
N.O 3, no Funchal.

Observação.-A 7." bntar'ia do regimento do artilharia do costa n.O 1 mantém no:____
Bom Sucesso um destacamento para serviço de (,salvas,,_oo purto de Lisboa.

.:».

~ __

.....~

1.' Série
QUADRO

ORDEM
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N.· 7
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N." 8

Sedes das brIgadas, Inspecções e regimentos de cavalaria
Composição

Unidades

das brigadas,

I

Sede.

1." Brigada

2.' Brigada

Inspecção

Regimento

de cavalaria

.

de cavalaria.

de cavalaria

.

Santarém..

n.· 1

Elvas..

de cavalaria

r

Regimentos

••

•

2

L' b

'1 Govêrno

IS

oa

•••

2 grupos de 2 esquadrões
esqua d rao d e dó.'
ep sito.

••

n.·

a 1-Estremoz
~

.

_

11

formação de comando

~

.

2 grupos de 2 esquadrões

I

divisionários
cada.
. • • . . . . . .

N

Militar de Lisboa

••

•

militares.

D. R. R. n.O 1(concelho!! de Alenquer, Azambuja, Cascais, Lisboa 2.° e 4.° bairros, Louf
.
res, M ara,
Oelfas
e S'íntra),)
D_._R_._R_._n_.o_l_I_.-.-.--.-.--.-.--.--------.-.

•

___

D. R. R. n.? 17. • •
••.•
. . • • ••
1.° grupo, Estremoz.
EO 16 (conc;lho~ ~e A~o:rodl,
~vis,
2.·grupo, Vila Viçosa.
selr e ~il:tvi~~:~).
roo eira,
e on o, ou~_ -----

D.:.~.

cada.

esquadrão de depósito.

•

D. R. R. n.« 2 (concelhos de Abrantes,
Alter
do Chão, Crato, Gavião e Ponte de Sor).
I D. R. R. n.v 16 (concelhos de Arroucbee, Campo
Maior, Elvas e Monforte).

, • •
.'

1

I1

•

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

I 1.· e 2.' regiõos

3 esquadrões divisionárlos
1 esquadrão de depósito.

•

•

.!

-

1
de cavalaria

• • . .

1

n.

Obse rva9l!el

e mobillzaçio

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

BGatalhãdodbetCic~istadsn.· ~l'h .. "
. . . . .
rupo e a arras e artí aria a cavalo n.· 2
Ebquadr§.o de auto-metralhadoras
n.· 2. • • .

________________________________________
I
Regimento

n.·' 4 e 7.

de cavalaria

I

o

_________________________

Regimento

Á.re31 de in8pe.,10 ou de recrutamento

'1

.

_p_ô_rto_._._,_.

ou mobilização

Regimentos de cavalaria n.·· 3 e 5 .....
Batalhão de ciclistas n.· 1. . . . . . . . . .
3.· e 4.' regiões militares.
Grupo de batarias de art ilhari a a cavalo n.· 1
Esquadrão de auto-metralhadoras
n.O 1. . . .

I

------------I
••

de inspecção e recrutamento

I

Estremoz.

de cavalaria.

e áreas respectivas

Compcstção (a)
Unidades e snb-unldadcs orgADiou

I

--------

regimentos

•••

• •

----------------------------------------1----------------------------------------D.
R.
7
r

Regimento

de cavalaria

n.·

4

Santarém.

•

Idem.

•

• • •

.

R.
n.· (concelhos de Alvaiázere, Ancião, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Pombal, Soure, Tomar e Vila Nova de Ourém).
D. R. R. n." 2 (concelbos de Alcanena, Cha•
musca, Golegã, Tôrres Novas, Vila Nova da
B~rquinha e Vila Nova de Constância).
• -&,.-,n. -n •. ~ -\,,::~~.lh
de &Dtarém, artaxo, Coruche, Alpiarça,
Almeirim, Salvaterra e Benavento).

I

•

I
----------------- ----------------- ---------------------------1-------------------------i

•

I>

Regimento

de cavalaria

D.O

Regimento

de eavalaria

n.· 6

Idem.

Évora .•

Castelo Branco.

•

•

I

3 asquadrões

. 1esquadrão

.

•••••

D. R. R. n.O 21 ..••.•.
D. R. R. n.s 2 (restantes

divisionários.
de depósito.
.

,
Regimento

he.g.a.t:ct"

de cavalaria

de cavalaria

n.·
A ••

1 formação
7

8

Lisboa..

Aveiro.

de comando.
2 grupos de 2 esquadrões
1 esquadrão de depósito.

•

•••

••

•

D. R. R. n.· 15. . . . . . . . • • . . . • •
D. R. R. n.v 16 (concelhos de Arraiolos, Évora,
~ Mora, MoUl'llo e Regueogos).

D. R. R. n.s 5 . . . . • . . • . .•
.
•
:. D. R. R. o.· 7 (concelhos de Alcobaça, Batalha, Castanhoira
de Pêra, Leiria, Marinha
Grande, N azará e Pôrto de Mós).

. . .
cada.
. . .

1

2 grupos do 2 csquac1~õos divisionário! cada.
de depósito.
. • . . . • . . •

1 et;quadrio

divisionários
• ••
••

concelhos)

cada

I
--------------------

2.· Regilo militar.
• • O 1.° grupo no pôrto.
D. R. R. D.·' 3,6.10 e 18 (1.0 grupo) •
• O 2.0 gnlpo em Braga.
D. R. R. n .• 8
grupo) . • . . ..
D. R. R. n.O 9 (lI.o grupo) . • . . • • • • • • O a· grupo em Chaves.

(ª,.
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QUADRO
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N." 10

Sedes das lnspecç~as e companhias de saúde e áreas do Inspecção
ou recrutamento e mobilização

Unidades

1."
2."
3"
4."
5."
1."

Inspecção
Inspecção
Inspecção
Inspecção
J nspecção
Cou.panhia
2." Companhia
3 .. Companhia

Sedes

do Serviço de
do Serviço de
do Serviço de
do Serviço de
do Serviço de
de Saúde
de Saúde ••
de Saúde • .

Saúde
Saü.Ie

Saúde
Saúdo
Saúdo
••
• • •

QUADRO

Pôrto .•.
Coimbra ..
Tomar ••
Évora .•
Lisboa •
Pôr to ..
Coimbra
Lisboa .•

Áreas de tnsj"oçilo
ou recrutamento
e
mobfl lzaç' o

As da região ou
govêrno correspondente.
3.' e 4." regiões
militares
e
Govêruo Militar de Lisboa.

N." 11

Sedes das Inspecções e do servIço veterInário
e secção de enfermeiros hípicos e áreas de Inspecção
ou recrutamento e mobilização

Unidades

S..de

I18
I

Área.

de In8pecçlo,
reerutamento
moblllaaçlo

-----1
1." Inspecção do Serviço V cterinário .
2." Inspecção do Serviço Veteríuário.
3... Inspecção do Serviço Veterinário.
4... Inspecção do Serviço Veterinário.
5 ... Inspecção do Serviço Veterinário .
Secção de enfermeiros hípicos.

.

.

. .........

Pôrto

I

Coimbra.
Tomar.
Évora.
Lisboa.
Lisboa.

.I

Nacional,

1." Série
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QUADRO N.o12

Sedes das Inspecções e das companhias de administração militar
6 áreas de.lnspecçio, recrutamento e moblllzação

Unldad~.

1.· Inspecção do Serviço de Administração Militar.
. . . . . . .
2.· Inspecção 00 Serviço de Administração Militar.
.
3.· Inspecção do Serviço de Administração Militar.
. . . .'. . .
4.• Inspecção do Serviço de :Administração Militar.
.
5.· Inspecção do Serviço de Administração Militar.
• . . . . . .
1.· Companhia
de Administração
Militar.
.
2.· Companhia
de Administração
Militar.
. . . . . • • . • "
3.· Companhia
de Administração
Mili tar.
. . . . . . . . • ••

Coimbra
Lisboa.

Areas das 3.·
e 4.· regiões
roi li tares e
Govêrno Militar de Lisboa.

(a) ProTi.õrlamente em Póvoa de Varzim.

Paços

do Govêrno

da República,

29 de Junho de

1927.- O Ministro da Guerra, Abílio Augusto Voldêe de
Passos e Sousa.

liai.tério ..

'.rra

-Iepartiçie de Gahi.ele

D.oreto no- 13:852
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artízo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, e em execução do disposto no artigo 137.° do decreto n." 13:851, de 29 do corrente: hei por bem deeretar, sob proposta do Ministro da Guerra, nos termos do
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artigo 137.° do decreto n.? 13:851, de 29 do corrente mês,
o seguinte:
Artigo 1.0 S~o extintos, em 30 do corrente mês, os
depósitos dos regimentos de infantaria n.? 4 e 13, do batalhão- da. caçadores n. ° 7, do batalhão de metralhadoras
n." 2 e do grupo de artilharia de montanha n. o 2, criados pelo artigo 2.° do decreto n." 13:244, de 8 de Março
do corrente ano.
§ 1.0 As formações que, nos termos do disposto do
n." 2.0 do artigo 2.° do citado decreto n." 13:244, fazem
parte dos depósitos em referência, passam desde a data
indicada a depende!', para todos os efeitos, das unidades a seguir designadas:
Depósito do regimento de infantaria n.? 4~regi.
mento de infantaria n. o 15.
Depósito do regimento de infantaria n.o lS-regimonto de infantaria n.? 9.
.
Depósito do batalhão de caçadores n." 7 -regimento de infantaria n." 3.
Depósito do batalhão de metralhadoras n." 2regimento de infantaria n." 8.
Depósito do grupo'de artilharia de montanha n," 2regime[l.to de artilharia ligeira n.? 5.
§ 2.0 Cada uma das formações a que se refere o parágrafo anterior passa a designar-se por «Formação de
dElpósito do extinto depósito do .. , e será comandado
por um capitão, destinando· se à guarda e conservação
do quartel e material de toda a espécie e ao trato dos
solípedes que pertenciam ao correspondente depósito extinta; cada formação subsistirá. organieade até que ao
quartel, material e solípedes a seu cargo seja dado novo
emprego ou destino.
.
§ 3.0 Todos os oficiais superiores que façam parte dos
depósitos que são extintos poderão requerer, até 10 de
Julho próximo, nova situação ou colocação ; caso não
requeiram, ser-lhes há dado destino pelo Ministério da
Guerra, sob proposta dos respectivos directores das
armas ou serviços.
§ 4.0 Todos os' capltães e oficiais subalternos e os sargfl'ntos e equiparados que actualmente façam parte dos
dep6~itos que silo extintos e que até 10 de Julho próximo não requeiram' ontra situação ou transferência para
omrá lI.hidade do exército, terão passagem, automàlticl8.l),

i.a

..
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monte, desde a data referida às unidades de que passam
a dopondor, nos termos do § 1.0, as formações a que pertonciam.
§ 5.° Os capitães o oficiais subalternos, sargentos e
equiparados dos dopósítos
que são extintos, e qne até
10 de Julho próximo o req uoiram, serão considerados,
até doterruinnção
cm contrário, a qual não poderá ter
execução antes de 31 de Agosto do corrente ano, em
dil igência nas formações a quo alude o § 1.0, mas sem
direito a perceberem quaisquer abonos <,xtraordinários
por êsse efeito,
§ 6.° Os capitães e oficiais subalternos e os sargento
e equiparados .que sejam abrangidos pelo disposto no
§ 4.° e que não tendo requerido nos termos do disposto
no § 5.°, não sejam absolutamente necessários aos serviços das formações referidas serão mandados recolher,
até 31 de Julho próximo, às sedes das unidades de que
as mesmas formações ficam a depender, por ordem dos
respectivos comandantes da região militar, sob proposta
dos comnudnntos dns mesmas unidades.
§ 7.° Todos os cabos, soldados e equiparados cm ser-.
viço efectivo que façam parto dos depósitos que são extintos terão passagem, automàticamente, em 30 do corrente mês, às unidades designadas no § 1.0 e recolherão
à respectiva sede, com excepção das praças a que so
refere o § 8. °
§ 8.° Em serviço nas formações aoque se refere o § 2. o
íicará apenas o número de cabos, soldados e equiparados estritamento necessário para o serviço de guarda (l
consr.rvação dos quartéis e material de toda a espócie ('
trato dos solípodes dos depósitos extintos, número que
será fixado pelos comandantes da respectiva região militar, sob proposta dos comandantes das unidades a quo
ficarem subordinadas as formações, e de que será acrescido o qnaill'o permanente em cabos e soldados das
mesmas unidades. O número de cabos e soldados dó
cada formação irá sendo reduzido à medida que o material e solípedes a seu cargo fôr tendo novo destino.
S 9.° Os quartéis, material do toda a espécie e solípedos dos depósitos que são extintos tôm o destino que
fOr fixado pelo Ministério da Guerra, mediante proposta
que lhe aorá submetida até 20 de Julho próximo, pelos
udministrndor geral do exército (quartéis e material de
aquartelamento) e quartel-mestre general (solípedos e
restante material), os quais receberão do Ministro as ins-
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truções necessárias
e ouvirão, para o efeito, se fôr preciso, os eomandantes
de região e directores de armas
e serviços interessados.
Art. 2.'> Os depósitos do batalhão de caçadores n.? 9,
do regimento de infantaria
n.? fi, do regimento
de infantaria n. o 9 e do regimento de infantaria n. o 20. criados pelo artigo 2.0 do decreto n. o lB:244, de 8 de Março
do corrente
ano, recoustituem-so,
respectivamente
em
batalhão
de caçadores
n.? 9, regimento
de infantaria
H.O 6, regimento
de infantaria n." 9 e regimento de in-

íantaria n. ° 20.
§ único. A rcconstitulção

a que se refere o presente
artigo considerar-se
há em iuício de execução, no que respeita ao batalhão do caçadores
n.? 9, desdo 1 do Abril do corrente ano.
Art. 3.° O depósito do regimento de artilharia
n.? 2,
criado pelo artigo 2.° do decreto n. ° lB:2-!4, de 8 de
Marco do corrente
ano, é transferido,
em 1 de Julho
próximo, para Coimbra, instalando-se
na sede do actual
grupo de artiíhnria n.? 22 e reconstituindo
se, na mesma
data, em regimento de artilharia ligeira n.? 2.
§ único, O actual grupo de artilharia n.? 22 deixa, em
1 de .Julho, do ser unidade indepéudente,
intogrando-se,
com todos os seus elementos componentes,
no regimento
de artilharia
ligeira n.? 2.
Art. 4.° Mudam de número em 1 do Julho próximo
e pela forma que vai indicada,
ficando com a organização prescrita
pelo decreto n." 13:851, do 29 do corrente, as seguintes actuais unidades do exército:

1.° infantaria:
Regimento
do infantaria
n. ° 22 para regimento
de infantaria n." 16;
Regimento do infantaria
n. ° 23 para regimento
de infantaria n." 13;
Regimonto
de infantaria
D.O 24 para
regimento
de infantaria n, ° 4;
Regimento
do infantaria
n.? 25 para regimento
de infantaria n." 22;
Batalhão de infantaria
n. ° 50 para batalhão de
infantaria n." 47;
Batalhão de caçadores
n.? 11 para batalhão de
cacadores n. ° (3;
Batalhão de caçadores
n.? 12 para batalhão de
caçadores n. Q. 10.
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~.• Artilharia:
G~upo de artilharia .n. ° 21 para grupo
independente de artilharia montada n, o
Grupos de artilharia de montanha n." 1 e
grul)OS independentes de artilharia. de
nha n. os 15 e 12, respectivamente.

mixto
14·
3 paru
monta-

3.° Cavalaria:
Regimonto de cavalaria n." 11 para regimento
de cavalaria n. ° 6.
Art. 5.° Cada uma das unidades abaixo designadas,
actualmente existentes, transformar-se há em 1 de Julho
próximo na que a seguir vai- indicada, ficando COma
organização prescrita pelo decreto n." 13:851, de 29 do
corrente.
1.° Infantaria:
Regimento de infantaria n." 5, em batalhão de
cacadores n. ° 7;
Regimente do infantaria n. ° 16, em batalhão de
eh-listas n." 2;
Batalhão do ciclistas n. ° 2, om regimento de infantaria n. ° 5;
Batalhão de caçadores n." 10, em batalhão de
metralhadoras n. ° 2.

2.· Artilharia:
Batalhões de artilharia do costa n.OS 1 e 2, em
regimentos de artilharia de costa n.O 1 e 2,
respectivamente;
Companhia de especialistas em grupo do especialistas;
Grupos de trem hipomóvol n.OS 1, 2 o 5, om 1.8,
2.3 o 3.8 companhias de trem hipomóvel, 1'08pectlvaruente.
I

3.° Oaoalaria:
Regiménto de cavalaria ri." 6 em 3.° grupo de esquadrões do regimento de cavalaria n.? 9;
Regimento de cavalaria n." 10, em 2.° grupo do
esquadrões do regimento de cavalaria n.? 3.
4. ° Engenharia:
5. companhia do trom automóvel,
panhia de trem automóvel.
A

om 3.& com-
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5.° Serviço de saúde:
5 •• companhia
saúde.

de saúde,

em 3.3 companhia

6. ° Serviço de administraçãa militar:
5." companhia de administração
militar,
companhia

de admiuistrr

de

em 3."

ção militar.

§ único. A banda de música do actual batalhão de caçadores n.? 10 fica adstrita ao batalhão de metralhadoras n," 2.
Art. 6.° Sã.o extintas
ou suprimidas,
em 30 do corrente, as seguintes unidades actualmente
ex is tentos ou
em organização
e a que se refere o decreto n." 12:1Gl,
de 21 de Agosto de 1926:
Batalhão de caçadores n," 6;
Regimento do artilharia n. ° 6;
Grupo independente
de artilharia de costa;
3.° e 4.° grupos do trem hipomóvel ;
3." e 4. a companhias de saúde;
3.a e 4.3 companhias do administração
militar;
3.a e 4." companhias de trem automóvel.

§ 1.0 O regimento de artilharia n." 6 coneidêrnr-se
há
em dissolução desde 18 de Março do corrente ano.
§ 2.° Em substituição do cada uma das unidades a que
se refere o cor-po do presente artigo com excppção do
regimento de artilharia n.? 6 e grupo de trem hipomóvel
n. ° 4 e 80 assim fõr iul gado necessário
pelo comandante
de região ou governador
militar a que esteja subordínada, será organizado um depósito, sob a designação do
«Depósito
do extinto
... » r cujo pessoal, reduzido ao
mínimo possível,
constitutrá
uma formação para efeitos
do admiuietracão,
disciplina o serviço.
Os depósitos em referência ficarão dependentes, para
todos os efeitos, das seguintes unidades:
Batalhão
de caçadores n." 6- regimento do infantaria n,° 21.
Grupo independente
de artilharia
de. costa
- regimento de artilharia
de costa n.? 1.
3. ° grupo de trem hipomóvel3.a companhia de
trem hinomóvol.
3.a e 4.:1 compunhias de trem automóvel.-e-B."
companhia de trem automóvel,

V Sérill
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3.& e 4.& companhias de adrninlstração militar- -3.a
companhia de administração militar.
§ 3.0 As formações dos depósitos a que se refere o
parágrafo anterior constituir-se hão obedecendo quanto
possível ao disposto nos §§ 2.°, )l.0, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e
8.° do artigo 1.0 do presente decreto.
Aos quartéis, material de toda a. espécie e gado das
unidades extintas aplicar-se há a doutrina dos §§ 2.0 e
9.° do mesmo artigo 1.0
Art. 7.0 E extinto o grupo do artilharia a cavalo, criado
pelo decreto n. o 12: lü1. de 21 de Agosto de 1926, e são
criados em sua aubstitulção os grupos de artilharia a cavalo n.os 1 e 2.
§ único. Os grupos de artilharia a cavalo n.08 1 e 2
considerar-se hão, para todos os eteitos, em organiznção,
respectivamente em Elvas e Santarém, desde 16 de
Março do corrente ano.
Art. 8.° Os regimentos de artilharia n.OI 7 e 8 e 8.
bataria de defesa móvel n, ° 4, constantes do decreto
n." 12:161, de 21 de Agosto de 1926, são transformados
<respectivamente, nos grupos de artilharia pesada n.OI 2,
1 e 3, a que se refere o decreto n." 13:851, de 29 do cor.
rente, cOIlsiderando se para todos 08 efeitos a referida
traDsformat:ão em inicio de execução desde 1 de Abril
do corrente ano.
Art. 9 ° É criado em 1 de Julho o regimento de sapadores mineiros constante do decreto n." 13:851, de 29
do corrento, o qual ficará com a composição prescrita
no reforido decreto.
§ único. O regimento de sapadores mineiros constitui-se com os elementos em pessoal, material e animal
dos batalhões de sapadores mineiros n.O 1 fl 2, em que
se devem considerar transformados, desde 22 de Março
do corrente ano, o depósito do regimento de sapadores
mineiros n,o 1, criado pelo decreto n. o 13:244, d118 de
Março do éorrente ano, e o regimento de sapadqres mineiros n." 2, criado pelo decreto n." 12:161/(\e 21 de
Agosto de 1926.
.
Art. 10.0 As praças licenciadas e resetvHt!\.8--11atIAnidades ou depósitos extintos e das uoidados Ilbr.~ldtJl
pelo artigo 6.0 terão o destino que pa.ra cmln''Ilrmil OQ
serviço lhos é consignado no d0Cteio "JY 13:Sõl,.tl629
do corronte:
JIJ P
t)o~ CJ!'101p.!l j1 J\ !lI. boi
.,A.rt. 11.° 011 quartéis
e "IUDidad."'IfJ.~!_
S

ge"""
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virtude do disposto no decreto n. ° 13:851, de 29 do
corrente, devem mudar de sede e as sub-unidades que
o devam fazer, para se integrarem em unidades superiores, fá-lo hão em 1 de Julho próximo, deixando na sua
antiga sede, se pelos comandos da região fõr julgado necessário, um depósito organizado com os elementos absolutamente indispensáveis e cujo funcionamento se fzírá
na parte aplicável, conforme o disposto nos diferentes
parágrafos do artigo 1.0
Art. 12.° Os actuais distritos de recrutamento e reserva n.OS 13, 15 e 16 são extintos em 30 do corrente
mês.
§ único. Em cada distrito de recrutamento e reserva
extinto constituir-se há um depósito «Depósito do extinto
distrito de recrutamento e reserva n. ° ... », que terá a
seu cargo todo o serviço de liquidação do correspondente distrito de recrutamento e reserva extinto, correndo a administração relativa ao referidos depósitos
pelos regimentos de infantaria n.OS 9,15 e 1, respectivamente, para os distritos de recrutamento e reserva n. os 13,
15 e 16; na organização e funcionamento dêstes depósitos seguir-se há, na parte aplicável, o disposto nos §§
2.0, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e 8.° do artigo 1.0
Art. 13.° Mudam de número em 1 de Julho próximo,
conforme vai indicado, os seguintes actuais distritos de
recrutamento e reserva:
Distrito de recrutamento e reserva n. ° 4
trito de recrutamento e reserva n.? 15.
Distrito de recrutameuto e reserva n. ° 22
trito de recrutamento e reserva n. ° 16.
Distrito de recrutamento e reserva n." 23
trito de recrutamento e reserva n.? 13.
Distrito de recrutamento e reserva n.? 24
trito de recrutamento e reserva n." 4.
,h
l,,, "Distrito de recrutamento e reserva n.? 25
.1 I
trito de recrutamento e reserva n." 22.

,}.

;para dispara dispara dispara dispara dís-

(H

IIArt.·t14.HIO grupo de defesa submarina de costa a que
-deoreto n.? 13:851, de 29 do corronte, orgsmz08Ale,oém.1,·d-e,.Tulhopróximo.
ti' Mt .. 1Õ!.\0:Tódasd&-S dispoaicões do presente decreto e
todas as trausformações
que na sua orgulliza(.'fto interna
tlW4Dlsolrblhl.6"ua.idaOO ••
exército, em harmouía com
8elil~eor~lf()
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o disposto no decreto n,? 13:851, de 29 do corrente, deverão estar realizadas até o dia 31 de Julho próximo.
§ 1.0 Os comandantes de região e governadores militares mandarão verificar entre 1 e 15 de Agosto do corrente ano, pelos inspectores das armas e serviços directamente subordinados, ou requisitando a presença dos
outros inspectores que sejam necessários para o efeito,
se foi dada integral execução, pelas diferentes unidades
do exército e distritos de recrutamento de reserva que
lhes são subordinados, ao prescrito no presente decreto
e no decreto 0.0 13:851, de 29 do corrente.
, Art. 16.0 Os directores gerais do Ministério da Guerra
farão expedir, em harmonia com o disposto no presente
decreto e instruções do Ministro da Guerra, as ordens
ou instruções necessárias para execução integral do disposto no presente decreto dentro das datas que são indicadas.
O ajudante general regulará, especialmente, o encerramento das várias secretarias das unidades ou depósitos
extintos e o administrador geral, sob proposta do director do serviço de administração militar, o dos conselhos
administrativos que são extintos, acordando o ajudante
general e o administrador geral sôbre o destino mais
conveniente dos arquivos correspondentes, por forma a
que o serviço respectivo esteja terminado em 31 de
Agosto próximo.
Art. 17.0 O chefe do estado maior do exército fará
expedir, de acOrdo com o ajudante general e o administrador geral, as instruções necessárias para que a transformação dos distritos do recrutamento dI' reserva criados pelo decreto n.? 12:161, nos que fixa o decreto
n." 1l1:851. de 29 do corrente ano, e em especial 8.8 disposições prescritas nos artigos 12.° e 13.0 do presente
decreto estejam completamente executadas até 30 de
Setembro do corrente ano, data em que devem SOl' extintos os depósitos a que se refere o artigo 12.0 ou
quaisquer outros de distritos de recrutamento e reserva existentes anteriormente à publicação do decreto
n.? 12:161, de 21 de Agosto.
Art. 18.0 O presente decreto entra imediatamente em
vigor e revoga n l('~islnção em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
ex('cntnr. Pacos do Govõmo da Rppública, 29 de Junho
de 19~7. - ANTONIO ÓSCA R DE FR~GOSO CARMONAAbüio .ÂugU8tO Valdê« de Passos 6 Sousa.
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I) 1.0 Quo nenhum militar ou ex-militar possa ser recebido no Sanatório de Sousa Martins sem q ue vá acompanhado de lima guia para õsse fim passada pela comissão de assistência aos militares tuborculosos ;
2.° Quo se suscita a exacta observância
do disposto
na determinação
8. publicada na Ordem do Eeército
n, ° 7, 1.& série, do 10 do Julho de 192ô;
3.° Que não só os requerimentos dos militares ou ex-militnres pedindo para serem internados nos sanatórios
eivis serão remetidos directaúiento à mesma comissão, à
qual pertence a organização e interferência em tais processos, como todos os requerimentos que solicitem a
aplicação das vantagens estabelecidas, acêrca do tratamento extra sanatorial pelo decreto n." 13:383, de 1 de
Abril de 19~7.
li

)[onteplo d08 Sargen~8 de Terra e

:Mar

II) Que o pagamente de pensões do Montepio dos Sal'.
gentes de Terra o 'Mar se efectue nas dilorentes loealidades por intermédio dos conselhos administrativos das seguintes unidades: .
Regimento de cavalaria':
N.o 10-

Vila Viçosa.

2-Abrantcs.
N." 3-Yiann
do Castelo.
N.o.4-Tuvira.
Penafiel,
-N.o õ .......
N.o 7 -L(}"iria.
N.o 8-Braga.
N. ° 9 _- Lamego,
N.? 10 - Brugunça,
N.? 11 - Setúbal.
N. ° 12 - Guarda.
N.? 13 - Vila. Real.
N.O 14- ViseQ.
N."

N.o 15-

Lagos.
N.O 16- Santarém.
N.? 17 - Beja.

N. ° 18 -- Põrto.

N." 19 - Aveiro.

N.o :W~Fígu'eira

da Foz.

N.O 2t-Co\'ilh!'.

N . ° 22
N.O :?i3
N. o 24
N. ° 25

~
-

1;~.ora,
Funchal.
Ponta Dr-landa.
Angm do Heroísmo.

Batalhões

N.o

do caçadores

:

1- Portal grc.

N.o 2..__TolUtlr.
N.O
N.O
N.O

4-Faro.
6- Pcnamacor.

N."

7-

3-

Chaves.

Valença.

N." 8 - Elvas.
N." 10- Coimbra,
N.° 11- Castelo Branco.
N.o l2-Pinlwl.
Batalhão

de ciclistas:

N.o l-Estremoz.

N.?

2~Caldas

Batalhão

da ,Rainha.

de metralhadoras:

N.o' ~ - Guimarães .

.IiDistérío da
UI) Que em vista de terem sido dispensados pelos
consulados
os oisto» lançados pelos mesmos nos passaportes dos individues
que, encontrando-se
ausentes no
ostrangeiro, regressem ao País, pelas autoridades competentes estes vistos não 1\ jam mais exigidos nos passaportes que devem fazer parto dos processes
para levantamentos
do cauc:õt>s, mas sim em sua sub tituíção o
competente
visto
de emigração.

do entrada

lançado

pela nossa

polícia
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IV) Que as transferências, motivadas pelo disposto
no n,? 27 da 2.a parte da circular da Repartição do Gabinete dêste Ministério, n." 65, de 15 de Novembro último, importam a colocação definitiva das praças nas
novas companhias, onde recebem novo .núínoro de companhia, o qual não tem de ser escriturado na folha de
matrícula como estabelece o n. ° 78 da circular da 3. a
Repartição da La Direcção Geral dêste Ministério, n. ° 36,
de 27 do mesmo mês.

V) Que, em vista de haver dúvidas sobre a aplicação
da doutrina do decreto n.? 13:367, publicado no Diário
do Gooêrno n.? 63. de 29 de Março último, «dispensa do
serviço militar» respeitante a indivíduos residentes no
estrangeiro. pela referida doutrina são abrangidos todos
os individuos em idade militar, isto é. dos 17 aos 4f)
anos, que tiverem residência fixa no estrangeiro à data
da publicação do referido decreto e não sejam desertores.

VI) Que os processos das praças qUfl passem ao serviço oas colónias sejam enviados ao distrito de recrutamento e reserva por intermédio do qual essas praças
foram recenseadas.
Quando essas praças voltem ao exército da metrópole,
a estação que as aumentar requisitará os processos ao
distrito de recrutamento e reserva respectivo.
O número de matrícula dado a eSSaS praças deverá
ser pelo distrito de recrutamento e reserva comunicado
à colónia para ser registado na caderneta.
A doutrina desta determinação é aplicável a todas as
praçall que se encontram presentemente ao serviço das
colónias.

linistério da Guerra - 2. a Direcção Geral-!.

A

Reparlição

VII) Que nos orçamentos nas obras militares não podem ser incluídos artigos que devam ser adquiridos por
verbas diferentes das que são consignadas às obras militares, e nomeadamonté
tapõtes, oleados, pa ..sarleiras,
ventoinhas, fogões eléctricos, candeeiros, bancos e mesas.
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VIII) Suscitando-se dúvidas sôbre o abono da gratificação de serviço às praças que, pertencendo à guarnição de Lisboa, se encontram em serviço fora da área
da mesma cidade, se esclarece que às referidas praças
se levam em conta, até 30 de Abril último, os abonos feítos
da dita gratificação e que desde 1 do corrente file
observe o seguinte:
As gratificações de serviço de que tratam as alíneas a) O b) da tabela n.? 9, publicada a p. 376 da Ordem do Eirército n." 9, L." série, de 1920, e alterada
pelas circulares n.:" 18 o 21, respectivamente do 17 e
~4 do Maio de 1926, da extinta ~. a Rppartição da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército,
e que se referem às uuid.idos aquarteladas em Lisboa e
área do extiuto campo entrincheirado e no Pôrto e Serra
do Pilar, só devem ser abonadas quando efectivamente
as praças prestem serviço nessas localidades. isto Ó, as
praças que têm direito à g-ratificação de serviço de Lisboa ou Pôrto desde quo passem a prestar serviço em
outras localidades do continente e ilhas adjacentes perceberão fi gratificação
de serviço indicada na alínea c)
da referida tabela n." 9, alterada pelas circulares acima
citadas.
Ficam assim revogados todos os despachos e notas
que excepcionalmente autorizavam o abono da referida
gratificação a praças que, embora pertencendo a unidades e estsbeleclmentos de Lisboa e POrto, prestavam
serviço noutras localidades.
As praças que façam parte de diligências armadas e
devidamente comandadas em localidades que dão direito
apell'ls à gratifica.ção fi. que se refere a alínea c) da tabela n. o 9 conservam o direito à gratificação da alínea a)
ou b) conforme pertençam à guarnição de Lisboa ou
Põrto e desde que essas diligências não tenham o carãeter de estacionamento permanente.
Fica esclarecido que as unidades que estiverem em
Setúbal consideradas como fazendo parte do extinto
campo entrincheirado têm direito à gratifíeação dá alínea c).
(Circular n." 37, de 16 de Maio de 1927).
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IX) Em aditamento à circular n, o 34, de 29 de Abril
findo, da D.a Rt'parti~flo desta Direcção Geral, tornando-se necessúrio observar as regras da mais rigorosa
economia, sem contudo de forma alguma prejudicar o
regime da boa alimentação das praças, se observe o seguinte:
a) Que no mês de Maio o limite máximo de desposa ~
fazer com a alimentação das praças, excluindo a ração
de pão, seja de 2i$90 por dia e por praça;
b) Que do mês de Junho em diante o limito seja de

2680;

c) Quando, porém, o número de prtH,;as arrnuchadas
fôr de 100 ou inferior a 100 o limite diário a despender
será de 2t$90;
d) Que: as percentagens da 3.:\ refeição aos domingos
e quintas-feiras seja de 130, sendo 30 a percentagem
de carne.
As percentagens poderão ser alteradas quando 08
conselhos administrativos reconheçam que nenhum prejuizo dai resulta para a boa alimentação das praças.
(Circular n.? 38, de 17 de Maio de 1927).

X) Tendo a e~"periência demonstrado n conveniência
do se introduzirem algumas alterações à forma das unidades preencherem os títulos m/A que submetem a processo, e figurando entre essas alterações, com primacial
importância, a aposição do sêlo em branco do conselho
administrativo sobre a assinatura do seu presidonte,
porquanto é õsso sõlo o único elemento que garanto h
. estação processadora :i autenticidade da a8sinatura da
entidade requisitante,
e se é certo que não as elimina
por completo, reduz no emtanto éonsidcràvelment
as
possibilidades de fraudo, de futuro todos os títulos '''/A
enviados a esta Repartição ou suas dl'lognções deverão
vir autenticados com o referido sêlo, sem o que não
obterão seguimento.
(Circular n." 39, de 18 de Maio de 1927).
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XI) Que as disposições do decreto n." ]3:586, 'de 11
do corrente, inserto no Diário do Govéf'no n.? 86, 1.a série, da mesma data, e transcrito na circular desta Repartição n.? 36, de 12 do mesmo mós, só começa a ter execução no dia 1 de Julho próximo.
J

(Circular n." 40, de 20 de Maio de 1927).
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XII) Para execução do decreto n. o 13:586, transcrito na cirpublica a seguinte tabela reguladora dos vencimentos máximos
cluindo mutilados e inválidos de guerra, e outros que, por leis
de pré:

r

Artllharla, eavaJarlallnfantarla, .dn.lnhtraçào mUltar e outros
8~rv çes, quadros AuxllIBreo, ete,
C'

Posto.

Sôldo

GratiS.
caçio
de

serviço

--General, com 5 anos
General.
Coronel, com 4 diuturnidadades .
Tenente - coronel, com 2
diuturnidades.
Major, com 2 diuturnidades.
Capitão; c~~ 2 'di~tllr~ida~
d es •••.••••••
Tenente, com 1 diuturnidade .•
Alferes •.

.

.

_.-

Molhorla
(a)

Total

Líquido
a receber
(b)

---

336100 75$00 3.205138 3.616138 3.570196
250100 75,,0012.313~02 2.638102 2.603}92
250$00 75~00 2.216150 2.541,,50 2.507150
180~00 75"00 1.725~07 1.980107 1.954197
155~00 75100 1.543,30 1:773130 1.751140
140~OO 60100 1.320100 1.520100 1.500150

00145100

1251
1.028;50 1.19""50 1.18<152,
105100 45100 I 858~00 1.008~00 9961121

Na verba <la melhoria devem ser Ineluldos para efeltoa do entrega lia }'azend" Na·
(b) Eatllo importânola •• ão liquidas d08 Impostos legais de rendimento, reforma e .1110.

(a)

(Circular n.? 41, de 20 de Maio de 1927).
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cubr li. o 36~ do 12 do corrente, expedida por esta Repartieão, se
a abonar aos oficiais do quadro de reserva e reformados, inanteriores, tinham vencimento do oficiall'oformado, sendo pracas-

Chefe do e.tado maio)', engenharia.

utllharb

-

Sôlrlo

Postos

--Coronel, com .{ .liutu ruidades .
'I'aneute-corouel, com
2 d.iuturrridüd

Major, com 2
üidade«
.
Capitão, com
turnidarles
Tenente, COUI
tUl'nidadel
Alferes
..

es .

diutur. , . .
::l .liu. . . .
t diu-

250pOO

Gratifl·
cação
dlferen
ela!

---

Gratiff·
cação
do
scrvíço

Q

I,é, médicos, et.",

Melhoda

'rotai

\")

-

Líquído
a 1'8oober
(b)

-

-

75r$OO2,284~70 2.619~70 2. 585t41l

10pOO

180~OO 15"O() 75~00 1.807~30 2.077~30 2.0,,)1:$BO
155~OO 10.800 75$00 1.GlOMO 1.850140 1.828,120

110,,00

10:$00

1

eosoo 1.386,t00

1.596$00 1.576~20

125~00 10~OO\ 45~00 1.08\:1.8001.269,&00 1.254172
915~20 1.0i5ii11201.063~O2
lO59'lOO 10$00 45$00
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XIII) Tendo a Companhia dos Caminhos de Ferro
'Portugueses, actual arrendatária das linhas do Estado,
resolvido não manter a concessão de redução do 50 por
cento nas tarifas gerais, de que gozavam as praças de
pré no gõzo de licença, sem direito a transporte, até
nova ordem fica suspensa a concessão a que so referem
os artigos 36.° e 37.° do regulamento para a execução
do serviço de transportes militares, aprovado por portaria do 31 de Maio de 1912.
(Circular n. ° 42, de 8 de .J unho de 1927).
XIV) Tornando-se muito difícil o procosso o verificação dos descontos mensais a Jazer aos oficiais que nos
termos das autorizações legais recorrem ao crédito quo
lhes é facultado pelas portarias n. os 4:036 e 4:670, respectivamente de 18 do Julho de 1024 e 2G de J ulho de
1926, o bem assim pela circular n.? 7, de 1 de Fevereiro
último, expedida por esta Repartição:
1.0 A partir de 1 de Julho próximo qnul quor débito
contraído, nos termos da legislação citada, será pago no
número de prestações quo o oficial desejar, mas do forma
a não exceder 24, não podendo contrair novo débito ::10m
que esteja pago o anterior.
2.° Os débitos que cada oficial tiver em 30 do corrente
serão todos englobados num só E' pagos em 24 prestações, se não houvor declaração alterando para menos
êste número.
3. ° Das requisições apresentadas pelos oficiais coustarú
sempre a doclaração do número de prestações em que
deseja pagar a importância das mesmas requisições, nos
termos do n." 1.0
4.° Das relações de vencimentos dos oficiais relativas
a Julho próximo deverá constar o débito a que se refere
o n.? 2.°
(Circular n." 44, de 13 de Junho de 1927),

linislério da Guerra- 3. a Direcção Geral- 5 a Reparlição
Estado ~Iaior do E:<érólo

XV) Que, acbando-se consignada no capítulo 2.°, artigo 38.°, do desenvolvimento da despesa do Ministério
da Guerra para o ano económico de 1926-1927 a ver-
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ba de 5.0006 para «Prémios nos concursos e campeo
natos militares», em harmonia com as prescrições da
secção III do capítulo VI da parte I do regulamento
para a instrução de tiro com armas portáteis, seja dada
àquela verba a seguinte distribmção :
Concursos de tiro regimentais
Arma de infantaria

Um concurso para sargentos
1 prémio para cada regimento,
1 prómio para cada batalhão
3006.
1 prémio para cada batalhão
doras) 4 X 25, 1006.

•

e equiparados:
25X 25, 625,$.
de caçadores, 12 X 25,
de ciclistas e metralha-

Um concurso para as demais praças:
2 prémios por concurso, 2X41X25,

1.722~.

Arma de cavalarla

Um concUl'SOpara sargentos e equiparados:
1 prólllio para cada regimento, 11 X 25, 2755.
Um concurso para as demais praças:
:3 prémios por concurso, 2;< 11 X 21, 4621'$.
Concul'WS dos serventes e apontadores de metralhadoras e concursos dos serventes nas diferentes
carreiras de tiro:
1 prémio por cada inspecção de ~illfantaria, 7 X 26,

17M.

1 prémio pur cada batalhão de metralhadoras,

2>< 25,

50"'.
COUCUl'SOS
da Escola Prática de Infantnria :
Motrulhadorus e espingarda:
Prémios dá Escola, 1915.
Campeonato de infantaria:
Objecto de arte: fotografias do mesmo para os vencedores do cam peonato ti insígnias (botões de prata), 650~.
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Campeonato do cavalaria:
Objecto de arto : fotografias do mesmo para os vencedotes do campeonato o insígnias (botões de prata), 450~.
Para execução do que fica preceituado observar-se
hão as seguintes disposições:
La Os conselhos administrativos das diferentes unidades, inspecções e Escola, formularão títulos das importâncias atrás designadas referentes a cada um, os quais
submeterão a processo com a devida antecedência as
provas pura cujos prémios se destinam.
2. n A inspecção do infantaria do Governo Militar do
Lisboa e bem assim a inspecção do cavalaria procederão
por igual forma relativamente às verbas de 3606 e 2526,
destinadas à compra de objectos de arte e fotografias
dêles e insígnias para os voncedoros dos campeonatos.

XVI) -- Que em harmonia com o disposto no n, o 44.0
da parte II do regulamento para instrução de tiro com
armas portáteis, se publique: a distrlbutção, pelas carreiras de tiro de 1.11, 2.n o 3.a classes e carreiras de
tiro civil, da correspondente verba do dotação do fundo
orçamental pará o custeamento da instrução de tiro no
ano económico 1926-1927, e bem assim as prescrições
que devem regular a administração das referidas carreiras:

1.· Série
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Carreiras de tiro

·

Águeda.
Alcobaça
Almeida.
Beja .•..•.
Caldas da Rainha
Covilhã.
Faro
Guarda.
Horta
Lagos.
Lamego.
Leiria .
Ovar.
Penafiel
Penamacor
Pinhel
Póvoa de Varzim
Tavira
Valença
Vila Real.
Angra do Heroísmo.
Braga
Bragança •••
Castelo Branco.
Chaves.
Elvas ..
J:;sglleira
Évora .•
da Foz
Figueira
1"11 II eh ai
Guimarães
Ponta Delgada.
Portalegre
Santarém.
Sctúbal .
.'
'romar
Viana do Castelo
Viseu.
Coimbra
·
Porto.
Lisboa

..

.

·

·

.

·

. .
··

·

·

.

.

cioses

Unidades fi quem ímcumbe
a admí nístração

3."

Regimento de infantaria n.· 19
Regimento do cavalaria n.v 4
Batalhão de caçadores n.· 12
Regimento de infantaria n.O 17
Batalhão de ciclistas n ° 2
Reg imento de infantaria n.O 21
Batalhão de caçadores n.v 4. .
Regimento de infantaria n.O 12
Regimento de infantaria n.? 25
Regimento de infantatia
n.s 15
Hegimento de infantaria
n.· 9
Regimento de infantaria
n.O 7
Regimento de infantaria n.v 19
Regimento de infan taria n.v 6
Batalhão de caçadores n.v 6. .
Batalhão de caçadores n. o 12
Grupo de trem' n.O 1 • . . . .
Regimento de infantaria
n.v 4
Batalhão de caçadores n.· 7..
Regimento de infantaria n.O 13

3."

3.'
3.'
33.A
3.'

3."
3.'
3.·
3.'

3,3.'
3.'

3.'
3.'

3."
3."
3.'

3.'
2.'
2,2.'
2.'
2.'
2.·
2.·
2."
2.'
2.·
2."
2."

2."
2.·

2.·
2.·

2."
2.·
1."

1.·
L"

97 :3

Dota,ão

312:%50

I

Regimento de infantaria n.s 25 I
Regimento de infantaria
n.s 8
Regimento de infantaria n.· lO
Batalhão de caçadores n.s 11
Batalhão de caçadores n.O 3. .
Batalhão de caçadores n.v R.•
Regimento de in fantaria n.· 19
Hegimento de infantaria n.O 22
Regimento de infantaria n.v 20
425..ç
Regimento de infantaria n.O 23
Batalhão de metralhadoras
n .• 2
Regimento de infantaria n.· 24
Batalhão de caçadores n.v 1..
Regimento de Infantaria n.s lG
Regimento de infantaria n.· 11
Batalhão de caçadores n.s 2. .
Regimento de infantaria n.s 13
Regimento de infantaria n.s 14
Conselho adm.s da carreira.
.
800~
Conselho adm.s da carreira.
1.200~
Conselho adm.· da carreira.
4.100~
.

974

ORDEU DO EXnClTO

N.o 7

Prescrições a seguir na administração
de tiro

1.· Série

das carreiras

1. a A dotação de 312650, consignada às carreiras
3.1\ classe, é destinada às seguintes aplicações:
.

de

Pequenas reparações e limpeza da carreira, 140a.
Material para a instrução e ferramentas, 85t$. .
Di versas despesas, limpeza e expediente, 55/J.
Concursos de tiro, material, 32,$50.
2. a A dotação de 425t$, consignada às carreiras de 2. a
classe, é destinada às seguintes aplicações:
Pequenas reparações e limpeza da carreira, 210;$.
Material para a instrução e ferramentas, 115f$.
Diversas despesas, limpeza e expediente, 606.
Ooncursos de tiro, material, 401'5.
3.1\ As dotações de 8005, 1.200;$ e 4.100tS, respectivamente consignadas às carreiras de tiro de Coimbra,
POrto e Lisboa, terão as seguintes aplicações:

Carro iras de tiro

Coimbra

-

Porto

Lisboa.

---

Pequenas reparações e limpeza .
Material para instrução e ferramentas
Diversas despesas (limpeza e expediente) . . . • • . • . • . • • .
Concursos de tiro e campeonatos (material)

..

300100
250lUO

40010011.700100
350gSoo 1.000100

150~00

250100

800~00

100100

200~OO

6oo~OO

I

800100 1.200~0014.100100

4.:1 As unidades que dispõem de carreira: de tiro classificadas de 2.1\ e 3. a classes reforçam a verba de dotação, quando esta seja reconhecidamente insuficiente, por
intermédio dos fundos de instrução com as quantias autorizadns rela repartição competente.
5.t! As unidades de qualquer arma ou serviço, que
concorrem às carreiras de tiro de 2.:> e Ln classes ou
classe especial (Mafra, Tancos, Vendas Novas), contríburrão para as despesas destas com algumas das verbas
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se cuintes , ou outras determinadas pela repartição competente, pagas pelo respectivo fundo para a instrução:
Até
De
30,S.
De
505.
De

60~.

°

50 praGas que executem
tiro ao alvo, 1ótS.
51 a 100 praças que executem
tiro ao alvo,
101 a 200 praças

°

que executem o tiro ao alvo,

mais de 200 praças que executem o tiro ao alvo,

Por cada metralhadora,

305.

Esta receita é destinado a reforçar as verbas da respectiva dotação orçamental, e será directamente entrecue ao conselho administrativo ou eventual da carreira,
~stabelecimento ou unidade que a administrar, mediante
o devido recibo, logo que termine a instrução de tiro de
cada contingente de recrutas, devendo a liquidação final
das contas entre as unidades e respectivas carreiras ser
feita no fim do ano económico a que essas contas correntes dizam respeito.
§ 1.0 Esta disposição é extensiva à Escola Militar e
Colézio Militar, em relação ao número dos respectivos
alun~s que con~orram à instrução na carreira de tiro da
"'uarniçilo da Lisboa.
.
b § 2.0 As unidades,
escolas. navios de guerra e quaisquer estahelecimentos dependentes de o~tros Ministóri?s,
cujas praças ou a~unos c?ncorram à Instrução de t~ro
cm qualquer carret~~. satisfarão a.li?uma das quantias
indicadas pam as unidades do exército, conforme o número de atiradores que freqüentarem a carreira.
6.a Em todas as carreiras de qualquer classe, a despesa feita por conta da dotação orçamental será distintamente separada da efectuada por conta do fundo para
a instrução ou por conta da receita a que se refere a
prescrição anterior.
.
7." Os conselhos administrativos de todas as carreiras
de tiro enviarão, trimestralmente, à
a Repartição da
2. a Direcção Goral do Ministério da Guerra, conta corrente, devidamente documentada, da despesa efectuada
por conta da. respectiva dotação orçamental.
Semestralmente, e até 10 de Julho e 10 de Janeiro,
os conselhos administrativos das carreiras de La classe
e os das unidades que administram carreiras enviarão à
3." Repartição da Direcção da Arma. elo Iufantaria conta
ô.
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corrente 'da, receita obtida nas unidades concorrentes à
instrução de tiro e todas as despesas efectuadas por
conta do fundo para a instrução (carreiras de 2.& e 3.:1
classes) ou por conta daquela receita (carreiras de 2.:1
e 1. classes).
8.:1 Para importantes obras de conservação, ampliação
ou reparações necessárias às carreiras, os respectivos
directores formularão propostas, acompanhadas de orçamentos completos e elaborados segundo as normas adoptadas pelas inspecções de engenharia, que enviarão, por
intermédio das inspecções de infantaria, à 3.11 Repartição
da Direcção da Arma de Infantaria.
Os inspectores de infantaria informarão sempre, devidamente, tl.S propostas que receberem. Estas obras só
poderão ser executadas mediante autorização expressa
da citada Repartição e depois do recebido, devidamente
processado, o título correspondente à despesa a efectuar.
9.11 As despesas com a iluminação das casernas e mais
dependências das carreiras de tiro será formulada em
Iivruuça especial, igual à das luzes dos quartéis e processada, COlDO a de qualquer outro estabelecimento militar, pela correspondente verba orçamental, consignada
no capitulo b.o, artigo 02.°
A Iívrança torá ao alto a indicação «Carreiras de tiro
de ••. ».
10.a Para o expediente de tiro da classe civil é também
concedida, dentro do ano económico, a cada carreira de
tiro, e por conta da verba orçamental de 5.0006 (capítulo 2.°, artigo 38.°) consignada à «Despesa do custeámento e expediente para as carreiras de tiro nacional
(civil)», a seguinte verba:
:I

Carreiras de tiro de 2. a e 3.·
Carreira de tiro da guarnição
Carreira de tiro da guarnição
Carreira de tiro da guarnição

classes, 50~$.
do POrto, 2006.
de Lisboa, 300;$.
de Coimbra, 1006.

11.11 A despesa de custeamento e expediente das carreiras destinadas exclusivamente ao tiro da classe civil,
Arganil. Barcelos, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Coruche, Esposende, Lourinhã, Lousada, Mira, Mirandela,
Mortágna, Paião, Quiaios, Sinfães, 'I'õrres Vedras, Trancoso e Valongo, será processada e liquidada por conta
da verba orçamental de õ.OOO~ consignada no capítulo 2.°,
artigo 38.°, à «Despesa do custeamento e expediente para
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as carreiras de tiro nacional (civil)», competindo a cada
carreira a dotação de 150,.$, com a seguinte aplicação:
Pequenas reparações e limpeza da carreira, 606.
Material para instrução e ferramentas, 40~.
Diversas despesas (limpeza e expediente), 30~.
Concurso de tiro (material), 20,$.
A administração destas carreiras incumbe às seguintes
unidados :
Arganilbatalhão de caçadores n. o 10.
Barcelos - regimento de infantaria n." 8.
Cantanhedo - regimento de infantaria n.? 20.
Condeixa-a-N ova ~ batalhão de caçadores n. o 10.
Coruche - regimento de infantaria n. ° 16.
Esposende - regimento de infantaria n.? 8.
Lourinhã - batalhão de ciclistas n. ° 2.
Lousada - regimento de infantaria n,o 6.
Mira - regimento de infantaria n.? 20.
Mirandela - regimento de infantaria n,o 10.
Mortágua - batalhão de caçadores n." 10.
Paião - regimento de infantaria n." 20.
Quiaios -regimento
de infantaria n, ° 20.
Sinfães - regimento de infantaria n.? 6.
Tõrres Vedrasbatalhão do ciclistas n.? 2.
Trancoso - batalhão de caçadores n." 12.
Valongo - regimento do infantaria n. ° 18.
12.:1 Toda a despesa com o tiro civil será distintamente separada da restante, tendo as contas correntes o
documentos de despesa com essa instrução a clesignação,
bem visível- ao alto: «Tiro nacional».
13. n Nenhuma despesa será levada em conta aos conselhos administrativos, quer das unidades, quer das carreiras, quando exceda a respectiva dotação orçamental
ou a receita especial indicada nas prescrições 4.11 e 5. a,
ou não tenha sido expressamente autorizada pela 3. aRe·
partição da Direcção da Arma de Infantaria no caso da
prescric;!to 8. a

3. ° - Declarações
Minislerio da Guerra - Repartição do Gabinete
I) Que a Companhia dos Caminhos de Forro Portugueses, em satisfação a instâncias solicitadas por õste
Ministério, resolveu, a partir de 1 do Junho próximo
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futuro, conceder a redução de 75 por cento nos transportes em La classe aos oficiais do exército que ostiver,em em efectivo serviço.
E obrigatória a apresentação
do bilhete de identidade
(com tarja encarnada) Inos empregados
das estações e
dos combóios sempre que êles a solicitem para verificação, embora o bilhete de transporte
tenha sido fornecido
em vista de uma requisição militar.
Que até nova ordem e emquanto não fõr definitivamente adoptado
um novo modelo de bilhetes de identidade, a apresentação
do actual (tarja encarnada)
aos
agentes de fiscalização da Companhia dos Caminhos do
Forro Portugueses
dá direito à redução de 75 por cento
nas suas linhas.
(Circular

n.? 21, de 14 de Maio de 1927).

II) Que ficam autorizadas
e estabelecimentos
militares

as bibliotecas das unidades
a adquirir a obra intitulada
Preceitos de Educação Física, da autoria do Dr. Francisco Pinto de Miranda, podendo ser feitas as requisições
ao preço de 40,.$ cada exemplar à casa Simões Marques
dos Santos & C.II, Limitada, Rua do Jardim do Regedor,
47 e 49, Lisboa.

Ministério da Guerra - ta Direcçao Geral- P Repartição

III) Que são autorizadas as unidades e estabelecimentos militares
a adquirir
para as suas bibliotecas, por
conta dos fundos pnra a instrução, até dois volumes do
livro Ditador, da autoria do escritor A ntónio de Córtima,
ao preço de 7 a50 cada exemplar.
.
Os pedidos deverão ser feitos à livraria editora de J.
Rodrigues & C.", Rua do Ouro, 188, desta cidade.

IV) Que cm cumprimento
da disposiçüo 4.a do decreto D.O 9:614, de 24 de Abril de 1924, segundo
parecer
do Conselho Tutelar dos Exércitos
de Terra o
Mar, us pensões anuais a pagar pelos pais dos alu-
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nos dos diferentes
grupos de todos os ostabelecimontos
da Obra Tutelar e Social desde 1 de Outubro próximo
continuam a ser as que se acham estabelecidas
para os
alunos actualmente
internados,
devendo continuar a SOl'
igualmente
mantidas para os alunos da classe militar a
admitir no próximo concurso.
Quanto aos alunos da classe civil a admitir devem pagar as seguiu tos pensões anuais:

a) No Colégio Militar, 7,200a;
b) No Instituto Prof1ssional (los Pupilos
Curso primário e oficinua, 2.4005;
Restantes
cursos, 3,üOO~;
C) No Instituto Feminino de Educação
Curso primário o oficinas, 1.800$;
Curso do liceu, i3,OOOt$;
Restantes cursos, 2.400~,

do Exórcito :
e 'l'l'rd)alho:

l\~ais se declara:
l , o Quo a importáucia
a pagar polos militares para
auxílio de alimentação nos a,u, ·i,o o 5,0 grupos em todos
os referidos estabdeeimento8
passa a ser de ü por cento
da melhoria li no 2,° grupo de metade dossn importãncia ;
2,° Quo os alunos da classecivil
continuam pagando
a verba que pagam actualmente
para a nlimontação ;
3.° Que não devem pagar auxílio para nlimontação
:

II) Os órfãos do pai militar de qualquer grupo quando
não tiverem rendimentos
alóm de qualquer pensão;
b) Os alunos qn~ ?ãO permanecerem
nos estabelecimontos durante as férias gmudeR;
c) Os alunos que por motivo de doença comprovada
estiverem
ausentes
dos estabelecimentos
por mais de
trinta dias;
d) Os alunos que forem entregues à família por não
poderem rontinuar
no estabelecimento
ató o ano lectivo
seguinte.
4.0 Que a importância
para
paCl'ur pelos militares em caso
de~e ser satisfeita pelos civis.
f), o Qlle a importância
do
continue a ser exclueivamento
estabelecimentos,

auxilio de alimentação a
algum seja superior à que
.
auxílio para alimentação
destinada aos respectivos

uso
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V) Que todas I1.S unidades e estabelecimentos militares ficam autorizados a adquirir para as suas bibliotecas
dois exemplares da obra Regeneração Social- Reabilitar;ão, do coronel de infantaria Numa Pompílio da Silva.
Os pedidos deverão ser feitos ao referido autor, Tribunal Territorial de Viseu.

Rec"titlcRções
N a Ordem do Exército n.' 6, L" série, do C01Té:n te ano, p. UG,
1. G, onde se lê: «12:710», deve ler-se : «12:704», e !1 p. 560, I. 33,
ou do se lê: «António Couceição de Albuquerque»,
,]"Vf' Jl'r-sp :
(,António Gorjão Couceiro ele A lhuquerque».

Abílio Augusto

Valdêe de Pas130lJ e

,sOUM.l.

Está conforme,
Pelo Chefe do Estado Maior do Exército,

ar ~~~7~';::

VZ--'"
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======================================~-~
Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -

Decretos

lIiDi~tério das FioançJs - Direcção Cml das ContribUIções e Impostos
2," Hrparliçáo Cfntral

Para execução do disposto nos artigos 2.° e 3.° do decreto n. ° 10:131, de 27 de Setembro de 1924, e em cumprimento do artigo 6.° do mesmo decreto, se publicam
os valores limites e valores fixos que hão-de servir nas
liquidações das contribuições e impostos respeitantes ao
ano económico de lU::7-1928 e à parte fixa da taxa militar do ano de 19:!7.
Lei n.O 1:368, de 21 de Setembro de 1922

Artigo 3.°, n." 6.°.
Artif.{o 5.°, § 2.° •
Artigo 6°, § único
Artigo 11.°, n." 7.°
.••..•.
Arligo 1,3.°, alínea b) dos n.OS 1.0, 2.° e
3.° rf'specttvamputC' .•••••.••.
Artigo 13.°, § 5.° respectivamente
Artigo 19.° respectivamente
Artigo 41.°, n.? 4.° ••••.••

...•

1800
200:500

I

• .)

·1

720.000tSOO
3. ()00/300
80800
401500
20ÔOO
200.000t500
4.000t500
1.()()OôOO

6.000600

N.o 8
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Artigo 42.°, § 1.0.
. . . • • . • • •
Artigo 84.°. . . . • • . . . . . .
Artigo 210.°, alínea a) do regulamento
dos sorviços do recrutamento
militar apro.vado por decreto de 23 de Agosto de 1911

2.000t$00
20.0001$00
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Direcção Geral das Contrlbutções
e Impostos,
11 de
Mar<;o de 1927. - O Director
Geral,
Herculano da

Fonseca.
11llú~~riQ di! Gonlérei81 c CORllilfita~õcs-I).irecçã~ Geral dQ C.mércio e Indústria
l('parli~() da Estatística, lllfol'lllações e Exposlçiies
Dec,"eto n.O 13:441
Atendendo
a que convém promover que a indústria da
pesca e secagem do bacalhau
não decline e antes se desenvolva, para benefício do trabalho
nacional e da sua
economia, e para se atenuar a exportação
do ouro que
resulta das aquisições dessa mercadoria
no estrangeiro;
E tendo examinado a proposta
da comissão nomeada
para o estudo deste importante
assunto por portaria de
28 de Setembro último:
Em nome da Nação, o Govêrno
da República Portuguesa decreta, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O bacalhau nacional, salgado
ou em salmoura, pescado por navios nacionais
com tripulação
e
pescadores
portugueses,
pagará de imposto de pescado
a taxa de ;$tJO,,5) por quilograma,
sendo isento de qualquer outro imposto ou adiciona], geral ou especial, do
Estado ou dos corpos administrativos,
com excepção
do
imposto de s610. Consideram-se
sob o mesmo regime o
óleo de fígado de bacalhau, as línguas, as ovas e outros
despojos do bacalhau
pescado nas condições acima referidas.
§ 1.0 São autorizadas as juntas autónomas dos portos
a lançar sõbre os mesmos produtos
um imposto
de
800(3) por quilograma,
que deve ser cobrado
as alfândegas,
cumulativamente
com o imposto
de pescado.
§ 2.° Nos navios a que se refere o presente artigo é
permitido o embarque de mestres estrangeiros.
Art. 2.° As entidades
q,ue exerçam
Do indústria
da
pesca do bacalhau e a sua secagem, os capitais nela empregados e os produtos da pesca ficam isentos de quais-

1.' Série
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quer contributçõcs
ou impostos do Estado c dos corpos
administrativos,
ou outros, emquanto
a pesca nacional
não fõr suficiente para consumo do País.
.
§ único. Esta isenção não se aplica às entidades que
se dediquem exclusivamente
à secagem do bacalhau.
Art. 3.° E concedida
a isenção do direitos a todo o
material
e maquinismos
dosunados
exclu&ivamente
à
prcparr,çào,
cura o secagem artificial e Ü eonsorvação,
pelo frio, do bacalhau, quando importados
por cutidades
e omprêsas portuguesas que oxerçam legalmente a pesca
e a secagem do hncnlhau o se não fubriquem
em Portugal.
§ único. O GoY0rno regnlumentará
oportunamente
as
condições em quo estas importações
se deverão fazer.
Art. 4.Q OS aprestos, utenstlios, mantimentos e sobressaloutes dos navios destiuados à pesca de bacalhau, e os
das SHtlS tripnluções, podem igualmente ser despachados
nas all'ândl'gas om regimo de reexportação .
Art. 5.0 O uacalhau
fresco, cm salmoura ou simplesmente salgado gozará uma redução de 30 por cento das
taxas em vigor quando n importação
se fuça por navios
nocionais.
Art. 0.° A Caixa Geral de Depósitos
efectuará em})rõstimos mo~cautis à::; ?nti lados que, nos termos deste
decreto com fôrçl\
du Iei, exerçam ao pesca do baealhuu,
pura as :lU_'iliar no .armamento
e potrochamcuto
dos
seus naV10S o demais gastos, concedendo
o Estado o
sou aval de garantia.
§ 1.0 EsteR empréstimos não poderão ultrapassar,
om
rülaçiio 11 cnda navio, a importãneia
de 200.000~ para
os n:wios do tonolagcm bruta de arqueação
até 200 ton ] <las, c de 2õO.000$ para os de tonelagem bruta de
arqueação igualou
superior a 200 toneladas. Os empréstimo!' serão efectuados
pelo prazo de um uno, fi juro
igual à taxa de do ..c~nto do Banco de Portugal,
mediante despacho do l\fmu;tro do Comércio e Comuuicações
e pal't'cel' f'MTorável de; uma comissão constituídu por cinco
yogais, dois roprcseutando
a Direcção Geral do Comércio o Indústria
c três a comissão a que se refere o artigo 29.0
§ 2.0 O quantitati TO de cada empréstimo será fixado
pela comissão constituída
DOS
termos do parágrafo
anterior.
§ 3.° Corrorá pela Dirccc;ão Oe '11.1 do Com{lrcio e Indústl'ia todo o expediente d Si!\3. comiss, o.
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§ 4.° Um, pelo menos, dos vogais representantes
da.
comissão 3. que se refere o artigo 29.0 será escolhido deentro os funcionários
públicos que fazem parte da mesma
comissão.
Art. 7.0 Todos os navios e seus aprestos e os demais
valores
e haveres
sociais inerentes
à indústria
desta
pesca ficam constituindo
garantia ao integral reembólso
dos empréstimos
realizados
nas condições acima estabelecidas, sob o regime de penhor mercantil os bens móveis e sob o regime de hipoteca os navios e bens imóveis. não podendo ser alienado qualquer dos referidos.
valores, com excepção dos produtos da pesca, sem prévia autorização
do Govêrno, antes do seu integral pagamento.
§ 1.0 Quando a garantia cons tituída por todos os valores acima referidos
não seja julgada suficiente pela
comissão constituída nos termos do artigo 6.0 e seus parágrafos,
poderá
ser reforçada
com outras garantas
reais e, quando estas e aquela ainda não bastarem,
com
aval bancário e idóneo.
§ 2.0 Os créditos do Estado por virtude da utilização
dos em préstimos a que se refere o presente decreto com
fôrca de ,lei preferem a quaisquer
outros.
§ 3.0 E expressamente
proibida a concessão de novos
empréstimos
a entidades
que não cumprirem integralmente e pela forma estabelecida
todas as obrigações assumidas por virtude da utilização de créditos anteriormente concedidos.
Art. R o As entidades
que usufruírem
do direito de
concessão dos empréstimos
poderão constituir-se,
dentro
do prazo de dezóito meses da data da publicação dêste
decreto com fõrça de lei, em sociedade mútua de seguros, organizada
segundo as leis vigentes, contra os riscos marítimos
e da perda total dos seus navios, seus
apetrechos
de pesca e de navegação,
municiamentos
e
despesas,
por cada compunha de pesca, sendo pelo menos metade dês ses valores ressegurados,
nos termos correntes do seguro marItimo, em companhias portuguesas.
§ 1.0 Cumpridos
as disposições legais que regulam a
sua organização
considerar-se
há constituída esta sociedade mútua de seguros desde que os seus associados
representem,
pelo menos, o número de einqüenta navios
da pesca do bacalhau.
§ 2.° Poderão também fazer parte da aludida sociodade mútua todas as entidades que, exercendo a pesca.

I
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,

-do bacalhau,

não careçam de recorrer aos empréstimos
neste decreto.
Art, 9.0 Para as entidades que usufruírem dos empréstimos a que so refere o artigo 6.0 será obri.gatório o
seguro dos navios, seus apetrochos e municiampntos,
e
do valor do bacalhau pescado, ou na sociedade mútua a
que se refero o artigo 8.0 ou em entidades seguradoras
de roconhocida
respeitabilidadp,
servindo a apólice de
-seguro de garantia aos empréstimos.
§ único. O Conselho de ::Seguros emitirá o seu parecer
sõbre a idoneidade
e garantia financeira das entidades
seguradoras
quo rC'alizarem os seguros acima roforidos.
Art. 10.0 A comissão a que se refere o artigo G. o e
seus parágrafos
só emitirá o sou parecer para a concessão dos empréstimos
quando os interessados
instruam
os seus rC'quf'rimentos com os seguintes documentos:
1.o A declaração do valor de cada navio que possuam,
sens apetrechos
e municiamentos,
valores que ficam sujeitos a conflrmação
das entidades oficiais competentes;
2.0 A apólice do seguro dos navios e demais vulores,
que será oportunamente
endossada
ao Estado;
3.0 A certidão da propriedade dos navios e da sua tonelagem bruta de arqueação,
e prova de que se destinam à pesca do bacalhau;
4.0 A docluração expressa e autêntica de que os interessados aceitam todas as obdgações
que lhes são impostas, até o pagamento integral dos empréstimos
que lhes
forem concedidos;
5.0 Certidões, passadas pelas estações competentes, dos
imóveis que possuam e façam parte dos seus haveres so-

,estabelecidos

ciais.
0
Art. 11.0 A comissão a que se refere o artigo 6. e
seus parágrafos,
no prazo de oito dias a contar da data
em que tiver conhecimento
oficial da falta de pagamento
dos empréstimos
efectuados pela Caixa Geral de Depósitos, depois de avisar os interessados,
mandará prace·
der à cobrança coerciva dêsses empréstimos.
Art. 12.0 Os vencimentos
dos pescadores
e demais
tripulantes
dos navios de pesca do bacalhau obedec(>rão
normalmente
ao principio da proporcionalidade
do peixe
.eolhido.
Art. 13.0 As matriculas
das tripulações
dos navios
bacalhoeiros
poderão ser feitas com qualquer antecipação dentro do ano civil da safra e nelas ser estipulados
quaisquer adiantamentos.
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Art. 14.0 A mutrfcula antecipada
poderá fazer-se por
partes em uma ou mais capitanias,
devendo ser devidamente encerrada
quando transito de uma capitania para
a outra.
Art. t5.0 A matricula antecipada 6 definitiva o válida
para todos 08 efeitos de cumprimonto
das disposições do
contrato estipulado.
Art; 16.0 Na matrícula. antecipada poderão fazer- se
alterações relativas a todo o pessoal, à oxoopção do capitão.
Art. 17.0 As cédulas do,' tripulantes
flcam desde o
acto da matrícula om poder do capitão,
podendo
ser-lhes entregues pela capitania passes que lhos permitam
empregar-se
nos trabalhos
marítimos locais o pesca costeira.
§ único. O capitão fará, dentro do prazo de '<lois dias,
uma participação,
com o visto da capitania cm que se
efectuar a matrícula,
à capitania em que
tripulante estiver inscrito,
declurando
quo está do posse da cédula
respectiva
o indicando o motivo, o número da cédula o
os nomes do tripulante,
do capitão, do navio o do poeto
do armamento.
Art. i8.C! Todos os tripulautes
8(,1'110 submetidos,
no
acto do encerramento
final da matricula,
antes da nída
do navio, na rospectivn
capitania do porto ou delogução
marítima, a uma rigorosa inspecção sanitária, com o fim
do S0 voriflcar se tõrn a robustez necessária para se emprogurem nesta pesca.
§ único. Para cumprimento
dêsto artigo as capitanias
dos portos o delegações marítimas requisitarão
a.o ~Iinistório da Marinha, em devido tempo, os médicos IH.'Cf'SS:1rios para osta inspecção, (l, na sua falta, requisitarão
à
autoridade
competente os dolcgados ou subdelegados
de
saúde dos concelhos da sua sede, pagando o armador do
navio, por cada tripulante inspeccionado,
a ti.xa de 5/),
como honorários
do médico que proceder à, inspecção

°

acima referida.
Art. 19.0 O tripulante qU0, salvo caso do doença, lesão,
ferimento, ou outro motivo do fôrça maior, faltar no ombarquo o não seguir viagem será punido como desertor
O obrigado
a restituir o adiantamento
que tenha recebido.
Art. 20.0 O tripulnnto
que não se apresentar
ao embarquo no dia marcado, alegando motivo de doencn, lesilo ou ferimento, será submetido n uma inspecção médica, requisitada
pela capitania ou delegação marítima.
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§ 1.0 Se a doença ou lesão forem simuladas. o tripulante será. compelido a embarcar
e punido pula autoridade marítima competente.
§ 2.° Se a doença, lesão ou ferimento forem reais,
mas propositadamente
adquiridos,
o tripulante
que não
puder embarcar, e seguir viagem será oonsiderado
no
caso do artigo 19.°
§ 3.° Se a doença, lesão on ferimento não tiverem
sido adquiridos
propositadamente,
mas forem ocasionados por culpa do tripulante,
e êste não possa embarcar
e seguir viagem, terá de restituir o adiantamento.
§ 4.° So o tripulante não seguir viagem por motivo de
fõrça maior, que não seja doença, lesão ou . rimento,
deverá restituir os adíantamcnto
.
§ 5.° Os casos em que haja. motivo de fõrça maior ou
quaísq uer outros casos omissos serão j ulgados pelo capitão do põrto se houver desacôrdo entro o capitão e o
marítimo.
A.rt. 21.° Os adiantamentos
às tripulações
dos navios
hacalhoeiros
consideram-se
íntegralmoute
vencidos com
a morto do tripulante
matriculade.
Art. 22.° No caso de apresamento
do navio ou de
naufrágio,
com porda total ou parcial do navio e carga,
a tripulação tem direito:
1.0 Aos alários vencidos
até o apresamento
ou o
abandono completo do navio ~
2.° 1)._ parte dos adiantamentos
que porventura exceda
os salários vencidos;
3.° A percentagem
que lhe pertencer
sobre o poiso
poscado,
se o nrmad?r
fõr indemnízado
no to~o ou. em
parto da I orda do pelX{),. por qualquer forma, incluindo
o eguro por conta própria ;
4.0 A.o repatriamento,
que será feito & custa do armador ou proprietário.
§ único. São exceptuados
dos direitos
consignados
neste artigo agudas que, podendo trabalhar I ara evitar
o apresamonto
ou naufrúgio,
e recusem a fr zê-lo.
Art. 23.° Os mnncebos que pretenda
matricular-se
em navios nacionais
que se destinom à po!;ca do bacalhau nos bancos da Terra Nova são dispensados
de qualquer licença por parto das autoridades militares do exército.
único. Os mancebos que embarcarem
em navios nacionais que se destinem à pesca do bacalhau nos bancos
da Terra Nova, no ano cm que forem recenseados para

s
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o serviço militar, são relevados da situação quI' lhes fõr
criada por faltarem à junta do recrutamento, desde que,
na data da oncorporuçüo,
provem que se encontravam
embarcados nOI:!referidos navios.
Art. 2-1.° É concedido adiamento de alistamento até
os vinte e seis anos aos mancebos que assim o requeiram, desde que provem com atestados passados pelas
capitanias dos portos que se encontruui matriculados em
navios nacionais que se destinam à pesca do bacalhau
nos bancos da Tdrra Nova.
§ único. Os mancebos que provom tI'r exercido a profissão J0 pescadores nos bancos da Turrn Nova em navios nacionais durante pelo monos seis com punhas ou
temporadas de posca são dispensados do serviço muitar
nas tropas activas, sondo directmnent« eucorporudos nas
tropas do reserva e seguidanioute transferidos para a
r0SCITU naval, organizada pelo decreto n, ° 11 :293, do 26
de Novernbro de 192:>.
Art. :!5." As praças que pretendam matricular-so em
navios nacionais que se destinam à pesca do bacalhau
nos bancos da Terra Nova são dispensadas do qualquer
licença por parte das autoridades militares do exército
ou da armada.
§ 1.0 As capitanias dos portos ou dolcguções marítimas são obrigadas a fazer, imediatamente à saída dos navios, comunicação às respectivas unidades das praças
quo ombarcarum com destino à pesca do bacalhau.
§ 2.° Os capitães dos navios ficam responsáveie p0}OS
pagamentos das multas cm dívida por anteriores faltas
de apresentação às revistas do inspecção das praças a
que se refere ésto urtigo, devendo, para êsse fim, as
unidades fazer a necessária comunicação às respectivas
capitanias ou dcleguções marítimas.
§ 3.° As capitanias dos portos ou delegações marítimas ficam obrigadas a mandar apresentar, sob prisão,
nas respectivas unidades, logo que so efectue o regresso
do navio, as praças que porventuru se encontrem na situação de desertores, quando esta situação tenha sido
verificada posteriormente ao ombnrq uo.
Art. 2u.o Incumbe ao serviço competente do :\Iinistério da Agricultura, pelos organismos ali oxistentcs, e
aos vetoriuárioa municipais, u inspecção o fiscaliznção do
bacalhau, quer ostoja em depósito e casas de venda, quer
se encontre em secagem, depois do ter saído da alfândega.
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A comissão a que se refere o artigo 29.0 deve roquerer inspecções extraordinárias
quando julgue necessário.
Art. 27.0 O Govêrno, pelo Ministério da Marinha, mandará proceder aos estudos necessários para se averiguar
da possibilidade
de se estabelecer nos Açõres uma grande
base de pescao de secagem, estudos g'le deverão estar
concluídos
um ano depois da publicação dêste decreto
com fôrça de lei.
§ único. Quando se reconheça a inconveniência. do estabelecimento
nos A<;ôres de uma base de pesca (\ de secagem de bacalhau será pelo mesmo Ministério da Marinha estudada a sua melhor localização no continente, devendo tais estudos ser concluídos no mesmo prazo de um
ano, a partir da publicação dêste decreto com fôrça de
lei.

Art. 28.0 O Govêrno, pelo Ministério da Marinha, organizará o serviço de assistência aos nossos pescadores
nos bancos da Terra Nova e os estudos técnicos e scientíficos da pesca de bacalhau, fazendo partt ôsse efeito estacionar
naqueles
bancos e durante as temporadas
de
pesca, pelo menos. um dos navios do Estado.
Art. 29.0 Será constituída
uma comissão permanente
de estudo de todas as questões relativas à pesca do bacalhau, à qual cumprirá
elaborar os diplomas o regulamontos necessários
para õste fim o propô-los o que terá
a s<'guinte composição:
Presidente
da Comissão Central de Pescarias,
que
servirá de presidente;
Director da marinha mercante;
Director de pescarias;
Um' engenheiro construtor naval da Direcção da Marinha Mercante;
Um delegado do Ministério do Comércio e Comunicações;
Um delt'gado da Direcção Geral das Alfândegas;
Um delegado do Conselho Superior do Higieno ;
Três doh'gados da Associação de Classe de Armadores do Navios de Pesca de Bacalhau;
em delegado por cada uma das seguintes associações económicas:
Associação
Industrial
Portuguesa, Associação
Cumercial
do Lisboa e Associação Comercial dos Lojistas de Lisboa;
Dois delE'gados da Liga dos Oficiais da Marinha
Mercante.
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Art. 30.0 Serão publicados todos os decretos e instruções ueeessárias para a conveniente execução deste decreto com fõrça de lei.
Art. 31.0 Fica revogada ll. legislação em contrário.
Determina-se portanto ~ todas as autoridades a qllem
O conhecimento
e execução do prosento decreto com
fõrça do lei pertencer o cumpram o façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contêm.
Os Ministros de todas <IS Reparticões o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, eio 8 de Abril de 1927. - ANTÓNIO 6SCA~
DE FRAGOSO
CARM01IA - Adriano da Costa Macedo=«
Manuel Rodriques Júnior - João José Sinel de CordesAbílio Augusto Valdê» de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencourt Rod1'iguesJúlio César de Carvalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo Mendes de Magalhães-Felisberto
.Alres Pedrosa.

Presidência

Decrete

do Jlikistéri{)

n.· 13:810

Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartiçô('s:
Hei por bem decretar, pau valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São prothidas as acumulações de soldos,
ordenados ou vencimentos do categoria, embora os funcionários, civis ou militares, desempenhem mais do que
um cargo no Ministério a que pertençam ou Miaístéríos
diferentes.
.
Art. 2.0 Os funcionários civis ou militares que acumulem cargos públicos, no i\finistério a que pertençam ou
em outros MinistérioR, podem optar pelos vencimentos
totais correspondentes a um dos cargos que exerçam,
recebendo pelos restantes cargos, e por conta. do respectivo Ministério, somente o vencimento ou gratificnção de
exercício ou as gratificações de comando ou de comissão
que estiverem fixadas para os mesmos cargos, além das
ajudas de custo por mudança de residência eventual ou
definitiva.
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Art. 3.0 As disposições
dõsto decreto são aplicáveis
aos funcionários
civis ou militares que exerçam por acumulação quaisquer
funções em corporações
administra-

tivas.

Art. 4.° Aos funcionários
civis ou militares, aposeutados, reformados
ou na situação de reserva, que exerçam qualquer cargo público, é mantida a sua pensão de
aposentação, reforma ou reserva, percebendo, 1)('10 respectivo :\linistério,
aponas o vencimento ou gratificação
de exercício, ou gratificação do comando ou comissão que
estiver fixada para o referido cargo, além das ajudas de
custo por mudança definitiva. Oll eventual de residência .
Êsto decreto,
quo tem força do lei, entra imediatamente em vigor e rcvoaa toda a legislll.çlto em centrá~
rIO.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
conhecimento c execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e gllardem e façam cumprir
e guardar tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos PIl~OS elo Governo do.
República,
cm 23 de Junho da 1927.-ANTóNIO
Ós-

.

°

CAR

DE

FlUGOSO

CAlUlONA -

Adriano

da Costa Ma-

cedo - Manuel Rodrigues
Júnior - João José Sinel deOordes -_ Abílio Auqusto Valdês de Passos e Sousa=«
Jaime Afreio» ~~ Ant6nio Na ria de Bettencourt RodrifJues - Júlio César de Oarcalho Teixeira - João BeloJosé Alf)'edo Mendee de J.~fagalhães - Felisberto Alves
Pedrosa.
1l1Oistério da Guerra - Reparli~ão do Gabinete
Oeoreto n.' 13:823
Sendo

insuficientes

as verbas

consignadas

nos artigos

17.0 do capítulo 1.0 o 38,° do capítulo 2.0 do orçamento
do Ministério da Guerra paw Hl2{)-1927, a primoiru a
«Prés» o a. sogundn a «Alimentação
dos alunosda
Escola
Militar» ;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 2G do Novembro de
1926, sob proposta dos lIiniHtros do todas as Repartiçl)es:
Ilhei por berp decretar, para valor corno, lei o seguinte:
Artigo l.0 E aberto no Ministério das Finanças,
a fa-
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vor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia de 46.000.5, destinado a reforçar as verbas constantos dos artigos 17.0 do capitulo 1.0 O 38.0 do capítulo
2. o do orçamento do segundo daqueles Ministérios para
1926-1927, pela forma a seguir indicada:
Prés dos alunos da Escola Militar. . .
Alimentação a alunos da Escola Militar

2.000S
44.0006

Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com força
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Paços do Governo da República, em 16 de
Junho de 1927. - ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGOSOOARMONA-Adriano
da Costa Maeedo-Jrlanuel
Rodrigues Júnior- João José Sinel de Cordes - Abllio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime Afreixo - António Maria
de Bettencourt Rodriquee - Júlio César de Carvalho Teixeira -João Belo -J ('sé Alfredo Mendes de NagalhãesFelisberto Alves Pedrosa.

Ilin:slério da Guerra-

a.a DirecçárJ

Geral- 7.a Rfparti~ão

Decreto n.O 13:824

Não estando ainda regulamentada a base XVII do decreto n.? 11:856, de 5 de Julho de 1926, e convindo
pôr desde já em execução algumas das alteraçõos a introduzir na lei e regulamento dos serviços de recrutamento cm vigor;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Emquanto não fõr publicado o novo regu-.
lamento dos serviços do recrutamento, observar-se hão
as seguintes ínstruções :
La As juntas de recrutamento, de que trata o artigo
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66. o do regulamento dos serviços de recrutamento de 23
de Agosto de 1911, terão a seguinte composição:
Um oficial superior nomeado pelo comando da região
ou govêrno militar;
Um oficial médico nomeado pelo Ministério da Guerra; e
O secretário do distrito do recrutamento e reserva,
servindo o primeiro de presidente e o último de secretário.
2. a As juntas de recrutamElnto serão acompanhadas de
um amanuense do respectivo distrito de recrutamento e
reserva, com conhecimento e prática do serviço de juntas de inspecção, nomeado pelo rospectivo chefe, a cargo
do qual fica a guarda e condução do arquivo da junta e
o serviço de expediente que lhe fôr destinado polo presidente da mesma3.:' As nomeações dos oficiais que hão-de compor as
juntas só serão feitas com a a~:J.tec.edênciaprecisa para
que estas se possam instalar dOIS dias antes do início do
seu serviço.
4.11.As juntas de rocrutamrnto são intoiramente indopendentes dos distritos de recru.tamento e reserva, com
cujos ehofes se correspondom directamente, devendo estes prestar-lhes todos os elementos e esclarecimentos que
elas lhes solicitem e fornecer-lhes os artigos de expediente e material necessários, usualmente empregados
neste serviço.
5.11.As juntas de recrutamento iniciarão os seus trabalhos na data designada pelo Ministério da Guerra
(3. a Direcção Geral, 7. a Repartição), inspeccionando em
primeiro lugar os ma~cebos que lhes sejam prosentes,
por o haverem requondo nos termos do artigo 78.0 do
regulamento dos serviços de recrutamento.
S único. Em Lisboa os mancebos nas condições do
referido artigo 78.0 serão todos inspeccionados púr uma
junta de recrutamento pam. êsse fim exclasivatnente nomeada.
6.a Para os distritos de recrutamento e reserva cuja
área o número do recenseados não permita a conclusão
dos serviços da junta de recrutamento dentro do prazo
conveniente para se dar cumprimento ao disposto no
artigo 121.0 do regulamento dos serviços de recrutamento, poderá o Ministro da Guerra ordenar a nomeação de uma junta suplementar.
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§ único. As juntas suplementares
terão a. constítutção
indicada. na Instrução
Ln, sendo nomeado para secretário, pelo Comando da Região ou Govôrno Militar, um
capitão ou subalterno
com residência oficial na sede do
distrito do recrutamouto
e reserva, do preferõncia
entre
os que hajam prestado
serviço em distritos de recrutamento.
7. a Todos os prazos estabelecidos
no artigo 78.0 o no
capítulo VIII do regulamento
dos serviços de recrutamente serão prorrogados,
no corrente fino, por um
mês.
8.n Os chefes dos distritos de recrutamento o reserva
farão.vató quinze dias antes do início do serviço das juntas, ti. distributção
dos dias cm que as juntas deverão
executar
os seus serviços, cm cada um elos concelhos
compreendidos
na área do mesmo distrito,
tendo em
atenção o determinado
no § único da instrução 9.:l e por
foruiu que, em cada dia, sejam mandados
apresentar,
para serem inspeoclonudos,
mancebos
recenseados
em
número
não inferior fi sessenta,
desde que se preveja
falta do apresentações.
§ único. Esta distributção será submetida à aprovação
do Ministro da Guerra,
por intermédio da 3. a Direcção
Gerul do ~rinisté['io da GUOtTfi, o depois de aprovada
será entregue uma cópia, assinada pelo chefe do distrito
do reerutameuto
e reserv a, ao presidente
da junta logo
que êste se instale.
9. a Antes ele começar o sorvico da iusnoceão sanitaria o presidente da Junta, com o secretario, procederá à
revisão do recenseamento,
vorificaudo apenas so foram
inscritos no recenseamento todos os mancebos constantes das relações a que 80 referem os n.OS 1 fi 6 do
artigo 37.9 do regulamento
dos serviços
de recruta
menta.
§ único. Esta verificação
íar-so há, com respeito a
cada freguesia,
no dia designsdo para. 3. inspecção dos
mancebos por ela recenseados,
antes do começar a inesma inspecção. As irregularidades
encontradas
serão pelos prceídontes
das j untas com unicadns ao chefe do distrito do recrutamento
e r 'serva respectivo,
e consignadas no rt-Iatório a \ uo se refere o artigo 93.0 do regulamonto dos serviços do recrutamento,
a. elaborar polo
presidente
da junta.
~ 10. a Sorá supriràida a classificação para «artilharia do
guarnição»,
sendo clussificados
para, artilharia
de cam-
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panha e cavaluria
os mancebos que, nos termos do artigo 105.° do regulnmento dos serviços de recrutamento,
teriam aquela classificação.
Ll.." Os mancebos classiâcados para as companhias de
saúde terão a sub classificação de maqueiros quando sejam analfabetos.
12. a Aos mancebos isentos pelas j untas de recrutamonto e r gimoutai5 serão entregues, no fim de cada eessão, as cédulas m/4 com o resultado da junta, assinadas
pelo proeidente,
as quais lhes sorvirão de ressulva até
receberem
as res!'lulvas dcfinitlvas,
que serão passadas
polos chefes dos respl'ctivos
distritos de recmtamento
e
resorva,

§ 1.0 A cédula m/.! com o resultado da junta não servirá como docum('nto
jm;titicativo
de situação militar
trinta. dias depois do terminado o serviço da j unta de rerutamento
no respectivo
distrito de recrutamento
e resorva ou da junta rJgimental,
o quo serú consignado na
referida
códula com a indicação da data em que cessa a
sua validade.
§ 2." Os mancebos isentos pelas juntas do recrutamento o reO'imcntais deverão
solicitar,
até trinta dias
to
•
das mesmas jnutus, direcdepois do terminado o serviço
tarnento ou por interm6dio das autoridades
admiuistrativas, aos chefes do distrito de recrutamento
o reserva
a entrcga da resppcth-a. ressalva definitiva, para
que
apresentarão,
a fim do S0r colada na ressalva, a estampilha de 105 a que 8e refere o decreto n." 13:G70, de 26
de Maio de 1927.
13. a Os mancebos que sem motivo justificado faltarem
às juntas do rccrll~amen~o no di~ o hora designudo nos
editais COll\-ocatónos serão considerados
apto>; nos termos do artigo 70.0 do regubmouto
dos serviços de recrutamento
e notados refractários
no final da sessão da
junta em que faltaram. Estes mancebos, quando se aprespntareIIl na época da encorporução,
ao forem apurndos
servem no qnudro permanente
um ano depois de prontos da instrução do r crutas, e se forem isentos pag. rão
em dobro a parte fixa da taxa militar cOllsorvan.lo-se
'
normal a parte variável,
§ 1.0 Não serão notados r fi actários os mancebos
considerados
aptos nos termos do artico 79.0 do regulamento dos serviços ~e r crutamento,
ql1e até o final
da sess110 em que deviam ser presentes iI junta jus iftcarem a falta com documento legal comprovativo
do \1-

°

.
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guma das causas enumeradas
no § 1.0 do artigo 190.()
do regulamento
dos serviços de recrutamento,
devendo
neste caso averbar-se
esta circunstância
nas guias "'/9
e no livro de recrutamento,
ficando o documento apresentado apenso às mesmas guias para ser arquivado no
respectivo processo individual.
§ 2.() Contra a nota de refractário
imposta nos termos
desta instrução
podem os interessados
reclamar,
pela
forma e com os fundamentos
do artigo 190.° e sr-us
§§ 1.0 e 3.(), desde que nela incorreram
até trinta dias
depois da sua apresentação
na época da encorporação,
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.

r:
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Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República,
24 de Junho
de 1927. --- ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

linislério da Guerra-leparliçio
Decreto

do GabiDete

n.· 13:828

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novombre
de 1926, sob proposta dos Ministros do todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Todos os cidadãos portugueses
dispensados
do serviço militar nos termos do disposto no decreto
n.? 13:367, de 29 de Março do corrente 'ano, são isentos
do pagamento
da taxa militar, instituída por lei de 2 de
Março de 1911.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades a quem o
conhecimento
e execução do presento decreto com fõrçu
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da.
República,
em 25 de Junho do 1927.-ANTÓNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA- Adriano da Costa Macedo -
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..lJanuel Rodrique» Júnior - João José Stnel de Cordp.sAbílio Au qust» Valdêe de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - .António Maria de Bettencourt Rodriquee :-.
Júlio César' de Carvalho Teixeira- João Belo - José
Alfredo Mendes de .Jlagalhães - Felisberto Alres Pedrosa.

Yinislério do Comércio c COllluuiraçóps - Dirrcção Geral de Cami"hos de Ferro
Dilisao Cculral e de Esludos
Decreto

n.· 13:829

A vasta obra de fomento destinada a assegurar a
prosperidade económica do País demanda fé robusta na
sua fõrça progressiva e deve ser tam alheia a optimismos imprudentes como a esmorecimentos inj ustíficados.
O essencial é subordinar a execução dos emprcendimsntos necessários a um plano prudente e cuidadosamente
estudado, que, sem gravame incomportável do Tesouro,
aproveite os recursos com qno se pode contar e estimule
as iniciativas privadas à cooperação com o Estado.
O problema dos transportes é incoutestàvelmente
um
dos que mais demandam cabal O rápida solução, incumbindo papel preponderante nessa revivificação da economia nacional à nossa rêde de caminhos de ferro, cujo
desenvolvimento está ainda tam longe de corresponder
às necessidades do Pais, pois as linhas existentes sornam
apenas cêrca de 3:300 quilómetros.
Deficiente em extensão, enferma dos defeitos originados pela falta de método no seu delineamento e constítuíção, filhos de sucessivos esforços desconexos. Ocioso
é enumerar os erros cometidos em matéria de escolha
de directrizes.
No eclcctísmo administrativo, a que obedoceu a sua
criação, alternou a intervenção directa do Estado com
o recurso a emprêsas, sem que houvesse uma orientação
definida a uma politica de caminhos (11;3
ferro, perseverantomonte subordinada a um critério uniforme. Ensaiaram- se, ao sabor das circunstâncias, diversas formas, nem sempre adequadas, de auxiliar as iniciativas
privadas, de cnjo malógro resultou o retra'imento do capital, qne não tom obtido remuneração suficiente. É ver a
situação em que se encontram as emprêsas ferroviárias
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constituídas,

a maioria
das quais estão em rrgime do
com os credores.
As que por excepção dão
modestíssimo
dividendo cm moeda depreciada
a um capital que se constituín
em ouro e continua figurando
com a mesma cifra nominal não logram obter recursos
pam novos empreendimentos.
Urgo sair desta situação por um conjunto de providências metódicas e ordenadas.
Primeiro
que tudo há que rever fi classificação
das
linhus, Sll bordinando-a
a um 'plano geral.
O decreto
do 6 de Outubro de 1808 procurou pôr
têrmo à ausência do método a que obedecera até então
a constituíção
da nossa rêdo.

convénio

Dos estudos nêle determinados
resultaram
os decretosde 15 de Fevereiro
de 1000, 27 do Novembro do 1902 o
19 de Agosto de 1907, do classificacão
das rõdes complementares
ao norte do Mondego, ao sul do Tejo e na

região central.
N em todas as linhas propostas pelas respectivas comissões técnicas ficaram classificadas ; outras o foram POS"
teriormente,
nem sempre com a devida pondoração.
As vicissitudes por que tem passado a economia mundial, após a guerra, tiveram ontro nós a sua ropercussão.
Novas fontes de riqueza foram reconhecidas.
Modificaram-se as correntes
comerciais.
Dessas complexas circunstâneias
deriva a nocossidude
de uma revisão geral
dos planos
decretados,
em que se tenham na devida
conta as condições geogrúficae
é económicas
das diversas regiões do País e as relações
que importa facilitar.
JiJsse plano, depois de submetido ao exame das corporações consultivas
competontes,
deve constituir a base do
acção futura.

Nem só importa apertar metodicamente
as malhas da
rê de ferroviáriaHá que evitar a sua fragmentação
por múltiplas emprõsas com os conseqüentes
encargos de desposas gorais
e embaraços e ónus escusados para a circulação.
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..
As linhas férreas
devem reünir-se
uni dado de exp loração im posta pelas
micas da região servida.

em grupos com
afinidades econó-

É mais que tempo de pôr têrmo a concessões fragmentares, perturbadoras
dessa unido de. Assim o entendeu o
Govêrno
do país vizinho, introduzindo
no seu notável
decreto-lei de 12 de Julho do 1024, quo estatuíu o novo
regime dos caminhos
do ferro, o princípio de agrupamento de linhas, seguindo um plano q ue irá sendo gradualmente
executado.
Nem convém reünir
todas
as.
linhas nas mãos do uma só omprêsa, nem fragmentá-las
por numerosas concessões.
Não basta a adopção de um plano geral de rêde e da
sua divisão por grupos;
ó preciso assegurar
os recursos para a construção do novas linhas.
A 1('1 de 14: do Julho de 1899, que oporou uma reforma fecunda na administração
dos Caminhos de Forro
do Estado,
criou um fundo especial baseado no princípio da cedência, pelo Tesouro, dos aumentos de receitas
dõles provenientes
para o seu desenvolvimento
o para
isso criou o respectivo fundo especial.
Os resultados eorrcspondernm
à expectativa.
Mais tarde,
em 1919, atribuíram-se
a êsse fundo as
receitas
dos impostos
do trânsito
e sõlo em todas as
linhas do País, o que representou
um favor injustificado
às duas regiões extremas,
com exclusão das que davam
lugar às principais receitas.
.
A justiça
distributiva exigia uma equitativa reparti<_;ãodos recursos obtidos.
Pretendeu assegurá-la a proposta de lei de 24 de Março
de 1004 apresentada
pelo .:\1inistro das Obras Públicas,
conde do Paçô Vieira, pela criação de um fundo especial da zona central, ao qual se atribulam os acréscimos
dos im postos das l'Pspoctivas linhas e outras receitas.
Nova proposta
do 6 do Junho do 1910, do Miuistro
de então, conselheiro Moreira Júnior, teve por objectivo
igual criação com maior amplitude, providenciando
desde
logo para a construção de diversas linhas. Nem foram
convertidas
em lei ess~s .p~'opostas, nem se aproveitou
subseqüentemente
o pnncipio fecundo em que se baseavam.
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Preíorlvol à criação dêsse novo fundo é a substido dos Caminhos de Ferro do Estado por um
fundo especial de caminhos de ferro, que o abranja e
amplie e do qual saiam os recursos para melhorias das
unhas em exploração e a construção de outras, sogundo
equitativa distribulção,
em todo o Pais.
Devo manter-se o principio salutar de so consagrar ao
incremento da rõdc ferroviária a receita de impostos que
dela provém sem cerceamento das que para o Tesouro
revertem, bem assim da receita líquida dos Caminhos
de Ferro do Estado com igual dedução.
O decreto n.? 12:10:3, de [) da Agosto último, que
unificou os impostos, substituindo-os pelo imposto ferroviário equivalente, previu para o Tesouro a receita
de 6:200.000$ correspondentes aos impostos de transac.;ão e fiscalização e 1:800.0008 para a Assistência, somando tudo 8:000 contos ou 25 por cento dos impostos,
ticando o resto disponível para outras necessidades.
Bastará pois reservar para o Tesouro aquela porcentagem e destinar ao novo fundo especial o saldo do imposto ferroviário para ter asseguruda avultada dotação.
Junte-se a êsse recurso os quo podem provir de deminuíções e reembolsos de garantias de juros e outras fontes e ter-se há assegurada uma receita anual superior a
30:000.0006, sobre a qual pesam encargos anuais de
empréstimos e garantias que mal excedem 4:000.0006.
Ficam pois mais de 26:000.0006 anuais comportando
as anurdades e importantes operações de crédito e o dispêndio directo do quantias avultadas.
O ponto está na boa gerência e justiceira aplicação
dês ses recursos.
Regulada a elaboração de um plano geral de viação
acelerada, preparado o caminho para o agrupamento metódico de linhas e assegurados os recursos para novas
construções e melhoria das linhas existentes, importa
prescrever as normas a que devem ser submetidas as
concessões de caminhos de ferro, assentando se princípios e estatuindo os auxílios que às emprêsas podem ser
dados.
É preciso defrontar, som ilusões optimistas, com o problema.
Está incompleta a nossa rêde, cujas malhas importa
estreitar. Das novas linhas pouco mais se pode esperar,
durante um período inicial bastante largo, que a receita
precisa para ocorrer às despesas do exploração. Tem o
tuicão
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Estado
de prever às deficiências, assegurando
ao capital remunerac;fio satisfatória
e estimulando
as iniciativas
privadas.
Importa ainda aproveitar
as emprõsas já criadas, melhoran<lo a sua situação, assegurando-lhes
equitativamente as possíveis vantagens,
robustecendo-lhes
o
crédito, e tudo isto sem pedir novos sacrifícios
ao Tesouro.
Primeiro que tudo
forçoso reconhecer
~L indispensabilidade do auxilio do Estado, dando demão ao prejuízo
de se querer pedir ao rendimento
próprio de um caminho
de ferro a remuneração
inteira do capital e se considerar
injustificada
a sua construção,
quando a não possa dar.
Constroem-se
e conson'am-se
a expensas
do Estado
as estradas,
sem que ninguém conteste a utilidade do dispêndio feito, e todavia nenhuma receita directa produzem
e ainda ficam as dpspesas do transporte a cargo do quem
as utiliza. ~,Porql1o se não aplica análogo critério aos caminhos de ferro. que, em geral, cobrem com as receitas
as despesas do conservação e transporte?
iQuam poderosa
é a sua acção de fomen,to e quantas receitas produzem
para o Estado, umas directas, sob a forma de imposto,
que excedem 3G:000 contos anuais, e outras indirectas,
pelas economias em transportes
e aumento
de matéria
tributária!
Basta recordar qUA em ]921, último ano, infelizmonte, de qUll há estatística oficial publicada,
transportaram-se
em todos os caminhos de ferro 23.555:123
passageiros
e 3.749: 142 toneladas de mercadorias, dando
1uO'ar a 79:5G4.8GGtS78de receita!' de exploração.
valor económico da sua acção é apreciado
quando
se perturba,
ou paralisa, acidentalmente,
a exploração.
E quantas fontes de riqueza pormauocem
desaproveitadas l)or falta de transportes
por caminhos de ferro.
Devemos pois continuar sem esmorecimentos
a desenvolver e melhorar a nossa rêde, e para isso preferível é
o recurso a emprêsas concessionárias,
renunciando o Estado a funções de carácter
comercial
e industrial,
que
diflcilmontc desempenha satisfatoriamente,
sem pcias burocráticas,
nem abusivas intromissões
da política.
Assente o princípio do que sobremodo convém a cooperac;ão de olllprêsas concesaionárias,
há que estatuir as
bases da outorga do concessões de caminhos
de ferro,
pura !'!L) não proceder ao acaso e ao sabor das circunstâncias de momento.
Com êsse fim foi apresentada
em 11 de Março de 1901
pelo Ministro das Obras Públicas de então, conselheiro
é
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Manuel Francisco de Vargas, uma valiosa proposta
de
lei que estatuíu as bases jurídicas das concessões, segundo um plano metódico. som sair, cm certos pontos, das
gflueralidades
que teriam do ser posteriormente
desonvolvidas, Apesar da incontestável
utilidade dessa providência, que obteve parecer favorável das comissões, não
chegou a ser votada,
mercê das vicissitudes
políticas.
Enumeravam-se
no respectivo
rola tório as incongruências e falta do método nas numorosas concessões
outorgadas desde a vigência do d -creto de 31 de Dezembro
de 1864. Convém reproduzir
o actualizar
essa resenha.
Se na maior parto dos diplomas do concessão se limitou a noventa e novo anos a sua duração, alguns há que
não lhe fixaram limite.
Em muitos casos entendeu-se
quo o Govêrno
tom a
faculdade de conceder linhas de qualquer extensão, logo
que entronquem
noutra já explorada o não tragam encargos no Tesouro. Aplicou-so-Ihes
a denominação
de rumais, ficando assim isentas as concessões
de sanção 10gislutiva. Outras vezes concederam-se
linhas do tracção
animal ou a vapor sôbre o leito de estradas,
trunsformando-se a breve trecho a concessão na do uma Iinha
de leito próprio, de via larga ou do' bitola reduzida.
A umas linhas atribuíu-so zona privilegiada;
para 011tras não se impôs limite fi concorrência.
Ora so recorria
ao concurso, ora se p resclfulia dessa formalidade.
Na falta do regras definidas outorgaram-se
prorrogaçõos do prazo ronovadas amiúdo durante unos, mantendo-so assim ilesos direitos sem o cumprimento
dos deveres correlativos.
Não se exigiu garantia prévia de seriedade a qualquer
pedido do concessão, quo bastava por si só para ser invocado como direito de prioridado o para determinar
laboriosas investigações
das estações oficiais, sem encargo
real para os requerentes. Apareciam a requerer a concessão de linhas do serviço do importantes
jazigos
mineiros indivíduos quo nenhuns intorêsses conhecidos
tinham ligados à oxplorução dõstes. E todavia, do tal variedade de alvitres o do tum Iatitudinária
acção de Poder
Executivo poucos foram os resultados práticos, roprosentudos pela construção do novas linhas. Uma rápida
resenha, embora incompleta,
das concessões feitas na vigência do decreto de 31 ele Dezembro de 1864, domonstrará a verdade dõsto asserto.
Em 14 de Outubro do 18G5 modificou-se
o contrato
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com II Companhia de Sueste aprovado por lei de 25 de
Janeiro de 1868, que estipulava a garantia de um considerável produto bruto quilométrico a toda a rêde durante
cínqüenta anos.
Segue-se em 21 de Novembro de 1865 o contrato para
a conclusão da linha do Norte, aprov ado por lei dê 2 de
Março de 1866.
Em 2 de Julho de 1861 é promulgada a lei autorizando a construção e exploração, pelo Estado, das linhas
do Minho e Douro.
Em 11 de Julho de 1871 é concedido por decreto am
caminho de ferro americano do Porto a Braga por Sall~o
Tirso e Guimarães, concessão transformada por deeretos sucessivos de 28 de Dezembro de 1872, 18 da Fevereiro de 1875, 16 de Abril de 1879, 1) de Agosto de 1880
de modo a ser linha em leito próprio, já de via larga;
já de via reduzida, sem duração especificada para a con-eessão e sem zona privilegiada.
Por decreto de 19 de Junho de 1873 é concedida nos
mesmos termos a linha do Porto ã. Póvoa, cujo prolongamento a Famalicão é autorizado por decreto de 19 de
Dezembro de 1876.
Em 22 de Janeiro de 1874: é eoneedida por do&reto
uma linha americana da póvoa a Vila do Conde.
Em 26 de Fevereiro de 1874 é feita por decreto a
«>DOOSslo e um caminho de ferro de via reduzida entre
a ponte de S nt'Ana e a ponte de S. Martinho.
Em 14 de Março de 1874, portaria concedendo alínha
americana do POrto à Foz, Matozinhos e Leça.
Em 22 de Dezembro de 1874, decreto concedendo
uma linha de via reduzida de Cacilhas a Sezimbra, pas'Baila ao tipo de via larga por decrete de 29 de D zembro de 1874 e acrescentada com um ramal p>ara o Pinhal
N~ o por decreto de 15 de J nlho de 18V'õ.
Por decreto de 18 de Junho de 1874 foi também eon-éedída uma linha de via reduzida de Viana do Castelo a'
Ldndoso, concesslo que caducou e foi renovada F.p,m daração determinada a favor de outro concessíonérle por
deer to de 27 de julho de 1875.
Ainda neste ano foi concedido por decreto de 23 de
Se mbro um caminho de ferro de via reduaida de 0oimbra. à Figooira •
.}~ 187() é promulgada a lei antoriz nda n. const~
.:e plO'raçlo das linbas do Ignrve e llnl Beiras, eoaftatadal mediante concurso público,
r
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No mesmo ano foi aprovado, por loi de 16 &0 Feveroíro, o coutrnto de construção do caminho de ferro d(}
Sintra.
A concessão do ramal do Cácoros, sem duração determinada, foi feita por decreto de 19 de Abril do 1877.
Por decreto do 21 do Novembro do mesmo ano foi autorizada a construção do ramal das minas do Santiago
à Casa Branca.
Em 1878 foram promulgadas leis autorizando a, abertura de concursos })ara a construção da linha da Beira
Alta e dos prolongamontos do Sul o Sueste, fazendo-se
a concessão daquela por noventa o nove anos com zona
privilegiada.
Em 31 de Março de 1880 é aprovado por lei o contrato de concessão do caminho de ferro da Pampilhosa
à Figueira.
Em 1881 vem o regulamento de contabilidade pública
determinar que nenhum contrato provisório de construção de caminhos do forro poderá ser apresentado às
COrtes S0m que tenha sido feito por concurso público.
Por 10i do 2 de Maio de ] 882 foi aprovado o contrato
provisório de concessão da linha Sintra-T'õrres, e autorizado o Governo a contratar a linha de 'I'õrres-FtguoíruAlfarelos.
Uma lei do ~9 de Março de 1883 autorizou a adjudicação, cm concurso, das linhas do Sul o dos seus prolongamentos a construir, e outra do 26 do Abril a das linhas da Beira Baixa, Foz-Tua II, Mirandela e ramal do
Viseu, também por concurso, devendo ser as concessões
por noventa e nove anos, som zona privilegiada, como.
era natural sob o regime de garantia de' juro.
Por docreto do 3 de Dezembro de 1885 foi concedida
a linha da mina do Pejão.
Em 7 do Julho de 1886 é concedido por alvará o ramal do Santa A polónia o Bcmfica.
Em 1887 foram feitas as seguintes concessões por
simples alvarás: em 17 do Março a linha de 'I'õrros Novas a Alcanena; em 9 do Abril a linha do Cascais o a
linha urbana; em 1 do Setembro a linha do via reduzida
do Coimbra a Arganil, considerada como ramal o passada ao tipo do via larga por 0.1vará de 8 do ~ ovembro
de 1S8H; om 22 do Setembro o caminho do forro amoricano do Vendas Novas a Santarém, transformado por
alvará do 13 de Dezembro do 1888 em linha do via
larga em leito próprio; em 2 de Dezembro um caminho.
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de forro americano transformável
em linha de via larga,
para ligar entre si e com o caminho de ferro do Sul todas as povoações importantes
do Algarve.
Em 1888 é concedido, por al vará de 16 do Fevereiro,
o caminho do ferro americano de Braga à vila do Prado.
Por alvará de 15 de Janeiro de 1891 foi concedido o
caminho de ferro americano de Alcobaça à Nazaré.
Por decretos de 2 do Abril do mesmo ano e de 14 de
Julho ele 1898 foi feita a concessão da linha de Guimarães a Fufo, confirmada por lei de 1 de Agosto de 1899.
Por decreto
de 15 do Outubro de 1891 concedeu-se
um caminho de ferro americano
do TIdas à Cruz Quebrada o por alvará de 10 de Março de 1892 foi autorizado o prolongamento
até S. José de Ribamar.
Uma portaria do 16 de Novembro
de 1891 concedeu
o ramal de via reduzida da Senhora da Hora a Leixões.
Em 22 de Novembro
dú 189.j, foi concedido por alvará o caminho
do ferro
americano
do Valença
a
Monção.
Por decreto do 1 de Abril do 1897 foi feita a concossão provisória da linha do Régua a Chaves e à fronteira,
confirmada por lei posterior ..
Por alvará de 31 de Maio de 1897 foi concedida a linha americana do Bomfim a S. Roque da Lameira.
Em 1 ele Junho do mesmo ano foi celebrado
contrato provisório de arrendamonto
das linhas do Minho e
Douro e do Sul e Suesto e de construção de várias linhas, que não chegou a ser ratificado pelas Cõrtes.
Por lei de 29 do J ulho do 1899 foi autorizada
a concessão da linha do __ia, reduzida de Sintra a Colares e à
Praia das Ma~ãs.
Algumas outras concessões foram feitas de pequenos
troços de caminhos
do ferro americanos
em estradas
reais centro de povoações.
É ocioso enumerá-las.
'I'am grande
como o das concessões feitas é o número dos pedidos formulados e que não chegaram a surtir efeito,
Linhas americanas
do Braga a Guimarães,
de Guimarães a Fumalicão, de Braga a Monção, do Viana a Ponte
da Barca, do Tomar a Forrolru
do Zõzorc, de Amoreiras por Lagos a Portimão, do Faro a Olhão, de Boja
a Sines, de Estremoz a Elvas (' Badajoz, da Casa Branca
a Alcácer, Grândola a Santiago, de li:\'ora a Mourão, da
11ina da Caveira ao Sado o ainda outras.
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Linhas

de leito próprio:
do Famalicão
a Chaves, de
a Tomar,
do Valo do Vouga, da Mina de Ourada a Serpa, a Pias (\ a Cuba, das minas de S. Pedro
da Cova no Douro e ao Pôrto, de Fafe a Cavez, da Livração a Chaves, de Braga 11 uimarãos e a Monção, do
Pocinho a Miranda.
De todos estes pedidos,
apenas alguns representam
um dispêndio mais ou monos importante
cm estudos. No- .
nhum tOYO depósito que o caucionasse.
Por alvará do 23 do Maio de 1901 foi concedida a linha do Vale do Vouga o um ramal do Aveiro, sendo afinal êsse diploma substituído pelo contrato de b do Fevcreíro de 1907, quo concedeu a gurantla de juro.
Por lei do 4: de Junho 00 mesmo ano foi autorizada
a
construção
de um caminho de forro na Ilha do S. Miguel,
entro Ponta Delgada e Vale das Fumas, com um ramal
para a Ribeira Grande.
Por alvará de 19 do Outubro do 1901 foi concedida a
linha do R{'gua a Chaves o ii, fronteira, que veio afinal a
ser construída pelo Estado.
Por alvará de 22 de N ovombro tornou-ao definitiva a
concessão do trôço di) Guimarães a Fafe.
Em 19 do Abril de 1902 foi celebrado o contrato de
concessão
da linha de Mirandela
a Bragança com garantia
de juro sóbre bases diferentes
da do troço do
Foz-Tua
a Mirandela.
Por decreto
do 2 de Agosto de 1902 foi regulada a
construção
de linhas amoricauas no Funchal.
Por alvará
do 20 do Novembro de 1902 foi concedida a linha mineira da mina. das Tulhas até em frente
da Ilha do Pessegueiro.
Por contrato de 9 de Dezembro de 1903 foi coucedida
a linha de via estreita Ido Estremoz por Portalegre
a
Castelo do Vide com um ramal por .A vis,
Por contrato do 27 do Setembro do 1904 foram concedidas
as linhas do Alto Minho : Braga a Guimarães,
Braga a Monção, Viana o Ponto da Barca, com garantia
do juro.
Por alvará
de 20 do Março do 1906 concedeu-se a
linha americana entro Louló o Faro por S. Brás.
Por contrato do \) do Agosto do 1907 foi modificada
a concessão da linha do Portalegre,
prolongada
até a da
Beira Baixa, o eliminado
o ramal do A vis. Por lei de
2 de Junho de 1914 foi mandada, fazer a construção por
conta do Estado.
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Por alvará do 22 <lo Outubro de 1908 foi concedida a
linha de Vila Nova de Gaia D.Sobrado de Paiva com
um ramal de Crestume à Vila da Feira, concessão anulada mais tarde.
Por contrato do 17 de Novembro de 1910 foi concedida
a linha americana de Penafiel à Lixa o a Entre-Rios.
Por lei do 20 do Junho de 1912 foi autorizada a fusão
das omprêsas <la póvoa, de Guimarães c do ...\lto Minho.
Por lei de 18 de Julho de 19ln foi concedido à Câmara de 'I'omar o ramal de via larga da cidade à estação de Puialvo.
Por vortaria de 18 de Junho de 1913 foi concedida a
linha do Tomar 11. N nzaré (', um ramal para Leiria nos
termus da Luso 5." da loi do 1899, concessão declarada
caduca há meses.
Por lei de 23 de Junho do 191G foi autorizada
a Câmara de Alenquer a contratar a construção e exploração
do rumal 0.0 Carregado àquC'la vila,
Por contrato do ;) do rTu,'omuro do 1921 foi concedida
à Cfullara de Braga uma linha americana
da cidade à
Ponto do Prado.
Por contrato
de 27 de Fo,-eroiro de 1923 foi concedida a linha do via larga de Cascais lL Praia do Guincho.
Por portaria do 31 do Outubro ele 1923 foi adjudicada
a linha americana do Cacilhas a Seziuibrn o Setúbal.
Por lei de 2í de !i'p\'erdro
de 19:!4 foi concedida a
uma federação
das câmaras a linha de Peniche a Vila
Franca.
Por portaria de 21 de Janeiro de 1924 foi concedida
a líuha americana dD. estação dl' Cela à N azaré.
Por lei de lG de Julho de 1924 foram concedidas as
linhas de via reduzida da Póvoa por Esposende,
Barcelos e DragD. a Guimarães.
Vários
outros pedidos
de linhas arncricanas
foram
feitos, dando lugar a inquéritos
e a concessões subseqücntcs.
Esta resenha,
acD.SO incompleta,
recorda a falta do
método com que se tem procedido.
YC-I:le bem quanta razão de ser tinha a proposta de
lei do 1901. Importa aplicá la, desenvolvendo-a e acomodando-a às cirounstfLncias actuais.
lli que regular, primeiro que tudo, a forma de pedir
concessões e o modo de considerar os pedidos, sem prejudicar o plano administrativo
adoptado.
Não se l)ode admitir que mediante um simples roque-
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rímonto,
sem seriedade garantida, se ponha em movimento a máquina burocrática, nem se aleguem direitos de
prioridade que se não baseiem em serviços prestados.
Importa, a seguir, ostatuir as vantagens que podem
ser asseguradas às emprõsas, som privar o Tesouro das
receitas de que dispõe actualmente.
A importação livre de direitos do material fixo e circulante, preciso para a construção e exploração, foi concedida sem restrições e na máxima gf'neralidade pela.
base 6. a da lei de 14 de Julho de 1809 que faz essa concessão dos caminhos de ferro sem restrição aos do Estado nem aos concedidos nos termos da base 5. J ao contrário do que se tem entendido,
E necessário tornar explícita a generalidade da concessão a futuras aquisições, estendendo-a ao ónus considerável dos direitos consulares, assegurando porém a
devida protecção à indústria nacional por um diferencial
razoáveL
Outro estimulo de valor aos cometimentos da iniciativa
privada é a isenção do impostos ti do sêlo nos contratos
relativos à constituição de sociedades, concossõos, de
fusões, arrendamentos,
agrupamentos de linhas, bem
como igual isenção concedida aos dividendos das acções
e aos juros de obrigações emitidas nos termos da nova lei.
É sabido que a maioria das .novas empresas do caminhos de ferro não logra distribuir dividendo e as que o
dão não ultrapassam uma cifra modestíssima em moeda
depreciada que não corresponde ao valor primitivo do
capital.
Sejam ao monos aliviadas de encargos tributários.
Importa ainda facilitar a omissão de obrigações, concedendo de um modo genérico a dispensa do rígido preceito do artigo 196.0 do Código Comercial, que exige a.
igualdade dos capitais, acções e obrigações. Foi sempre
concedida essa dispensa, como se vê da nota seguinte
expressa em contos:
3

Companhia dos Caminhos de
Ferro Portugueses.
•
Beira Alta ..••..•
Põrto-Póvoa-Famallcão .
Companhia Nacional . •
Companhia do Guimarães
Total

•.

5:999
1:800
545
933
300

88:869
11:565
556
4:455
1:183

9:579

106:639
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Essa dispensa é subordinada à prévia autorização das
omissões concedidas pelo Governo sob parecer das
estações competentes.
Não basta facilitar as emissões de obrigações; é preciso também robustecer o crédito das emprêsas para
atrair os capi~ais, providenciando sôbre o recurso ao
crédito quando as concessõos se aproximam do seu têrmo e é insuficiente o número de anos que ainda tem de
duração para a amortização razoável do empréstimos
exigidos por obras de incontestável necessidade 011 utilidade. O Est ado, que recebe as linhas com as suas receitas no fim da concessão, deve substituir a emprêsa nos
encarzos
podendo assim esta. emitir em termos razoáveis
I:>
,
obriO'ações, cuja anuldado aquele continua a pagar.
A~ vantaO'ens concedidas às emissões ficam adstritas
•
d e quarenta anos, além do
a um prazoI:> do amorttzaçã.o
qual é insignificante a demmul<;ão da anuidade, que fica
pesando maior número de anos sobre a economia. Os
números seguintes o mostram eloqüentemente, tomando-se como exemplo uma e;nissão de 10:000 contos a juro
de 9 por cento e amortização em trinta, quarenta, cinqüenta e sessenta anos.
30 anuIdade: 973 soma das anuidades 29:190
40
929»
»
37:160
50
»
912»
»
»
45:GOO
GO
»
905
»
D
54:300
Vê-se que a elevação do prazo de amortização de 40 a
60 anos dá lugar a um excesso de encargos dfl 17:140
contos, havendo na anutdade uma diferença, para menos,
de 24 contos, apenas.
Ha que facilitar o aproveitamento parcial do leito das
~stradas pelos caminhos de ferro económicos. O decreto
de 21 de Abril de 1906 das concessões de linhas nessas
condições teve uma eficácia quási nula, aposar do número
de pedidos formul~dos, pois não só se não concodem auxílios, como se exige uma renda anual, ao invés do que
se foz em França, onde a loi do 11 de Junho de 1880
concedeu uma subvenção fixa de 500 francos por quilómetro o a quart~ parte. da quantia precisa para elevar a'
receita bruta qUllométl'lca a 6:000 francos, isto além dos
auxílios dados pelos departamentos.
Convém dar certa elasticidade às tarifas de novas linhas
para que possam pedir ao tráfego o que êle seja susceptível de pagar para compensar os encargos assumidos.
l)

J)
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Não podendo ser introduzido
om contrato,
sem lei especial, o recurso
ao juízo arbitral,
convém autorizá-lo
por uma forma genérica.
Importa igualmeute dar ao Poder Executivo faculdades
para. alterar em circunstâncias
justificadas
os diversos
prazos relativos l:t apresentação
de projectos
e à construção,
permanecendo
inaltcrúvol
a duração
da concessão.
•
No desenvolvimento
da viação acelerada devem cooperar
por duas formas directamente
os concelhos atravessados:
tomando a seu cargo as expropriações
e compartilhando
o complemento
da anuidade
garantida,
quando haja
essa forma de auxilio.
É um subsidio valioso, que não representa ónus incom portávcl, desde q ue revista a forma de adicionais às

contriburções.
O princípio da cooperação dos municípios foi aplicado
à construção de varios ramais municipais o ainda ültimamente a lei que autorizou
a concessão do catuinho de
forro <lo Cávado fazia recair sobro os concelho" atravessados a totalidade da gamntia, o que seria excessivo,
pois não se trata de obras de interesso meramente loc 1.
De um modo geral parece que basta deixar um tõrço
da garantia a cargo das câmara!'.
A regra da divisão, para S0r equitativa, deve atender
a dois íuctores : extensão da linha em cada concelho o a
capacidade tributária
dêste.

Torna-se indispensável
rr-correr f'Ill larga escala à. garantia de juro para auxiliar a construção, pois só oxcopcionalmente
haverá alguma linha que desdo o inicio dê
remuneração ao capital.
A subvenção dada à emprôsa implica dosembõlso avultado.
A garantia do juro, isto é, o abono do complemento
da receita líquida nocessário para assegurar
a doterminado capital o juro fixado do antemão, 6 mais suave e
constitui adiantamento
reombolsúvel.
I
A critica suporficiul tem se mostrado dosfavor.ivol a
osta forma elo auxílio do Estado. Tem-se "isto nela. um
incentivo a uma exploração acanhada contrária
ao interêsse geral, confundindo se na mesma reprovação o princípio da garantia e a fórmula defeitnosn que revestiu.
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Ainda assim é injusto exagerar as censuras a. um
sistema a quo se deve a. construção do 731 quilómetros
do linhas. achando-se já quási todas no período de reembolso, como mostra o quadro seguinte:
I

o ~

.:=~
Linha.

409
'H.9

________
'I'ôrres-F'igueiru-Al-

~~ ~

~

!!~

,.~g

~'"'

~"

~]'
ãs

~ª ~~ ~~
c:~

"O~

..

"0

O""
",,,

...S'"

~~

__:__ _-<_"'_1 ~~

'

farelos. . • . ..
Beira Baixa . • ..
Santa Comba Dão a
Viseu . •
Mirandela
a Bragança . . . . .
Valo do Vouga ...
Tua a ~liralldela ..

o

c;m-

r

1:323

2:~77

204

5 %
5,5 %

8:5\)7

254

5:024
3:052

50

1:130 5,5 %

1:520

11

501

2:0;)4
3:502 5

1:1)51
1:023

3

415
1:741
460

168

1

I

79
175

_55

I
4,5 %
%

I

I
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1:077 5,5%1_1:500 __ ~
1

115:514

2:;60

11:193

Garantiu-se a 20:100 contos juro módico, variando
entre 4, 5 e ó,r> por cento, limitando-se o desembolso a.
2 por cento do capital para. TOrres, Figueira e Alfareles.
Somaram os udiantumontos,
até fim de 1925, 15:314
contos, achando-se já reembolsados 2:760. Dessas linhas
recebeu o Estado 11:103 contos de impostos sobre o tráfego. O resultado foi pois altamente satisfatório, pois O
Estado apenas está desembolsado do 1:561 contos .
.c.. certo que num período inicial mais ou menos longo
se procurou nalgumas linhas manter a deaposa de exploração abaixo do mínimo garantido mediante rostriçõc,s de serviço com p ejuízo do público.
E uma lição da experiência, que importa aproveitar,
sem por isso renunciar a um processo excelente de promover a construção do linhas. Basta aperfeiçoá-lo para o
fazer atingir a desejada eficácia.
lia que renunciar ii. garantia de juro aodeterminado
custo quilométrico, incentivo ao alongamento excessivo
da. linha com o conseqüente barateamento de preço • .A.
garantia deve recair sobre o custo global, tendo por limito o orçamento do projecto feito sem preocupações
abusivas e compreendendo os juros intercalares durante
a construção, encargo inevitável. Deve-se ainda atender,
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como faz a lei espanhola de caminhos de ferro secundários, às inevitáveis despesas de constitutção
do capital,
que avolumam o custo das linhas.
É preciso que a taxa de juro garantido corresponda à
situação dos mercados financeiros e que além elojuro §O
tenha em conta a amortização, garantindo-se pois a anuídado e não somente o juro.
Finalmente no cálculo da receita líquida devem-se levar
em conta as despesas efectivas devidamente fiscalizadas,
encontradas com as receitas efectivas, em vez de se
adoptar um coeficiente de exploração variando com a
receita e cujas gradações
é dificil, hoje mais do que
nunca, adaptar de antemão à realidade.
Além da anurdade do capital mobilizado na construç-ão, obtido mediante acções o obrigações, devo-se assegurar remuneração,
embora modesta: a um corto capital
circulante, indispensávol
para adiantamentos à exploraç-ão sob a forma de reservas do materiais de consumo.
Nestes termos, quer as actuais emprõsus, a cujo grupo
de linhas se venham juntar nO\'01l complementos, quer
as que so coastituam de novo, têm a certeza do poder 1'0munerur o capital pela garantia efectiva do juro, isento
de aleatórios encargos de tributação.
Os resultados benéficos para a economia do Pais e a
repercussão, nas rccoitas do Tesouro, do aumento do matéria tributária pelas facilidades do circulação justificam
plenamente os adiantaruentos, feitos pelo Estado, de recursos quo dos caminhos de ferro provêm, sem afectar a
sua situação financeira actual.
As obras complementares de conta de estabelecimento
representam um aumento de capital, devendo pois ser
acrescentadas
a êste para os efeitos da anutdado garantida. Quanto às despesas excepcionais de reparação,
que pela sua magnitude perturbariam a normalidndo
de
proporção entro receitas e despesas, convém dividi-las
por mais de um exercício, como 6 prática recomendável
de coutabllidade,
Convém fixar condições genéricas das concessões,
sendo uma das mais importantes a sua duração, que
deve ter o limito máximo de noventa anos. Quando uma
concessão se vem juntar a outras existentes, importa
fazer terminar todas na mesma data, podendo convir a
modificação
dos prazos anteriormente fixados na troca
de vantagens obtidas para o Estado.
E óbvia a conveniência de regular o modo de fazer
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as concessões, respeitando o principio do concurso sempre que é aplicável, com o direito de opção para os peticionários ou a' justa compensação das despesas feitas
com elaboração de projectos.
Há nos contratos de concessão uma cláusula de resgate, que tem transitado rotineiramente de uns para outros contratos, sem se atender ao crescimento subseqüente
das receitas devido a dois factores: acção da entidade
exploradora, sacrifícios e esforços feitos antes do resgate. É justo que dês se aumento reverta parte para o
concessionário, limitando embora a sua participação a
certo dividendo das acções.
O resgate suscita outra dúvida, que até hoje"'não foi
resolvida explicitamente. Segundo o direito vigente o
material circulante pertence ao domínio da emprêsa e
é-lhe pago no fim da concessão.
GComo se procede no caso de resgate? Os contratos
vigentes só se referem ao pagamento do material de consumo, concluindo-se lbgicamento que só ao expirar a
concessão há obrigação de pagar o material circulante.
iPois houve quem inferisse dêsse .silêncio dos contratos
o direito do Estado a êsse materIal sem o pagar I Por
esta forma bastaria resgatar uma linha no penúltimo ano
da concessão para confiscar material que no ano seguinte
deveria ser pago.
Importa pois estabelecer jurisprudência
equitativa,
reservando para o Estado o pagamento em prestações
se assim lhe convier e aplicável tanto às concessões
actuais como às que de futuro se fizerem.
Há ainda vantagem em estatuir preceitos genéricos
acêrca dos casos de caducidade das concessões, geaeralizando as normas comummente estatuídas.
Em resumo, procura-se organizar racionalmente unidades de exploração confiadas a emprêsas concessionárias de linhas agrupadas segundo as afinidades geográficas e económicas; fortalecer-lhes o crédito, dando-lhes
todas as vantagens possíveis, d~ modo que o capital se
não retraia perante os empreendimentos.
Foi essa politica que assegurou às rêdes francesas a
sua situação privilegiada, graças à qual as grandes companhias puderam auxiliar o Estado na urgente obra de
reparação das ruínas da guerra, emitindo obrigações
bem cotadas que os mercados financeiros, nacional e ~strangeíro, aceitavam com afã e confiança.
Critério tiemelhante inspira as disposições do presente
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decreto, sendo de esperar resultados altamente vantajosos
para o incremento
da nossa rêde ferroviária,
sem onerar
o Tesouro
nem deminuir
os recursos que actualmente
lhe advêm dos caminhos de ferro.
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lo i, o seguinte:
CAPÍTULO
Classificação

I

e agrupamento

de linhas

Artigo
1..0 Fazem parte da viação pública e 13ão do
domínio público todos os caminhos do ferro, inclusive os
aéreos, qualquer
que seja a. natureza
<10 motor, com as
suas dependências,
obras acessórias e linhas telegráficas
e telefónicas nêles estabelecidas.
§ 1.o As disposições dêste artigo não são aplicáveis às
linhas de serviço interno das explorações
agrícolas, comerciais
ou iudustriais,
as quais são livremente estudadas e construídas,'
ficando a sua construção
e exploração sujeitas apenas às prescrições policiais que interessem
à segurança e salubridade.
§ 2.0 Os caminhos de ferro que utilizarem a via pública, não ultrapassando
o perímetro das povoações, são
considerados
como viação urbana e ficam sujeitos, tanto
no quo respeita 11 construção
como à exploração,
às legislações respectivas. Ultrapassando
êsse perímetro, ficam
sujeitos às disposições dêste diploma na parte aplicável.
§ 3.0 A situação jurídica dos caminhos de ferro mineiros continua a ser regulada pólos preceitos do decreto
n." 9:044, de 9 de Agosto de 192;).
Art. 2.0 Os caminhos
de ferro dividem-se em linhas
de interêsse geral e caminhos elo ferro de interêsse particular.
§ 1.o São consideradas
linhas de interêsse geral as
destinadas
ao serviço público de transportes,
exclusivo
ou cumulativo,
de passageiros
ou mercadorias.
§ 2.0 Consideram-se
caminhos de ferro de interêsse
particular
os destinados
exclusivamente
ao serviço permanente ou temporário
de estabelecimentos
agrícolas,
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comerciais ou industriais, pertencentes a individuo ou
sociedade.
§ 3.0 Os caminhos de ferro de interêsse particular, de
excepcional importância, podem ser classificados, por
decreto, linhas de interêsse geral, quando os seus proprietários assim o solicitem ou quando o Estado o julgue conveniente, para o que se reservará sempre êsse
direito no diploma de concessão.
..
Art. 3.° Nênhum caminho de ferro que faça parte do
domínio público pode ser construido Bem prévia classificação por diploma com fõrça de lei que o declare de
utilidade pública, implican~o o direito de expropriação e
o estabelecimento das servidões inerentes à sua construção e exploração.
.
Art. 4.0 A classificação provisória dos caminhos do
ferro é decretada pelo Govêrno, depois da verificaçâo
da utilidade pública, não podendo tornar-se definitiva
senão em virtude do diploma coro fõrça de lei que àutorize a construçãO pelo .Gstado ou a concessão das linhas
classificadas a indivíduos ou emprêsas.
§ único. Exceptuam-se ~as disposições dêste ar~go
as linhas de interêsse particular, de menos de 10 quilómetros de extensão, eonstruid.às sem encargo para o
Estado, cuja classificação, definitiva é feita por diplomo.
do Poder Executivo. depOiS do verificada a utilidade I)Úblíca,
Art. 5.° A revisão dos planos das rêdes complementares de caminhos de ferro classificados por decreto poso
terior à lei de ·14 de Julho de 1899 é confiada a uma
comissão composta de dois engenheiros vogais do Oon
selho Superior de Camiuhos do Ferro e um engenbeieo
delegado de cada uma das Administrações Gerais de
Estradas e Turismo e dos Serviços Hidráulicos, uIU
engenheiro delegado da Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos, um engenheuo delegado da Oómissão
Superior de Oaminhos de Ferro do Ministério da Guerra,
um engenheiro chefe da Secção dé Estudos da D~visão
Central do. Direcção Geral de Oaminhoa de Ferro. A
comissão terá; por secretário o engenheiro chefe da Secção de Estudoi> da Divisão Central da Direcção Geral do
Caminhos de Ferro, escolherá o presidente o nomeará
os relatores.
.
§ único. A comissão técnica a que se refere õstc artigo é cometido tamhém o encargo de propor a ordem
que se dever;' seguir na construção das linhas comple-

I
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mentaros, tendo em atenção que deve ser dada quanto
possível:
1.0 Preferência à conclusão das linhas e ramais complementares cuja construção esteja iniciada;
2.° Preferência às linhas cuja construção seja elemento de desenvolvimento para o tráfego de portos do
mar ou fluviais e de exploração de minas de carvão.
Art. 6.0 A comissão técnica a que se refere o artigo
anterior, ouvindo as actuais empresas, elabora o plano
geral da rêde ferroviária, tendo em conta as necessidades e conveniências de cada região, procedendo em seguida ao inquérito público nos termos do decreto de 6 de
Outubro de 1898.
Art. 7.° Efectuadas pela comissão as modificações que
os resultados do inquérito aconselham, o plauo acompanhado do respectivo relatório justificativo 6 submetido
sucessivamente ao exame da Comissão Superior de Oaminhos de Ferre} do Ministério da Guerra e do Conselho
Superior de Caminhos de Ferro. Êste, tendo em conta o
parecer daquela estação consultiva, propõe o plano sôbre
o qual o Govêrno se pronuncia, fazendo-se, por diploma
com fôrça de lei, a classificação das linhas nêle incluídas
e que podem ser concedidas ou construídas directamente
pelo Estado, bem como a ordem de preferência para a
execução do plano adoptado.
§ único. A verificação anterior do utilidade pública de
linhas férreas não compreendidas no plano a que se refere o artigo 7.° é efectuada nos termos do decreto de
6 de Outubro de 1898, competindo à Direcção Geral de
Caminhos de Ferro proceder ao respectivo inquérito,
sobro cujos resultados é ouvida a Comissão Superior de
Caminhos de Ferro do Ministério da Guerra e o Conselho Superior de Caminhos de Ferro.
Art. 8.0 O Conselho Superior de Caminhos de Ferro
proporá ao Governo, dentro do prazo de um ano a contar do diploma a que se refere o artigo 7.°, um plano de
agrupamento das linhas do Pais construídas ou apenas
classificadas, por forma que se assegure a unidade de
exploração de cada grupo, segundo as afinidades geográficas e económicas das linhas que o formam.
Art. 9.0 Adoptado pelo Govêrno, mediante diploma
com fôrça de lei, o plano de agrupamento a que se refere o artigo anterior, será êste pelo mesmo gradualmente realizado, promovendo as fusões, cedências, resgates e revisões de contratos para isso necessários.
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§ único. Ficam excluídos do agrupamento:J
1. o Os caminhos de ferro que constituam viação urbana, nos termos do artigo 1.0, § 2.°;
2.0 Os caminhos de ferro mineiros a que se refere o
§ 3.0 do mesmo artigo.
Art. 10.0 As linhas complementares de cada grupo,
classificadas e não construídas, são concedidas à emprêsa exploradora do grupo, nos termos do presente decreto, e só quando esta escuse a concessão, por motivos
que o Govêrno julgue aceitáveis, podem ser concedidas
a outra empresa ou construídas por conta do Estado e
entregues neste último caso à empresa exploradora do
grupo, mediante contrato especial.
§ único. Nos casos de concessão os trabalhos de construção serão executados por concurso público, com direito de preferência para a emprêsa concessionária, sob
a fiscalização da Direc~ão Geral de Caminhos de Ferro.
Art. 11.0 Se qualquer corporação pública ou entidade
particular pedir prioridade para a construção de uma
linha já classificada e incluída em um dos agrupamentos'
estabelecidos ao abrigo do presente decreto, poderá êsse
pedido ser atendido pelo Govêrno, mediante parecer favorável do Conselho Superior de Caminhos de Ferro,
abrindo-se concurso e observando-se as seguintes condições:
a) Apresentação dum projecto que mereça a aprovação das instâncias consultivas competentes, se não existir
projecto aprovado, de iniciativa do Govêrno ou da emprêsa concessionária do agrupamento;
b) Oferta duma redução importante no custo da construção em relação ao orçamento do projecto aprovado,
ou ontra espécie de vantagem que seja julgada digna de
aceitação pelo Govêrno ;
c) Realização das obras sob a vigilância e fiscalização
da Direcção Geral de Caminhos de Ferro.
§ 1.0 Quando houver vários pedidos de prioridade
para a construção de linhas diferentes, o Governe determinará a ordem da construção, tendo em atenção o into....rêsse público de cada uma das linhas.
§ 2.0 Em igualdade de condições terão ,preferência os
pedidos das corporações públicas e entre estas as admi-,
nistrativas.
§ 3.0 É garantido o direito de opção para as construções assim requeridas; em primeiro lugar à flmprêsa
concessionária. do agrupamento a que pertencer a nova
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linha; e em segundo lugar ao requerente da construção
da linha, entendendo-se quê com o direito de opção assume a emprôsa ou o req ueronte as obrigações e direitos
consignados nos cadernos do encargos.
§ 4.° Em qualquer dORcasos previstos no presente artigo a exploração é confiada à empresa concessionária
do grupo, mediante contrato especial.
CAPÍTULO II
I

Recurso para a construção das linhas-Fundo
de caminhos de ferro

especial

Art. 12.° É constituído um fundo especial denominado
Fundo especial d€' caminhos de ferro, que abrange e
substitui 'o FunUo' especial de Oaminhos de Forro do
Estado, criado p ~la lei de 14 de Julho de/1899 e reformado pelo decreto ri." 8:924, de 18 de Junho de 1923.
Art'. 13.° Oonstituem receita elo fundo especial:
1.0 O produto do imposto ferroviário em todas as linlias do País, depois de deduzida para o Tesouro a quantia equivalente a 20 por cento do mesmo imposto;
2.° As receitas fora do tráfego dos caminhos de ferro
explorados pelo Estado, excluindo-se os juros de capítais, e as receitas destinadas pelo Govêrno a :fins de asaistõncia ao pessoal;
3.° O excesso das receitas líquidas dos caminhos de
ferro explorados pelo Estado, além da quantia fixada
para,ser entregue ao 'I'esouro ;
4.° 'I'odos os reembolsos de adiantamentos para complemento de juro ou de anuídade garantidos e respectivos juros para a construção de 'linhas portuguesas do
continente que tenham sido ou venham a ser concedidos
1)01' conta do fundo especial ;
5.° O produ o eventual de adicionais àR contriburçõos
gerais do Estado em determinados conoolllos, luncados
de acõrdo com a, respectivas câmaras municipais, para
ocorrer às d0SpNlItS do construção ou a garantias de
juro do caminhos de forro que os sirvam;
6.° A participação do l~st lo nas receitas das linhas'
cuja exploração Hoja conflsda a emprêsas por arrendamento ou lJor outra espécie de contrato, depois do deduzida a parto qno devo reverter para o Tesouro, como
renda fixa;
7. ° Os juros de depósito das receitas pertcnceutcs ao
fundo éspecial ;
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8. o O~ depósitos de garantia de quaisquer contratos
de concessão, construção ou fornecimentos relativos a
caminhos de ferro, quando revertam para o Estado·
9. o O produto de operações de crédito para obr~s e
aquisições da tonta de estabelecimento de caminhos de
ferro, contraídas pelas fõrças do fundo especial;
10. o As quantias que forem destinadas extraordinàriamonte pelo Governo 011 por corpos administrativos para
êste fundo.
§ LOAs percentagens e outras receitas a que so refere êste artigo serão revistas de cinco om cinco anos
tendo em atenção a situação financoira do fundo especial e os encargos prováveis
a satisfazer, derivados
tanto de operações já efectuadas como das previstas
para o futuro qüinqüónio.
§ 2.0 As actuais receitas do Fundo especial de caminhos de ferro do Estado revertem para o Fundo especial de caminhos do ferro, bem como os encargos que
actualmente tem.
Art. 14.0 O fundo especial é exclusivamonte destinado:
1.0 A construções, obras complementares e aquisição
de material de qualquer espécie que devam figurar em
conta de estabelecímento de linhas construídas por conta
do Estado o exploradas pelo mesmo ou por emprêsas
arrendatárias ;
,
:2. o A adiantamentos reembolsáveis para complemento
de juro ou anuídades garantidas nos termos do artigo 46.0 ou a outras subvençõ s a linhas portuguesas
do continente concedidas a emprêsas;
3. o A estudos de novas linhas, mandados fazer pelo
Govêrno ;
4. o Aos encargos de operações de crédito que recaiam
sõbre o Fundo especial de caminhos de ferro do Estado
e aos dos previstos no artigo 13.0, n,o 10.0;
5.0 A subsidiar fi construção e grande reparação das
estradas de ecesso às estações de caminhos de ferro até
10 quilómetros das mesmas,
11 subsidiar conjuntamente
com a Administração GoraI das Estradas o 'l'urismo,
cãuraras
municipais e omprôsas, a construção de variantes do estradas para supressão de passagens de nivol
do reconhecida importância e quaisquer melhoramentos
quando o Govêrno, ouvidas as estações oficiais, o determinar, adentro dos limites da dotação anualmente fixada, sob proposta do Consolho Superior de Caminhos
do Ferro;
(>
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6.° A cobrir as despesas da Direcção Geral de Caminhos de Ferro.
§ único. Na aplicação do fundo especial deverá ter- se
em vista concluir no mais curto prazo de tempo possível as obras de caminhos de ferro já iniciadas e que
estejam incluídas no plano elaborado pela comissão a
que se refere t> artigo 5.° e pela ordem da preferência
que lhes fõr designada.
Gerência do fundo especial
Art. 15.° A gerência do fundo especial é confiada superiormente à Direcção Geral de Caminhos de Ferro,
por delegação do Ministro do Comércio e Comunicações
e exercida por uma comissão administrativa presidida
pelo respectivo director geral e composta dos chefes
das Divisões Central, de Via e Obras e Construção, de
Material e Tracção e do vogal do Conselho Superior de
Oaminhos de Ferro, director dos serviços da 8.11. Repartição da Contabilidade Pública, e de um vogal do Conselho Superior de Caminhos de Ferro, escolhido entre
os delegados das associações de agricultura, comerciais
e industriais no mesmo Conselho.
Art. 16.° As receitas do fundo especial são depositados na Caixa Geral de Depósitos, nos termos seguintes:
1.° O produto líquido do imposto ferroviário a entregar pelas emprêsas é depositado mensalmente mediante
guias passadas pela Direcção Geral de Caminhos do
Ferro;
2.0 O produto integral do imposto ferroviário, as receitas fora do tráfego e o excesso da receita liquida prevista no artigo 13.0, n. 03. 0, nos caminhos de ferro explorados pelo Estado são mensalmente depositados pelas
respectivas direcções, que imediatamente enviam nota de
depósito à Direcção Geral de Caminhos de- Ferro ;
3. o Os reembolsos, as participações de receitas é os
depósitos a que se refere o artigo 13.0, n. os 4. 0,6. o o 8.0,
são depositados pelas respectivas entidades mediante
guia da Direcção Geral de Caminhos de Ferro, que providenciará sõbre a trausferência dos depósitos para a
conta do fundo especial;
4. o O produto de adicionais a que se refere o artigo 13.0,
n." 5.°, é depositado, nos termos o prazos regulamentares, pelas estações exactoras respectivas, que notificam
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imediatamente o depósito à Direcção Geral de Caminhos de Ferro;
5.0 Os juros a que se refere o artigo 13.°, n." 7.°, são
liquidados periOdicamente pela Caixa Geral nos termos
usuais e oncorporados no depósito, notificando-se a operação de capitalização efectuada à mesma Direcção Geral de Caminhos de Ferro;
6.0 O produto das operações previstas no artigo 13.°,
n. ° 10.°, é depositado mediante guia da Direcção Geral
do Caminhos de Ferro pela entidade com a qual foram
contratadas;
7. ° Os sübsídíos previstos no artigo 13. , n. o 11.0, s110
depositados pela entidade que os concede, notificando O
depósito à Direcção Geral de Caminhos de Ferro.
Art. 17.° A distribuição dos recursos disponíveis do
fundo especial é feita, para cado ano económico, com antecedência de três meses pelo monos, no orçamento das
suas receitas e encargos, aprovado por diploma legal ('
precedido do parecer do Conselho Superior de Caminhos
de Ferro, sob proposta da comissão administrutiva, que
será publicado com o mesruo diploma.
Nesse orçamento, que é anexo ao Orçamento Geral do
Estado, são discriminadas as diversas receitas com que
se possa contar e os encargos contraídos e prevista a
aplicação das disponibilidades.
Art. 18.0 A comissão administrativa faz escriturar devidamente, segundo as indicações do vogal director dos
serviços da 8.a Repartição da Contabilidade Pública, as
receitas e despesas do fundo especial, devidamente desdobradas em contas correntes, para quo constem minuciosamente as entradas e saídas de quaisquer quantias,
as operações contratadas e respectivos encargos, as
amortizações realizadas e as importâncias devidas pelas
diversas entidadf's, bem como as delas cobradas.
Art. 19.° Logo que estejam encerradas as contas de
garantias de juro quo impliquem participação de câmaras muuicipais na anuidade, a Direcção Geral de Caminhos de Ferro comunica a cada uma delas e às respectivas repartições de finanças a quantia por elas devida
ao fundo 0special, a fim do ser determinado, lançado e
cobrado o adicional correspondente.
Art. 20,0 Em Janeiro de cada ano são apresentados
pela comissão administrativa o relatório e contas do.
cumentadas da gerência do L:~lIo especial no ano eoonómico anterior no Conselho Superior de Caminhos de
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Ferro, que nomeará uma COITIloGão
especial de três membros para as examinar e emitir sem demova o sou parecer, que é submetido a exarno do Conselho Superior de
Finanças.
Estas contas e relatório serão publicados no Diário
do Gooêrno depois de [ulgudas pelo Conselho Superior
de Finanças, acompanhadas do respectivo acórdão.
Art. 21.0 As operações de crédito previstas no artigo 13.°, n." 10.°, são reguladas, sob proposta da comissão administrativa aprovada, pelo Conselho Superior de
Caminhos de Ferro, por forma que a totalidade dos encargos de qualquer espécie sucessivamente contraídos
caiba nas disponibilidades do fundo especial, sem se
terem em conta os produtos de empréstimos, nem os
aumentos que acidentalmente elas possam ter.
Art. 22.° Pelos encargos das operações de crédito a
que se refere o artigo anterior respondo o fundo es]?ecial, que não pode ter, sob pretexto algum, outra aplicação além das previstas no presente decreto.
Art. 23.0 Logo que o Governo tenha deliberado efectuar as operações de crédito propostas nos termos do
artigo 21.°, fá-las há realizar no Ministério das FinanI;as.
§ 1.0 O serviço de empréstimos contraídos anteriormente pelas fõrças do Fundo especial de caminhos de
ferro do Estado, ou de futuro, nos termos do presente
artigo, fica a cargo da Junta do Crédito Público.
§ 2.° Os titulos para a realização dos empréstimos são
isentos de quaisquer impostos ou deduções, o que será
declarado nos mesmos.
§ 3.0 No orçamento do Ministério das Finanças e no
capitulo da divida pública fundada são anualmente descritas as importâncias dos juros e amortizações dos títulos emitidos pelas fôrças do fundo especial, devendo
no orçamento das receitas inscrever-se qnantin igual à
que constituir os encargos de juro e amortização
acima
referidos, a qual será transferida no devido tempo para
a conta do Tesouro.
Art. 24.0 As quantias necessárias para as aplicações
previstas no artigo 14.0 são levantadas pela Direcção
Geral de Caminhos de Ferro por meio de cheques assinados pelo director geral e por um vogal da comissão
administrativa. Êsses cheques serão sempre nominativos, ainda mesmo que se destinem ao pagamento
de trabalhos e serviços a satisfazer directamente pelo
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pagador da Direcção Geral de Caminhos de Ferro, os '
quais serão passados a favor do mesmo pagador.
§ único. Quando a importância dos cheques exceda.
100.000tS serão referendados pelo Ministro do Comércio
e Comunicações, e quando exceda 500.000tS pelo das Finanças.
CAPÍTULO III

Concessões de linhas
I - Pedidos de ooncessão

Art. 25.0 É permitido a qualquer individuo ou emprêsa requerer a concessão de caminhos de ferro de interêsse geral, ainda que não estejam classificados, cuja
construção ou exploração não seja reservada pelo Estado
para determinado fim.
§ único. Os caminhos de ferro de interêsse particular
só podem ser requeridos pelos proprietários dos estabelecimentos industriais, comerciais ou agrícolas que são
destinados a sorvir, ou com prévio assentimento deles.
Art. 26.0 Os pedidos de concessão devem ser acompanhados da indicação do traçado sobre a carta corográfica e de uma memória justificativa, indicando as condições técnicas de construção e exploração, o tráfego a
que é destinada a linha e se abrange o serviço público
de transportes ou se {>, apenas serventia dum estabelecimento industrial, comercial ou agrícola.
Art. 27.° Nenhum pedido de concessão pode ter seguimento sem o depósito prévio de 10.0008 na Caixa Geral de Depósitos à ordem da Direcção Geral de Caminhos de Ferro.
'
.
Art. 28.0 As emprêsas que de futuro venham a constituir-se para construir ou explorar caminhos de ferro
serão obrigatoriamtmte portuguosas ou nacionalizadas
tendo a sua sede social em território português.
§ 1.0 Os pr4?sidentos e pelo monos dois terços dos vogais do conselho de administração das referidas emprêsas serão obrigatoriamente portugueses, devendo ter
igual nacionalidade os sons directores, sub-directores
ou gerentes.
§ 2.0 As referidas emprêsas não poderão ter quaisquer organismos lidministrativos dirigentes com sede no
estrungeiro ou' constituídos por uma maioria de súbditos
estrangeiros.
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Art. 29.0 O Govõrno, logo que sejam satisfeitas as
prescrições dos artigos antecedentes e quando a linha
não estiver classificada, manda proceder a verificação
da utilidade pública, nos termos do artigo 7.0, § único,
do presente decreto.
Art. 30.0 Feita a classificação, o requerente da concessão faz à sua custa os estudos da linha ou linhas pedidas, mediante prévia autorização do Govêrno, perdendo o depósito exigido no artigo 27. o se não apresentar
à aprovação, dentro do prazo previamente fixado, o projecto organizado segundo as normas que para cada caso
forem estabelecidas.
Art. 31.0 O Govêrno faz examinar, verificar e avaliar
pelas estações competentes os estudos apresentados, os
quais, sendo aprovados, ficam depositados na Direcção
Geral de Caminhos de Ferro, e constituem propriedade
do requerente da concessão, sendo-lhe restituído o depósito a que se refere o artigo 27.0
§ 1.0 Quando a linha pedida tenha de utilizar qualquer estrada no todo ou em parte será previamente ouvida a Administração Geral das Estradas e Turismo.
§ 2.0 Se os estudos apresentados não merecerem a
aprovação, será concedido ao requerente um prazo suplementar para introdução das modificações indicadas
pelo Govêrno, findo o qual, continuando o projecto a não
merecer aprovação, será retirada a autorização concedida
no artigo 30.0, perdendo o requerente o depósito a que
se refere o artigo 27. o
§ 3.° Se a linha não vier a ser concedida ao requerente, mas sim a qualquer outra entidade, esta pagar-lhe há a importância em que tiverem sido avaliados os
estudos aprovados pelo Govêrno.
Art. \ 32.0 Ü Governo, satisfeitas as prescrições dos
artigos 29.0 o 30.0, faz a classificação definitiva da linha
ou linhas requeridas e fixa as bases para a sua concesslto.
II- Vantagens asseguradas às emprésas

Art. 33.0 É concedida às emprêsas de aaminhcs de
forro já constituídas ou que vierem a coustituir- se a importação, livre de direitos alfandegários e consulares e
do imposto suplementar da lei n. o 1:368, do material fixo e
circulante preciso para a construção e exploração de
caminhos de ferro que não puder ser fabricado nos estabelecimentos industriais do País.

V Série

ORDEM DO EXERCITQ H.' 8

1025

§ 1.0 Para aquisição de quaisquer materiais a que se
refere o presente artigo serão previamente ouvidos os
industriais do País e os seus produtos sempre preferidos desde que os preços destes não excedam 10 por
cento do custo dos estrangeiros postos em portos nacionais e devidamente despachados.
§ 2.0 Para o efeito de isenção de direitos considera-se:
1.o Material fixo:
Os elementos de superstrutura, tais como carris, peças de fixação dos mesmos, aparelhos de mudança de
via, de sinais, de pesagem de veículos, de inversão de
locomotivas, guindastes fixos, condutores e apoios metálicos constitutivos da- linha de contacto, nos caminhos
de ferro electrificados, material das pontes metálicas.
2. o Material circulante:
As locomotivas, automotoras, tênderes, carruagens,
vagões, guindastes móveis, vapores, os objectos manufacturados que sejam partes componentes do material
circulante e não possam ter aplicação diferento, tais
como eixos, rodados e aros; lanternas de carruagens e
de locomotivas.
Art. 34.0 São cedidos, som encargo algum, os terrenos do Estado a ocupar por novas linhas e suas dependências.
Art. 35.0 08 contratos de concessão, constituição,
transformação ou fusão de oniprêsas, sociedades ou companhias para efeitos de concessão, ou arrendamento de
linhas e os contratos ou alvarás ou quaisquer diplomas,
ou convenções relativas a concessão, construção e exploração de linhas, são isentos de qualquer coutriburção
incluindo a do sêlo.
§ único. São igualmente isentos dos impostos os dividendos das acções de emprêsas de caminhos de ferro
durante quarenta anos, contados da constitutção das emprêsas.
.
Art. 36.0 São autorJzadas as emprêsas concessionárias
de caminhos de ferro, tanto as actualmente existentes
como as que de futuro se constituírem, a emitir, mediante
prévia auto:ização do. Govêrno, sob parecer do Conselho Superior de Caminhos de Ferro e da Direcção Geral do Comércio e Indústria, obrigações amortizáveis
no prazo máximo de quarenta anos, sem sujeição ao limite imposto pelo artigo 196.0 do Código Comercial.
Art. 37.° Qoando, à data da emissão das obrigações)
o prazo que faltar para o têrmo da concessão fOr infe-
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rior a quarenta anos, a realização da emissão fica dependente de previa autorização especial do Govêrno, a
cargo do qual ficará neste caso a correspondente anuídade depois de finda a concessão.
No caso de ser feita nova concessão, êsse encargo passará para o respectivo concessionário.
§ único. As companhias entregarão ao Ctovêrno no
fim da concessão a parte do produto da emissão não
aplicada e as obrigações em carteira relativas a emissões autorizadas nos termos do presente artigo.
Art. 38. o É autorizado o aproveitamento total ou parcial do leito das estradas para o assentamento de linhas
concedidas e muito especialmente o de certas pontes,
quando as circunstâncias o aconselhem, mediante parecer do Conselho Superior de Caminhos de Ferro e da
Administração Geral das Estradas e Turismo.
§ 1.0 No orçamento da construção deve sef tido em
conta êste aproveitamento para os efeitos de determinaçã.o do capital, nos casos em que se conceda garantia de
anuidade.
§ 2.0 É obrigatória a adopção das disposições que o
Govêrno julg-ar necessárias para evitar a poeira, sendo a
respectiva despesa repartida em partes iguais entre a
emprêsa e a Administração Geral das Estradas e Turismo, à qual
dado parti. êsse fim um subsidio pela
verba prevista no artigo 14.°, n. o 5.0
§ 3.<1 Além do encargo da conservação e reparação
da faixa ocupada a emprêsa concessionária da linha nada
tem de pagar pela ocupação da estrada, obrigando se
em compensação a transportar gratuitamente os materiais necessários para a conservação e reparação, em toda
a sua largura, do trõço de estrada utilizado.
Art 39.0 Os multiplicadores das tarifas de novas linhas podem ser aumentados em relação aos que vigoram para as outras linhas durante o período de amortização de capital, fixado no máximo de quarenta anos.
Art. 40.0 Os prazos para constituição das emprêaas,
comêço e conclusão dos trabalhos de construção e abertura à. exploração, fixados nos diplomas de concessão,
podem ser prorrogados por motivo justificado sem se
modificar 11 duração da concessão contada da data do
respectivo diploma.
Art. 41.0 Os futuros contratos de concessão devem
conter a cláusula do recurso ao juízo arbitral e os termos da sua constituição e funcionamento.
ó
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Art. 42.0 Compete às câmaras municipais dos conce
lhos atravessados pelas linhas a aquisição e entrega dos
terrenos precisos para as linhas e suas dependências,
adquiridos por elas nos termos das leis de expropriação.
§ 1.0 Ficam as mesmas câmaras autorizadas a contrair os empréfltimos precisos para a aquisição de terrenos na Caixa Geral de Depósitos, que limitará a 1 por
,
cento a respectiva comissão.
§ 2.° A mesma importância poderá ser adiantada pelo
fundo especi:ll e paga pela Câmara num prazo conven
cionado não excedente a dez anos, dovendo ser ti. respectiva' taxa igual ii. ~o desconto do Banco de Portugal
deminuída de uma um dado.
Art. 43.° Os juros das obrigações emitidas de futuro
por emprêsas para os fins previstos no presente decreto
ficam isentos de qualquer contribuição geral ou municipal durante o prazo de quarenta anos.
Art. 44.° É autorizado o Govêrno a contribuir para
as novas linhas com o material fixo e circulante, dentro
dos limites das respectivas possibilidades.
§ único. O material circulante fornecido pelo Estado
constitui propriedade do mesmo e é usufruído pela emprêsa com o encargo da sua conservação e substitutção.
Art. 45.° Todas as vantagens previstas no presente
diploma são concedidas unicamente a linhas de interêsse
geral.

.'

III_Conoessões

oom garantia de anufdade

Art. 46.° É autorizado o Govêrno a garantir, sob parecer do Conselho Superior de Caminhos de Ferro, às
linhas já classificadas, ou que o venham a ser nos termos
do presente diploma, e de leito próprio em toda ou em
parte da sua extensão:
1.0 O complemento da anuídade necessária para juro
A amortização do custo da construção,
00 prazo máximo
de cinqüenta anos, ao. jl~ro fixado no resyectivo diploma
de concessão até o limite da taxa máxima de juro dos
bilhetes do Tesouro no trimestre em que é feita a concessão;
2.0 Uma remuneração anual, não superior ao juro
anual que vigorar para os bilhetes do Tesouro, ao capital circulante que fõr atribuído à linha com aprovação
do Govêrno, l)ara ocorrer a despesas de exploração, mediante prévio parecer do Conselho Superior de Caminhos
de Ferro.
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Art. 47.0 Um têrço do complemento da anujdade, garantido na concessão de linhas, constitui encargo das
câmaras municipais dos concelhos por elas servidos, na
proporção do produto do número de quilómetros cm cada
um construidos pela soma das contribuições gerais do
Estado no mesmo.
§ único. Essa participação de encargos é paga por meio
de adicionais às contribuições gerais do Estado e fixados
nos termos do artigo 13.°, n." 5.°
Art. 48.0 O custo efectivo da construção com dedução
do custo das expropriações realizadas nos termos do artigo 42.0 é tomado para base da anutdade prevista no
artigo 46.° e tem por limite máximo a cifra global do
orçamento do projecto aprovado pelo Govêrno, compreendendo:
1.0 Os juros intercalares à taxa estipulada no artigo 46. o, n,° 1.0, correspondente à duração da construção
prevista no contrato de concessão;
2.0 A percentagem de 3 por cento do mesmo orçamento para desposas de constitutção do capital.
§ 1.0 Quando termine o prazo de amortização das
obrigações emitidas, a anuídade garantida sofre dedução
correspondente à das obrigações amortizadas.
§ 2.0 Se fõr fornecido pelo Estado o material fixo o
circulante nos termos do artigo 44.0, o respectivo valor,
com exclusão das despesas de transporte até a entrega
à empresa, é deduzido do custo da linha previsto no artigo anterior para efeitos de garantia de anuidade.
Art. 49.0 A importância das obras e aquisições complementares julgadas necessárias,
segundo projectos
aprovados pelo Govêrno, e que devam ser lançados à
conta de estabelecimento, adiciona-se ao capital representativo do custo da linha, sendo-lhe extensiva a garantia de anutdade.
Art. 50.0 A receita líquida que servo de base ao cálculo do complemento da anuidade garantida é determinada pelo encontro das receitas de exploração (tráfego e
fora do tráfego) com as respectivas desposas, devidamente verificadas umas o outras pela Direcção Geral d-e
Caminhos do Ferro.
§ único. A diferença entre a soma da anuidade e do
dividendo arbitrados no artigo 46.0 o a rocoita liquida
apurada constitui o complemento a adiantar pelo fundo
especial.
Art. 51.° Quando haja desposas extraordinárias de
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conservação ou reparação que pela sua excepcional importância não devam constituir encargos de um só exercicio é autorizada a sua divisão pelo número de exercícios que fõr proposto pelas emprêsas e aprovado pelo
Governo, ou por êste indicado.
Art. 52.0 Desde que a receita líquida determinada nos
termos do artigo 50.0 exceder a soma das importâncias
previstas no artigo 46.0, metade do excesso é destinada
ao roembõlso ao fundo especial dos complementos adiantados, e, saldados estes, dos seus juros simples, à taxa
de desconto do Banco de Portugal menos uma unidade,
que constarem da respectiva conta. A outra metade é
aplicada à melhoria das acções.
IV - Condições das conoessões

Art. 53.0 Os diplomas de concessão estabelecerão para
cada caso especial: a importância do depósito definitivo
que deve ser efectuado para se tornar efectiva a concessão; as condições em que êsse depósito pode ser
levantado; as obrigações dos concessionários para com o
Estado e correspondentes sanções; a largura da faixa
dentro da qual lhes é garantido o direito de opção em
relação às linhas paralelas à sua, cuja construção fOr
autorizada; as condições técnicas das linhas e material"
e os prazos das construções e da concessão.
§ único. As emprêsas concessionárias de outras linhas
têm a faculdade de substituir o depósito pOI' outra garantia equivalente aceite pelo Govõrno ,
Art. 54.0 Assiste ao Govêrno a faculdade de fazer eutroncar ou cruzar outras linhas em qualquer caminho de
ferro do interêsse geral concedido nos termos dêste decreto, salvas as restrições previstas no artigo .antecedente.
Art. 55.0 As linhas e o respectivo material circulante,
proporcionado em quantidade às exigências da exploração, serão entregues em bom estado ao Governo,
quando findar o pr:17.0 da concessão, mediante o pagamento ao concessionário da importância em que fõr avaliado o material circulante, com excepção do que já fõr
sua propriedado, reservando-se também o direito de
adquirir os provimentos existentes.
§ único. Na avaliação do material circulante e provimentes deverá ter-se em conta a possibilidade da sua
ntiliznção.
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Al't.56. o Nenhuma concessão do caminho de forro é'
feita por prazo indefinido, salvas as dispoeiçõeá espeeíáis
do artigo 1.0, § 3.°, relativas a caminhos de feno mineiros.
Art 57.° A d uração das concessões CJue houverem de'
ser feitasnão poderá exceder noventa anos e S{mi fixada
no diploma que a autorizar e figurará u~.s.condições do
'concurso! '\ (
§ único. O 'praza das aueessívas concéssõos a fazar'gorá fixado "do modo q ue todas as concessões terminem
na mesma data, que em princípio é fixada pelo da primoira concessão.
Ao Govêrno porém serú reservado' o direito de, em
caso de conveniência para o Estado, aumentar ou dominuir o prazo das anteriores concessõos mas do forma que
se mantenha o princípio de todas terminarem na mesma
data.

v-

Modo de fazer

RS

concessões

Art: 58.0 As concessões de- caminhos do ferro do ínterêsso geral, depois de autorízudns por diploma com
fôr.;a de lei, serão sempre feitas pelo Govêrno modiant~
concurso público, com as condições prescritas na lei respeetiva.
§ único. As Iinhas oncorporadas num grupo j~ constituído o as de interêsse particular, devidanienté élassificadas, são concedidas sem concurso.
Art. 5\).0 Quando a. concessão tenha sido prêvíarüente
requerida, será dado conhecimento ao requerente do
caderno de encargos que deve servir de base ao concurso, fieando-lhe assegurado, quando s<'ja concorrente e
a sua propcsta tenha sido admitida, o direito de opção
relativamente à proposta mais favorável apresentada no
concurso.
" Art. 60. o Para' serem admitidos a licitar deverão os
concorrentes fazer um depósito provisório de 2 II;. por'
cento da 1Dlp6rtância do orçamento aprovado para a linha
que fôr ob-jecto de> eoncurso .
. o§ único. Ao requ rente da concessão serú levado em
conta o depósito a qlle se refere o artigo 27.°, caso não
o tenha levantado, e o valor dos estudos quando ii sua
custa os haja. efectuado.
Art. 61. o A base do concurso deve ser uma única,
podendo a licitação versar sôbre a taxa da gurantía, ou
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sõbro qualquer
vantagem
ou encargo para o Estado,
fixado no decreto que ordenar o concurso.
Art. 62.0 Quando o requerente
duma concessão não
usar do direito de opção assegurado
no artigo 5{). o o
adjudicatário
pagar-lhe há a importância
dos estudos feitos o aprovados,
mediante a entrega dos mesmos.
VI - Transmissão das concessões
0

- Art. 63. As concessões
feitas a individuo ou sociedade não podem ser transferidas
por qualquer título e
forma, no todo ou em parte, ainda mesmo por arrendamento, sem prévia autorização
do Governo.
, rArt. 64.0 No caso de morto do concessionário
podem
os . seus herdeiros
devidamente
habilitados
requerer
a
transmissão
da concessão.

.

VII - Resgate das conceaàõea
Art. 65. ~ Em todos os contratos
de concessão
de
no vas linhas deve ser previsto o direito de resgate pelo
Estado ao cabo do prazo mínimo de dez anos de exploração de toda a linha.
.
Art. 66.0 O resgate
ê feito mediante uma amúduda
determinada
nos termos dos contratos vigentes, acrescida porém em cada ano que faltar para o têrmo da
concessão
de metade do aumento da receita liq nida em
relação à do último ano anterior ao resgate, por forma
que a soma das duas quantias atinja pelo menos o juro
do capital- acções à taxa do juro dos bilhetes do Tesouro, do ano corresp0Il:dento
à ~nU'idade a liquidar.
§ 1.0 Quando haja garantía de anurdado, a anuidade
de reszate não pode ser inferior à que representa
a garantidi pelo contrato de concessão.
§ 2." Quando não haja garantia de anutdado, o diploma de concessão fixará o limite abaixo do qual não pode
descer em caso alguma
ímportanein da anuidade a pagar pelo resgate.
Art. 67.° O preço da remiss1'to não compreende
o material circulante. nem o valor dos materiais de explora'ção em depósito, que serão avaliados
para ser m pagos
pelo Governo,
na ocasião de serem entregues,
pelo
:preço da avaliação.
- § único. O valor do material circulante que não seja
pertença do Estado será pago à escolha do Govêmo, em
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globo no acto do resgato,' ou em tantas prestações iguais,
adicionadas à anutdude do resgato, quantos os anos que
faltarem
para atingir o fim da concessão, tendo-se em
conta 1111 avaliação a possibilidade
da sua utilização,
VIU - Caducidade das concessões
Art.
tes:

68.

0

As

concessões

caducam

nos casos seguin-

1.0 Quando sejam excedidos, sem terem sido prorrogados, os prazos fixados nos diplomas para os estudos,
construção
e início de exploração
das linhas concedidas;
2. o Quando a exploração
da linha fõr interrompida
e
o concessionário
não provar que está habilitado para a
continuar, recomeçando-a
no prazo de dois meses;
3. o Quando,
tendo-se já dado uma interrupção
nos
termos do n." 2.°, a exploração
soja novamente interrompida, sem motivo do fõrça maior que a justifique;
4. o Quando o "concesaionãrir, não cumprir Il,S condições
estipuladas
no contrato do concessão;
5. ° Quando seja decretada a falência da emprôsa concessionária
com audição da mesma, nos termos do decreto do 9 de Novembro do 1893 e qualquer outra legislação vigente.
Art. 69.0 Nos quatro primeiros casos do artigo antecedente, o Govêrno porá em hasta pública a concessão
do caminho de ferro, pelo tempo que restar da sua duração o nas mesmas condições em que esta fora feita, na
parto aplicável,
e fará avaliar o material circulante e
provimentos
para quo o seu valor sirva de base de licitação,
Serão entregues
ao novo concessionário
não só as
obras executadas
pelo anterior como também todo o material fixo e suas dependências,
material circulante
e
provimentos.
§ 1.0 Da importância recebida' pelo Estado em virtu de
da adjudicação,
pago ao antigo concessionário
o valor
do material
circulante
e provimentos,
deduzindo-se
as
desposas quo o Estado tiver Jeito, cessando assim todos
QS direitos do referido
concessionário.
S 2,° Quando a linha estiver em exploração o Govêrno
providenciará
para que esta não seja interrompida,
correndo qualquer .despesa
que não seja coberta. pela receita por conta do concossionário.
é
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Art. 70.0 Quando não houver adjudicatário,
depois de
duas pra~as sucessivas,
com redução na segunda
dum
têrço da base de Iicitação adoptada para a primeira, o
Govêrno toma posso provisória
das obras o do todos os
materiais,
continuaudo a exploração
da linha por conta
do concessionário
na parte já aberta ao trânsito público.
Se findo o prazo de dozóito meses o mesmo concessionário
so não mostrar habilitado para continuar a construção ou
exploração,
pagando ao mesmo tempo todas as despesas
que se tiverem feito por s.u~\ conta~ entra o Govêrno
imdiatamente
na posse definitiva da linha e ele todas as
suas dependências.
§ 1.0 Se a linha estiver om construção, pertencem
ao
concessionário
os materiais
em depósito, forramentas
e
maquinismos,
dos quais poderá dispor livremento
se no
Estado não convier adquiri-los pelo preço de avaliação,
deduzindo-se porém quaisquer dívidas ao mesmo.
§ 2.0 Se a linha estiver em exploração,
pertencem-lhe
os materiais em depósito e o material circulante,
que o
Governo
poderá adquirir, no todo ou em parte,
pelo
pre~o da avaliação, se assim o julgar conveniente, deduzindo-se porém quaisquer
dívidas ao mesmo.
§ 3. o Se a linha fôr assente sõbro o leito ,duma estrada, o concessiouário
é obrigado, a levantar
a via e a
repor a ostra da em bom estado, respondendo
pelas despesas que êsses trabalhos
ocasionarem,
se o Estado não
quiser continuar a exploração.
Art. 71.° No caso de caducidade por falência, proceder-se há em harmonia
com as prescrições
do decreto
do 9 de Novembro
de 1802 e domais legislação
em
vigor.
Art. 72.0 Fica revogada a logislaeão em contrário.
Dotermina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução do presente decreto com fôrça
do lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Reparti~ões
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Pa~os do Govôrno da
República, em 17 de Junho de 1927. - ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - Adriano
da Costa Macedo=:
Mamcel Rodrigues Júnior - .I0elO Jose Sinel. de COl'desAbílio Augusto Valdês de Paesos e Sousa - Jaime Afreixo - António
l1faria de Betteneourt
Rodrigues - Júlio
César de Carvalho Teixeira - João Belo - José Alfredo
Mende« de Magalhães - Felisberto .Alves Pedrosa,
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lIinislrrio do lolerior - nirecção Geral da Segnrança Pública
Decreto n.v 13:854
'I'oruandose
necessário
introduzir
alginnas alterações
no decreto n." 13:436, de 8 de :Abril último;
Usando da faculdade que me confere 'o n." 2.° do artigo 2.0' do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Repàrtições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo
1.° O artigo 1.° do decreto com fôrça de lei
n.? 13:436, de 8 de Abril último, passa a ter a seguinte
redacção:

E aprovada
decreto
As

n.?

a seguinte alteração
12:259, de 31 de Julho

tropas
da guarda
constituídas
por:

nacional

ao artigo

9.Q do

do 1926:
republicana

são

Em Lisboa:
Um regimento de cavalaria a quatro esquadrões,
com a com posição fixada nos quadros n.0'8 6 e 7
do, citado decreto.
Dois batalhões
de infantària
com os n. os 1 e 2,
,com cinco companhias por batalhão, com 11 composição fixada nos quadros n. o. 9, 10 e 11 do
decreto citado, tendo o batalhão n. O' 1 uma. companhia com sede. em Sautaróm
o o batalhão
n,? 2 uma cómpanhíá
com sede nç Barreiro,
sendo os quadros destas duas companhias
aumentados de cinco solípedes do sela para' cadá
uma.
.
Uma socçâo de metralhádoras
pesadas com a composição fixada no quadro n, o 8 do mesmo ..decreto.
I

No Pôrto:
Um batalhão mixto com o n." 4, com quatro companhias, com a composição fixada nos quadros
S
n.O
11, 19 e 20 do citado decreto, tendo uma
das companhias
sedo em Braga, sendo o quadro que lhe diz respeito aumentado do cinco solípedes de sela, e um esquadrão
de cavalar-ia
com a composição fixada. no quadro n. O' 21 do
mesmo decreto.
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Uma secção do motralhadoras pesadas com a com})osi<;ão fixada no quadro n." 8 do decreto citado.
Em Évora:
Um batalhão mixto COm o n,b 3, com sede em
Evora, com três companhias numeradas de 1 a
3, com sedes respectivamente em Setúbal, Beja
O Évora e um esquadrão de cavalaria com Sede
provisória em Évora, tendo II sua composição
fixada. no quadro n.? 13 para o estado maior e
menor, com excepção do médico e veterlnârio,
e no quadro n: o 11 para cada uma das companhias, aumentando-se lhe cinco solípedes de seta
ptll'l\ cada uma, o no quadro 11.° 21 para. o esquadrão.
Em Coimhra:
Um batalhão de infantaria com o n. o 5, com sede
em Coimbra, com quatro companhias nUl,nerádas do 1 a 4, com sedes respectivamente em
Tomar, I ..eiria, Coimbra o Viseu, tendo a com'posiçãO fixada no quadro n. o 13 para o ostado
maior o menor, c~m excepção do médico e YGt~rinário, e no quadro n. o 11 para as companhias, aumentando-se-lhe cinco BoHp_odesdo SAla
110 quadro respeitante
à. 1.n, 2.a e 4,.a companhias e para cnâa uma delas.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as uutoridades a quem
Q conhecimento o fl."{ecuçãodo presente decreto com fôr~,a
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente corno nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Goyõrno da
República. em 30 de Junho do 1927.-i\NTÓNIO OSCAR DE
FRAGOSO
CARMONA - Adriano da Costa lvIacedo - Manuel Rodrigues Júnior-João
José Sinel de CordesAbílio Augusto Valdêe de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - Antónlo liIaria de Bettencow-t RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira-s- João Belo ~Jo8é
Alfredo Mendee de JIagalhae, - FeliSberto Alves Pedroea.
.
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Ministério do Interior - Direc~ão Geral da Segurança Pública
Deoreto

n.· 13:855

Tornando-se necesssário introduzir algumas alterações
ao decreto n. o 13:436, de 8 de Abril último;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.o A 1. companhia do batalhão n. o 5 da
guarda nacional republicana, organizada pelo artigo 1.0
do decreto desta data, e que tem a sua sede em Tomar,
será transferida para Portalegre, constituindo a 4. a companhia do batalhão n. o 3 da mesma guarda.
Art. 2.0 A 4.:1 companhia do batalhão n." 5 da guarda
nacional republicana, organizada pelo artigo LOdo citado decreto, e que tem a sua sede em Viseu, passa a
constituir a T," companhia do roferido batalhão.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com
Iõrça de lei pertencor o campram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 30 de Junho de 1927.-ANTÓNIO ÓSCAlt DE
FRAGOSO CAltMONA- Adriano da Costa Macedo - J.lfanuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesAbilto Augusto Valdê« de Passos e Sousa - Jaime Afrei:.co - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio
César de Carvalho Teixeira - Jol1o Belo - José Alfredo
Mendes de Magalht1es - Felisberto Alve.1 Pedrosa.
11

llinislério das Finanças - Direcção Gml da ConlJlbilidade Pública
Deoreto n.· 13:872

O Orçamento Geral
borado fazendo melhor
bas, cuja inclusão nas
nárias se não adaptava

do Estado para 1927-1928 foi elaarrumação de determinadas verdespesas ordinárias e extraordià natureza e classe destas des-
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pesas, e inscrevendo
todos os encargos resultantes
dos
diplomas publicados até a sua organização.
Sob {Isto critério, foram descritas como despesas extraordinárias
as dotações de carácter
perfeitamente
acidental ou de reduzida permanência
no Orçamento, tais
como: grandes
reparações
o construção
de estradas,
construção de um dique no Ribatejo,
grando reparação
da ponto do D. Luís, no Põrto, construção
de odificios
escolares, etc.
Contràriamente,
foram transportadas
para as despesas ordinárias
as verbas de melhorias
de vencimentos,
visto já não poderem considerar-so' na classe de extraordinárias, além do que, atribuindo-lhes
as leis várias aplicações, que não podem considerur-se perfeitamente
dentro
do ponto de vista para que inicialmente
foram criadas,
tudo aconselhava
a que a sua descrição nos orçamentos
correspondosse,
exactamente,
ao destino que tem de lhes
ser dado.
Esta modificação
na técnica orçamental
é de efeito
bastanto senslvel, não só porque altera profundamente
os resultados
da comparação
entre as despesas, ordínárias e extraordinúrias
fixadas para o corrente ano económico de 1927-1928 com as fixadas nos anos anteriores, mas ainda porque produz um aumento aparento, e
portanto não ofectivo, na soma das despesas orçamentais.
Conquanto
êste resultado
soja de estranhar,
tem, porém, fácil explicação.
Mostram as contas dos pagamontos
que as dotações
dos vencimentos
certos não são aproveitadas
na totalidade, em conseqüência
de: haver nos quadros vagas por
preencher;
serem concedidas licenças sem vencimentos;
haver perdas de vencimentos,
no todo ou em parto, em
várias situações de funcionários,
etc.
Aproveitando
desta circunstância,
as dotações l)al'3.
melhorias eram verbas de previsão variável,
pois que,
doscrevendo-se
em globo, fazinm-se-lhes abatimentos maiores ou menores, sem que pudessem obedecer a um princípio seguro e iusofisuiável ; quere dizer: tais reduçÕes
podiam derivar de circunstâncias
especiais ou ocasionais.
'1'11.1prática não é de aceitar. As despesas certas devem figurar nos orçamentos
conforme t\S leis determinam, não as sujeitando
a contingõncias
como aquelas
que se moncionaram
e que, num dado momento, além
do outros motivos o razões, podem determinar erros nos
orçamentos,
o que, aliàs, algumas vezes sucedeu.
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Seg u n d o os desenvolvimentos
do Orçamento
de
1926-1927, por exemplo, 118 melhorias de vencimentos
importariam em 678:4v4.16Ul:.W; a soma, porém, das
dotações consignadas nas despesas extraordinárius para
êsse fim é de 631:379.643~, o quo representa uma redução, nas inscrições orçamentais, de 47:024.518~)2G.
No Orçamento de 1927-1928 esta redução não era possível manter-se, visto que os vencimentos líquidos iudividuais se descrevem já melhorados.
:tl;ste esclarecimento ora absolutamente
necessário,
porquanto uma. parte grande do aumento que assim se
verifica no Orçamento de 192'1-1928 não se traduz em
acréscimo efectivo de despesa; os abonos de vencimentos continuam ;1 fazer-se nos termos estabelecidos, porém com algumas restrições que, pela. lei orçamental
do dito ano', lhes deverão ser introduzidas e que aindn
mais deminutrão as respectivas despesas.
Há necessidade do sabor-se quanto poderá custar realmente cada serviço público, o isto só poderá couscguir-se
dotando cada um dêles com as verbas que lhe respeitem.
Esta necessidade é tam imprescindível, para o conhecimento das condições em quo os serviços se executam,
que justifica plenamente, se outras razões não houvesse,
a modificação introduzida, ainda que dela se possa tirar,
embora com falsidade, a conclusão de quo as despesas
do Estado foram aumentadas.
E como as dotações para molhorlaspassaram da, deiilpesa extraordinária para a ordinária, claro que tinham
de as acompanhar as receitas quo se cobram para lhes
servirem de compensação, as, quais são constituídas pelos adicionais sobre o imposto do transacções, sõhro as
contríburçõcs
industrial,
predial rústica e de registo
fl
sobre o imposto pela npliccção do capitais. O produto
dêstes adicionais avaliava.secm
162:~0.OOO~. eurquanto
que para as despesas com melhori;\ll (lo voncimontos so
descreviam importâncias globais no total de 631:379.6436.
Dêste facto rosultava que as comparações entre as despesas (3 as receitas ordinárias o entro as despesas e as
receitas extrnordinárias
apresentavam, para .as primeiras, um grande excesso de receitas,
computado
em
261 :230.1581$94, e, para as segundas, exactamente o contrúrio : um grande excesso de despesas, nvaliado em
5~7:502.756§135. Por esta forma não se podia111tirar conclusões exactas dos números orçamoutais,
nom 01'<\ fácil
a adopção de medidas para debelar o deficit prcamoutal.

----~~~~~~~~-----------------------------------V Sél'ie
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Esclarecidos
estes pontos principais da organização
do Orçamento
para 1927-1928, diremos que- as desposas do Estado para êsto ano económico estão avaliadas
em 1 •• '
1.848:045.029645
das quais se consideram
ordinárias

. . .

extraordinárias
As receitas

~

.

foram avaliadas

om.

. . 1.459:377.587621

sendo :
ordmárias

oxtraordinárias .

1.421:993.021t$81
37 :384.5G5t$40

Havendo, pois, um excesso
de desposas previstas
sobro ~s receitas,...:.._-r.::-:::--::-:-,,--,-,-..,__""'...,.
avaliadas de.
. •
'

o qual se divide em:
102:528.538;,)58 nas despesas
19G:138.903~66 nas desposas

ordinárias;
extraordinárias.

J

Conquanto êste resultado dova ser deminuído da quantia acima citada do 47:000.0006, corto é nos cncontramos
em face de uma. situação orçamental que bem
pode classificar-se
bastante desfuvorável
e a que tom çle
dar-se pronto e rápido remédio, se não para a resolver
in limine, pelo menos' para a atenuar em grande
parte.
.
As despesas extraordinárias
entendemos que so devem
contrapor
rocursos extraordinários;
isto
a sua roalização tom nccessãriamonte de subordinar-se
à efectivação do operações
quo permitam
ao 'I'esouro obter receitas além das que normalmente
so arrecadam,
visto
que esta! não excedem os encargos ordinários.
As desposas ordinárias
têm de com portar-se forçosamente dentro das rocei tas ordinárias.
Todos os esforços
do Govêrno julgo, pois, que devem concentrar-se na doó

:
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fesa e aplicação dêsto salutar principio, sem o que não
será possível a regeneração
das finanças públicas.
\ Haverá,
talvez, necessidade
de dotar melhor alguns
serviços
(I de
remodelar
os vencimentos
dos funcionários, dando fi algumas categorias proventos mais harmónicos com as funções e responsabilidades
dos cargos ;
mas noste momento ti. acção do Govêrno, no meu ontender, só pode exercer-se
no sentido de reduzir as despesas orçamentais.
Há sacrifícios
que se impõem e a que todos têm de
sujeitar-se para o bem comum.
Uma das medidas
a adoptar imediatamente
é a de
não permitir
que os funcionários
e empregados
do Esta do recebam,
pelo exercício dos cargos em quo estão
providos,
e a partir de 1 de Julho do 1927, proventos
superiores
aos que estavam fixados em 30 de Junho de
1926, ainda que nos orçamentos estejam descritos outros
mais elevados.
Só depois de feita a revisão, geral dos
quadros e vencimentos,
estes deverão ser alterados.
Ainda relativamente
a pessoal recebendo por. verbas
inscritas no Orçamento,
entendemos
que não deve continuar n abonar-se integralmente
o vencimento de categoria aos que não trabalham;
isto é: aos funcionários que, estando fora dos quadros, não prestem serviço ao Estado, embora aptos para o prestar, convirá que, a começar em 1 de
Julho de 1927, aquele vencimento
soja reduzido;
a 75
por cento durante um ano ; a 50 por cento no ano imedia to; a 25 por cento nos anos seguintes. Esta providência, certamente,
há-de impedir,
no futuro, que se
repitam
factos como o ainda há pouco sucedido: ter-se
aberto um concurso, admitindo adidos, para o preenchimento de determinados
lugares vagos, em número superior a cento e cinqüenta, e os adidos que a êle concorreram serem apenas sessenta e três.
Quanto às verbas de l Material e diversas despesas D e
de « Abonos variáveis»,
na impossibilidade
de fazer orna
revisão do Orçamento em conseqüência
de terem de ser
decretados
sem demora os meios necessárlos nara a gestão do ano económico hoje iniciado, essas verbas só devem ser aplicadas até 90 por cento das respectivas
dotações. Convirá que o Governo
actue no sentido de não
serem excedidas
estas dotações, como geralmente tem
sucedido em anos anteriores,
sem respeito algum pelas
conveniências
gerais do Estado,
nem pelas disposições
da Contabilidade
Pública. Na lei orçamental
dêsto ano

1." Série
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económico proponho disposições que traduzem
êsto critério. Possivelmente
outras terão, de adoptar-se
se as
circunstâncias
a isso obrigarem.
E indispensável
a mais
rigorosa economia na utilização dos dinheiros do Estado
e é preciso que õlos sejam devidamente
aplicados.
As dívidas já conhecidas,
do anos económicos findos,
anteriores
ao de 1926-1927, atingem alguns milhares
de contos, 25:121, cm números redondos, e .odas elas
foram inscritas no Orçamento de 1927-1928 sob a designação usual de «Despesas de anos económicos findos».
Seria muito para desejar que se liquidasse, por completo,
a situação do passado,
mas, em face do desequilíbrio
verificado, não poderá satisfazer-se,
no corrente ano económico, mais que 10 por cento dessas dívidas.
Entendemos,
também, que muitas das autonomias de
que gozam vários serviços não se justificam, nem são de
a .onselhar, porque transtornam,
por vezes, todas as previsões ou todos os cálculos, que se pretendam fazer, sõbre as disponibilidades
do Estado.
Sob êste ponto de
vista, também proponho a inclusão na 10i orçamental de
disposições mandando inscrever em receita e despesa do
'I'esouro toda a aluvião de receitas e encargos que gira
fora do Orçamento.
Por último, e com o mesmo objectivo, também se propõe q ue as verbas constituindo
despesas
extruordinárias do Estado só poderão ser aplicadas com o assentimento do Ministro das Finanças, ficando expressamente
proibido
assumir com promissos ou encargos
de conta
dessas verbas antes de ser dado tal assentimento.
O efeito destas providências traduzir- se há no seguinte:
Mostram
os números orçamentais
respeitantes
a 1927-1928
que o excesso
das despesas ordinárias
sõbre as receitas
ordinárias
de números redondos
. . . 192:528.0006
:ttst0 excesso deverá ser reduzido de .•
47:000.0006
importância
que, no Orçamento
anterior,
se deduziu no global das melhorias e que,
em conseqüência da necessidade do elas se
descrevt'l'em integralmente
nos vários serviços, não é possível abater, mas q ue realmente nunca são totalmente aplicadas.
Fica, pois, aquele excesso
rectificado
é

para

------

. 145:528.0006

...
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As providências adoptadas, no que se refere a
abonos de vencimentos, para não serem superiores
aos que se faziam em 30
de Junho de 1926, devem
reduzir a despesa orçamental de . . .

25:000.000tl

A redução
de 10 por
cento nas verbas de «Material e diversas despesas)
corresponde a quantia de

16:635.0001$

A redução de 10po!' cento nas verbas de «Abonos
variáveis ~ determina uma
deminutção de despesae do

1:972.~

I

. O pagamento -ie somente
10 110rcento das despesas
de anos económicos findos
reduz os encargos orçamentais do. • • • .'.
• .•
o quo tudo soma

1.- Série

22:609.0001$
J.

•

•

.'.

•

Ter-se há, pois, o excesso das despesas
ordinárias sõbre as receitas ordinárias
reduzido a • • • • • . • • . • . .•

66:216.0006

79:312.000~

Segundo o Orçamento para 192ê-l927,
o excesso das despesas ordinárias sobre
as receitas ordinárias, depois de feitas
correcções idênticas às quo se introduziram no de 1927-1928 relativas à descrição
das recoitas e despesas, tanto ordinárias
como extraordinárias, em de • • . • • 147:368.0006
Há portanto uma demimnção no deficit
do orçamento das receltás e despesas ordinárias do Estado do • • • • • • ••

68:Q56..0005

1." Série
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So se conseguir observar, intcgralrnénte, as prcscrlcees
que proponho, estou certo de que so chegará ao resultado
previsto, e assim ter-se há dado um grande passo para o
saneamouto das finanças do Estado.
Adicionando ao deficit no orçamento ordinário, daquela maneira reduzido a. ••

79:312.000t$

a importância do deficit no orçamento
extraordinário que é, cm números redondos, de. . . . . . . . . . . . . . . 196:138.0001$

--~---

teremos um deficit total de
qU0,

comparado

1926-19:3'7

com

. . . . . . 275:450.000tS

o previsto

. . . . .

mostra um aumento de •

para
266:272.000t$
9:178.0006

Êste aumento não existiria, antes se obteria uma sensível redução, se não tivessem sido incluídas ás seguiutos principais vorbas :
Construção do Arsentll da Marinhà: importnncla necessáriu para ocorrer à primeira chamada de capital nos termos dás
bases 2.n e 3.n do decreto D.O 12:203 ..
3:8úO.OO06
Renovação do matMjt\) de submersíveis
(;-700.0006
Liquidação do débito dos Camiiihos de
Ferro do Estado - parte oxcedente à que
se descrevo em receita pelo reembolso: em
1927.1.028, do valor dos materiais quepassaram para a posso dá Companhia. dos
Caminhos de Ferro Portugueses . . . . 2~:1~5.000H
Grandes reparações de pontes . . . .
4:000.0006.
Construção de estradas de 1.:l 02.:>0 ordem - aumento sõbro a. dotação do ano
anterior
. . '. . . • . . , . . . • . 20 :200.0008
Construção
de um dique no Ribatejo
1:500.000$
Defictt. da Administração dos Correios
e Telégrafos . . • • . . . . • . • •
2:904.0006
Edifícios escolares . . . . . . . •
. 10:000.0008
70:229.0008
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Com um orçamento por tal forma desequilibrado,
como
o nosso; com serviços tam deficientemente
dotados e com
uma tam elevada sobrecarga
de funcionários
além dos
quadros, não era possível, sem medidas de extruordinária violência, obter uma redução mais apreciável,
pelo
que julgamos ter cumprido o nosso dever.
Ministério
das Finanças,
30 de Junho de 1927.O Ministro das Finanças, João José Sinel de Üordes.

Considerando
o exposto no relatório
do Ministro das
Finanças àcêrca da fixação das despesas e da avaliação
das receitas para o ano económico de 1927-1928;
Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 2G de Novembro de
192G, sob proposta dos Ministros de todas as Repartiçõcs:
Jloí por bem decretar, para valer c0lI!0 lei, o seguinte:
Artigo LOAs contributções,
impostos directos e indirectos, e os demais rendimentos
e recursos
do Estado
constantes
do mapa n ," 1 que faz parte do presente
decreto
com fôrça de lei, avaliados
na quantia
de
1.45U:377.587621, sendo 1.421:993.021;581 de receitas
ordinárias
e 37:384.565640 de receitas extraordinárias,
continuarão
a ser cobrados na gerência de 1927-19:38
em conformidade
das disposições que regulam ou vierem
a regular a respectiva
arrecadação,
aplicando-se
o seu
produto às despesas legalmente autorizadas.
Art. 2.0 São fixadas as despesas ordinárias
e extraordinárias do Estado, na metrópole, para o ano económico
de 1927-1928, na quantia de 1.848:045.0291545, sendo
as ordinárias
de 1.614:321.5G0t539 e as extraordinárias
de 233:723.469t$OG, conforme o mapa n.? 2 que faz parte
dêste decreto-lei.
Art. 3.° As despesas dos serviços autónomos
no ano
económico de 1927-1928, constantes do mapa n.? 3 que
faz l>arte do presente
decreto-lei,
são fixadas na quantia
tota do 274:849.952,)50 o à sua satisfação serão aplicadas ns receitas próprias dos mesmos serviços.
Art. 4.0 Todos os impostos, taxas, emolumentos,
propinas e ontros rendimentos
de idêntica natureza,
ainda
que por diploma especial estejam consignados
a quaisquer entidades que gozem de autonomia adminiatrativa
e
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financeira ou sej am destinados a constituir
fundos especiais para fazer face a encargos
com determinados
serviços, são entregues
no Tesouro,
independentemente
de
quaisquer disposições cm contrário, à proporção
que se
arrecadarem
e constituem rC'ndimentos gerais do Estudo
devidamente
descritos nas contas públicas
conformo as
regras li preceitos da Contabilidade
Pública,
Nos orçamentos
dos respectivos Ministérios descrever-se hão, como despesas dessas entidades
ou fundos especiais, as ímportàncias
quo forem uecessárias para ocorrer aos encargos a satisfazer durante
ano económico
a que o Orçam~nto rospeitar e ato o limite das disponibilidades das competentes
receitas.
§ 1.0 Na Direcção Geral da Contabilidade
Pública,
1." Repartição, serão abertas contas correntes às entidades ou fundos especiais a que êste artigo se refere, nas
quais se escriturarão
as importâncias
das receitas arrecadadas e as das importâncias
satisfeitas.
§ 2.0 Não ficam compreendidos
nas disposições dêste
artigo os cofres administrados
e fiscalizados pelo Conselho Superior
Judiciário,
e bem assim os dos tribunais
judiciários que não recebem receitas do Estado.
Art. 5.0 Ficam revogadas. as disposições constautos
dos artigos
1.0 e 3.° do decreto TI.O 10:562, do 14 do
Fevereiro
de 1925, quo suspendeu todas as operações
relativas à cobrança das taxas progressivas
sobre o prodnto da pesca.
Art. 6.0 As verbas quo se descreviam na despesa extraordinária.
dos orçamentos
dos diversos
Ministérios
para pagamf'nto
do melhorias aos funcionários,
emprogados o pensionistas
do Estado são distribuídas
pelos
vários serviços o acroscidas aos respectivos vencimentos,
líq uidos de imposto do rendim<.'nto e do desconto para a
Caixa de A posentações,
e às respectivas
pensões, nos
termos
ostabelecidos
à data do presento decreto-lei, devendo, q uanto aos voncimen tos dos funcionários
civis,
ofoctuar-so a sua divisão, cm venci monto de categoria e
de exercicio
na proporção
de 5/6 para o primeiro o do
l/a para o segundo,
conforme 08 m~tpas do vencimentos
constantes do Orcamonto Geral para o ano económico de
1927-1928 aprovado por este decreto.
§ 1.0 Os vencimentos
u abonar nos funcionários do
Estado, a partir de 1 de Julho do 1927 o até que soja
feita a revisão geral dos mesmos vencimentos, não poderito ser superiores
aos que estavam fixados cm 30 de

°
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Junho de 19~G, embora nos orçamentos
dos vários Ministérioa
e serviços se encontrem descritas dotações suo
porioros.
,
§ 2.° As importâncias
das cotas par<\ o Montepio Oficial continuam- sondo, para cada uma. das diferentes catcp;orias, gradunçêes
ou postos de funcionários
civis ou
militares, as que se descontavam
à data dêste decreto
nos respectivos
vencimentos,
não sofrendo portanto 11.1teração o cálculo dos quantitativos
das pensões logadas
pelos sócios.
§ 3.° Os descontos a efectuar nos vencimentos o sal
dos de empregndos
ou quaisquer servidores
do Estado
pura caixas ou fundos de socorros, auxílios o pensões,
subsidiados pelo Estado, continuam sendo os que se realizavam
anteriormente
ao presento
decreto com fõrçn
do lei.
§ 4.0 Os quantitativos
das remunerações
pelo exercício de funções públicas a que não correspondem
vencimentes do categoria e exercício continuaai 1.\ ser os quo
estavam fixados nntoriormouto
a 1 de Julho de 1926.
§ 5.° Os trabalhos
extraordinários
nas socrotarlas a
serviços do Estado,
incluindo os autónomos, só milito
oxcopcioualmente
e em decreto fundamentado
poderão
ser concodidos ' em cada ano económico e 1.\ sua rotribut<;11.0 será feita na mesma proporção
da dos trabalhos ordinários, com excepção dos serviços fabris,' que poderão
ser autorizados por despacho ministerial,
sempre que a
urgência do trabalho o exigir.
Art. 7.° Aos funcionários adidos, na disponibilidade
ou
sob qualquer outra designação fora dos quadros, e ainda
os pertencentes
a quadros
especiais,
que não estejum
exercendo funções em repartição, serviço ou dependência
do Estado, será: abonado, a partir do 1 de Julho de 1927,
somente 75 por cento dos respectivos
vencimentos
do
catogorla no primeiro ano, 50 por conto no ano imediato
o 2ó por cento nos anos subseqüentes.
§ 1.0 O disposto neste artigo não se aplica. aos funcionários que, por terem sielo julgados incapazes do SOl''viço pola respectiva junta médica, estejam aguardando
a
aposentação§ 2.0 Os funcionários
que, por virtude da supressão
do serviços ou da redução do quadros, decretada. posteriormente
à data da publicação
deste decreto,
forem
colocados nu situação de adidos porceberão : o vencimonto total do categoria, nos primeiros seís meses ; 75 por
á-
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cento dõss~ vencimento, nos seis meses imediatos; 50 por
cento do dito vencimento, no ano que fi, estes se seguir;
25 por conto nos anos subsoqüentes.
Art. 8.° Os funcionários adidos, na disponibilidade
ou
sob qualquer designação fora dos quadros, o ainda os de
qUI dres especiais, exercendo funções em repartição} ser'Viço ou dopendência do Estado, apenas receberão o vencimento de categoria
correspondente
ao cargo que desempenllil.\':nn
quando passaram
às situações indicadas
no principio
deste artigo e o vencimento de exercício
incronte àquelas funções.
Art. 9.° As pensões do aposentação
serão, de futuro,
sempre fixadas em relação 110 vencimento
de categoria
do c 1'0-0 exercido nos últimos dois anos.
b
Art. 10. ° A parte dos vencimentos descrita no Orçamento o correspondente
às melhorias DOS mesmos vencimentos
encorpol'udas
não será considerada
sempre
que, nos termos da legislação em vigor, os vencimentos
dos funcionários
de\'aro ser pagos em ouro Oll moeda
não depreciada.
'"
§ 1.0 Palas diversos MLill:stérlOS serão elaboradas tabelas, por postos ou c.ategorws de funcionários.
indicando a parte dos YenClmentos de cada um que, nos termos deste artigo, deva 801' paga. em ouro ali moeda não
depreciada.
E::;tas tab~ll.l.s, seril~ enviadas ao Ministório
das Finanças, que as iam publicar no Diártc do GovênlO.
§ 2.0 Quando haja lugar para pagamento de vencimeutos em ouro ou moeda não depreciada,
não será
abonada
ao funcionário a parte excedente às lmportâncias indicadas nas tabelas a que se refere o parágrafo
anterior.

Art. 11.° .As importâncias das diuturnidades
que competirem aos fl1nci~nários serão determinadas
pela forma
estabelecida
antenorroento
ao presente decreto com força
de lei, d vendo os Ministérios elaborar tabelas dessas
diuturnidades,
(~xpress~s em escudos, por postos ou catezorias
do funclOnúnos,
as quais seguidamente
serão
p;blicadas
no Diál'io do Gocêrno,
Art. 12.0 Ficam suspensas,
no corrente ano económico, todas as diapoaicõcs que permitem
em vários ser'iças públicos,
ainda que autónomos, 11 saída dos quadros, deixando vagns, de funcionários
para as situações
de illactividndo, disponibilidade
ou qualquer outra com
direito a receber vencimento.
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Art. 13. o Não podem ser aplicadas as verbas inscritas
na despesa extraordinária dos orçamentos dos diferentes
Ministérios para o ano económico de 1927-1928, e, conseqüentemente, não podem ser contraídos, em conta das
mesmas verbas, quaisquer compromissos ou encargos,
sem prévio assentimento do 111
inistro das Finanças, o qual
será solicitado por intermédio da Direcção Geral da
Contabilidade Pública, que seguidamente o mandará registar na competente repartição da mesma Direcção Geral.
Só depois de cumpridas estas formalidades poderá iniciar-se a utilização de toda ou de parte de qualquer das
mencionadas verbas, sendo absolutamente defeso às repartições da Direcção Geral da Contabilidade Pública
autorizarem pagamentos em contravenção do que fica estabelecido.
Se. porém, passados trinta dias após a entrada na
Direcção Geral da Contabilidade Públ.ca do pedido de
assentimento a que êste artigo se refere, não fõr dado
conhecimento da resolução ministerial, entender-se há que
o mesmo assentimento foi concedido.
§ 1.0 Ficam exceptuadas da aplicação do disposto neste
artigo as autorizações de despesa em conta das verbas
inscritas na despesa extraordinária do orçamento do Ministério do Interior para o ano económico de 1927-1928
sob as rubricas de «Subsídio às câmaras municipais para
complemento de vencimentos a funcionários administrativos» e c Vencimentos a cabos e soldados da guarda republicana que foram licenciados».
§ 2.° Incorrem na pena de demissão, em processo instaurado nos termos legais, os funcionários civis ou militares que tiverem infringido o preceito estabelecido neste
artigo.
Art. 14.° Continuam em vigor todas as disposições do
decreto-lei n." 12:794, de 10 de Dezembro de 1926, que
torna necessário o assentimento do Ministro das Finanças para se poderem negociar ou celebrar contratos de
que resultem pagamentos em moeda estruageira, ou para
se contraírem encargos liquidáveis também em moeda
estrangeira.
Art. 15.0 Os serviços que, gozando de autonomia administrativa, recebam, em conta de dotações do orçamento
do respectivo Ministério, as importâncias necessárias para
pagamento dos vencimentos dos seus funcionários não
poderão requisitar ii. repartição da Direcção Geral da
Contabilidade Pública nesse Ministério importância su-
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perior àquela de que careçam para satisfação dos vencimentos dos funcionários que estiverem na efectividade de
serviço no mês a que a requisição se referir.
Os mesmos serviços enviarão à Repartição da Contabilidade pública no respectivo Ministério, trimestralmente, até o 'dia 25 do primeiro mês do trimestre imediato, uma nota discrimina~iva da aplicação que tiverem
dado às importâncias recebidas com destino a material e
diversas despesas, devendo essas notas ser depois reme.tidas ao Ministério das Finanças (Direcção Geral da
Contabilidade pública) a fim de serem iuscrtas na primeira conta mensal das receitas e despesas do Estado a
publicar pala, mencionada Direcção .Geral.
.
Art. Hi. E expressamonte proibido contrair encargos
que excedam as dotações orçamentais, devendo os administradores ou directores dos serviços, logo que se verifique 11 insuficiência d~.;sus dotações, dar c~nhecimento
deste facto ao respectivo Ministro e comunicá-lo igualmente à Direcção Geral da Contabilidade Pública.
Para a devida fiscalização das disponibilidades das
dotações orçame~tais, ~s. ser".iços pú?licos que não gozem de antononn« administr-ativa enviarão à repartição
da Direcção Geral da <?ontabilidade Pública no respectivo Ministério, até o dia 25 de cada mõs, im pretertvelmente, as fôlhas de liqt~idação 'de material, expediente e
diversas despesas, relutivas ao mês anterior, não podendo figurar nas fôlhas de um mês despesas que não sejam respeitantes a êss(l mês.
A!'t. 17.0 Em cada Ministério ou serviço autónomo, em
que ainda não haja uma .comi'<sl1o?~ con~elho administrativo, é criada uma comlss~o administrativa, para servir no corrente ano económico, que terá a seu cargo a
aquisição, pela forma mais conveniente aos interesses do
Estado, de todo o material, expediente, mobiliário, etc.,
necoesárío às diversas repartições do 'Ministério ou serviço.
A constitUIção da comissão administrativa serA a. seguinte:
O

No Ministério:
Um presidente, um director geral nomeado pelo Ministro;
Um vogal, o director de serviços de Contabilidade
Pública;
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Um secretário, um funcionário ndido, de qualquer
serviço, requisitado pelo presidente, ou, provisoriamente, emquanto se não apresentar, um empregado do Ministério.

No serviço:
Um presidente, o administrador ou director respectivo;
Um vogal, um chefe de repartição ou funcionáriode categoria correspondente, do mesmo serviço;
Um secretário, um funcionário adido, ao qualquer
serviço, requisitado pejo presidente, ou, provisõriamente, emqnanto se são apresentar, um empregado dêsso mesmo serviço.
§ único. Pelas sobras efectivas que, depois de encerradas 88 contas do ano ecunómico, se verificarem nas.
dotações de material e diversas despesas de cadn Ministério ou serviço poderá ser mandada abonar, pelo respectivo Ministro, uma gratiâcação
aos membros da
comissão administrativa até o limite de H) por cento da.
economia realizada.
Art. 18. A importância consignada aos Hospitais Civis de Lisboa, no orçamento do Ministério do Interior
para 1927-1928, com destino a suprir a deficiência das
suas receitas, continuará sendo abonada em prestações
mensais em face de requísições enviadas à respectiva
Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública
devendo, porém, na prestação relativa no mês de Agosto,
e nas seguintes, deduzir- se, em cada uma delas, a diferença para menos que exista entre os vencimentos e
pensões liquidados no mês anterior e os duo décimos das
correspondentes
vertas
descritas no orçamento dos
mesmos hospitais aprovado para o referido ano económico.
Art. 19.0 Da verba inscrita no artigo 18.°, capítulo 5.°.
do orçamento do Ministério da. Justiça e dos Cultos com
aplicação a reforçar as dotações de material dos estabolecimentos prisionais c de protecção a menores, cm conseqüência de a população das cadeiaa o das CIUllll!I de reclusão de menores ser muito flutuante, podem efectuar-se
tranúerências, mediante despacho ministerial, para qualquer dos estabelecimentos e serviços compreendidos no
citado eapttulo 5. () e no capitulo 6.0 do mesmo orçamento.
Q
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IgualmE'nto eh verba consignado. no capítulo ü,o, artico 23,0 (transitório),
S~ poderão
efectuar transferências
'"
,
lid
cumprida
a rnesmu forma
I ac1e, para
qualquer dos ser- '
viços e e 'tnbC'lecimentos
compreendidos
no mesmo capítulo (SC'Tviços Jurlsdicionais
e Tutelares
do Menores).
Art, 20,0 E' inscrita na despesa extrnordinária
do orçamento do 1I1inisth'io do Comórcio o Comunicações
para
19'27-10:!8 n importância
de 2~D04,587Ó98 pura subsidio
à Administração
dos Correios e 'I'elégrafos,
correspondente ao deficit do orçamento da mesma Aduíinistração
no referido ano,
A importância
dêste subsídio será reduzida à medida
que forem aposentados,
pela. Caixa do Aposentnções
os
funcionários
dos Correi os e Telégrafos
presentemente
julgudos
inC'llpa~es de serviço,
pass.:_llldo, a COW:I!itllir
receita da menclOnad:1 Caixa as q uantias disponíveis do
mesmo subsidio, para o quo se fal'á a necessária inscrição no orçamento do l>finistério das Finanças.
a partir
do 1 do J ulho
Art. 21.0 São rcvogadas
do 1927 as disposições do artigo 4,° do doer to n.? 11 :054
do 1 de Setembro de 1925,
'
.Art. 22.0 Os org3ni, mos
serviços que, nos termos
do decreto n." 13:~OU, do 3.1. o 'laio do 1927, p:t~snm,
a. partir do 1 do J alho do mesmo uno, para o }. iuistério
do Interior constituem os capítulos 5.° e 6.° e artigos 34.0
a 8ü, o do orçamento do referido Ministério, com o peso
soal e dotações que constam dos mesmos capítulos e
artigos.
Art. 23.0 Fica suspensa, durante o ano económico de
1927-1928, fi execução dos decretos de 21 do Abril de
1892 8 de Aeosto d{3 10(YJ o 1) do Setembro
de 1904
,ti
d~.tl,d'l~nta~e.ntos. pela. qa.i.~a
que permitem a concossü?
Geral de Depósitos, aos funcionários CIViS e a ofíciàís do
exército e da armada.
Art, 2-1,0 O chefe de secção dos Palácios Nacionais,
da 4." Repartição (h Dircce! o Geral do. Fuzenda Pública,
receberá, como clayicul:l~'io .do P~d:icio N acional da Aj uda
e da casa,forte <lo PalúclO daS Necessidades,
a gratificação monsal de 2356, acumulável
com os seus vencimentos, e as rf'munol'n<:ões mensais oRpecinis à que se
refero o § 1.0 do (U'tioo 3,0 do decreto rI,O 11:065, do 27 de
Julho do 19::?G, são fixadas em 300~), nüo obstante o
disposto no § 4.0 do urtigo 6.1) êste deereto, não 08.1:àndo sujoitns, nem U1un nem outras as ditlposiçõcs do artigo 52.& d~ lei de 9 de SetomlJru de 1908.
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Art. 25.0 As quantias a requisitar pelos serviços dos
diferentes Ministérios de conta das dotações inscritas, no
orçamento do ano económico do 1927-1928, sob as rubricas «Material e diversas desposas» e «Abonos variáveis», não devem exceder em cada mês 90 por cento do
respectivo duodécimo.
§ único. Quando as necessidades dos serviços o impuserem, poderá fazer-se num mês o abono de quantia
superior à correspondente a um duodécimo nos termos
dêste artigo, mediante autorização prévia do Conselho de
Ministros, sob informação da repartição competente da
Direcção Geral da Contabilidade Pública.
Art. 26.0 No ano oconómico de 1927-1928 apenas se
pagará 10 por conto das verbas inscritas, no orçamento
dêste ano económico, sob a rubrica «Despesas dos anos
económicos findos».
Art. 27.0 As alterações nos vencimentos dos funcionários militares e civis da metrópole só terão aplicação
às colónias quando haja diploma especial promulgado
pela pasta das Colónias.
Art. 28.0 1!}stedecreto entra imediatamente om vigor
e revoga a Iegislaçãc em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 1 de
Julho de 1927.-ANTó
10 OSCAR DE FHAGOSO
CARl\IONA- Adriano da Gosta 'li/acedo - Manuel Rodrigues
Júnior-c-João José Sinel: de Cordes - Abtlio Au qusto
Valdês de Passos e Sou8a- Jaime .Afi·ei;x~o~Ant6nío
]'laria de Bettencourt Iiodriques - Júlio César de Üarvalho Teixeira-c-João
Belo - José Alfredo Mendes de
Maçalhãee - Felisberto Alves Pedrosa.

lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto n.O 13:882

Reconhecendo-se novamente haver ainda insuficiências
em algumas verbas do orçamento do Ministério da
Guerra para o ano económico de 1926-1927, mas oxis-
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tindo disponibilidades
noutras verbas que, por se julgarem dispensáveis,
podem ir reforçar aquelas:
0
Usando da fàculdad~ que me confere o n.? 2. do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
192G, sob proposta
dos Ministros de todas as Ropartições :
Hei por bom decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São transforit1as
dontro do orçamento do
.Ministório
da Guerra para 192G-1927
as verbas constantos do mapa junto u? presente decreto com fõrça de
lei e que dêlo faz parto intogrnnte,
Art. 2.0 A escrituração
das verbas a que se refere o
artigo anterior
far-se há nos precisos termos do referido mapa.
Art. 3.0 Fica reyogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução
do presente
decreto com
fõrça de lei pertencer
o cumpram
o façam cumprir e
guardar tam inteiramente
como nêle se contém.
Os ~linistros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, em 29 de Junho de. 1927.-ANTÓNI0
OSCAR

da Costa MacedoManuel Rodrigues .!únior- João José Sinel de Oordee-«
Abilio Augu.~to . Valc1ês. de Passos e Sousa - Jaime
Arreixo- Antónw Mana de. B?ttencow·t Rodl'iguesJúlio César de Carvalho Teixeira=eJoõo
Belo -José
Alfredo Mendes de Jlagallzi1es- Felisberto Alves Pedrosa,

DE FnAGOSO CARMONA-Adrzano
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liui~léria da Gllma - Rtparlição da Gabinele
Deoreto n.013:901
Como está ainda na memória de todos, no dia 2 de
Fevereiro
de 1926 produziu-se
no País um movimento
sedicioso, tendo-se ostabelecido
na povoação de Almada
nlrrumus forcas revoltadas
da extinta Escola de Tiro do
A~tilharil1 do Campnnhn, juntamente
com elementos ci.vis, movimento
que só veio a ser jugulad o no dia. seguinte.
,
.
.
Consid('rando
que os tempos imedintamento
anteriores à decisiva acçno empreendida
cm 28 de Maio do 1'0ferido ano pelo exército português foram caracterizados
pela mais viva agitação, que bom demonstruva
já o desfavor com que a opinião pública encar ava os processos
então secruidos na política e na ndministraçãordo
País,
e quo o ~bsorvador
imparcial
verifica, em muitas das
manifesta"lles
dêsse dos favor , o encontrar
Iizados por
~
d'e convicções diversas; mas atraídos
o
vezes indivíduos
ou
impulsionedos
por aspirações
idênticas na mesma sinceridado e na mesma fé nos destinos da Pátria;
Considerando
que no movimento de 2 de Fevereiro do
1926 movimento
violento, que mais uma vez afligiu-a
Naçã~, O mesmo facto se pode verificar;
Considernndo
que o_ movimento de 28 do Maio t(WO
por objecto melhorar e dignificar a administração
do Estado e ao mesmo tempo, por estar enrutzada no espírito
d0 todos quo sinceramente
uõle comparticiparam.
iniciar
uma obra que viesse criar as verdadeiras
condições para
que a tranqüilidado
pública fõsse de futuro assegurada
o
livro o País em fim de tantas perturbações
como as que
têm impossibilita,do
o trabalho produtivo e constante de
que tanto necessrtam?s;
Consid('rttndo que Junto do Govêrno apareceram
desde
a primeira hora, com êle cooperando e Iutaudo na defesa
dn ord fi am('açada pelo movimento
do extrema violência quo eclodiu fim. Fevereiro
do corrente
ano, muitos
dos elementos que tinhamtido um papel mais importante
na revolta de 1926" o que domoustra que havir da parte
de muitos dos unteriorments
descontentes
a mesma convicção dtl. necossidade
do ordem e trabalho o de manntenção da paz pública;
Considerando
que logo em seguida no movimento d
28 do Maio, e num desejo de mai ràpidamente
estabe-
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lecer a concórdia
e a serenidade
dos espíritos,
foram
postos em liberdade todos os civis presos por motivo do
movimento
de Fevereiro
de 192(\, sendo os sargentos e
demais praç;as mandados, também cm liberdade, prestar
serviço em diversas unidades;
Considerando
que a situação em que se encontram todos aqueles que tomaram parte no movimento de 2 de
Fevereiro
de 192G não ó legal e que urge resolver essa
situação som quebra dos superiores princípios da justiça,
qU(\ não é incompatível
com a clemência e antes só pode
integralmente
ser feita com conhecimento
e ponderação
de todas as circnnstâncias
que rodeiam os flJ"m" -ociais,
impondo-se.
nesta oportunida.le,
aceitar como prmcípio
director o do esquecimento
total das manifestações
dolqrosas de um passado em que se multiplicaram
erros que
a Nação l)or tantas formas manifestou a funda aspiração
de corrigir o evitar;
Oonsiderando
no omtanto
quo não seria justo nem
moral abrauger nesse esquecimento
crimes como os previstos pelos artigos 93.0 o 90.0 do Oódigo de Justiça Militar, que lijão so justificam de modo algum com qualquer
falsa razão de carácter político;
l~ ntendendo a que não é conveniente para a disciplina
a permanôucia
nas fileiras dos sargentos
que no referido
movimento tomaram parte;
Usando
da faculdade que mo confere o n. o 2.0 do ar0
tigo 2. do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Reparti-

ções:
Hei por
guinte:

bem

decretar,

para

valer

como lei,

o se-

Artigo L o É concedida amnistia a todos os crimes de
carácter
politico praticados
em todo o Pais durante o
mês de Fevereiro do 1926.
§ único. Ficam excluídos desta amnistia os crimes previstos e punidos pelos artigos 93.0 e 95.0 do Código de
Justiça Militar, embora cometidos a-quando e por motivo
do movimento sedicioso que teve eclosão no dia 2 do referido mês.
Art. 2.0 Fica o Govêrno autorizado a ordenar imediatamente o licenciamento
de todos os sargentos que tomaram parte no movimento a que se refere o artigo 1.0
dêste decreto.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.

..
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Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fôrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nôle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 5 de .Julho de 1927.- ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA - Adriano da Costa Macedo=:
Manuel Rodrigues JúniorJoão José Sinel de COl'de8Abílio Augusto Valdês de .l'OSROS e Sousa - Jaime
Afreixo -- António Maria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo Mendes de Jlfagalhiies-Jielisberto
Alves Pedrosa.
Presidência da República
Deoreto

n.· 13:911

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do
artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro
de 1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Todos os' funcionários do Estado, incluindo
os dos serviços autónomos, são obrigados a desempenhar os trabalhos extraordinários
que suporiormente
lhes forem determinados.
§ único. Aos que não cumprirem o determinado neste
artigo será imposta a pena de demissão, instaurando-se
para tal fim o competente processo, nos termos do regulamento disciplinar dos funcionários civis, de 22 de
Fevereiro de 1913.
Art. 2.0 Só excepcional monte e nos termos do § 5.°
do artigo 6.° do decreto n." 13:872, de 1 de Julho de
1927, os trabalhos extraordinários poderão ser retribuidos, observando-se a tal respeito o preceituado no mesmo
parágrafo.
Art. 3.0 :&ste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga toda li. legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com Iôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tum inteiramente como nêle se contém.
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======~~========-=======~~,=-====Os Mini!:ltros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
cm 30 do Junho de 1927.--ANTÓNlO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa lJIacedoManuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de Ctn'desAbilio Augusto Valdêe de Passos e Sousa - Jaime
.Afreixo-Ant6nio
Maria de Bettencourt RodrigucsJúlio César de Carvalho 1ei:r:elra-Jodo Belo -José
Alfredo ~~lt:ndesde Magalhães -Jielisberto Alves Pedrosa.

Imistério da Guerra - Reparriçãt d~ GabiHere
Decreto

n.v 13:935

Usando da faculdade que me confere o D.O 2.° do artigo 2.° do decreto D.O 12:740, do 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
decretar:
Artigo 1.0 É o Arsenal do Exército autorizado n fornecer à comissão do monumento AOS Mortos du Guerra
do concelho do Santarém 900 quilogramas do bronze o
os trubalhos de fundição necessários paJ:a o monumento
escolhido.
.
Ar], :d.O Fica revogada a leglslação cm contrário.
O Mínistro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 13 do Julho
de lD27.-ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARl\10NA-Abllto .Augusto Valdês de Passos e Sousa.

lilÍsltrio

~l

Gae1'ra- Dimçio 40 Smiço de Admillislraçio Ilili'ar
t 1\ R 'I,artitão
Decreto n.- 13:972

Usando da faculdade que mo confere o n." 2.° do artigo 2,° do decreto n." 12:740, de 26 de No'l'ombro' de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
decretar :
Al"tigo 1,0 As disposições do artigo 8.0 do decreto
n.? 11:801 são substituldas pelas seguintes:
Artigo S. ° Os membros efectivos da direcção o
todo o pessoal malor o meuon da soeretarin do MOIltepio serão ali considerados em diligência, díspensu,
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dos de qualquer
outro serviço o ficando a todos
IlssE'gurado o regresso
aos lugares
que tinham à
data da sua nomeação. Os membros da direcção e o
delegado do conselho de a-lmiuistração da Fraternidade Militar receberão pelos Ministérios a quo pertençam os vencimentos
do grutificaçâo
q uo forem
abonados aOS militares de igual graduação) arma ou
s9rviço das unid::dos aquarteladas em Lisboa, com
oxcopcao da gru.tificaçllo de guarnição. O restante
pessoal maior ou m mor da secretaria do Montepio
continuará a receber os vencimentos :t que tiver direito pelos iI1i~istérIos a. q II~ pertencer e pel~ Mon-

tepio uma gratificação especial que será consignada
nos estatutos.

Art. 2.0 Fica revogada

a legislação cm contrário.
da Guerra assim o tenha entendido o faça
PaçOS do Governo da República, 18 de Julho

O Ministro

executar.
de Hl27.- A~TÓNIO OSCAR DE FRAGOSO
Abilio Augusto Vallês de Passos e Sousa.

CARMONA-

,Iinislério d.t Guura - ipputitá~ do Oabiaele
Decreto n.O 13:975
Usn.ndo

da faculdade

que mo confere

o n.? 2.° do ar-

tigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos l\finistrós de todas as Repartiçõcs : hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artico 1.0 E substitl\ída. pela seguinte a redacção do
artigo °G. o (trn.usitório)
do decreto n. o 12:297, de 10 de
Setembro de 1926:
Artigo G.° (transitório).
Aos actuais oficiais graduados
continual'n,o
11
ser aplicáveis
11<; disposições do decreto de 7 de Setembro de 1890 pn.ra n.
promoção :1t6 o põsto do coronel, inclusivo, ou o
último posto do seu quadro quando fÔI· inferior a
esteArt. 2.° O § único do artigo G.o (transitório)
do citado decreto n. o 12:297 passa a ter a secuinte
redaceão
;
o
•
§ único. Aos actuais
sido promovidos

nbam

oficiais que ainda não tecomo gra Iuados e Do quem
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já foi concedida opção será permitido regressar ao Ministério da Guerra se assim o declararem
no prazo de trinta,' sessenta o noventa dias, respectivamente para os oficiais residentes no continente,
ilhas adjacentes o ultramar. A falta da declaração
nos prazos indicados importa serem considerados
como tendo optado pelo serviço do Ministério onde
estiverem, não tendo mais direito a promoção.
Art. 3.° São revogados o artigo 7. ° (transitório) e o
artigo 8.° do decreto n.? 12:207.
Art. 4.° As alterações constantes do presente decreto
silo consideradas em vigor desde 10 de Setembro de
1926, data da publicação do decreto n. ° 12:297, com oxcopção dos prazos indicados no § -único do artigo 6.°,
que serão contados a partir da data da publicação dêste
decreto.
Art. 5.° Fica revogada a legislação em contrário,
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fórça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno
da República, em 23 de Julho de 1927. -ANTó~IO
ÓSCAR DE FRAGOSO
CARlIONA- Adriano da Costa Macedo - Manuel Rodrigues Júnior- Joi1o José Sinel de
Üordes- Abílio Augusto Valdêe de Passos e SousaJaime Afreixo -- António Maria de Bettencourt Rodrl
gues - Júlio César de Carvalho Teixeira - João BeloJosé Alfredo Mendes de Maqolhãee - Felisberto Alves
Pedrosa.

Presidência

d,l República

Deoreto n.· 14:103

Usando da facnldado que me confere o n.? 2.° do
artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por berq decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E dissolvido o batalhão de caçadores n." 5,
com sede em Lisboa.
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Art. 2.° Êste decreto entra imediatamente cm vigor e
reveza toda a legislação em contrário.
D~tflrmina-so portanto :J. todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencC'r o cnmprum e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 14 de Agosto de 1927. - ANTÓNIOOSCAR
DE FRAGOSO CARMONA -- Adriano da Costa Macedo=«
Jo,[anuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de Cordes-Abílio
Augusto Valdês de Passos e Sousa-Jaime
Afreixo - António Mm'ia de Bettencourt RodriguesJúlio César' de Carvalho Teixeira- João Belo -José
A~fredo Mendes de Magalhiles - Felisberto Alves Pedrosa.
.

Ministério da Guma -llel,arli~áo

do G.1binele

Decreto n.O 14:108

'rendo a prática demonstrado a necessidade de ser esclarecida e completada a doutrina constante do decreto
n." 12:Hi2, de 21 de Agosto de 1926;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artisro 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hoi por bem decretar,
guinte:

para valor como lei, o se-

Artigo 1.° O artigo 8.° do decreto n.? 12:162, de
21 de Agosto de 1926, passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 8.° A antiguidade de põsto de tenente dos oficiais das diferentes armas será contada do dia 1 de
Dezembro do ano que se obtém juntando o número
que consta do quadro seguinte ao ano em que os ditos oficiais concluíram o curso da sua arma de origem.
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Decreto de 24 de Dezembro
de 1863 (O. E. n.· 54).
Decreto de 30 de Setembro
de 1891 (O. E. n.· 29)..
Decreto de 30 de Outubro
de 1892 (O. E. n.· 29)..
Decreto de 23 de Agosto
de 1894 (O. E. n.O 19)..
Lei de 13 de Maio de 1896
(O. E. n.O 10) ....
Lei de 13 de Setembro de
1897. artigo 22.· (O. E.
D.O 12) ..
.. .
Lei de 13 de Setembro do
1897, artigos 1.· e 3.·
(O. E. n.· 12) ...
Decreto de 19 de Agosto
de 1911 (O. E. n.· 18).
Decreto do 4 de Abril de
1916 tO. E. n.O 5), decreto de 2 de Maio do
1916 (O. E. n.· 7) ..
Decreto n.· 5:787-4 U, de
10 de Maio de 1919 (O.
E. n." 16) .
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§ 1.0 Aos oficiais a quem se refere o presente artigo 8.°,
pertencendo ou tendo pertencido a qualquer dos quadros
dó serviço do estado maior, bem como aos que tenham
as condições de idoneidade para darem ingresso nos ditos quadros, é aplicado o n. o 3 nas condições do
quadro antorior ; porém o referido número será 2 quando
se tratar do oficiais tendo concluído o curso da arma de
artilharia ao abrigo do decreto de 23 de Agosto de 1894,
da lei do 13 de Maio de 1896 ou da lei de 13 de Setembro de 1927, ou ainda dos que tenham concluído o curso
de artilharia a pé ao abrigo do decreto de 19 de Agosto
de 1~1l.
§ 2.0 À antiguidade à qual se refere o presento artigo 8.° e seu § 1.0 são feitas as correcções resultantes da
subida ou descida na escala que aqueles oficiais tenham
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tido em conseqüência da aplicação de disposições legais.
A antiguidade por esta forma obtida dá ao oficial, para
todos os efeitos, a antiguidade de tenente do oficial que
lhe ficar imediatamente à direita na escala. QUl:mdo dois
ou mais oficia~s venham a ficar com a mesma antiguidade
do põsto de tenente, a diferença de antiguidade entre
êles neste caso: será regp.lada pela forma estabelecida
pela lei geral.
§ 3.0 A antiguidade à qual S9 refere o presente artigo 8.0 e seus parágrafos é aplicada para os efeitos de
promoção e para a co?-t~gem de antiguidade relativa entre
os oficiais, e substItUl, para todos os efeitos, a antiguidade estabelecida pelo § 3.0 do artigo 463.0 do decreto
de 25 de Maio de 1~11 e suas alterações posteriores. que
reorganizou o exército.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determiná-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
dé lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Miúistros de todas as repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno <J,a República em 15 de Agosto de 1927_--ANTôNIO OSCAU
DE FR~GOSO C.UUIONA Adriano da Costa MacedoManuel Rtnlrifl'Ues Júnior~o{!o
José Sinel de CórdelAbílio Augusto .Vald~,. de Piuso« e Sousa - Jaime
Afreia:o - Atttónto Marut de. B~ttencourt RodriguesJúlio César de Carval1w Teieeira _ J040 Belo _ Jo.1Alfredo Mende, de Magalh(lel - Felilberto Alves Pedrola.

1926, sob proppsta
çôes:
Hei por be:irl
guinte:
Artigo 1.° O § 2.0 do artioo 14.°ao decreto u." 12:162,
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de 1926, passa a ter a seguinte re-

dacção :

§ 2.0 Todos os oficiais, especializados ou não, que
prestem serviço na aeronáutica militar, com excepção do general director 0 daqueles nomeados para
exercer, interinamente, êSS0 cargo, serão considerados adidos aos quadros da sua arma ou serviço
de origem, ficando assim suhstituído o artigo 4.° do
decreto n." 11:297» .
Art. 2.0 A alteração constante do presento decreto é
considerada em vigor desde 21 do Agosto do 1926, data
da publicação do referido decreto n." 12:162.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fOrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir o guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêruo da República, em 16 de Agosto de 1927. -ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA - Adriano da Costa Macedo - Manuel Rodrigues Júnior-c-João José Sinel de Oordee :-.
AMUo Augusto Valdê« de Passos e Sousa -Jaim,
A:fr6ixo - AntónI:o Maria de Bettencourt Rodrigues-~
Júlio César de Carvalho Teixeira -Jo{1o Belo -- José
Alfredo Mendes de .MagalMes ___..
Felisberto Alves Pedro8a.
IlIIislério da Guerra - Repartição do Gabinele
Deoreto

n.· 14:111

Considerando a uóeossidadc,
resultante da oxperiõncia, de modificar tL doutrina da alínea b) da base 27.",
constanto do artigo 1.0 do decreto 11.° 11:856, de [) do
J1Llho do 1926 ;
Usando da faculdade que me confere o D.O !;l.o do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o segninte:
.Artigo 1.0 A alínea b) da base 27. a, constante do ar-
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tigo 1.0 do decreto n." 11:856, de 5 de Julho de 1926
passa a ter a seguinte redacção:
'
b) A promoção a primeiro sargento será feita por
concurso.
Art. 2.° Emquanto não fõr publicado O diploma necessário para execução d~ dOlltrin~ consignada na base 27. a
a que se refere o artI!S0 anterior, a promoção aos postos inferiores do oxérClt~ será feita segundo a legislação
om vigor à data da publicação do decreto n. ° 11:856, de
5 de Julho de 1926.
Art. 3. ° O presente decreto entra imediatamente em
execução e revoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fórça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêl~ se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno
da República, em 16 de Agosto de 1927. - ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - Adriano da Costa Macedo -Manuel
Rodrigues JúniorJoão José Sinel de
Cordes-Abílio
Augusto Valdêe de Paseos e Sousa-:-:
Jaime Afreiao -:- António Maria d~ 1!ettencourt Rodrigues-Júlio
Ce8ar de Cal'valho Tetxetra-Jotlo
BeloJosé Alfredo .Mendes de Magalhtles - Felisberto Alves
Pedrosa.
Ilinislério da Guerra - R~partiçáo do Gabinete
Deoreto

n.· 14:114

Considerando a necessidade de serem fixadas as normas em que deve proceder-se à. execução do disposto no
artigo 1.0 do decreto n." 14:103, de 14 do corrente;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? ~2.:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Mmlstro da Guerra: hei por bem
decretar:
Artigo 1.° É imediatamente dissolvido o batalhão de
caçadores n. o 5, em cumprimento do preceituado no artigo 1. ° do decreto n. o ~4:103, de 14 do corrente, observando-se para a sua dissolução o que vai prescrito DOS
restantes artigos do presente decreto.
Art. 2.° Na sede e quartel do batalhão de caçadores
n.? 5, e em sua súbstitutção, é imediatamente organizado
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dados, devendo a referida companhia ser dotada do armamento julgado necessário para concorrer no serviço
de guarnição da cidade de Lisboa, serviço a que a mesma
companhia será e. elusivamente dos inada.
§ 3.0 O mf\terial de vária espécie que não seja necessário ao sorviço da formação de depósito e da compa
nhia de atiradores entrará no mais curto prazo de tempo
possível nos depósitos a que aludo o n.? 1.0 do presente
artigo.
Art. 3.° Pelo governador militar de Lisboa sêrá submetida ao Ministro da Guerra, por intermédio da Repartição do Gabinete e no prazo de vinte o quatro horas, a
contar da data da publicação do presente decreto, proposta relativa à. fixação dos qu.adros em oficiais, sargentos e equiparado.s, e do efectivo em cabos, soldados e
equiparados e .amda da ~otaç' o em ~olfpe?es e armamento necessárIos ao serviço do depósito criado polo artigo 2.°, dentro da organização e serviços preceituados
no referido artigo.
Art. 4.0 Os oficiais fazendo parte da unidade dissolvida pelo artigo 1.0 ou nela prestando serviço, e bem
assim as praças qu.e oxcednm ?s quadros ou. efectivos fixados em llarmoma co~. o dispoato no artigo anterior.
terão o destino que o Ministro da Guerra determinar.
Art. 5.° Aos solipedes e material de vária espécie pertencentes à. unidade dissolvida pelo artigo 1.0 e que excedam as dotaçõos que foram fixadas para o depósito
que a substitui, nos tormos do artigo 2.°, será dado o
destino que o Ministro da G~~rra dete~minar, mediante
a indicll.<:ãodo govorn~d?r m.dltar de LIsboa à Repartição do Gabinete do ~~IDIsté1'l0d,a Guer~a, relativamente
aos solipedes e material de vária espécie nas condições
referidas.
Art. 6.0 Os s~rviços a ca~go dao secção de depósito da
unidade dhlsolv1da pelo artigo 1. passam a ser desempenhados por uma secçao, organizada
para o efeito da
secretaria do depóslto a que se refere o artiao 2.°
Art. 7.° O governador militar de Lisboa f~rh dar execução ao determinado no presente decreto.
'
Art. 8.0 O presente decreto entra imediatamente em
vigor e revoga a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do 00.'9rno da República,
17 de
Auosto de 1927. -ANTó.'10
OSCAR DE FRAGOSO CAR~f~~A-Abilio
Auçusto Valdê« de PaSS08 e Sousa.
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Portarias

Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral- 2.11 Repartição
Portaria

11,·

4:920

Convindo, para facilidade do serviço, uniformizar a
maneira de realizar o auto do concurso limitado referido
no § 2.0 do artigo l.o do decreto n. o 13:547, de 25 de
Março de 1927, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, publicar e adoptar O
modêlo do mesmo auto, já citado e previsto no mencionado decreto.
Paços do Govêrno da República, 11 de Junho de
1927.-0 Ministro da Guerra, Abílio Augusto Valdês
de Passos e Sousa.
Modêlo a que se refere o § 2.· do artigo i.·
do presente decreto
Conselho Administrativo
d .
Auto de arrematação
de
.
Aos .• , dias do mês de
de 192 ... , sendo '" horas e estando reUnido o Conselho Administrativo
acima referido, na sala
das suas sessões, no edifício de " ., na cidade de ." o achando-se
presente o ... , como chefe de '.' secção do S. P. O. M. na ...
Região Militar (ou no C. E. do G. M. L), em conformidade com o
disposto no decreto com fôrça de lei n.s 13:547, de 25 de Março de
1927, se procedeu 11arrematação snpracitarla, segundo o programa
c caderno de encargos que vão juntos a êste auto, mandando o
presidente
do Conselho Administrativo
proceder à abertura elas
propostas apresentadas
durante o prazo fixado, verificando-se que
concorreram
...
Seguidamente,
reconheceu-se
que não satisfaziam às condições
do concurso as propostas apresentadas
por.
. e verificou-se que
das restantes
e mais vantajosas para os interêsses do Estado é a
que foi apresentada por.
. na importância
de ... , o qual declarou obrigar-se por sua pessoa e bens, presentes e futuros, havidos
e por haver, e os mais bens parados dêle, para segura garantia
de todas as legítÍlllas obrigações contraídas neste acto de arrem atação acima referida e segundo os termos da sua proposta. E seguidamente se lavrou êste auto de arrematação,
que vai asainado
pelos membros do conselho, pelo dito chefe de secção, com a declaração de estar presente, e pelo arrematante,
e junto a êle vão
todas as propostas
apresentadas,
o programa do concurso, o cademo de encargos, rubricado pelo arrematante e osjornais em que
foram publicados os anúncios. E sendo-lhes lido êste auto na presença das testemunhas
... todas o acharam conforme e o vão assinar comigo ... que o subscrevi e também assmo.
(Seguem-se as assinaturas).

Paços

do Governo

da República, 11 de Junho ]0
Abílio Augusto Valdês

1927.-- O Ministro da Guerra,
de Passos e Sousa.
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3.0-Alvarás
Minislél'io do r.omércio e Comunicações - Di recção Grral das hplústrias
Scniço das substâncias cxplosi\ as
Alvará de licença

n." 198

•

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações,
aos que Gste alvará de licença virem, que, atendendo ao
quo foi repr~8entlldo por Manuel Pir~s Moreira, propriotário, residente no lugar e freguesia do Abravezes,
concelho e distrito de Visen, pedindo licença para estabelecer uma oficina destinada única e exclusivamente
a preparações pirotécnicas no sitio denominado Cemitério do mesmo lugar e freguesia de Abravezes ;
Visto a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 1916;
Visto o parecer .da comissão dos explosivos;
Oonsiderando estarom preenchidas todas I\S formalidades que as lois exigom:
.
Hei por bem coneeder ao dito Manuel Pires Moreira
a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica
nos termos do artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 2~
de Fe\'ereiro de H116, no sitio do Cemitério, freguesia
de Abravezes, concelho e distrito de Viseu, ficando
o concessionário obrigado ao disposto nos citados diplomas e às sE'guintes condições gerais e especiais:
La Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quan·
tia de 200~, importância da caução definitiva arbitrada'
2.11 a) Não poderá _f~bric~r ~óh:ora, nem mesmo a ne:
cossária para os artiffcios pírotécnícos que manufacturar'
b) Não poderá ter em depósito ou em laboração mai~
do 20 quilogramas de substancias explosivas;
c) Não poderá empregar nem ter em depósito dinamite;
3.11 Não comN:ar a laborar e funcionar sem ter permissão dada, por escrito, p 10 administrador do concelho
ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector do matorial de guerra, ou por delegado seu, a requerimento do [nterossndo ;
4.a Não ofectuar a cessão ou transforõncia sem prévia
autorizaçãO do Governo j
5." Aceitar a visita ordinária on e.-traordinárin. do
oficial de artilharia inspector, ou do seu delegado, e bem
assim a do engenheiro chefe da circunscrição dos sorvi-
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ços técnicos da indústria, permitindo-lhes que examinem
as condições da instalação, verifiquem a produção da fábrica e procedam às pesquisas que lhes forem superiormente ordenadas;
6.11 Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando às autoridades, tribunais, funcionários
~ mais pessoas a quem o conhecimento dêste alvará
competir que o cumpram e guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente como nêle 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 vai por mim assinado e selado com
o sêlo da República Portuguesa e com o de verba.
Paços do Govêrno da República, 26 de Maio de 1927.O Ministro do Comércio e Comunicações, Júlio César de
Oarnalho Teixeira.
lioistéri.

do Comércio e Comunirações - Dire~ção Geral das Indústrias
Serviço das sub8taotias explosivas

Alvará de licença n.o 202
Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações,
aos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao
que foi representado por Silvino Martins, pirotécnico,
morador no lugar da Moita, freguesia da Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém,
pedindo licença para estabelecer uma oficina pírotécníca
no sitio do Tojal da referida freguesia;
Vista a lei de 24 de Maio de 1~l02 e o decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 19.t6;
Visto o parecer da comissão dos oxplosivos ;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Silvino Martins a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica,
nos termos do artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29
de Fevereiro de 1916, no sítio do Tojal, freguesia da
Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha,' distrito
de Santarém, ficando o concessionário obrigado ao disposto nos citados diplomas e às seguintes condições gerais e especiais:
1.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia de 2OO1S, importância da caução definitiva arbitrada;
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2.a a) Não poderá fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para os artigos que manufacturar;
b) Não poderá ter em depósito ou em laboração mais
de 20 quilogramas de substâncias explosivas;
c) Não poderá empregar nem ter em depósito dinamite;
3. a Não começar a laborar e funcionar sem ter permissão dada, por escrito, pelo administrador do concelho
ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector do material de guerra, ou por delegado seu, a requerimento do interessado;
4. a Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia
autorização do Govêrno;
Ó. a Aceitar a visita ordinária ou extraordinária
do
oficial de artilharia inspector, ou do seu delegado, e bem
assim a do engenheiro chefe da circunscrição dos serviços técnicos da indústria, permitindo-lhes que examinem
as condições da instalação, verifiquem a produção da fábrica e procedam às pesquisas que lhes forem superiormente ordenadas;
6. a Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando às autoridades, t~ibunais, funcionários
e mais pessoas a quem o conhecimento dêste alvará
competir que o cumpram e guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramonte como nêle se contém.
Não pagon direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vai por mim assinado e selado com
o sNo da República Portuguesa e com o de verba.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 24 de
Junho de 1927.- O Ministro do Comércio e Comunicações, Júlio César de Carvalho Teixeira.
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4. 0_ Delerminações
Ministério da Guma - Repartição do Gabinete - ~I01ltepio dos Sargentos
de Terra e lIar
I) Balancete das "Receitas» e «Despesas» durante os meses
de Julho a Dezembro de t926
Saldo do semestre anterior:
Dinheiro em caixa.
• . .
.
Idem na Caixa Geral de Depósitos
Em bilhetes do Tesouro. . •

37~04
j31.l50~76

7~8.000~OO 929.187~80

Receita
Subsídios
Cotas ......••
Juros e descontos .
Estatutos e inscrição
Licenças
• • .
Credores
(quantias
pelas relações das
Devedores
Instalação
Melhorias.

.

54.4401~5
511.06111~

.
.

112.874153
2.4-78150
1.607~51

. . .
recebidas
a mais
cotas) .

121165
141UO
11.300100

46.404165

DespcliJu
Despesas gerais.
. . . . . . . .
Cotas (pagas ao MOIl tepio Oficial
transferência
dc sócios para êle)
Juros e descontos
.
Estatutos e inscrição.
• • . . . .
ticenças
. . • • . • . • • • . .
Credores (importâncias
restituídas
cotas recebidas a mais).
Devedores ..
Instalação.
.
Pensionistas.
Melhorias.
.

743.303$'08

1;672.490~88
. .
por
. .
. .
• •
por

G:048~15
10.809M7

61~12~
1.4õ8~70
5120
3. 254tB'04
10.606170
11.065178

1.4~4100
35.975194

81.336~97
1:591.153.&91

Saldos para 1927 :
Dinheiro em caixa.
.•....
Idem lia Caixa Geral de [)(!púsi tos
Em bilhetes du T(!souro. . . . . .

1.810~29
.
11i.343162
. 1:573.0UOI~ 1:5!Jl.153IUl
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Ministério da Guerra - Repartição do Gahinete

Nova publicação:
II) a) Que nas fôlhas de matricula e nas de vencimentos
dos oficiais que forem subscritores do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano se mencione esta circunstância, indicando o número e a cota
correspondentes:
b) Que os conselhos administrativos facilitom aos interessados o pagamento das suas cotas nos termos da alínea b) do § único do artigo 15. o do decreto n. o 10:975
de 29 de Julho do 1925;
c) Que sempre que algum subscritor do referido Cofre
que pague a cota por intermédio dum conselho administrativo deixe de o fazer, êste conselho comunique ao
Cofre êste facto, indicando, sempre que seja possível, o
conselho administrativo por onde passa a efectivar-se o
pagamento da cota;
d) Que os conselhos administrativos,
no dia em que
expedirem a nota em que dêm ordem à Agência. Militar
para pagamento de qualquer quantia ao Cofre, remetam
no mesmo Cofre as correspondentes relações miE. em
duplicado, donde constem os números dos subscritores e
o da referida nota;
e) Que a Agência Militar comunique ao Cofre a recepção das ordens de pagamento no dia imediato àquele em
que as receber. a tempo das suas importancias poderem
ser recebidas neste dia;
f) Que os conselhos administrativos que nisso tiverem
facilidade, efectuem os pagamentos directamente ao Cofre fazendo acompanhar as importâncias das respectiva~ relações m/E em duplicado, donde constem os números dos subscritores;
.1/) Que as ~nida~es, estabelecimentos, etc., cujos couselhos admimstrattvos tenham enviado ao Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano qualquer quantia para p~gamento de cotas de subscritores,
enviem à eornisaão Instaladora do me ·mo Cofre, até o
dia 26 Edo corrente mês de Novembro, rela ões em duplicado, donde constem as indicações constantes do mapa
junto.
(Circular n." 22 de 17 de Novembro do 1925).
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III) Que os autos de corpo de delito por deserção
dos oficiais demitidos nos termos da alínea b) do artigo
1.0 da lei n," 1:040, de 1920, devem ser arquivados, não
só por se achar extinta a acção penal contra êles, por
força do disposto na alínea c) do artigo 1.0 da lei n. o
1:144, de 1921:, mas também porque êsses indivíduos,
depois de demitidos de oficiais, deixaram de estar sujeitos ao foro militar.
(Circular n. o 26 de 6 do Julho de 1927).

IV) Que uma das finalidades da obra do actual govêrno consiste em obter o equilíbrio orçamental e ne ta
orientação tem de ser sacrificada a efectiva 'llo d mui.
tas despesas e adiada, a realização de outras. egundo
tal critério e pelo que diz respeito às obras militar s,
instalações telefónicas e telegráficas o aqui
de terrenos e edificios, tem de se proceder dentro das normas
da mais estrita economia, ainda que ela não permita
desde já dar aos vários serviços aqueles d s nvolvímento o eficiência propostos pelos r spectivo comando
e desejado também por mim. Mas,
ponto incontroverso que a conseguir- se, o saneamento financeiro é
facto de primacial importância para as próprias segurança o defesa nacional, que ao exército especialmente
incumbem e também logo quC' pela aplicação dos princípios do redução de despesas, que est o ndo post s
em prática e que vão acentuar-se, se obtenhs a desejada
melhoria das condições financeiras, terá chegado a ocaaiA.o oportuna de aumentar o dispêndio com o vários
serviços militares.
Pelo que diz respeito ao serviço das propri. dados e
obra militar s, especíalmeute ref rido no ta circular,
entendo também que logo qve H tejnm concluída a
obras autorizadas no ano económico, anterior e ultimada as aquisições de alguns edifícios se patentoará o cuidado que ao Govêrno o assunto tém merecido.
De facto a soma das autorizações para t(Jda~ as obra ,
aquisícões de edifícios o instalações do r da militar no
ano económico 1926-1927 excedem 14:000.000rS (catorze
milhões de escudos). Algumas verbas importantes ainda
não estilo ordenadas e rec bidas o qu em bl' v será
íção

é

1.· Série

ORDEM: DO EXtRCITO

1075

N.o 8

ultimado, indicando tal facto claramente que não são
oportunas novas autorizações de quantias elevadas.
Nesta primeira parto do ano económico corrente não
serão autorizadas obras de custo elevado cingindo-se as
autorizaç es ao reduzido duodécimo de cêrca de 200.()()M
para todo o País, não devendo portanto ser pedido pelos comandos obras que não so reportem às roparações mais urgentes o reduzidas, pondo por completo
de parto, por agora, novas construções ou adaptaç es,
mesmo com sacrifício do que se acha estabelecido na
rl'organizaçito do exército.
Para a roalizaçãc dõstes princípios conto em absoluto
com o patriotismo dos comandos e espero poder dentro
de algum tempo modificar estas directivas no sentido de
se permitir um maior desenvolvimento ii. continuação das
grandes reparações nos edifícios militares e à realização
dr s nec
árias con truçõ s para que todos os serviços
tenham a desejada e necessária eficiência.
As entidades que têm a seu cargo uperintender na
distribuição do pessoal especialmente do material e animal cumpre a rigoro a observância do que se acha determinado nesta circular, a fim de, antes de qualquer resoluçi o sôbre tais distributções,
averiguarem so se verefica a condição essencial pam a sua realização, isto é, a
existêucia do casernas, parques, ou cavalnríças, visto
que não haverá por agora novas construções.
(Circular n.? 27, de 22 de Julho do 1927).

linistério da Gnerra- t.. DirecçãoGeral- P

Repartição

V) Que para os averbamentos a fazer nas fõlhas de
matricula de registos do casamentos, filhos, divOrcios o
quai quer outros a que aludem as di posições 10.· e 11.das Instruções in ortas na 4. a parto do regulamento geral do serviço do exército sojam documentos suficientes
as cópias autêntica extraída, na unidados e mais estsbolecimentos militares, das cédulas de família criadas
pelo ti creto n.? 9:591, de 14 de Abril de 1925. Estas
cópias ficarão fazendo parte dos processos dos interessados e substituYrão as certidões ou boletim a que se
referem a citadas disposiç os.

•
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Direcção Gcral- 2. a Repartição

VI) Que se observe o disposto na Ordem. do Exército
n. ° 9, La série (p. 460), de 2 de Agosto do 1926, relativamente à aquisição de prédios rústicos ou urbanos
pelos vários organismos militares, devendo a licença do
Ministério da Guerra ser sempre solicitada por intermédio da 2." Direcção Geral.
VII) Que o decreto D,O 13:õ47, de 25 de Março de
1927 (Diário do Governo n.? 87) não revoga o disposto
no artigo 93.0 do regulamento para o serviço das inspecções de engenharia (Ordem. do Exército n.? 35), devendo porém as declarações que os conselhos administrativos porventura tenham de formular nos termos do
citado artigo ser enviadas directamente à 2.:\ Repartição da 2." Direcção Geral dêste Ministério para resolução do administrador geral do exército, ouvida previamente a Direcção da Arma de Engenharia.
(Circular n." ~:342, de 22 de Junho de 1927).

VIII) Que a rescisão de contratos de arrendamento
dos prédios militares, as intimações necessárias e os despejos de tais prédios são actos de carácter meramente
administrativo a executar pelos conselhos administrativos e não pelo Serviço das Propriedades e Obras Militares, que deverá, contudo, sempre comunicar a êsses conselhos administrativos a oportunidade das intimações
citadas.
O Serviço das Propriedades e Obras Militares intervirá, porém, quando o Ministório da Guerra, como possutdor de bens imóveis sob a sua ,administração é perturbado ou esbulhado por outrem, competindo-lhe então
intentar a competente acção de manutenção ou de restituição de posse (artigos 128.0 a 130.0 do regulamento
para o serviço das inspecções do engenharia de 1893,
Ordem. do Exército 0.° 3D), não sendo esta doutrina aplicável à rescisão de contratos por falta de cumprimentos das suas cláusulas.
(Circular n." 2:344, de 22 de Junho de 1927).

i.a Série

ORDEM DO EXERCITO

N.- 8

1071

linislério da Guerra - 2.& Direcção Geral- 5. a Repartição
IX) Que, convindo não só actualizar as gratificações
por efeito de policiamento, por fôrças do exército, das
feiras e arraiais, como também regular o seu abono,
alterando as disposições 19.& da Ordem do lJ)xé1·cito
n. o 69, de 1869, e 18. a da Ordem do Exército n. o 12,
de 1884, e bem assim a doutrina das circulares publicadas posteriormente sõbre o assunto, observe-se o seguinte:
1. o Todas as despesas extraordinárias resultantes de
fornecimento de fõrças destinadas ao policiamento de
feiras e arraiais ficarão a cargo das entidades requisitantes.
2. o As gratificações diárias, desde a saída do quartel
até o seu regresso, a abonar aos oficiais e praças que
constituem as ditas fõrças e que substituem para todos
os efeitos as ajudas de custo e vencimentos de marcha,
são as seguintes:
Apé

Subalternos • • . .
Sargentos.
. . . . .
Cabos e equiparados .
Soldados e equiparados

35600
27~00
20;$00
16"00

Aeavalo

35;500
30,$00
22,$00
18600

3.0 Além das gratificações citadas, serão também pagas pelos requisitantes as importâncias de transporte,
na ida e regresso, excesso de preço das rações de forragens, curativo e ferragem dos solípedas, iluminação,
etc.

X) Instruções para a organização das messes.
de oficiais
Artigo 1.0 As messes de oficiais organizadas pela M::tA
nutenção Militar, nos termos do artigo 30.0 do decreto
n. o 5:570, alterado pela lei n. o 1:039, são destinadas a
fornecer alimentação e alojamento, ou só alimentação, a.
todos o~ oficiais de terra e mar, e respectivas famílias,
por preços compatíveis com os seus vencimentos.
§ 1.0 São consideradas pessoas de família espõsa e
filhos menores, filhas solteiras e pais ou irmãos a cargo
ou vivendo com o oficial, e só podem ser admitidos
quando acompanhados do respectivo oficial parente, ou
êste, em documento escrito e autenticado pelo eoman-
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danto da sua unidade ou chefe de serviço, garanta êsse
grau de parentesco, uma vez que não possa acompanhar
as pessoas dê família.
§ 2.° Poderão ser também -fornecidas réfeiçõos aos
domicílios (almoços e jantares) quando não prejudiquem
o serviço interno das messes, para os quais será fornecido pelo requisitante o material próprio de condução,
Estae réfeiçõoê
constam apenas de comida cozinhada e
deverão Ser requieitudas, almaço na véspera e jantar
até as dez horas do próprio dia.
Art. 2.° O título comprovativo da identidade do oficial
para a ádmissilo nas nW8SPSserá o respectivo cartão de
identidade,
cuja upresontação
é obrigatória sempre que
fôr solicitada, dovoudo o oficial preencher o respectivo
boletim de tnscrição (modõlo A) logo após a sua chegada.
Art. 3.° Os alojamentos vagos serão proenchidos por
ordem cronológica do inscrição, tendo em atenção as seguintes prefcrõncias r
1.0 Oficiais eventualmente em trânsito;
2. o Oficiais casados;
3.° Oficiais que comam na messe e tenham maior
graduação,

§ 1.0 Qualquer oficial com alojamento na messe 136
poderá ser desalojado uma vez que peja sua conduta
não prestigie o estabelecimento ou deixo de comer na
mesma por espaço igualou superior 'ii. oito dias.
§ 2.° Os hóspedes permanentes poderão, contudo, conservar os seus direitos, como tais, desde que continuem
a pagar o alugner do quarto pela tarifa geral de aposentes, e com a faculdade de a messe, em caso de urgente
necessidade, aproveitar êsses quartos para hóspedes em
trânsito durante a 'ausência dos seus detentores e sem
direito, por lJarte destes, a indemnização.
Art. 4.° ];} absolutamente proibido, em qualquer das
instalações das messes, toda/u discussão politica ou religiosa ou de qualquer outra índole, cm coritraposicão com
as leis, e cm geral toda a crítica ou actos prejudiciais à
disciplina o à boa harmonia e camaradagem, devendo o
oficial gerente providenciar por f<h'lÍla a que llejmll integralmente cumpridas estas disposiçõell, quer intervindo
directamente, quer por intermédio dá entidade de maior
graduação que ao tempo se encontre nas instalações das
messes, ou, ,ainda, do director da l\!anutenção Militar.
Art. 5.° E igualmente proibido aos hóspedes dar
aplicaçãc diversa às mobílias existentes nos quartos, bem
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Como alterar o sistema de iluminação
dos mesmos
quartos, sendo responsáveis por quaisquer prejuízos ou
danos que possam causar.
Art. 6.0 Não é permitida a permanência de cães e
outros animais nos aposentos das mosses.
Art. 7".0 As instalações das messes só poderão ser
frequentadas por senhoras, ou indivíduos do sexo masculino dn classe civil, quando convidados e apresentados
sob a garantia moral e responsabilidade pessoal de algum dos clientes.
Esta permissão é extensiva aos convites para ntiliza~ão do quaisquer refeições.
Art. 8.0 Todas as despesas deverão ser liquidadas a
pronto o imediato pagamento; somente os hóspedes e
comensais poderão fazer os seus pagamentos mensalmente. A hospedagem o alimentação serão liquidadas em
conjunto até as quinze horas do dia primeiro do mês
seguinte, podendo em casos especiais, e por declaração
do interessado, haver uma tolerância de cinco dias após
o dia de pagamento. Quando o abandono for feito antes
do fim do mús deverá o pagamento efectuar-se no próprio dia da partida, ou no dia anterior, se esta fõr antes
das dez horas. '
Art. 9.0 Os conselhos administrativos efectuarão os
pagamentos dos débitos que porventura alguns dos ofífíciais deixarem de fazer às messes, sempre que estes
lhes sejam pedidos pelos gerentes.
Art. 10.0 O aviso de abandono da messe deve ser
dado no escritório na véspera da partida ou o mais tardar na manhã. do dia da partida, antes das 10 horas.
A falta de cumprimento desta formalidade obrigará ao
pagamento do dia inteiro. As bagagens devem ser tiradas do quarto antes do meio dia do próprio dia da saída.
Art. 11.° Os hospeees permanentes não poderão S0]'
em número superior a 50 por cento do número total dos
quartos.
§ único. Além dos hóspedes permanentes, poderá haver
hóspedes demorados, por tempo indeterminado que, sujeitando-se à tarifa geral de hospedagem, entrem com
aqueles na lotação de 50 por cento dos quartos da mess;
número máximo do quartos que poderão ser ocupados
por uns o outros, salvo determinação superior.
Art. 12.0 Salvo contrato especial, nenhum hóspede
eventual poderá demorar-se na messe mais de três mo~es consecutivos.
.
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Art. 13.0 As refeições serão normalmente servidas nas
salas para isso apropriadas, podendo os pequenos almoços serem servidos nos quartos; s6 em casos muito excepcionais e perfeitamente justificados, poderão ser servidas nos quartos as restantes refeições.
Art, 14.0 A falta de comparência a qualquer das refeições (almoço e jantar) não permitirá desconto algum
no preço da pensão, excepto quando exceda um ou mais
dias completos e consecutivos, devendo o interessado
prevenir no escritório com a devida antecedência.
Art. 15.0 Os clientes devem fazer as suas reclamações
directamente ao gerente da messe, ou por escrito no res• pectívo livro quando desejarem que a sua reclamação vá
até ao director da Manutenção Militar. O gerente da messe
tomará as devidas providências quando a reclamação fór
justa e ordenará a indemnização se a ela tiver direito o
reclamante, independentemente do procedimento disciplinar, que por acaso possa haver. O gerente da messe comunicará imediatamente ao diroctor da Manutenção Militar as reclamações que tiver recebido e as resoluções
que a Osse respeito tiver tomado. Igualmente enviará cópia das reclamações constantes do respectivo livro. Da
resolução dada às reclamações dos clientes, ser-lhos há
dado conhecimento e não se conformando OlORcom essas
resoluções caber-lhos há recurso para o Ministro da
Guerra.
Art. 16.0 Sempre que os recursos da instalação das
messes o permitam, haverá salas destinadas a leitura.
jogos o quaisquer outras distrações. As salas deverão ser
encerradas à uma hora,
Art. 17.0 São absolutamente protbidos os jogos de
azar.
Do pessoal

Art. 18.0 As messes de oficiais serão dirigidas conforme a sua lotação por um oficial superior, capitão ou
subalterno do serviço de administração militar, que terá
a designação de chefe ou gerente, podendo ser coadjuvado por um oficial adjunto) quando as conveniências do
serviço o exijam o funcionarão para todos 08 efeitos
como qualquer sucursal da Manutenção Militar.
Art. 19.0 As messes de oficiais serão administradas
por nm conselho eventual, subordinado ao conselho gerente da Manutenção Militar, e constituído pela seguinte
forma:
Presidente, o gerente da messe;
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Vogais, o oficial adjunto e um oficial delegado do Oonselho gerente da Manutenção Militar nomeado periódicamente pelo conselho da Manutenção Militar, em Lisboa,
de entre os oficiais que prestam serviço na sede e nas
outras localidades oficiais do serviço de administração
militar, prestando serviço na respectiva guarnição e que
acumularão com o serviço da unidado a isso devidamente
autorizados pelos seus comandantes; na falta de oficiais
do serviço de administração militar poderão ser nomeádos oficiais das armas que reúnam as condições indispensâveis 'ao bom desempenho do seu cargo.
§ único. O oficial adjunto, quando o houver, não receberá, pela messe, qualquer gratificação, A o oficial delegado da Manutenção Militar poderá receber uma gratificação pelo serviço que lhe compete.
Art. 20.0 Além das atributções gerais que por lei pertencem aos membros dos conselhos eventuais, o presidente do conselho eventual exercerá também as funções
de tesoureiro; o oficial adjunto as de provisor e o ofíeíal delegado do conselho gerente da Manutenção Militar
terá a seu cargo a escrita da messe.
§ único. Quando as circunstâncias o exigirem o director da Manutenção Militar poderá alterar as atribuições dos vogais especialmente designados neste artigo.
Art. 21.0 Os membros do conselho eventual são solidários em todos os actos de natureza administrativa,
quando não tenham oportunamente manifestado a sua
discordância
por declaração expressa no livro do actas.
Art. 22.0 O conselho eventual reünir.á uma vez om
cada mês até 10, para apreciar as contas do mês anterior, devendo o resultado dessa apreciação ser exarado
no livro de actas enviando o presidente em seguida cópia
da acta ao director da Manutenção Militar.
Art. 23.0 Ao gerente da messe incumbe:
1.0 Dirigir superiormente, sob as indicações da dírecção da Manutenção Militar, todos os serviços da mosso;
2. o Oumprir e fazer cumprir os regulamentos e ordens
em vigor;
)
3. o Propor ao director da Manutenção Militar a nomeação do pessoal subalterno para o serviço da messe;
4.0 Propor à direcção da Manutenção Militar tudo o
que julgar conveniente para o aperfeiçoamento do serviço;
5. o Fazer executar todas as deliberações do conselho
eventual;
6.0 Residir na messe com sua espolia;
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7. o Dirigir a escrituração da mess ;
8.0 Comunicar superiormente qualquer ocorrência que
demande providências especiais;
9.° De acôrdo com o conselho eventual, organizará
todas as tabelas de preços, horário das refeições e a sua
composição, bem como o tempo que devem estar franqueadas aos clientes as salas a serviços da messe,
submetendo-as à aprovação do consolho gerente da Manutenção Militar;
10.0 Promover a substituição do pessoal operário sempre que seja necessário, sem depender 1)ura isso de autorização superior.
Art. 24.0 .1~ da única responsabilidade do chefe ou gerente a organização e direcção de todos os serviços internos da mosso, de harmonia com as ordens recebidas
do director da Manutenção Militar.
Art. 25.0 Ao oficial subalterno adjunto íncumbo :
1.o Auxiliar o gerente em todos os serviços que lhe
estilo atribuídos, substituindo-o nos seus impedimentos ;
2.° Ter a seu cargo como provisor os livros de «Armazém», «Copa», «Despensa», ,Cave» e «Taras»! conferindo semanalmente todas as existõncins com os saldos acusados pelos mesmos registos, que escriturará ou
fará escriturar sob sua inteira rcspcnsabllidade ;
3. o Proceder à aquisição de todos os géneros necessários à messe para o Se)1regular funcionamento e sob
sua inteira responsabilidade, mas debaixo da fiscalização do conselho eventual.
Ter sob as suas ordens imediatas todo o pessoal menor da messe;
4.0 Efectuar as compras que 1)010conselho eventual
lhe sejam ordenadas;
5.0 Dar conhecimento ao gerente de todas as ocorrências que interesuem à disciplina do pessoal e boa ndministrução da messe. propondo o que julgar conveniente.
Art. 26.0 Ao oficial delegado do conselho gerente
da Manutenção Militar incumbe o encerramento mensal
da escrita e a ligação dõsso sorvíço com a contabilidade da. Manutenção Militar, recebendo para tanto as
precisas indicações do chefe da 80('<;110 de Contabilidade.
Art. 27.0 Ao conselho eventual incumbe r
1. o Assogurur li. cobrança das importâncias em débito
~ meS80:

2.° Levantar

da tesouraria

da Manutenção Militar aI:'

verbal precisas para us despesas de exploravlo;
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3.0 Entregar ao tesoureiro da Manutenção Militar as
quantias que não forem necessárias para as despesas
correntes da messe;
I
4. o Abonar ao provisor, com a devida antecedência,
as quantias necessárias para pagamento das desposas
que tenha de ofectuar ;
5. o Verificar
a logalidade dos documentos da receita
e desposa, que depois de aprovados serão, aqueles assinados o estes rubricados pelos membros do c0I1801110;
6.0 Efectuar a aquisiçãO 408 géneros, artigos e matérias primas nocess:írios, quando autorizndo pelo conselho gerente da Manutenção Militar, podendo delegar
no provisor sempre que julgue conveniente;
7. o Propor ao conselho gerente os abates à carga dos
artigos julg:vlos iucapazes.
Art. 28.0 Os membros do consl\lho eventual são pocuniàriamente e solidàriamente rcsponsá\TCis:
a) Pelas conseqüências das resoluções que tomaram,
quando seiam contrúri: s às leis, aos regulamentos ou às
disposições ou ordens em vigor, Oll às indicações feitas
pelo conselho gerente da Manutenção Militar ;
b) Pela falta de zõlo no e ame e verificação dos documentos;
c) Pela falta do cumprimento de qualquer disposição
legal ou regulamentar.
§ único. O presidente, na qualidade de tosoureiro, é
responsável pelos valores existentes em cofre e o oficial
provisor pelas quantias que lho sejam abonadas para
compras.
.
Art. 29.0 Ao gerente orá dado alojamento e alimentação à mesa da messe para si e para sua ospôsa, devendo esta coadjuvá-lo em todos os actos de eortosia e
representação, tendentes a assegurar às senhoras das famílias dos hóspedes a assistência e o confôrto moral que
podoriam esperar cm casa de família,
§ único. A nlimcntncão SNÚ igual à detf'rmillllda para
os hóspodoa, tendo direito a três rofoiçõe» diúrias (pequeno almôço, almoço e jantar) e uma garrafa de vinho
de consumo a cada refeição (almoço e jantar) 'para si
e para sua spôsa.
Art. 30.0 O adjunto tom direito para si exclusivamente a receber alimentação nas mesmas condições estipuladas l,ara o gel' nto com direito a uma garrafa de
vinho comum para 15 duas rofoições (ulmôço e jantar).
~t 81.0 O l'eaaoal menor, eDlIS~rviço na messe, toJ.".Q
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direito à alimentação e ao ordenado que lhe fôr estipulado conforme a tabela) e a alojamento só aquele que a
gerência achar indispensável.
Art. 32.0 A alimentação diária do pessoal menor constará de três refeições:
Primeira refeição - café ou chá e pão;
Segunda refeição - sopa, um prato, 01,25 de vinho
e pão;
Tercira refeição - sopa, um prato, 0\25 de vinho e
pão.
§ 1.0 A alimentação do pessoal será especialmente
cozinhada para êle, podendo porém, utilizar-se, quando
tal convenha, de algum prato servido aos hóspedes.
A quantidade de vinho a que o mesmo tem direito •
será determinada pelo costume da localidade em quo
funciona a messe e dentro do razoável.
§ 2.° As horas de refeição do pessoal serão determinadas pela exigência do serviço, mas de forma que todo
õle faça as suas refeições em conjunto ou em duas mesas a horas diferentes.
Art. 33.0 O ordenado do pessoal menor será fixado
pelo chefe ou gerente, de acõrdo com o conselho eventual, que submeterá à aprovação do conselho gerente
da manutenção militar.
§ 1.0 A messe Iançará uma percentagem sõbre a totalidade das contas dos hóspedes ou comensais, destinada
a gorgetas dos criados ; essa percentagem será variável
e deminuírá proporcionalmente com o aumento da conta.
§ 2.0 A percentagem será estabelecida pelo conselho
eventual da messe que determinará a sua divisão proporcional pelos criados de mesa, criados de quarto e
porteiros devidamente agrupados para êsse fim.
Art. 34.0 O pessoal menor será o estritamento necessário para o bom funcionamento da messe e terá os seguintes deveres especiais:
1.0 Empregada
de escritório (amanuense), tem por
obrigação coadjuvar todo o serviço de escrita que lhe fõr
determinado.
2.0 Ecónoma-:Êste
cargo só será preenchido na messe
de Lisboa e se tal fôr julgado indispensável.
As suas funções são: sob as ordens do adjunto,
quando o haja, superíontender directamente sôbre todo o
pessoal menor e ter a seu cargo a rouparia, dispensa,
arrecadações, fiscalização de todo o serviço de copa
e cozinha, assistir à distributção das refeições aos domi-
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cílios, dirigir e fiscalizar a limpeza geral de todas as dependências, promover a distribuíção dos quartos pelos
hóspedes conforme as indicações da gerência.
3. o Pessoal da mesa- O serviço de mesa será dirigido pelo chefe de criados de mesa, que tem directamente subordinados os criados de mesa. Ao chefe de
mesa compete a direcção de todo o serviço das salas
de jantar; distribuição das mesas pelos criados; indicar
o local que os hóspedes ou comensais devem ocupar nas
mesas; vigiar a forma como o serviço é executado pelos
seus subordinados, obrigando-os ao máximo respeito e
consideraç-ão para com os hóspedes e comensais; ter à
su~ responsabilidade
uma dotação certa de vinhos,
águas minerais e licores para servir aos hóspedes, mediante requisições feitas por estes, e que venha directamente da cave; tomar conta de todos os extraordinários pedidos para as mesas, preenchendo os talões de
requisiç-ão m/A para a copa e cozinha. É o primeiro
responsável por todos os haveres existentes e em serviço na sala ou salas destinadas às refeições, e pela
limpeza e asseio das mesmas, a qual é executada pelos
respectivos criados.
Aos criados de mesa compete:
A execução de todos os serviços que pelo chefe lhes
forem determinados e concernentes às salas de jantar.
Têm por obrigação ser atenciosos para com os hóspedes, atendendo prontamente aos pedidos dos mesmos;
requisitar ao chefe da mesa todos os extraordinários que
o hóspede deseje; dar conta ao chefe de todos os extraordinários feitos pelos hóspedes. São responsáveis.
perante o chefe da mesa, pelo material existente e em
serviço nas salas de jantar.
O número de criados será de um por cada sete mesas
de quatro lugares, além de chefe da mesa.
:mste pessoal folga fora das horas de serviço. Diáriamente será escalado um criado que ficará em serviço
permanente, até terminada a refeição do jantar.
4. o Pessoal de copa: Todo o serviço de copa é feito
sob a responsabilidade do copeiro, que terá a coadjuvá-lo o pessoal necessário segundo as exigências do serviço.
O copeiro
directamente responsável por todos os haveres existentes na copa e tem por obrigação:
Confecção de chá, café, leite, cacau, pequenos almoços, etc., limpeza de talheres, lavagem de vidros e louça
de mesa, oxcepto travessas, que serlo directamente laé
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vadas na cozinha. Requisitar à despensa géneros que necessitar para o consumo diário.
Ajudante de copeiro: Directamente subordinado ao
copeiro, executará. todo o serviço pelo mesmo
determinado, sendo o responsável perante o mesmo
pelos haveres existentes na copa • n.ete pessoal
folga de quinze om quinze dias.
0.0 Criadas de quarto: O seu número sorá de um por
cada grupo de 17 quartos, com um auxiliar por cada
duas criadas, o tratam da limpeza dos quartos que lhes
são distribuídos, devendo estacionar em local que lhes
permita comparecer prontamente às chamadas dos mesmos. São responsáveis pelas cargas dos quartos, devendo comunicar imediatamente sempre que algum dos
objectos seja deteriorado ou boja desaparecido. Êste
pessoal folga de quinze em quinze dias.
Diariamente sor{\ escalada uma criada de serviço permaneme até zero horas e trinta minutos.
6.0 Lavadeiras: O seu número será determinado pelas
exigências do serviço mas não serão mais do que uma
por cada grupo do 17 quarros e 10 mesas da sala de
jantar. e tratam da lavagem da roupa que lhes for distribuída, sendo responsáveis pela mesma até á sua. devolução.
~ste pessoal folga ao domingo.
7. ° Engomadeiras: O seu número será de uma por
cada grupo de 35 quartos e têm a seu cargo ti. passagem
da roupa a ferro que lhes fôr distribuída, sendo responsáveis pela mesma e pelos prejuízos que por negligência
lhes possam causar.
~ste pessoal folga aos domingos.
8.0 Serventes: Têm por obrigação executar todos 08
serviços de limpeza que lhes forem indicados, auxiliando
as lavadeiras e engomadeiras quando tal seja neeessário,
0...0 porteiro nas suas limpezas.
Folgam de quinze em quinze dias.
9.0 Pessoal do cozinha: Cozinheiro chefe: Tem à sua
responsabilidade todos os haveres e dstentes na cozinha,
bem como a direcção dos serviços exeeutados na mesma,
sendo o único reSllonsú.V(~lpela confecção da comida.
Ajudantes de cozinheiro: Directamente subordinados no cozinheiro executam o trabalho polo mesmo
determinado.
Silo l'ellpolll!lj\ 'pi!! perante I) moamo pelos ha.vl;lr II
~tin~8

n.. cO~""
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de cozinha folga semanalmente.
10.0 Porteiros: Serão dois: um de dia e outro de noite, que acumulará com as funções de guarda da noite e
tem à sua responsabilidade aoentrada do edifício e escadaria central; fiscalizará todo o movimento da casa, não
permitindo a entrada senão a pessoas cuja idoneidade
reeouheça ; fiscalizará a saída do pessoal em serviço;
registará em livro próprio sempre que seja admitido um
hóspede ou comensal, bom como a saída, recebendo para
isso do escritório as indicações necessárias. Só permitirá
o acesso pela escada centi ul a pessoas decentemente vestidas, devendo o movimento de criados fazer-se pela escada de serviço. Deverá guardar, durante o prazo máximo de oito dias, toda a correspondência dirigida aos
clientes que tenham abandonado a messe; findo êste prazo
e não havendo ordem contrária do destinatário, será esta
enviada à unidade ou estabelecimento a que o mesmo
pertença, sendo êste conhecido, ou devolvida ao correio
em caso contrário.
Executarão o serviço de limpeza da escadaria e entrada da' messe, no que serão auxiliados pelo groom,
quando o haja, ou por um servente.
11. o Groom: Tem a seu cargo o serviço que lhe fõr
especialmente determinado.
Art. 35.0 Haverá para o serviço do conselho os livros
seguintes:
Principais:
1.o Livro de actas.
2. o Diário - modêlo comercial.
3. o Razão -- idem.
4.0 Inventário e balanço -idem.
Auxiliares:
5. o Balancetes - modelo comercial.
6. o Caixa - idem.
7. o Devedores e credores - idem.
8.0 Móveis e utensílios -idem.
9. o Diário da receita - modelo especial.
10. o Diário da despesa m/G - idem.
11.0 Diário auxiliar - modelo comercial.
12. o Registo do movimento da copa - idem.
13. o Registo do movimento da despensa - idem.
14.o Registo do movimento da. cave - idem.
).ó. o Registo de hóspede. - modêlo especial,

•
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16.0 Registo de vencimentos -idem.
17.o Registo de taras - modelo comercial.
1~.0 Registo de requisições - modêlo especial.
19.0 Registo de compras efectuadas na praça
pronto pagamento - idem.

a

§ único. Além dêstes livros haverá os que forem julgados necessários para a clareza da escrituração.
Art, 36.0 Todas as dúvidas que se suscitarem sobre
a interpretação destas instruções ou quaisquer casos não
previstos devem ser resolvidos pela Direcção da Manutenção Militar sobre proposta do gerente e com a aprovação do Ministério da Guerra, se tanto fõr preciso.
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·1) Que em aditamento à. cir('ul~re. d~ 5. a Repartição
desta Direcção n." 40 e 41, de :\Iato ultimo, 50 observe
o sOp:Uiotll:
1. °.As disposições do decreto n.? 13:586. transcrito
na circular da mesma Repartição
n.? 3G, de 12 do mesmo
018 .• começam
a ter execução
em 1 de Junho do corrento, conforme o decreto n." 13:6iJ3, do 27 de ~fnio,
publicado no Diário do Gorêrno n ,? 110, 1." sério, de
:30 do citado mês.
:!.O Nu tnbeln reguladora publicada na circular n.? 41,
lá referida,
devem ser eliminados, para têrmo do compnI'a<,:ão, os vencimentos
atribuídos a «Generab , . eudo regulados os abonos concernentes
a êste põsto pelos de
«Gon<>ral com 5 anos».
:3.o O referido decreto {>. aplicável a aspirantes
a ofieiais, sargontos o eu iquiparados,
não o sendo a inválidos (' lllll tilados de guerra,
devendo
a 01\t s sor feitos
os vencimentos
em conformidade
da legislação qno lhos
é aplicável, especialmente
ao abono de melhoria, que sed,
feito em harmonia com o artigo 36.0 do decretou." 10:099,
do 17 do Setembro dI 1024 inserto na Ordem do Exército n." 11, 1.a órie, do me mo ano.
.J.

(Circular

n."

45, de 22 de Junho de 19:?7) .

..:II) Quo a tona. as unidade
e estabelecimento
militares seja recomendado
que as rolacões modelo E a enviar mensalmente
ao Montopio do Sargentos
do Terra o
::\Iar, devem ser organizadas
p los conselhos ndmini trativos, cm conformidade
com 11 determinação
V) da Ordem. do Exército n.? 11, LA sério, do ano findo, p. 719,
em rasurns
nem emenda,
e conform
o modelo '" que
o r fere a d terminação
VIII) da Ordem do Eeérsito
0.° 14, La sério, a p. 83, do me mo ano. dovondo a
rn llIa
01' o critmada
n tinta. on fi lápi8 dp tinta
nito a lápi
preto, e q u
r mes. a (1 t
documento!\
~eja frita impr torlvelmcnto
até o dia 8 do In~ .• guintf\
nqllelo a quo re poitl m, como
tá d<'t rminado na ali.
o :19) da. dett'rminnç1\o 3.a da Ordem do E.)·érdto n.O 2,
La él'i(·, tnmb m do m smo ano, LI p. 100.

Cir('u):t 0.° 6 d 2- de Junb

d

1927).
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XII]) Tendo Sua Ex." o Inspector Superior da Administração do Exército exposto quo, da falta do observância da portaria do 20 de Fevereiro de 11)13, insorta na
Ordem do Exército n." 3, do mesmo ano, resultam inconvenientes, como sejam o esgotamento de verbas orça
mentais, sem aplicação imediata, e a acumulação de saldos positivos q ue assim têm facilitado o desvio fraudulento de avultadas quantias, que se observe o cumprimento
da citada portaria, passando a ser tomadas respousabilidados pecuniárias e até mesmo disciplinares aos conselhos administrativos que infrinjam as suas disposicões o
muito principalmente as seguintes:
1.a Que as roquisiçõca mensais de fundos só poderão ser excedidas, em relação às despesas do mõs
anterior, quando na competente nota ele remessa se
justifique o aumento de despesa.
2.11 Os saldos que acusarom as contas m/B, embora
estas ainda não tenham sido verificadas, serão
abonados 011 abatidos nos saques do mês subsoqüonte, com excepção dos que se referirem ao
último mês da cada ano económico, que deverão
ser entregues conforme fõr superiormente determinado.
3.11 Que o processo dos títulos miA, para 0S efeitos
da disposição anterior, só poderá realizar- se depois de recebidas as contas m/B do mõs antecedente.
(Circular n. o 47, de 25 do Junho de 1027).

XIV) Que a todas as unidades o (I tabelecimontos
militares seja recomendado, que, quando tenham de
proceder R expedição, em caminho de forro, (ln q uni 'quer
artigos, para It f)." Roparticão desta Direcção Geral ofoctuar 0S respectivos
Iovantes, devem remeter
imcdintamente a essa Repartição as competentes senhas do remessa, ficando as entidades quo subscrovom as respcctivas requisições
rcaponsávoie
pecuuiàrinmonto
poja armazenagem que porventura haja, cm couseq üõncia da
falta de observância. da determinação acima indicada.
(Círcular

0.° 48.

de 1 de Julho do 1027).
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XV) Que, sondo froqüonte, por parte dos conselhos
administrativos, o abono do ajudas de custo a oficiais o
sarzontos quo a elas não têm diroito, o que muitas vozesoé reconhecido só passado murto tempo c quando so
torna já impossível a sua reposição, a não ser por prestações, lembra-se que os mesmos conselhos silo pecuniàriumente responsáveis pelos abonos feitos em tais condições.
(Oircular n.? 50, de 6 de Julho de 1027) .

•XVI) Que para cumprimento do disposto no n.? 4.°
da determinação 13.a da Ordem do Exército n.? 7, Ln série, de 1922, se observo, a partir de 1 de Julho do corrente ano, o seguinto:
1.° O abono de ajuda de custo por ofeito do marcha
regula-se pelo seu tempo de duração, tenha ou não sido
concluída no dia em que foi iniciada, e pelas seguintes
regras:
a) Marcha com duração inferior a 5 horas não dá direito a abono algum;
b) Marcha do duração do [) a 6 horas, inclusive, dá
direito ao abono de 50 por cento da aj uda de custo n. ° 2;
c) Marcha do mais de 6 horas até O, inclusivó, dá direito ao abono da ajuda de custo n." 2;
d) Marcha do mais de O horas até 24: dá direito ao
abono da ajuda de custo n.? 1;
e) Marcha por "ia marítima, com alimentação pl)r
bordo, não paga pelo oficial ou sargento, dá direito ao
abono da ajuda de custo 11.° 3.
No caso de regresso à. localidade de rcsidênoia oficial
no próprio dia em que se iniciou a marcha, o abono de
ajuda do custo é regulado pelas prescrições
dêsto númoro, contando-se para número de horas todo o tempo
que o oficial ou sargento se encontre fora da referida
localidade.
2.° Não dá direito ao abono de ajuda do custo, mail
apenas ao de transporto, a prestação do serviços eventuais, que devam e possam ser prestados durante as
horas de expediente normal, quando exercidos cm localidade a distância inferior a 30 quilómetros da sede da
residência oficial, para a qual se possu utilizar transporte diário do ida e regro .so por via férrea, fluvial ou
outro meio de transporte regular. Mus se, por conv _
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niência de serviço, a duração diária dõste excede cinco
horas, contadas como proscreve a parte final do númoro
antecedente,
haverá também direito, durante a sua execução, a 50 por cellt~ da aj uda de custo n. o 2, díàriamente, nos termos da alínea b), justificando-se
êste abono
com o itinerário
que fõr marcado na guia de marcha.
3.0 No abono das ajudas de custo por motivo do mudanca definitiva de residência passa a observar-se o seguinte:
(1) Logo que o militar faça a sua apresentação na unidade, ropartição
011 estabelecimento
em que foi colocado
noutra localidade,
recebo 2;) por cento da importância
total da ajuda de custo ;1 tIue u mudança definitiva lhe
dr' direito;
b) Quando o militar prove, em qualquer
ocasião, que
mudou de facto o seu domicílio para casa de habitaçãó
própria, na sede da unidade, repartição
ou estabelecimento, referida
na alínea anterior,
ou dentro de uma
zona que daquela sede não disto mais do 10 quilómetros,
receberá 01:;; restantes
75 por conto da totalidado ;
c) Não se considera, pura este efeito, como habitação
própna o quarto que lbe soja distribuído
no aquartelamonto, nem o alojamento om meS80, hotol ou pensão ;
d) O abono dos 75 por cento comprova-se com ti declaração escrita do oficial ou sargento,
confirmada
pelo
respectivo comandante
ou chefe.
4.0 Aos militares
ti quem 1'01'determiuada
residência
em localidade diferente da sede da sua residência oficial,
sem ser por motivo disciplinar
ou em conseqüência
do
cumprimento
de pena ou do seus efeitos, aplica-se o disposto no número antecedente
e suas alíneas.
5. o Aos militares
submetidos
a j ulgamonto
e01 consolbo do guprra ou em conselho superior de disciplina
e que dêlo saiam ilibados do culpa
foito o abouo do
njudas do custo como so fossem cm serviço superiorm mte determinado.
ü.o Nas guias do marcha devem SOl' marcados os itinorúrios com clareza o precisão, de modo a não oferecer
dúvidas o abono devido, indicando-se
sempre a hora do
início o da conclusão
da marcha,
o número de quilómetros percorridos
por viu ordinária o a bora da partida
e (ln. chegada dos combóios utilizados, rcssulvaudo-so na
verba do apresentação
o caso do fõrça maior quo, porventura,
tenha causado atraso na chegada do comuóio
em que o militar viaje.
ó
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7. o O abono de ajuda do custo por motivo de residência eventual passa a ter os seguintes limites:
a) Por tempo indeterminado:
1.0 No comando ou fazendo parte ele fõrça militar, ou
de j untt de recrutamento,
na prestação de provas exigidas para premo iro, no serviço de justiça ou de disciplina;
2. ° N fi freqüência de cursos e e" tágios profflss~dos na
Escola Central de Oficiais ou nas oscolas práticas
ou
técnicas das diferentes
armas, quando não haja messe
organizada;
3.° Durante o tirocínio nas escolas práticas, aos alferes q ne terminarem
os seus cursos, q uando não haja
messe organizada
e aos instrutores
diplomados mandados temporáriamente
ministrar ensino da sua especialid.a~e nas escolas práticas, técnicas ou Central de Ofiorais.
b) Até noventa dias:
No desempenho
de comissão inerente ao cargo exercido pelo oficial;
c) Até trinta dias:
Por todos os motivos diferentes dos indicados nas alíneas antecedentes.
Neste caso o desempenho da mesma
comissão, embora interrompidn por tempo inferior a ses
senta dias, não dá direito à continuação
do abono alem
do limite de trinta dias.
§ único. Se os oficiais continuarem na freqüência de
curso, findo o prazo a que se refere a primeira parte da
alínea c), deixam de receber ajuda de CUStO, passando
a ser abonados da gratificação
escolar que estiver estabelecida.
(Circulares
n.? 52, de 11, o n.? 57, de 28 do Julho
de 1927).
XVII) QUCl os vencimentos
a abonar aos oficiais e
prac;as dementes,
quer do activo, quer reformados,
cm
tratamento
em casas de saúdo 0\1 hospitais de alienados,
não podem ser ontrcguos souão ao tutor nomeado na
acção de interdição por demência. conforme as respectivas di. posições dos Código Civil e de Processo Civil;
isto do harmonia com o pare cor neste sentido, dado por
.Vf!ta- A cireular

sua puhlioaçâo.

11.·!í2 entra

em vigor

tr~s

dins

depois

rl~
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unanimidade
pela Procuradoria
Geral da República,
em
20 de Junho último,
Nestas condições,
os vencimentos
a abonar aos militares que se encontrem 'na situação acima referida 0 bom
assim todos os abonados
até ao presente e que se encontrem em depósito
deverão ser abatidos para a Fazonda Nacional, líquidos dos impostos legais e descontos
obrigatórios,
até q110 o tutor se habilito a recebê-los.
São. pois, considerados
sem efeito desdo esta data
todos 08 despachos
dados a favor do entidades qu não
estejam nas condições acima estabelecidas.
(Circular

n." 53, de 21 de Julho

Uillislério dói Guerra- 3. a Direcção Geral-

de 1927).

a.

II.

Rrparlrção

XVIII)
Que toda a correspondõneia
destinada
a esta
Direcção Geral devo ter na direcção, quer na nota, quer
no sobrescrito,
as seguintes indica ...ões :
Ministério
<la Guorra
... Repartição.

3.

II.

Dirl'e<:ão GOJ'1l1 _

Rua do Museu do artilharia
Lisboa
\ Circular

n, o 56/1, do 1 do Julho

de 1927) .

•liaistéri« da Guerra - tA Dirrqão Gml- Estado lilior do Exerflto
t. a Repartição
XIX) Que toda a correspondência
destinada
a osta
Direcção Geral deve ter na direcção. quer na nota, quer
no sobrescrito,
as seguintes indicações:
Ao Quartel-Mestre

General.

ou
Ao Sub-Director

dos Serviços do Exército.

Ministério da Guerra - 4. a Direcção
... Repartição.
Rua do Museu

do Artilharia.

.
(Circular

O

D.

O ernl.

,

1, de 1 ele Julho

de 1927).

1.. Série
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5." -Declarações
•

f

lIiuislério da Guerra - Reparlição do Gabioelt
1) Que a Companhia
do Caminhos de Ferro Portu,
gueses, Nacional,
Norte de Portugal e Vale do Vouga,
anuíram à concessão de 75 por conto do redução
nos
preços da tarifa geral aos oficiais em activo serviço, mautendo a Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses
da Beira Alta e Sociedade
Estoril aos mesmos oficiais
ti redução
de 50 por cento, que já existia.

lIiuislério di! Gumd - 3. a Direcção Geral- Estado Maiur do EtélMO
P Reparlição
II) A fim de ser uniforme (3 regular a publicação elos
assuntos
que as diferentes entidades pretendam
inserir
em Ordem do Exército, l.a. série, é vantajoso que todos
êsses assuntos
sejam remetidos,
em duplicado, por in
termódio
da Repartição
da Direcção Geral Jt.J 4.ue de
pendam.
liuislerio

da Guerra - 3. a Direc\áo Geral- Esladu llaiUr Ju Exercitu
s.a Reparliçãu

Ll I) Que são autorizadas
as unidades
e cetabeleeimeutos militare:'! a adquirir
para as suas bibliotecas,
por conta dos fundo" da instrução,
dois exemplares
do
livro Portugueses na Grande Guerra, narrativas dum
trincheiristo
na Flandres, anglÍ8tias do catiretro ; da autoria. do major de infantaria. Francisco .r osé (!ll Burros,
~u preço de 106 cada exemplar.
Os podidos poderão SOl' feitos à Direc~ão dos Servit;os
Gráficos do Exército, Rua do Poço dos Negros, 81, LU,
desta cidade .
•ibilio Augtl/jtu

Valdel1

de Pal!11011 e Sousa.

E::;tá couforme,
Pelo Cheta do Bstado Maior do Exel cíto,

,
ERRA.TAS
No decreto n." 14:362, publicado no Diário do Gov~)'no
n.? 217, de 1 do corrente, a p. H):!5, nos rogimontos de
infantaria n. os 1, 7, 8, 9, 16, 19 e 21 e nos batalhões do
caçadores n. o. 1, 2, 3, 4 e 6, onde so lê: «Buçaco», deve
ler-se ; «Bussaco s.
Nos regimentos de infantaria n.OS 1, 3, 4, 9, 10, 11,
15, 16, 17 e 21 e nos batalhões de caçadores ll.OS1, 4,
7 e 8, onde se lê: «Vitória», leía-sc : « Victoria»'.
No regimento do infantaria n.? 3, onde se lê: «primoiro», deve ler-se: «1.0 D.
No regimento do infantaria n. o 13, onde se lê: «1818»,
deve ler-se: «1918,).
No regimento do infantaria n." 18, onde se lê: «11.0»,
deve ler-se: «2.°» .
No regimento do sapadores mineiros, oudo se lê: «Giucuchy» , deye ler-so : «Givonchy».

MINISTÉRIO

DA GUERRA

3 DE OUTUBRO

ORDEM

DE 1927

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

1.o - Decretos
1I11istérío do Comércio c Comullíca~õrs - Dírec~ão Geral do En~ino
Commíal e ludustrial
Decreto n.·14:019
A instrução
industrial e comercial, se bem que longo
ainda de ter atingido no nosso Pais O nece sário desenvolvimento, tem, não obstante, progredido lenta mas sucessivamente, sobretudo. com a. publicação do decreto
n.? 5:029, de 1 de Dezembro de 1918, que veio reorganizar em moldes, novos para o tempo, este importante
ramo do ensino.
Tal desenvolvimento porém, há quo conf .ssá-lo, representado principalmonto por um aumento no número
das escolas espalhadas pelo Paí , não correspondo integralmente ao acréscimo de de pO!las que o Estado vem
fazendo de há anos II. esta parte em prol do ensino técnico.
Soja por inaduptação ao meio ou por carência de instaluçõcs apropriadas ou dos necessários npetreclmmentos, seja por uma desproporcionada distributção de verbas fixas ou doutras eventuais, provenicut s do fundo de
melhoramentos, ou ainda por uma selecção mcno criteriosa na escolha do sou pessoal docente, o corto é que
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algumas
dessas escolas não correspondem
ao fim para
que foram criadas e posam na balança do orçamentonum evidente
desiquilíbrio
em desfavor
daquelas
que,
estando
em condições adequadas
ao fim para que foram
instituídas,
vêem cerceados os meios indispensáveis
para.
o atingirem.
O problema. não é exclusivo do nosso País nem do
ramo de ensino de quo se trata: 6 de todos os países,
atinge todas as modalidades
do ensino. E não é indiferente nem será tal vez inop )ftano estudar o que para o
fim em vista têm praticado
as nações em que o ensino
técnico é modelar e até o que entro nós ultimamente
se
foz no Ministério da Instrução Pública.
A reorganização
do Conselho Superior do Ensino Industrial o Comercinl,
coaforindo- lhe certas atriburcões,
que, a ficarem como até o presente na alçada do Executivo, possrvolmonto continuariam
sofrendo dos defeitos
inerentes
à acção pessoal e política, quantas vezes até
contraditória
dos respectivos
titulares,
parece-nos
ser o
único meio vordadoir amontc eficaz do obviar fi tais inconvenientes.
Não se mingua nem desprestigia por isso
aquele poder do Estado, untes se dignifica e presta um
serviço valioso ao País, transformando
o ensino técnico
no que 010 deve ser e fazendo dõlo um autêntico valor
nacional.
Considerando
quo, como tem existido o Conselho Superior do Ensino Industrial
o Comercial,
sem regular
funcionamento,
decorrendo longos períodos sem ser convocado,
deliber ndo-se sem ::t sua interferência
sóbre
assuntos
da mais alta importância
para. o en ino, num
frisante
desprezo
pela sua miss 0, sem elementos para
bom conhecer das II cor sídad s das escolas, bem centrário à. acção que noutros paísos exercem organismo
imilaros,
não podendo assim cumpri!' os s us deveres,
eontinuando
fi ter uma função pouco m nos que inútil j
Consid rando que, a exemplo do que ültimament
fez
o Govôrno da República com o Conselho Superior do
Instrução
Pública, se torna urgente romod lar o Conselho Superior do Ensino Industrial
o Comercial, dando-lho
aquela vitalidade
flue até hoje não t ln tido o outorgando-lhe fac ildades e atribu'içõo:il que façam dele
ntídad
propulsora
e ori intadora
da nos a instrução téenica;
Usando da f euldado que mo confer
o n." 2.0 do ur0
tigo 2. do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro d

1.' Série
1926,
ções:
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sob proposta

dos Mini tros

Hei por bem decretar,

p

de todas

1111
as Reparti-

a -aI r como lei, o soguinte .

Cansel~o Superior do Efisinn Industrial e ComerciaI
CAPÍTULO T
Fins do Conselho
Artigo 1.0 O Conselho Superior
do Ensino Industria
e Comercial
funciona no Mini>;t6rio do Comércio o Comtmicaçõos, c tem por miss c o dar parecer sõbrc todos
o assuntos que BP. rolacionom com os interêssos e o d _
souvolvimonto do ensino industrial e comercial do Paí-s,
nos sons três graus, elementar, médio o superior, o que,
nos termos dêste decreto, hajam de SOl' submetidos
ao
sou estudo e apreciacüo.
§ único. O COI1-(.'1110 poderá também por sua inicintlva
propor ao GOYlll'110 qunis qner T)foYiMncias e reformas
que julgue nccessürins ou "\autajosns
aos progr s os do
mesmo ensino.
CAPiTULO II

Constit ição do Conselho
0

Superior
do Ensino Industrial
Art. 2. O Conselho
e Comercial compõe-se dos vogais ru tos a que se r fero
o § 1.0, do vogais eleitos pelas ontid ades mencionadns no
§ 2.° e do quatro \ ogais nom adas pelo ~1inistro do Comércio e Comunicações, escolhido
entre Individuallda.
dos de reconhecido
mérito e comp tõncia, residont s em
Lisboa.
§ 1.0 São vogais natos do Con olho o directores dos
seguintes estabelecimentos
d ensino:

a) Os dir dores do Instituto Sup rior Técnico de Lisboa e da Faculdade T cuica do P rto;
b) Os dir ctoros do ln titutos up riores
Comérdo Lisboa o POrto;
c) Os dir ctor s do 'ln tituto Indu trial
Comercial de Li boa e do ln tituto Indu
cial do I õrto ;
cio

do ln tituto
tri I e C mer-

1112
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d) O director da Escola Normal Superior do Ensino
Industrial e Comercial;
e) Os directores das Escolas Industriais, Comerciais,
preparatória e de Arte Aplicada de Lisboa;
f) Os directores do Instituto dos Pupilos do Exército,
do Instituto Feminino de Educação e Trabalho e da Casa
Pia de Lisboa.
§ 2.° Os vogais eleitos do Conselho são os seguintes:

a) Um professor por cada uma das especialidades
técnicas professadas no Instituto Superior Técnico e na
Faculdade Técnica do POrto, eleitos pelos conselhos escolares ou sua delegação, em reünião conjunta;
b) Um professor por cada uma das especialidades professadas nos Institutos Superiores do Comércio de Lisboa e POrto eleitos pelos respectivos conselhos escolares
ou sua delegação em reünião conjunta;
c) Dois professores das escolas industriais e de artes
e ofícios, eleitos pelos conselhos escolares, constituídos
pelos professores efectivos e agregados, um pelas escolas do norte e outro pelas do sul, excepto Lísboa ;
d) Dois professores das escolas comerciais e preparatórias, eleitos pelos conselhos escolares, constituídos pelos professores efectivos e agregados, um pelas escolas
do norte e o outro pelas do sul, excepto Lisboa;
e) Um médico escolar, delegado dos módicos escolares;
f) Um professor delegado da Escola Militar;
g) Um delegado da Associação dos Engenhoiros Civis
Portugueses e outro pelas associaçõos dos comercialistas portugueses residentes em Lisboa;
h) Um delegado das associações industriais de Lisboa,
POrto e Coimbra o outro das associações comerciais das
mesmas cidades com rcsidêncla em Lisboa;
i) Um professor delegado do professorado comercial
particular, legalmente inscrito e residente cm Lisboa,
eleito pelos professores ou pela sua associação.
Art. 3.° Os directores dos estabelecimentos do ensino
que, nos termos do § 1.0 do artigo 2.°, são membros natos do Conselho poderão delegar num professor efectivo
dos respectivos ostabelecimontos do ensino mediante voto
afirmativo do Conselho Escolar.
Art. 4.° Os delegados da Escola Normal Superior do
Ensino Industrial e Comercial, da Escola Preperatória,
do Instituto dos Pupilos do Exército, do Instituto Femi-
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nino de Educação e Trabalho, da Casa Pia de Lisboa,
do Instituto Industrial e Comercial do Pôrto e dos Médicos Escolares, farão parte de ambas as secções do
Conselho.
Art. 5.° Emquanto não funcionar a Escola Normal
Superior do Ensino Industrial e Comerci:ri, fará parte
do Conselho o director da Escola Normal para o Ensino
de Desenho.
Art. 6.° Para os efeitos da eleição dos vogais, a que
se referem as alíneas a) e b) do § 2.° do artigo 2.°, considera-se o Pais dividido em duas zonas eleitorais, compreendendo a primeira os distritos de Viana do Castelo,
Braga, Vila Real, Bragança, Põrto, Aveiro, Viseu e
Guarda, e a segun:la os distritos de Coimbra, Castelo
Branco, Leiria, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora,
Beja, Faro, Funchal, Ponta Delgada, Angra do Heroismo
e Horta.
Art. 7.° A nomeação dos vogais do Conselho Superior do Ensino Industrial e Comercial, e bem assim 8.
substitutção de qualquer vogal que dêle se demita ou
seja exonerado, será publicada no Diário do Gouemo
no prazo máximo de trinta dias, a partir da data da publicação da presente organização ou da data da exoneração do vogal a substituir.
Art. 8.° A duração da validade das eleições para delegados junto do Oonselho Superior do Ensino Industrial
e Comercial, nos termos do § 2.° do artigo 2.°, é de
três anos.
§ 1.0 Os membros eleitos serão pelas colectividades
indicados em lista trlplice, da qual o Ministro escolherá
o que deva fazer parte do Conselho,
§ 2.° Quando qualquer colectividade que deva ter representação no Conselho não chegue a acõrdo sõbro a
organização da lista a que se refere o parágrafo anterior, será o representante dessa colectividade nomeado
pelo Ministro.
§ 3.° Será permitida a renomeação ou reeleição de
qualquer membro do Conselho uma e mais vezes.
Art. 9.° Os secretários do Conselho, das suas comissões e das secções, serão escolhidos entro os vogais residentes em Lisboa.
Art. 10.° O Conselho Superior do Ensino Industrial
e Comercial divide-se nas seguintes secções :
1. II secção industrial;
2. a secção comercial.
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§ 1.. A secção indu trial pertence dar pnrcc0r sôbr
assuntos do ensino técnico indu trial o 6 constituída:
a) Pelos directores dos estabelecimentos do ensino industrial superior, médio e elementar, a que se ref rem
as alíneas a), c), d) e e) do § 1.0 do urtigo 2.°, exc pto
os directores do Instituto Comercial de Lisboa 6 os das
escolas comerciais;
b) Pelos directoros dos estabelecimentos de ensino a
que se refere a allnea f) do § 1. ° do artigo 2. ° ;
c) Pelos professores a que se referem as alín a. a),
c) e f) do § 2~0 do artigo 2.";
d) rolo médico escolar do quo trata a alínea e) do
§ 2.° do artigo 2.°;
e) Pelos del gados da As oci. ção dos Engenheiros Civis Portugueses e das
ociacões industriais de Lisboa,
P rto e Coimbra a que se rof r im as alíneas [J) e h) do
§ 2.° do artigo 2.°;
f) Por dois dos indivíduos nome' dos pelo Ministro do
Comércio e Comuuieaçõcs de reconhecido mérito o competência" com residência em Lisboa.
§ 2.° A secção comercial pertence dar pnr cor sõbre
08 assuntos J ensino com rciul O
con stituída :
a) Pelos directores dos stabeleeimentos de on ino comercial superior, múdio c elementar, ~ que s reler mas
alíneas b), c), €i) o e) do § 1.0 do artlgo 2.', excepto os
directores do Instituto Indu strial do Lisboa e d· OSC9las industriais, do artes e ofícios e dr arte aplicada;
b) Pelos directores dos estabolocimentos de ou ino, a.
quo se reter a alínea f) do § 1.0 do artigo 2. o ;
c) Pelos professores a quo se refor li as alíneas 11) e
d) do § 2.° do artigo 2.°;
d) P lo médico escolar do qn trata. a alíner, e) do § 2.°
do artigo 2.0;
e) Pelos del g. dos das as ociaçõ s dos comereialistas
'Portugues<,s e uns A. f10ciaçõr Com r i is ti Lisboa,
POrto o Coimbra, a qno se referem as a1ínet .'I) e lt) do
§ 2.° do artigo 2.°;
f) Por dois do indivíduos nomoado polo :Ministro do
C'om(reio o COllluni 'aç es do reconhecido mérito o competênc1n, com re idência em Li boa .
..A.l't. 11.° O l\Iinistl'O do Comércio e Comunieações é o
p-:residcntú nato do Conselho, suns
~Õ<lS
o comi. sõos.
§ 1.0 Cnda uma dns s ·c~õ s do Con~ lho e comi sões
terá um vice·presidente e um seCl' tário, re id ut s em
Lisboa,
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§ 2.0 ...Ta au êneia do ...Iinistro pr sidirá às sessões o
vice.presidente respectivo, devendo ser atribuída essa funão ao viec-presidente mais idoso, nus s ssõos pl nárius
do Conselho ou nas reüniõe conjuntas da comissão per·
manente.
§ 3.0 O Conselho confiará a presidência a qualquer dos
vogais peesentos, à. BUU oscollrs, quando faltem à se são
aqueles a qu m co potir presidir.
Art. 12.0 Aos s cr tários do Con. olho, das secções e
das comissões comp
ospeci lwont :
1.0 Redigir lançar cm llvros próprios, depois de aprovadas, as actas das se Õ 5, que a. inar! o conjuntamente
com a pessoa que tiver presidido à respectiva s ssão ;
2. o Fazer copiar e a ssinar com o vice-pr sidento os
par cores nelas aprovado' ;
3,0 Fazer arquivar na Secretaria do Conselho todos os
processos e documentos qu lhe dig m resp ito;
4. o Expedir cm nome do 1)1' id nte as n c árias con-ocaçõos e bem assim
da a corrospond
cia rolati a
s rviços do Con lho e guardnr conv niont mento a
quo fôr roe bida, dando lh o destino que fOr ord n do
elo resp crivo vi -presid t.
CAPÍ'PGLO III
Atribuições

do Conselho

Art. 13.0 O Oonsolbo Superior do Ensino Industrial e
Comercial será obrigatoriumeute ouvido sobre os assuntos seguint s:
a) Criação, transformação,
transf r ncia e SU.pTO s~o
de escolas;
b) Criação, supressão ou alteração do cursos, disciplinas e oficinas;
•
c) Con. tru [o do edifício
colare e instalação d stab lccimentos de ensino in u trial (} com rciul'
d) Organi:r~OC's de nino, elaboração do planos de
cursos, rC'gulamontos o pr. gramas;
6) Es lha dos livro
stina os o on iuo imlustriul O
comercial elem ntar;
f) Concur :s para. o magistério indu tri 1 ou comerciBl, quando ocorrer dúv'
ou 'lstir prot to oontra l\
leg lidado dos r sp cti\'O pro c so'
g) .AprC'daçlto
d
prol o t,
di tribulç o dns
01'1)1].8 do fundo do III lhora.m nto dó ensino industrial (}
comercial, elabora apoIa comissl1o perman uoo;

bre
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h) Alteração nos quadros do pessoal do ensino industrial e comercial;
i) Penalidades a impor aos professores ou mestres,
que impliquem a suspensão de exercício e vencimento
por mais de seis meses, transferência disciplinar ou demissão;
JJ Condições e habilitações para o professorado e direcção de estabelecimentos de ensino técnico particular;
lc) Recursos interpostos pelos estudantes interessados,
das sentenças ou decisões dos conselhos escolares que os
condenaram 'na pena de exclusão ou expulsão.
§ 1.0 É necessário, como regra, o voto afirmativo do
Conselho, ou das suas respectivas secções ou comissões,
nos casos das alíneas a), b), d), e), g) e _j) e cm quaisquer outros taxativamente indicados por disposições das
leis ou dos regulamentos.
§ 2.0 Quando excepcionalmente fõr tomada pelo Ministro qualquer deliberação sõbre algum dos assuntos
mencionados neste artigo sem o parecer favorável do
Conselho, será o respectivo despacho, devidamente fundamentado, publicado no Diário do Gotêrno,
Art. 14.0 É também da competência do Conselho:
a) Apreciar os relatórios escolares enviados pelas escolas à Direcção
Geral do Ensino Industrial e Comercial ;
b) Proceder, pela forma estabelecida nesta organização, a todos os inquéritos que julgar necessários, a bem
do ensino;
c) Fazer, por iniciativa própria, sõbre questões relacionadas com o ensino industrial e comercial, todas as
propostas que lhes parecerem de vantagem para. o ensino;
d) Dar parecer fundamentado sobre qualquer alt ração nas lels ou regulamentos que regem o ensino industrial e comercial, sõbre qualquer omissão ou dúvida quo
surja na execução dos decretos, regulamentos 011 portarias relativas ao mesmo ensino j
e) Tratar do todos os assuntos que lhe sejam levados
pelas suas secções ou comissões, o sObre os quais estas
tenham entendido não poder pronunciar-se;
f) Dar parecer sobre a autorização a estrangoiros para
o exercício do onsino ou direcção do onsino dependentes
de títulos Iiterários o scícntíflcos passados fora do Pais;
g) Dar parecer sobro conflitos de jurisdição e competência que impliquem com funções do ensino público;
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h) Dar parecer fundamentado
sõbre todos os assuntos
que
Ministro do C:0mércio e Comunicações
entenda.
submeter à sua apreciação.

°

CAPÍTULO IV

Funcionamento
Art.

do Conselho

15.0 O Conselho Superior
do Ensino Industrial,
funciona com os seguintes órgãos:
a) Secretaria
do Conselho, nos termos do artigo 17.0;
b) Comissão permanente,
composta
de dezassete dos
seus vogais professores,
nos termos do artigo 18.0;
c) Comissão de inspecção, formada por quatro vogaisprofessores,
dois por cada secção, !lOS termos do ar0
tigo 20. ;
d) Comissão de livros, formada por dez vogais professores, cinco por cada secção, nos termos do artigo 22.0
Art. 16.0 Os vogais que formam as várias secções e
comissões a que se refere o artigo anterior serão eleitos
na primeira sessão plenária de cada triénio, e a SUIl. oleíção é válida por todo o triénio.
Art. 17.0 Anesu 11Repartição Pedagógica da Direcção
Geral do Ensino Industrial
e Comercial instalar-se há a
Secr taria do Conselho, na qual serão arquivados
todos
os documentos
a ela respeitantes,
e onde os vogais do
Conselho e das suas secções e comissões poderão preceder a todas as consultas que se tornem necessárias
ao
bom desempenho das suas funções, quer para prévio ostudo de propostas
a apresentar,
quer para relatar as que
lhe tenham sido distribuídas.
§ único. Um funcionário
da Repartição
Pedagógica
desempenhará
todos os serviços relativos
ao Oonselho
que sejam determinados
pelos "ice-presidentes
o secretários.
Art. 18.0 O Conselho Superior do Ensino Industrial
e Comercial elegerá entre os seus vogais uma comissão
permanente de dozussois membros, oito por cada. secção
todos residentes
em Lisboa,
'
§ 1.0 .À comissão permanente
compete dar parecer
sõbro todos os asuntos de carácter pedagógico disciplinar
e administrativo
do que tratam os artigos 13.0 O 14:.0
§ 2.0 O vice presidente
e os secretários de ambas as
secções do Conselho são membros natos dz comisst o pormanonte e os restantes eleito na rcünião a. que se refere
a alínea c) do artigo 2G. o

e Comercial
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Art. 19.0 A comissão permanente
é, pura todos os
efeitos, delegada
do conselho plenário, e funciona, em
geral, separadamente,
em secções, podendo, todavia, para
assuntos de ordem geral, funcionar em reünião conjunta
por acõrdo entro os vice-presidentos
ou por proposta
aprovada por qualquer das secções.
§ LOAs roüniões separadas das secções da comissão
permanente
presidirá
qualquer dos vico-prosidontos
das
secções; ii reünião conj unta presidirá o vlcopres idonto
mais idoso.
§ 2.0 Nenhuma resolução do qualquer das secções da
comissão
permanente
terá validade se :roünir dois votos
contrários;
igualmente
as da comissão p irmanonto conjunta não serão válidas se reünirem quatro votos contrários.
Art. 20.0 Os vogais inspectores
são delegados do Conselho para fazerem auualmonto inspocçõ s directas a cada
uma das escolas, a fim de informarem o Conselho ac orca
do estado e necessidades
de cada uma delas, da eo e.
cução dos regulamentos
o progrnmas, o de todos os domais assuntos
quo interessem
ao progresso
e dos involvim ,n to do ensino.
§ único. As oscolns onde existirem profoasoros cm tirocínio dOVOJ"[to ser fei ta Inspecções na. oca it o dos oxnmes dêsscs professoro,
além da outra inspec ão anual
obrigatória,
a fim de os inspectores darem parecer ao Oouselho sôbre o tirocínio dos referidos professores.
Art. 21.0 QuanJo
fór necossúrio proceder extraordinàriamonto
a algum inquérito ou íiscaliz ção elos serviços de qualquer estabelecimento
do ensino técnico induatrial ou comercial,
o Conselho podorá confiar õsso ucargo a algum dos vogais da sua comissão de in p cção
01;1 a qualquer
outro quo êle julgar mais idóneo parn o
pretendido
fim.
§ único. O vogal inspector não podorá nunca ser proli ssor do grau inferior ao da escola a inspoc ionar.
Art, 22.11 'rodos os 1;\'1"05 a adoptar nas diferont s
colas do ensino iudustrial o comercial el lU ntnr dm
ão
ser suumotidos à uprovaçflo tia comis ~LO de livros e em
segnida à do Con elho ~'up rior, cojos pal"t e res dt1finiti vos, o bom assim a rol: ç. o dos li\'ros a 1)1"0\ ados, s rão
publicados no Diário do Govêrno.
§ 1.0 A comissti.o dG liHo
O colherá
sempre um uos
us yogais para relator ti L o1.)I";:t11 apn ciar.
§ 2.0 Só poderão sor npt'oyados os livros que ost dam
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conformes com os prcgrumas aprovados pelo Govêrno e
obedeçam a todas as condições pedagógicas
e. cigidas em
livros de estudo.
e
§ 3.0 A aprovação dos livros feita pelo Conselho será
';álida por cinco auos.
Art. 23.0 As comissões
do livros o de inspecção são
superiormente
orientadas
pelos vice-prosidentos
do Oonselho que determinarão
o que julgarem conveniente.
Art. 24:.0 O Conselho Superior do Ensino Industrial e
Comercial,
suas secções e comissões, terão sessões ordinárias e extraordinárias.
§ 1.0 As sessões ordinárias efectuam-se:

a) Na primeira oitava do mês de Novembro, a sessão
plenária do Conselho;
b) Nas primeiras oitavas dos meses de Fevcreíro, Maio,
Agosto e Novembro,
as sessões das secções industrial
e Comercial ;
c) Todas as semanas, as das secções da comissão
permanente.
§ 2.° As sessões extraordinárias
efectuamos
,a) As do Conselho, quando as neeessidades do serviço o reclamarem,
por iniciativa
do Ministro ou por
proposta das secções ou da comi. são permanente;
b) As das secções, quando a importância
e urgência
dos assuntos enviados pela comissão permanente
o exigirem;
1') As da comissão permanonto, em reünião conjunta,
quando as secções entendam necessária
essa reunião.
Art, 2ó. o O Conselho, qualquer das secções e a comissão permanente
não poderão funcionar
sem que esteja presento a maioria absoluta dos sens vogais.
§ 1.0 Os vogais que Ialtarom às sessões deverão justificar ti. sua falta, comunicando
o icotívo ao vícc-prosidento.
§ 2.0 A falta à sessões im porta sempre a perda da
grntílicação
respectiva,
soja qual Iôr o motivo justificado.
Art, 2G.o A reünião plenária do Conselho quo se efectua 110 mês de Novembro
de cada ano torá especialmente por fim:
a) Apreci.'lr os relatórios
do Yog is ínspcctoro
;
b) Discutir quaisquer propo rt·
carâcter geral, refer ntcs ao on ino indu tr-i..Ü e comer ia! o sõbro as quais
.as secções tenham ent ndido não poder pronunciar-a ou
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que o Ministro entenda dever submeter à resolução do
conselho plenário;
c) Eleger os membros das comissões a que se refere
o artigo 15.0
§ único. Esta reünião não poderá demorar, normalmente, mais de quatro sessões, nem prolongar-se por
um prazo superior a oito dias.
Art. 27.0 As resoluções do Conselho são tomadas por
maioria de votos dos vogais presentes, em voto nominal, não podendo nenhum deles abster-se de votar, sob
qualquer pretexto, embora seja reservado, a cada um, a
faculdade de fazer inserir na acta a declaração dos motivos do seu voto.
§ 1.0 Os vogais que tiverem rejeitado um parecer paderão assiná-lo com a declaração de vencidos.
§ 2.° Em caso de empate, o presidente terá direito a
um voto especial de desempate.
Art. 28.0 Em cada reünião do Conselho ou das suas
secções e comissões, depois de lida o aprovada a acta da.
sessão anterior, o presidente, ou quem suas vezes fizer,
porá à discussão os pareceres vindos da secção ou da
comissão permanente, devidamente relatados, acõrca dos
quais o Conselho terá de se pronunciar, procedendo-se
em seguida à sua votação.
Art. 29.0 Os assuntos apresentados em sessão, quer
do Conselho quer das suas secções ou comissões, ou submetidos ao seu parecer, baixarão sempre ao estudo da.
respectiva secção da comissão permanente, salvo o caso
de urgência reconhecida, ou de os vogais presentes se
considerarem suficientemente habilitados a discuti-los e
votá-los imediatamente.
§ único. Estes processos serão instruídos pela Direcção Geral, com todos os documentos que lhes digam respeito e bem assim com as cópias de quaisquer pareceres
e decisões, a que nelas so faça referência, a fim de a citada secção da comissão permanen te podor fazer o seu
estudo.
Art. 30.0 Os assuntos que não forem resolvidos nas
reuniões das secções da comissão permanente a que forem presentes serão submetidos à apreciação da resp ctiva secção do Conselho.
§ único. Para os efeitos 00 presente artigo s rá indicado p<,10 vico pro: idonto da secção um novo relator,
que não soja membro da comissão permanente, o qua
apresentará o seu parecer na primeira sessão a efectuar,
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podendo, em caso de urgência, ser convocada uma sessão especial para tratar do assunto.
Art. 31.0 No caso de a secção do conselho não ter chegado a acordo na votação do processo em discussão, será
o mesmo remetido ao Conselho Plenário, o qual poderá,
-em caso de urgência, ser convocado extraordinariamente
para tratar do assunto.
Art. 32.0 O parecer apresentado pelo relator da secção entrará imediatamente em discussão, excepto se o
Conselho ou as secções se não julgarem desde logo habilitados a emitir o seu voto, e neste caso o presidente designará uma nova data para o prosseguimento dos trabalhos dentro do prazo de oito dias.
§ único. Se fõr rejeitado o parecer do relator da secção passará O mesmo processo a um novo relator do
Conselho, escolhido entre os vogais que o rejeitaram, o
qual fará um novo parecer, para ser submetido à discussão e votação do Conselho, seguindo-se depois os demais trâmites já referidos.
Art. 33.0 Os pareceres submetidos à apreciação do
Conselho, em cada ano, constltutrão uma série especial,
em que cada processo será designado com o número de
ordem da sua entrada na Secretaria. do Conselho.
§ único. O parecer aprovado em reünião, quer do Conselho quer das suas secções ou comissões, é registado na
respectiva acta e mandado copiar pelo secrotário, a fim
de ser entregue ao Ministro pelo vice-prosidento do Conselho.
Art. 34.0 O Conselho ou as suas secções e comissões
poderão, por intermédio dos seus vice-presidentos, solicitar do qualquer Repartição do. Ministério do Comércio
e Comunicações os esclarecimentos verbais ou escritos"
e outros elementos que sejam julgados necessários para
a instrução dos processos submetidos ao seu parecer.
Art. 35.0 O vogal relator de qualquer processo tem
direito a. consultar toda a correspondência e os processos, que se prendam com o assunto a relatar, arquivados em qualquer das Repartições da Direcção Geral do
Ensino Industrial o Comercial, não podendo, sob qualquer pretexto, ser-lhe roeu ada a consulta do que 010
entender necesaário
para completo esclarecimento do
assunto a versar no seu parecer.
Art. 3G. o O relator dos processos poderá, sobro qualquer ponto preci o da matéria a rol. tar, por Intermédio
do vice-prosidonte da sua secção ou comissão, consultar
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qualquer entidade do Ministério do Com "reio e Comunicaçõos, com ospcciul competência
técnica para se pronunciar sõbre pontos indicados 1>010 relator, a :fim de os
instruir devidam nte.
§ único. Idêntica consulta poderá ser dirigida a qualqu r entidade pertencente
a outro Ministério, m diante
autorização
prévia do Ministério
do Comércio
Comu-

ni ações.
Art, 37.0 Os vog is delegados

dos est b lceimentos de
ensino serão de preferência
nomeados r -Iatorce dos processos que se refiram especinluiente aos estabelecimentos
do ensino que repre entam, excepto se ni so houver algum inconveniente
quo justifiquo a oscusa.
Art. 38.0 As convocações
do Con 'olho, suas seee; s
on comissões serão feitas por meio do avi: os, pelo' rospectívos secretários,
nos quais 50 indicará dia () hora dus
sessões, bem coroo os a suntos quo dov rão Ror tratado •
§ 1.0 As convocações serão feitas d: forma seguinte:
(I) Do conselho plenário ou da comiss o I' rIO nento
P lo vice-pr sidonto mais idoso;
b) Das secções do Conselho pelos rc p ctivos vio pr .

sidcnt s;
c) Das comissões c suas sec es pelos HOUS r Sp<' tiYOS pr sidentos.
§ 2.0 Estas convocações serão feitas, pelo meno , com
a s iguinte antecedénein :
a) Oito dias para a ses • o plonária ;
b) Quatro
dias para as sessões das secções do Conselho, comissão do inspocç! o o comissã o do livros, rcünião
conjunta da comissão p rmun nto ;
c) Vinte e qu. tro horas parll. as reüuiõcs d
s cçõe
da comi s o permanente.
§ 3.0 O vic prcsidrnte que fizer.a cfHrvocnt:, o d '" são plenlÍria do Consolho ou da
uas ccçu's (i \"(}fI\. informar com :t devi<1:Lant cod ncia o nlil istro, d sa c nvocação C bem a sim dos nssuntos que nela sor110 trn.

tnuos.
CAPÍTULO

Disposições

V

gerais

Art. 39.0 Os assuntos rof r ntcs
(I
aI 1 cimento d
onsino autónomo só HOl' o • pr ciados dclilliti\ am nto p lo
Conselho após o pnrecor llos consolho
escolare.
Art. 40.0 A distribu'içlto do Fundo de .1clhornm nto

t.a

~rie
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do Ensino Industrial 0 Oomcrcial será feita mediante
propost , de' idamento j ustific, da, das s cções da comissão permanente O aprovada em ses rio plenária do Conselho.
§ único. O fundo do melhoramentos 6 pod rã SOl' apllcado em benefício das escol: oxi 't ntes e nunca à criação ou Iteração de novas escolas ou remun 'ração de
p ssoal escol r.
Art. 41.0 No orçamento do 'Ministério do Comór io e
Comunicações
s rá incluiu a verba necessária
pUla pagamento das sonhas de pre ença, ajud s do custo o transportes, gratificm;õe:s, exp dieute o mai ser 'il,;o do Conselho.
§ único. Emquauto não for incluída fi verba :\ que se
reforo õst ,rt11:>0, erão
as de pC' as realizado . I la
verba do Fundo de Melh remontes do Ensino Industrial
e Com i'Ci L
Art. 42.0 O dire t r I:> ral do e ino indnstrir 1 e com 1'I,'n.I e os funciom rio das repnrtiçêos da dir eç o geral do me mo
ino não pod 1
r vegnis el 'tos, n m
do nouioação.
§ . nico. O dir
geral n ., 'rá às
pl ni .a
o às das
cç
,podcn o to ar porto nas discas õe ,
mas
1 dir ito a \ oto.
Art. 4:1.0 Por cada presença às sessões do Conselho,
das suas seCf:ões, da comi ,LO perman0nto o mais comissõc " serão abonadas aos rp 'pectiyos vogais as gratifica~õ s seguintes: ao "ice-presidente, 508; ao sccn!tário,
40~ ; o fi cada um aos outros vogais, 306.
•
Art. 44.0 Aos ~ognis cm sorviço do in~prcção, alóm
dos seus y n imcntos
gl"Utifiea~~es, S 1':10 apenas abon' das aspas ag ns c ,judas de cu to c rr Rpónd t ao
ch ~ s ao repartição do ~Iini:;tério do Comércio () Co uniclu;õcs, qu ndo de locados.
Art. 45.0 rOl' cada livro
bmetido ti. e.-amo será abonada no vogal rchtor
gratiC Cft~f1odo 150 .
Art. 4G.o ToJas li grll:titicac;õ con ignadn.s nos nrtig nnt rior
. o i nia
t) qu i quer d
conto o 3;C1.1lllul:Í\'ei com os dpmai ycneim ntos c
tificaçO s no
,que os yogais t ham direito.
I:>
Art. 47.0 P ra o abono do voncim fi to de 1'_ arde' o
a s vogais profc o e , n s r pecti ':1
coI.
o ar"j o do Con olho
UTl i r do E in Indu tridl e Com reial (> COD id rado como do magi téno.
Art. 48.0 As folh s de abo . pelo er"i~
qn dif'1'
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gam respeito ao Conselho Superior do Ensino Industrial
e Comercial serão processadas pelos respectivos vice-presídentes, que, para êsse efeito, se entenderão directamento com o chefe dos serviços da 8. a Repartição
da
Direcção Geral da Contabilidade Pública.
Art. 49.0 Nos casos omissos nesta organização o Conselho adoptará as normas que julgar mais adequadas
aos fins que se tem em vista realizar e aos interesses
ensino.
Art. 50.0 Êste decreto entra imediatamente em vigor
o revoga toda a legislação cm contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fôrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 28 de Julho de 1927. - ANT6NIO OSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior - Loão José Sinel de Cordes-sA bílio Augusto T1aldês de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teiaeira - João Belo - José
Alfredo Mendes de jJfagalhtIe,~-Felisberto
Alves Pedrosa.

'«0

~Iillistério das Fillan~as - Secretaria Geral
Decreto

n.· 14:060

Tendo a assemblca geral do Montopio Oficial aprovado
artigos novos a inserir no seu estatuto e usando da fuculdudo que me confere o n. o 2. do artigo 2. o do decreto-lei n.? 12:740, de 2G do Novembro do 1926, sob proposta
dos Ministros das Fíuanças,
G uorra, Marinha o Colónias: hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Se o sócio falecido tiver sido divorciado
uma ou mais vezes, os cônjuges sobreviventes que não
tenham tornado a casar têm direito a quínhoar da pensão, quando cm processo litigioso tenham sido julgados
inocentes, ou quando so tenham divorciado por mútuo
consentimento, mas somente no caso do, à data do fal cimento do sócio, estarem dõsto recebendo alimento, nos
termos da lei do divórcio do 3 de Novcmbro do U)10,
e torem comportamento moral digno.
v
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§ 1.0 Se o sócio não fôr novamente casado o não existirem filhos, as divorciadas
herdam a totalidade da pensão, e por elas será repartida em quinhões iguais.
§ 2.0 Se o sócio não fõr casado mas houver filhos,
dois terços da pensão serão destinados aos filhos e um
têrço às divorciadas.
§ 3.0 So o sócio fúr novamente casado, terão direito
a dois terços da pensão a viúva o filhos hábeis e um
têrço será para as divorciadas.
§ 4.0 Se o sócio fõr do sexo feminino, o ex-marido só
herda a pensão nos termos dos parágrafos
anteriores,
se
não tiver meios de subsistência
e estiver fisicamente impossibilitado
de os angariar.
§ 5.0 As pensões dos divorciados só revertem para Os
filhos hábeis que tiverem do cônjuge falecido.
§ 6.0 São mantidas as pensões às divorciadas que foram concedidas ao abrigo do artigo 20.0 o sous parágrafos
do estatuto do 1924.
Art. 2.0 O artigo anteecdento o seus parágrafos ficam
fazendo parto iutogrunto dos estatutos cm \ igor.
Art. 3.0 Fica cvogada a logistn~ilo em contrário.
- Os Ministros
das Finanças,
Ou rra, Ma.r;nha e Colónias es im o t uham entendido e façam executar.
aços
do 00\ (imo da República, 8 do Agosto de '1927.- ANTÓ.'IO ÓSCAR DE F ACOSO CAR?lIO.-A -s-João José r;;:inel
de Cordes=s Abllio Augusto Valdês de Passos e SousaJaime .iJfrei.ro - .Todo Belo.

Iliui~tério da Guerra- Repartição do Gabiuete
Deoreto n.O 14:062
Verificando se ser insuficiente a verba do 1:350.000tS
que em virtude do decreto com forca de lei n. o 11 :067
de 20 do Julho de Ul26, foi inscrita no orçamento
d~
despe a ext.raoruinárin,
do ~[inist{'rio da O uerra para o
ano económico do 192(5-1927, onde constituiu O capítulo
33. o, sob a rubrica
«Despesa com a realização da via.
gem de circunnavega~ão
aéreas ;
E havendo disponibilidades
na verba de 4:500.000~
que _no mesmo orça!ll0nto
e na desposa ordinária está
consignada
n .Gráuficaçôes
de serviço, readmiss o, de
tratamento
de gado, de cl sse, e. pecial, bospitalar,
de
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efectividade, de 'guarnição o 'Outros abonos a l1raQUs de
pré» ;
Usando da faculdade quo me confere o n." 2.° do snrtigo 2.° do decreto n." 1:3:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
H(>i por bom doere til r , pura valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É transferida a quantia do 150.0006 do artigo 2.0 do capítulo LOdo orçamento do Ministério da
Guerra para o ano económico de 19:!G-1927 o da epígrafo «Gratificações de serviço, readmissão, do trutamento do gado, do classe, especial, hospitalar. de éfectivídado, do guarnição e outros abonos a 'prac:,as do pró,
Jl.ara o capítulo 33.° da de-pesa extraordinária
do mesmo
orçamento, onde irá .roforçnr a verba de 1:3üO.OOO:>,escriturada sob a rubrica «Desposas com a realização
viugcm de circunnuvogacão nóroa» ,
Art. 2.0 ll'icn. revogada a ll'giglar::lo cm contrário.

aa

Determina-se por! nto a todas as autoridades a quem
o presente decreto com fôrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guard r tam inteiramente como
nêle se contém,
Os .1ljni~tros de todas as Repartições o laçam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços no Govêrno da.
Républica, em 29 de Julho de ]927. - ANTÓNIO OSCAIt
DF! PRo\GOSO
CARMONA Adriano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de Cor·
'des - Abílio t-lllgusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Ajreieo - António Maria de' Beitencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - J oão Belo - J os~
Alfredo Mendes de Jlagalhc'1es - Felisberto Alves Pe.
drosa.
,I i1rislério da G m'rra - Rrpartitáo ~o GJbintle
'Deoreto

n.O14:086

Usando da faculdade quo mo
nfore o .0 2.° do artigo 2.° (10 doer to n." 12:'140, d !W do TO\, mbro do
19~6, sob preposta do Ministro da Gil rrn :
Hoi por bem d cr tar quo jn :mn:ndaJo pôr m
0Ctll;llo o r<,glllamonto do Conselho
R cnr os.

uo

t.· .série
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l{_egulamento do Conselho de Recursos
TiTULO I
,

Orqanização,

competêncía

e atribuições

do Conselho

CAPÍTULO I
Organlzaçlo do Coaselho
Artigo 1.0 O Con olho do Recursos,
oriado pelo do-eroto D.O 1.1:856, do [) 00 Julho do 1926, tem n seguinte
compo iç o:
C' nco oficiais generais do quadro activo ou na ituaç:. o li '0 erva, habilitados
com a. provas (10 aptidão
para general,
lUO não faç IUl parto do 'upremo
Tribunal
Iilitar nem do Conselho Superior do Promcções ;
Um oficia] uporior tio qunlqJ.l r rma 011 serviço, ou
do seor tarindo militar, do [uudro perrnaucnte,
do activo
0\1 da res rva, dQ empenha ju to do COI1 elho as íllUÇPOS
do promotor do ju tiça, cum 1 tiv, mente com as do promotor junto do COI selho 'uJlorior do Promoçõcs ;
Um oficial sup rior do "e 'r tariado :roilit.:u·, do quadro
activo ou ua .'!lt\W\!,ÜO do reserva,
'erro, "cm voto, as
funções de ecrctúrio, cumulutiv amonte
om as do cretúrio do Conselho
Superior UO Promoções.

§ 1.0 Os oficiai ~enerais serão, quanto pOi { 01, pro;\,Qnie)lt~s do armas dif r ritos o do corpo do estado maior.
O mais autigo Qrá o prosideuto do Oousclho, os rostant s serão s vogais.
§ 2.0 Q_uan<lo os recorrcntos pu rc rridos ti, rem graduaçt o ou antiguidade
snp dores à. do promotor,
o llinistro da Guerra nomeia o oficinl BUp rior ou g noral
!lU o devo. ubstituir.
Ârt. 2.° \p 'o. o Coo olho do 1 {lCUl' os UI 'on~rá
uma. secretaria e.'clusi\'amento
dostinnda
n. todo o i rviço ~o
(licnto do
mo Von lho. O chefo da soerotaria
orá o !IOCr. túrio (} Con olho.
Um SU1'g J1to do se l' hui do mUit r ou do qnnlql r
armn. do lUp nhará a f llH':Õ UO amunuonso
O d:lctilógrafo, um soldado do infantn.rin <.1(1 empenhará
o a rvi~o

e~n
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de servente e um soldado do cavalaria o de ordenança. a
cavalo.
§ único. O sargento amnnuense torá direito à gratificação diária de {)50, o soldado servente e a ordenança
à de 625.
CAPÍTCLO

11

Cempetõucía e atrilHllçÕ('S do Conseího
c respéctlvos membros

Art. 3.° Compete

ao Conselho de Recursos:
Conhecer :
1.o Dos recursos aprosontndos por oficiais do e. ército,
aspirantes
a oficial, sargentos ajudantes e primeiros sargentos que se considerem ilogulmentc preteridos cm pôsto
ou em antiguidado;
2. o Dos recursos interpostos por oficiais e uspirautes
a oficial que se julguem prejudicados
ilegalmente em situação e elassificação
do roforrna , vonclmoutos ou doscontos no vencimento,
ou quaisquer
outros direitos d
carácter militar estabelecidos
por lei, rogulamcnto,
decreto ou outro diploma,
dotorminução
ou despacho do
Ministro
da Guerra,
quando a aprociação dos assuntos
não competir oxprossameuto
por disposição legal ou rogulumoutar a outra corporação 0'1 autoridade;
3.0 Dos recursos aprosontados polos militares a que se
refere o n. o 1.0 acêrca das suas informações
anuais;
4. o Do procedimento
11 seguir
com respeito às informações anualmente
submetidas
ao seu exame.
g também:
5.0 Con. ultar diroctamento a Procuradoria
Geral da
República sobre dúvidas quo tenha acêrca dos textos legais em que devam basear as suas resoluções.
§ único. Das decisões do Conselho, quando homologadns pelo Govõruo, ou quando não necessitem do tal
homologação,
não há recurso •
...\1't. 4.° Compete ao presidente
do Conselho:
1.o Presidir às SeSSl>l'R, mantendo a ordem, apurando
as docisõoa e decidindo com voto de qualidade nos casos
do empate;
2.0 Fazer o assinar a distributcão dOR proc '. sos JH lo
vogais, assinar as ordens (I requisi<,:Llos emanada
do Conselho, promover
a sua execução e mandar passar cortidões o cópias das docisõe tomada,., nos c:\ os om qu
fOr }lc>rmitido,

1.' Série
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3.° Convocar as sessões que forem necessárias para
bem do serviço ;
4.° Corresponder-se
directamente com os directores
gerais dos diferentes Ministérios a com os directores das
armas a dos serviços do exército, expedir telegramas
ficiais a autoridades ou a particulares sôbre assuntos
respeitantes a processos dependentes do Conselho;
5.° Superintender no serviço da secretaria.
§ único. O presidente é substituído nos seus impedimentos pelo vogal mais antigo.
Art. 5.° O promotor de justiça é, perante o Conselho de
Recursos, o representante do Ministério Público, a, como
tal, toma assento no Conselho.
Compete-lhe:
1.0 Solicitar, receber e executar as instruções superiores e promover com todo o zêlo e escrúpulo, na parte
que lhe competir, a inteira observância das leis o mais
diplomas militares ;
2.0 Assistir às conferências do Conselho para sustentar as suas promoções;
3. o Corresponder-se
com o Ministório da Guerra o
com as direcções das armas e dos serviços, solicitando
as informações de que carecer para o exacto desempenho do seu cargo.
§ 1.o Ao representante do Ministério Público incumbe
pugnar pelos convenientes e bem entendidos princípios de
justiça, declarando sempre nas suas promoções o direito
c a lei em que se firma.
§ 2.0 Nos processos cm que houver opinião do Procurador Geral da República ou parecer da conferência fiscal deverá mencionar esta circunstnncia na sua premoção, (I, não se conformando, dará o motivo do seu voto.
Art. 6.0 Compete ao secretário:
1.0 Assistir, sem voto, a todas as sessões do Consolho;
2.° Lavrar nos processos todos os autos, termos e
certidões necessários;
3.° Numerar e rubricar todas as fõlhas dos processos
e encerrá-los por meio do respectivo têrmo, depois de
julgados;
4. o Assinar e expedir a correspondência que haja de
fazer-se em virtude dos despachos do presidente ou do
relator lançados nos auto , bem como solicitar cm nome
do presidente, a remessa de documentos qu ~e tornem
necessários à instruçãc dos processos
nviados ao Con-

solho ;
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5',0 Lavrar, 101' e subscrever as actas das sessões;
6. o Organizar e ter na devida ordem o segurança ()'
arqüivo do Conselho e passar as certidões rogu ridus,
depois ele eoncedída li. respectiva uuctorização por despacho do prosidente;
7. o Elaborar a; estatística do movimento do Consoo
lho;
8. o Catalogar metodicauiento os difere itos arostos
ado-ptados pelo Conselho, por forma a tornar-se fácil ao
sua consulta e a publicação anual da colecção dos rospectívos parecores ;
,
9. () Dirigir os trabnlhos da secretaria, pelos quaisúnico rosponsável para com o presidente.
§ único. Os actos praticados pelo secretário ~1to equiparados para todos os efeitos aos que pratica o socrotário do Su premo 'l'ribuutll l\lilitar.
Art, 7.0 O Conselho não pode deliberar com mono do
quatro membros presentes, vencendo-se as quostõcs por
maioria do votos.
Art, 8.0 NOR processos da compotôrrcin do Conaolho
do R('cursos não podem exercer a. prosi 1 ncin o 1 OS cargos do vogal, representante do .!inistério Público ou e~
crntário:
1.0 Os pnrcntos até o quarto grau por. di!' ito civil,
1)01' corrsnngüiuidadc ou aflnidadc; do recorrente ou do
recorrido;
2.0 Os que conhecerem do nssunto constante do procosso como sindioantes, como informuntos ou como membros dO' qualquer comi são ;
3. o Os que, dentro dos úl imos cinco anos nnterioro
à data da autuação dos pro (IS~OS, tivororn sido informnn-'
tos, qu ixos os UIl réus om álgu n p'roC'OS!!O crime po!'
causas rolativas
ao reCOI'rÓI to OU recorrido.

TíTULO II
Dos recursos e dos exames das informações

anuais

CAví'l'ULO I
Á}'fCI!I'utac;llo

o lnstruçlo

do j"l'ourAO!l sôbtc

pr<>t rl,,~e

Art. 9.0 O oficinl do ó:l\rciro, • srirante a. o fiei ,
1'4
gonto ujuclaute C primoiro tínr~wnto qUll 8u considere
ilegalmento protoridos em pOsto uu antiguidado podol
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oJ.ter reparação.
p.ara. qualquer
feito, por meio de recurso parA o Conselho de Recursos,
§ único. Deixará porém d 1 Sl r admitido rocur o:
1.° Contra a preterição
baseada em mil informação,
efectuada. nos tormos da carta do lei do 12 d Junho de
1901, nos ca: os de não ter havido rcclatnação ou do esta
haver sida julgada im pro C d nt ;
2. ° Contra a decisão dos .i úri • om mr téria de apreciação dr
provas uspeciai, do aptidão. (Artigo 1.0 c seu
§ único do decreto de 2G de :àluio do HH1).
•
A rt. 10.° O prazo para a interposição do recurso começa a correr:
1.0 Desde a data da Ordem do E:l:6rcito (quando se
trate de oficial) ou da ordem rogiurental ou do o. tabelecimento (quantlo se trat de aspirant
a oficial, sargento
ajudante
ou primoiro sargento)
que publiquem odes.
pacho que motiva O I curso ;
2. ° D de qu na Ordem do E iéreito se declaro publieado o Almauaque do EX/"cito ou s da publicada a
lista. de autiguid, de do,": pirnntc
II oficial, s. rgcntos
ajudantes ( primeiros sa"g n10 , [lara o quo se julgu lU
mal colocado
na rO';1I diva c cal ;
3, ° Do. de o dia om que o 1 c routo lmj recobrado
a> liher LIndo ou regressado
ao t rritórlo unclonul,
so a
pr:i:tó'o tiver decorri o no ostrang 'iro, qUllUÜÚ
trate
d~ militares a qUI ~c r ifer o ar igo 9.°, qu tenham
sido preterido por 1 m o. tudo pri io eiros do g'"tJrra
.A r, 11.° O prazo ti que s r f re o l,tigo auturi.o?
t mas
·g.niuto dUl'w;ào:
1. ° D trilltu. rlias 1 ra aquole::> que o tejam uo continente da Hopúh1ica;
2.° Do cinqüonta dias p " 08 que
lU lia
ilha
adjacentl S;
3,° De no," ILtllo dia para o que .• ti, 1 m m qualquOl' das poss s ões nacionai
da .\.frica Ocidental
ou
em pai> estrllillgoiro na Europa;
4 () Dl\ CI'utO o oitonht di
11:\1':\ o qUJ r siJ lU em
q,ulIlquol" outr: pos (JS:
nncional Oll m pals ostran:
goiro fora da Europa ou e 1\' rrm om 'iug m.
0
A 1't. 12. O rc tI • o Ó in1 '1'0 to por m io d r queri.
monto, dirigido ao Pro id I1t da r J,úblicn, quo podo
ser documentado.
e alI
ontado pelo rt'COl'l'l'nte ao imodiato suprrior
sõbro cujas ord
en 'r, O qunl
C
logo lan\aJ~ no dito rOtpt 'im nto l\ <lula da • pr 'utn.çAo, qu rabrica, fi fim do con tal' o dia da int 'po~iç o.

uo
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§ 1.0 O requerimento
deve ser assinado pelo interessado, podendo
ser acompanhado
de procuração
legal
conferida a oficial do exército ou a advogado residentes
em Lisboa, constituindo-o
como seu representante
para
todos os actos de instrução do processo. A petição deve
contor a exposição dos factos e dos fundamentos
.i urídicos do recurso, a enunciação
da decisão recorrida,
a
conclusão clara e precisa do pedido o a declaração
de
que o recorrente
se reserva ou não minutar e instr~r
o
recurso perante o Conselho.
.
§ 2.° Quando o recorrente
residir fora de Lisboa deverá constituir
sempre o representante a que se refere
o parágrafo
precedente
para nêle ser intimado o seguimento dos termos do processo.
§ 3.° Os recorrentes,
os recorridos,
advogados ou procuradores
que se afastarem
do respeito
devido às leis
ou ao tribunal serão advertidos
pelo presidente
c pode
tambóm o Conselho mandar por acórdão que sejam riscadas quaisquer disposições
ofensivas
c comunicar O
facto à autoridade
militar competente ou ao Procurador
Geral da República se o infractor fõr da classe civil.
Art. 13.° O roq uorimcnto
deve ser expedido pelas
vias competentes
à respectiva Direcção Gernl do Ministério da Guerra, arma ou serviço, até três dias d 'pois
de apresentado,
devidamente
informado
pela autoridade
que o romotor , A competente
repartição
das referidas
Direcções elabora soguídumcnto
um relatório circunstanciado apreciando
as alegaçõos do requerente,
formulando
clara e precisamente
o seu parecer de harmonia. com as
disposições da lei c iustruindo-o
com os documentos que
julgue ncces: (trios, o qual é assinado (1(\10 rospoctiv o
director e enviado à secretaria
do Conselho no prazo de
um mõs, a contar da data tia outruda do rccur 'o.
§ {mico. Entre os documentos
que acompnnhnrcm
o
referido relatório deve sempre ser incluído o quo contiver a, indicação dos indivíduos quo podem ser afectado
pelo deferimento
da pretensão
do recorrente,
os quais
por esse facto devem ::;('1' considerados
como recorridos.
Art. 1 to Logo que o recurso dO entrada na secr taria do Conselho é autuado pelo secrctdrio (modelo n.? 1)
e registado
no livro competente, marcado com o número
do ordem, e concluso st'~lIÍ1lurnento no prosidonte, q II
faz a diHtriUUlç!to, guardada
ti inteira
igualdade
entre
todos o vogais segundo
porém

houver

II respectiva

um ou mais

recursos

nntiguidado Quando
cuja mutória ~('ja
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idêntica h de outro já distribuído
os referidos
recursos
caberão ao vogal a quem tenha sido distribuído
õsse
outro.
§ único. O vogal a quem seja distribuído
qualquer
processo 6 o 'seu relator; na sua falta ou impedimento é
substituído pelo vogal que se lhe seguir na escala respectiva.
Art. 15.° Distribuído o processo vai no prazo de três
dias concluso ao relator, o qual mandará dêle dar vista
ao representante
do l\1inistério Público, o se a õste, polo
respectivo exame, parecer que o recorrente
não é parte
legítima, que o recurso foi interposto fora do tempo marcado nos artigos 10.° e 11.°, ou é manife tamento ilegal,
proporá a sua rejeição. Na primeira
sessão seguinte
o
relator proporá a rejci~fio do recurso, precedendo
relatório em audiência pública, mal" tomando- se a deliberaçi'to em conferência particular.
§ 1.° Se fôr deliberado o prosseguimento
do recurso
deverá sor desde logo comunicada. ossa resolução ao interessado
ou seu representante
pelo secretário;
se fôr
vencida a rejeição formar-se há consulta o decreto nos
termos comuns.
§ 2.° A deliberação
pelo progresso
do recurso
não
obsta a que êstc seja a fiual rejeitado pela mesma causa
preliminarmente
desatendida.
Art. 1G.o Nno se verificando
as bipótoses
constantes
do artigo antecedente o relator mandará, por despacho
nos autos, que os recorridos
sejam citados por éditos
publicados
em Ordem do Eirército, e por uma só vez,
da interposição
do recurso,
cuja dila,:ão será regulada
que, tanto
nos termos do artigo 11.0, notificaudo·se-lho8
êles como os seus representantes
}C'gais, têm vista do
proccflso na secretaria
do Conselho, podendo, tanto uns
como outros, apros ntar contostução dentro do prazo de
dilação marcada nos éditos.
§ 1.0 Quando porém o número de recorridos não fôr
superior a três o residam em Li ..boa o relator, por dospucho 110S autos, mandará
dar o procosso com vista a
cada. um dos recorridos por espaço do dez dia , dentro
do qual podem apresentar
contestação,
doi_-ando neste
caso de se fazer a publicação
dos éditos nos termos
dêsto artigo.

§ 2.° Quanrlo se dê a hip6t o de no último dia de
validado dos édit~s, a que s r ifero ? corpo dêsto artigo;
e apresentar
mais do que UlU recorrido ou repro 'entanto
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na; secretaria
do Conselho
para usar do direito consignado nest artigo o secretário poderá facultar o processo a cada um dôlos pelo prazo máximo de três dias,
lavrando disso certidão nos autos.
§ 3.0 Quando o Ministro da Guerra fôr recorrido o
processo
será env iado à La Direcção Geral do Ministério da Guerra para os efeitos do § 1.0 dõste urtigo, mas
depois de o recorrente
t( r vista no processo, nos termos
do urtigo sllguinto, o somente quando êste haju contestado ou aduzido novos argumentos
ou feito juntar ao sou
recurso outros documentos.
§ 4.0 A contestação
devo ser assinnda P ~10 int l'OSsado e acompanhada,
quando No resida fora do Lisboa,
de procuração
legal conforidn n oficial do exército ou
ad vogado, um e outro com res idõncia cm Li. boa, par.
nõle ser intimado o seguimento
dos termos do procos o.
Art. 17.0 Não tendo algum dos recorrido
feito u o
do direito precedeutomente
cousiguado,
ou logo q no seja
presento
aquela contestação, o relator manda continuar
a vista do processo no 'r corrente ou no seu repr
ntanto, pelo pruzo d dez dlas. Se !lOS to iJ.ldd ute houver
apresentação
do novos documentos,
o ri 1· tal' m nua
continuar
nOYIl vi ta aos recorridos ou St us roprcsentantes, que hajam apresentado
contestação
o residam
rn
Lisboa, pelo tempo referi lo.
§ único. Findo. os prazos indicados não poderão mais
ser recebidas aleg« -ões.
A rt. 18.0 'I'orminad s as vista do proc
. o I s ...undo
a formalidades
indicariaa, ó condu, o ao pro idonte u fim
do os ~utos sorom r ll111titlos 110 l\linistúrio da Ou rra
parti. informar
o que tenhtl. por COIlY nionto acêrcn do
alegndo pela partes.
§ único. O. autos com respost~\ do Go\"êrno d ,run
bnL"ar no prazo d~) trinta di •
Art. Hl.o Logo quo o proco!,o s da Je,ol'ido
50erotaria do Cons lho 6 onc1llso Il.O r '1:Itor, que por 8('11
d . pn ,ho o nlandarú continuar 1110 l\Hnist' rio l'úbli 0, e
om seguida sorá nOYamcnte ('on luso ao relator.
§ único. O Minist('rioPúblico,
apr iando o diferentes arguTu nto nl O'ados ]l(llos 1" orr uto O I'I.'corriJo.)
<10\'0 formular
cInTa () pl'(~ci tllllonto o s 'U pnre r, do
harmonia. com as disposições da lei.
A rt. 20.0 N:l. prim~li)'a s(. ~ào seguinto o l' 'latur, So
ai illl 1114 !l' r
l' indispl
nf'D.wl, le\'1\ o procn
() / C

fOl"cn.'a particular

pUJt\ rm\Olvel' sôbro ao nl'C

iJ tl d
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qualquer nvoriguação
ou rospos ta de alguma autorídado
pública. Y encendo se a uec saidade do q nalq UOI' delM,
ao presidente
compot
prom v r a execução
do rosolvido,
§ único. Nos pro-osso
(h competêncin do Conselho
do Recursos
é somente atlllli~. ívol a prova docuruent 1.
Art. 21.0 Se alguma das partes argüir de falso q ualquer documento junto ao 1I'OCPS!';0, de luzindo em roquerimonto
urticulado
os fundarnontos
da fulsidade, deve
ser intimada a parte q n o proíluziu para, cm dez dias,
declarar
na secretaria
do Coaselho se insiste om fazer
uso do dito documento
§ 1,0 Se a parte não fizer neste prazo declaração alguma, ou declarar
q\le não prctend
valer-se do documento, devo êste ser rejeitado.
§ 2.0 Se a parto dI clarur que pretendo vúler-so do
docurnouto, o o Cons lho entender que êlo não 6 necessário para a deliberação dofiuitiva, ou não 6 jurídico O
fundamento pon quo 6 argüidu a falsidade, prosscg1l0 01'0curso nos termos lngais ; o no caso contrário o Cousolho determina,
por a rórdão. :1. 8U pcn ão do recurso até
que a ful idade sojn ti finitivnmonto julgadn no juízos
com ratou teso
§
A parte que al'güir do falso o d cumonto devo
aprosentau
na s trotaria do Conselho certidão do distributção dos artigos de fal idade no juízo competente,
no
prazo do trinta, dia, sob pena de pros <'guir o recurso.
Art. 22.0 Ultimndn. n format:flo do p1'00('8,0 1)1>]0 modo
consignado
nos tLl'tif;oS uut'('riort's o 1't'lator PÔ) nõ!e o
SOll 'l:Í8to, datado
o as inuno.
para o mesmo fim <10\'0
corro.:r polo presiden.to 0 YOJllis sel!U dI) a ord 111 UO antiguidade, quo todos n{)lp (hWOlll pÔJ' igualmente o riHto.
Nenhum do membros rpferidos deve reter o proCIbSso
por ruais de oito dias.

a,()

C.\PÍTULO
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168 I'('IC I
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0

As nudiôncial'l do Oonselho de He('ur~s
no
julganwnto
a quo 80 rof 1"0 o pr
nte c.'lpitulo, Si\o'pú.
blicas. As ddiboru (1(\S, p rúm, 510 tom, das ('lU confoArt.

23.

rência, particular.

§' único. Quando o intorê
btório do proco ::lO soja fcito

públic
oxigir Ilue O rem udiência particular,
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a maioria do Tribunal assim o reconhecer,
o presidente
-ordena que se retirem os espectadores.
Art. 24.0 Os processos entram cm julgamento
segundo
a ordem do inscrição constante de uma tabela assinada
pelo secretário,
que deve estar patente à porta do tribunal com três dias de antecedência.
Art. 25.0 Na sessão designada o relator faz a exposição verbal do recurso indicando os seus fundamentos,
a
conclusão
do pedido, as razões d ambas as partes, as
da 1.a Direcção
Geral do Ministério da Guerra ou das
armas
(I serviços
e o conteúdo dos documentos
que estiverem juntos.
§ único. Seguidamente
tem a palavra o Ministério PÚblico o os representantes
das partos, so assim o requererem.
Art. 26.0 Terminado
o relatório
do um recurso seguo-se o do outro quo estiver designado,
o assim sucessivamente;
mas se fõr conveniente
dolíborar sobre um
recurso,
logo depois do relutório,
O tribunal
passa à
conferência parti cular ,
Art. 27.0 Findos os relatórios
do todos os recurso
que tenham de ser iulgados na audiência, passa o Conselho a discutir o a. deliberar
sobre cada um deles cm
conferência particular.
§ 1.0 Nenhum vogal podo falar mais de duas veZQS,
excepto para a. explicação do seu voto.
§ 2.0 Nesta cqnferêucia
votará
om primeiro lugar O
relator,
seguindo-se
depois os Outros membros segundo
a ordem invorsa por quo houverem visto o processo.
Art. 28.0 N cnhum .i nlgudor pode recusar-ao
fi. julgar
com fundamento
na falta de lei, na obscuridade
011 na
omissão dela.
Art. 20.°. O Conselho
não podo conhecer do matéria
diversa da constante
do pedido de reparação.
Art. 30.0 Quando, para a decisão do recurso, for necessária n r solução preliminar
do qualquer questão de
estudo ou qualidade do pessoa ou de alguma outra que
por sua natureza pertença ao!'! tribunais do justiça serão
as partes
rcmotidns
para os me ios ordinários
o juízos
compctonres,
formnnrlo 80 desta deliberação
consulta o
doer ito nos termos rogulumentnros.
A rt. :31.0 Ao n la tor incumbo redigir a. consul ta (UlOdêlo I1. o 2) n o decroto uos termos do artigo 33.0, sendo
,a consulta a. sinadu pelos juízes que intervierem
no julgamonto, declar-ando a sua qnalidndo O que s0r\'Íu dl' rl'lutor.
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§ único. Quando o relator fõr vencido deve a minuta
da consulta ser feita pelo vogal que na ordem de votos
que fizeram vencimento tiver sido o primeiro a votar.
Art. 32.0 O relator pode deixar de redigir logo a minuta da consulta, devendo porém apresentá-la na sessão
imediata para ser assinada. Nesto caso as deliberações
tomadas, com os seus principais fundamentos o requerimentos ou parecer do Ministério Público que nao constarem do processo, serão mencionadas pelo secretário
em livro 1)ara êsse fim destinado, (3 assinadas pelos vogais que nelas intervieram, com as declarações que julgarem necessárias.
Art. 33.0 Os decretos devem conter: n declaração dos
nomes das partes e da conclusão do pedido, a mC'nção
dos principais documentos cm que assenta a resolução,
as razões jurídicas em que ela se funda, distinta e separadamente enunciadas, a declaração de que foi ouvido o
:àlinistério Público e a decisão do recurso.
§ único. No prazo de trinta dias serão os decretos'
submetidos à sanção do Presidente da República, roferendados pelo Ministro da Guerra e devolvidos ii. secretaria do Conselho do Recursos para nela serem arquivados.
Art. 34.0 Quando porém o G o, êrno não se conformo
com a consulta ou com os fundamentos dela. resolverá o
assunto em reüuíão do Conselho de :\Iinistros, lavrando-se decreto especial assinado por todos os Ministros,
no qual seja dado conhecimento dos termos da resolução do Conselho, expondo-se seguidamonto
os otivos
de divergência e as razões de decidir que levaram o Govêrno a adoptar decisão diferente.
Art. 35.0 Em Ordem do Exército será publlcado se o
recurso teve ou não provimento, devendo ser dadas às
partes as certidões que pedirem, excepto das deliberações por que se proceder a consultas, emquanto não fôr
publicado o resultado dJ1 recurso, e, depois do publicado
êste, poderá ser duda cópia autêntica do r spoctlvo decreto aos recorrentes que o requer r m,
AI t. 36.0 A desistência pura e simples feita pelo rocorrente antes do julgamento ou quando antes do mesmo
so reconheça que não há moti,'o para o recurso continuar, por ter o recorrente obtido j:l reparação Ou por o
mesmo ter sido d mitido do oficial do exército Ou ter tido
baixa do serviço, cxtingueni o recurso, não hav (l1J(10 motivo o intorõsse público e miJ.it r que se oponha, deI
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vendo, neste caso, seguir o processo com o Ministério
Púbiico.
Ârt. 37.0 Os processos
instaurados
pecante o Cons lho de Recursos são gratuitos para as partos o isentos
de sêlo.
:Art. 38.0 Nos casos não provistos no pro enio regulamento seguem-se,
na parto aplicável, as regras pro scrilas na lei geral do proco soo
C_\PÍTULO

IV

Apl'ClH'ntnção. Instrução e jnlgamcnto dos reeursos 9 bro ~ltl1a·
ção, elas illcuçi\o de refor.uu, veuclmantos .ou deseontos no
venchueutu

6U

em qunlsquer

outros

dirl'ltos

de cnrüctor

mí-

llt ar o.talH'lel"idos por lei, regulaurento,
~}l'creto ou outro ItIploma, dotermiu:lçno ou .IC~JlllCIIO do Mlulslro da Gu .rra.
Ar]. 3D.;) O oficial do exército e aspirante a oficial que
se julguem
prejudicados
ilogulmonto
em situação, elassificaçfto de reforma, voneira 'Idos ou descontos ;110 \1 ncimento, ou em quaisquer outros direitos do carácter
iiitar esta bolecidos por lei, rogulamento
ou outro diplon ti,
detonuínact o 011 despacho do Ministro da Guorrn, IIuundo
a apreciução
dos assuntos não competir exprossauicnto
por disposição legal ou regulumentnr
n outra eorporução
ou autoridudo, quo hajam roclum '100 n devida reparação
sem n. haver obtido, podem Iormu lar recurso para o C n-

selho üo Recursos.
Art. 40.0 O prazo para a intcnposiçt o do ocur o Ó o
dez dias, quo começa 11 corl'er üpsdo u datn
m quo ao
reclamunto 8{'jn dado conhpcillwnto do dospacho quo julgou improcedente
a redamllç'ão.
§ único. O rl'cnrso, além dos clocumolltos q ll{) () rcCOrI'<,uto cntClll]n. dover-lho jUlltar, di vo ser o npre
Illp~nhndo do e.xtrll. to !la Ol'dOlll regimental
ou do o tla~olecimento
qno publica o d()slHteho do iudof l'ÍIl1cuto q o
provoca o r('01lr 0, 011 da not" originnl ou tIa 8\111 ópin de'idulIlOllto autenticaJu que tr<ln~eruYe o r ferido <I !oIpl1cho.
Art. 41.0 Na interposi~ílo dê. tf'S recur os ob I'\" r-EQ
há O me mo pi'occllimonto
oxpo ·to no ,artigo 12.0 o seus
arágrafos.
Âl't. 4~. o O r('qucrimonto
<10\"0
r t 'pcdjdo p' s VillS
compf'tcntcs o. diuccCi'Lo por onde tiver corrido o proc
o

,de rt 'lnmnç!o,
utó trus (!ias d<'rois de apres !ltndo, d~'\idam~ n10 informado
pC'la lIutori(lnllo qu o rolU( t r. \.
T purti<;lto comp tente elabora
soguidamento
um r 'Iat rio
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ircunstancíndo, apreciando as alegaeõcs do requerente,
formulando
clara o pr cisamcnto o seu parco r do harmonia com nR disposiçõos da lei, regulamento, deeretn
QU outro
diploma, dotorminoção ou despacho (lo Minis.tro
da Guerra, o instruindo o com os documentos quo julgue
necessário',
o qual
assinado pelo rospoctiv o director o
enviado u. B eretaria do Consolho no prnzo do um mês,
a contar da data da entrada do recur o.
Art. 43.0 Na organize 'lto do pro ces o se oguirá o disposto no urtigo 14.0 o seu § único.
Art. 44.0 Distribuído o processo, vai no prazo de três
dias conelu o ao r lator,
qual mandará dõle dar vista
no represen tanto do :\finistól'io Público, o se a êst , pelo
respectivo exame, parecer que o recorrente
não
parte
legitima, que o recurso foi interposto fora. do tempo marcado no artigo 40.0 ou Ó manifestamente
ilegal, proporá
a sua rejeição.
Nu primeira sessão seguinte, em conferência particular, o relator proporá a rejeição do recurso, procedendo
relatório.
§ 1.0 Se fõr d liberado o pro seguimento 110 r curso
ove :r 11 do logo comnnicnrln
sn rosolução ao intee. sado 011 f;{ 11 ropr scntunto pelo s crotário ; o fOr oucidn a. rej i ilo formular se há con snlta e decreto nos
tern os comuns.
§ 2.0 A dclibornção pelo progresso
do recurso não
obsta a. quo ~. te li. final sr-jn rejeitado 'Pela mesma causa
é

°

ó

pn,l~ iinarmcnto d s:.lton(li(!a •
.Art. 45.0 ~'rto so writicando
as lipót os do artigo
antpcedpnto o rolator mandará,
por despacho nos lltOS,
qlle sf'ja dada yi tn do processo ao r cQrr to ou ao sou
repTl'sentanto
pelo pl~ZO de dez dias, dentro do quul
pOll(l apro
ntl r fi ua conto ta ~o documentada.
Art. 4G.o Se o recorr~lIt'
ou S ti r pr s<,ntanto aprosentar conte~tnçl'1o, o l'cllator mandará continu r n. vista
'do pro "sso ao recorrido p lo prazo do d<,z dias, dentro
do qual po e apro ntnr li. ua. cont t çii.o.
, t§ .1..0 'l'ormil1U(~O o r reri(lo pIazo, o pro' sso deve
lmij Illlt Jl1Put, h·1mr
à. ·rotaria do Oon lho.
§ 2.0 Findos os lJrUZ sindicados
uão pou rllo muis
01' r('cchidn~ alogaçõ
.
Art: <!7.0 Logo quo o pro . o ,(';~\ (ovohido
li. ccrot:ll'1a do Conslho
ó u ln O no r la.tol', ql por ou
d spacho o manoarú continuar
o :\lini 'úrio Público 'o
m c:>guitla crú nO\-am nt onclu o no relator.
'
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§ único. O Ministério Público, apreciando os diferentes
argumentos
alegados
pelo recorrente
e recorrido,
deve
formular clara e precisamente o seu parecer, de harmonia com as disposições da lei.
Art. 48.0 ~a primeira
sessão seguinte o relator, se
assim lhe parecer indispensável,
leva o procm;so à conferõncis particular pura resolver sobre a necessidade do
qualquer averiguação
ou resposta de alguma autoridade
pública. Voncondo-se
a necessidade
do qualquer delas,
ao presidente
co~pl'te promover a execução do resolvido.
Art. 49.0 Logo que o processo seja dado pronto pelo
relator para julgamento
deve correr o visto dos difereutes
membros do Conselho, findo o que entra. em j\ll~mncnto.
Art. 50.0 No julgamento
t1t'stcs recursos observar-se
há o ostabclecido
no capítulo n deste rogulauicnto.
CAPiTULO

V

Aprcscntaç!to, Instrução e julgamentc
sõbre Informações

dos recursos

Art. 51.0 O militar que haja tido por meno conforme
à justiça qualquer das verbas, respostas aos quesitos ou
juízo ampliativo
da sua informação unuul e haja rcclafindo a devida reparação
do oficial inforurunto,
som n
haver obtido, pod
formular
recursos
para O Conselho

de Recursos.
§ único. Os recursos sobro informações

anuais I m que
o recorrido
soja general s110 resolvidos cm úui '[1 in stâncin pelo Ministro da Guerra.
Art. 53.0 O prazo para a interposição
deste recurso é
de cinco dias, que começa a correr desde a dnta em que
ao recorrente
soja dado conhecimonto
ua decisão do ínformanto,
fi ue devo constar da própria pl'tição (lo iuformado e por aquele ser rubricada.
Art. 53.0 O r .curso
íuterposto por meio d requerimento, dirigido no presidente
do Conselho do R cursos,
assinado pelo interessado,
olaborudc om perfeita conformidade com os princípios
di clpliuaros,
dovontlo declarar prcci~an1(\ntr qual o ponto da inforrnaçi o de que reclama, podendo j nu tar q naisq uer documen tos que tl irv lID
para fundaruentú·lo,
o nprr:'H'ntado polo recorr 'nte ao
imediuto sllperior
sob cuja. ordens servi!", o flual d ''o
logo buçar
110 dito requerimento
a data (la aprl'::;putnç,o, que rubrica, a fim do constar o (lia <ln, intorpo i<;ão.
.A.rt. 54.0 O roclamante,
quando n o c t(ljam li
é
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mesma localidade em que está o imediato
superior 80b
cuja ordens servirem, no mesmo dia em que receberem
a reclamação
com o d spacho do informante
devem
acusar a recepção da mesma e declarar que recorrem 0.0
aludido de ipacho - se quiserem
usar dês se direitodevendo, em caso de recurso, a respectiva nota de comunicação o o envelopo constar do processo de recurso.
§ 1.0
imediato superior, quando roceb 'r o recur so
e reconheça quo êste foi apresentado
fora do prazo a quo
se refere o artigo 52.°, deverá no requerimento
de iuterposição do recurso. além do despacho da apresentação
do referido requerimento,
dizer se justifica a demora na
• pre ontação do me: mo, demora que, aliás, só poderá
corresponder
à indispensável
para as comunicnçõ . ou
h absoluta impossibilidade
de o r' orr nte o poder apresentar em tempo, 10; motivo de doença devidam nto
omprovada e documentada.
s 2.° 0" recorr ntes
r corridos darão exacto CUIllprimento
ao determinado
no. artigo, 10.0 e 11.° do regulamento geral do informações,
oh pena de lh
orem
aplicadas :1, disposições
a quo se rt ferem os ~§ 2.0 e
único, re pectivam nte, do: r feridos artigos.
Art. 55.0
recurso é envi: do pr-lo chef inform
to,
ecuindo a via legai
no prosid ut do Con. olho do
Recur-sos, acompanhado
da primitiva reclamação
em relação à qual se deverá proceder cm harmonia com o disposto nos artigos
21.° e 22.° do regulamento
gernl de
informações, tendo cm vi, ta o di. posto na dct rmin ção
2. a e 3. a da Ordem do Exército n. o 15, La séri , do
1922, da 2. a Repartição da V' Dirccç' o Geral do _ Iínistório do. Guerra, o da doei ão que sõbr
ela tenha 1'0aído , do um re latório em que o chefe exponha a razões quo o levaram n mo atender à dita réclamnç; o e
de quaisquer
documento
que entenda poderem
servil'
pum. jus tificar o u modo do proced r.
s único. _\.. dil'ec~ue~ ou reparti<;õ \S compct<,nt
dós
diferente
:'\[ini ·tório
informam
eireunstaneiadam
nto
"ôhrc as nlegaçõ 'S do informanto o do inforIllu(!o instruindo o processo com o docUllH'ntos quo jul<ruom n _
ces~ários
o ollyinndo·o fi ecr taria uo COll~lho,
no
prazo de um mês, a contar da ,'na entrada.
_\.rt. M.o Logo qn o rceur.O dê entrada na seer taria do Conselho ó autuado
ppl0
ecretário
(mod lo
n.O 1), e regi.tado
no livro eomp tent(, marcado com o
número d ordem, e apr(' 'entudo
'(\guidamente
ao pr _

°

°

1142

ORDEM DO EXJmCITO N.o

'J

1.. Série

í'1' n, VI
1)0 oxamo da

lllrorll1.~õc

rt. 6!3. Tas dir cç
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militar e constante do quadro a que se rofor o artigo
91.°, ano. o ao mesmo r gulameuto, Ó exten iva no -presidonte do Con lho de Recur os.
Â.rt. 71.° O Con olho de Recursos deve apresentar
até 30 de Jan iro o r latório an tal, no qual mencione
08 factos digno
da atenção do Govêrno, ocorrido
no
ano anterior,
e proponha as provid nelas que entend r
convenientes
para o aperfeiçoam nto do serviço que DlO
fica incumbido pelo pro nto r ~gulamento.
§ único. O relatório citado d v ser acompanhado
da
conv niente estatí tica, que demonstro o movimento havida, com a especificação do número da várias d ici es
do Conselho, relativas ao ano a qu o dito r latório disa r r ap ito, R sa estatí tica t r a d vida publicidade.
Art, 72.' Na expediçã
a cor! ispond ncia r li itant
às informações
dev
oh 'V r-se o di posto no
§ .°.do rti o 53.0 do apítulo
da parto IY do regulamonto geral do servico do xército.
Art. 73.0 'rodos o prece os c
untos submetido
à d ei lto d 'ouselho
ao r olvido com br idad
possível, para o quo o serviço do moamo Com, lho t rá
profer ncia sõbrc qualqu r outro 411 a não goz igualmente por di posiç: o I g 1.
Art. 74.0 O paro 'oro 00 C 11:; lho d Reeun o devidamente coleccionados, 8 r o mandado pnbli ar anualment p la La Reparti
da 3: Dir çã Geral do inistério da Guerra.
Art. 75.0 Toda a. ,I p
limpaz I
b m co o o bo o d:1
rntific õ,,· do q
tI' t o
§ único do artigo 2.(1, . rno f. itn pl'10 ('on lho administrativo da La e 2." Dir cç I
r i do ~lini t~rio da
Guorra.
Ar. 7G. o Ficmn r \ ogada . 8 di po içn s contid s no
ragul nlflnto
ml de infonullçno , apro 'udo por ti cr to
d 6 d· ohunbro
1 9, Cj\1
i r 'm re )l ito n·
sonto8 compre ndido no pr fi nt r guIam nto.
O Ministro da Guerra as im o t('nhn ont ndido o
faça
C.·CCutlll'. Paço.
do
0\'1'00
da Ropúhlica, 12 d

Agoflto dI' H)27.-A
,'['ó ·w Ó. ',Alt m; FltAC:O o C
MO~
Abílio lU[Justo 1 aldtll de Pa 08 e "ou ~a.

R-
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Nome do recorr nt e fundamento do recurso

Recorridos

Relator
Ex.mo r, General. , ,
Ao •• ' dia do mil do
e eeretaria do Con elho
te

d 19 ,,'.
e

eeur o,

ne ta cidade do Lisboa

utuci os documentos que

eguem.
o secret

io,
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Milli~lério do Inlcrior- Dlrcc áo Gml da Segurança Públiu
Oeoreto n."14:107
onsideraudo
que as nocessidnd 's da vida morl ma
exigem 80 fucilit. quanto po '1\"01 o intercümbio
comercial, 'cientifico e artístico entr o. diforoutos paísos ;
Cousidornndo
r da máxima v, ntagern,
m oh diõnda li. esse intuito, que o pas aperto oja barato
d
cil e rápida aquisição ;
COIl, iderando
tnmb ~m n situa', t) esp icial dó concelhos raianos, cujas condições do virla exig. III coustant
rolaç os com u regiões fronteiriça
li, vizinha b pu.-

m-

n11:\;
Usundo

da faculdade qne
do d '{'!' 'lo com f
de Nov: muro d( t!12ti, ~ b
das as Rcpartiçõo
:
ei por h m II crotnr
guinte :

tigo

~.o

m conf ro o n." .::!,Il do arrçn (I lei n." 1~:74U, de 2'
propo t1\ do :\Iilli tro (h topara

v I

v
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Art. 13.0 Fica r vogada a I ·gi lação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento o (I.' icueão do prc .ente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os :\lini ·tros do todas a. Repartições o façam imprimir, publicar e corr r. Dado nos Paços do Governo da
República, em lf) de Agosto de 19~7.-A.''r6NIO ÓSCAR
DE FRAGO. o OARllO x A - Adriano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior-c-João José Sinel de CordesAbilio .Au!Ju,to Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Afl'eixo - Antônio Maria de Beitencourt RodriguesJúlio César de Carcalho Teixeira - João Belo -Jo8é
Alfredo Mende« de .MagallliJes - Felisberto .L-1lres Pedrosa.

•

1.· B6ri.
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REPÚBLICA PORTUGUESA
.Altura I·, ...
Idade •..
Cabelos ...
Sobrolhos .•.
Olhos ...

PASSAPORTE

lV.O ..•

L,O

Fl ....

.Naris , .•
f}3dca .,.

Cõr ...

Govêrno
Passaporte

Civil de •• •
válido por '"

Concede pa"aport~ a "', estado "', profiesão "', natural de "', filho
de ... e de ... , re8idente "', que se destina a .•. , acompanhado das pe88oa,
de família no ver80 designadas.

J'otorralla
do
eb te de família

Ob8ervaçõe8:
Rogo à, autoridades adm,:nistrativas e a toda» aquela.
a quem pertencer o seu conhecimento não ponham embaraço algum ao portador.
Dado em

<:»»

aos ••• de , .• de 192..•

o Governador
o Chef.

...

da RepartlOlo,

Alllnatura do porta."
"0

Custo total '" (J, ..

Civil,
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Fotografias das pessoas de !amilia

..

r

e

Nomes:
a)
b)
c)

...

d)

e)

f)
g)
1,)

d

b

...

h

V Série
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Ilinislério da Guerra - 2.& Direlção Geral- 3.& Repartição
Decreto n.O 14:128
Tendo-se reconhecido
que a maneira pür que até hoje
se têm ndministrado
e têm laborado alguns dos estabolecimeutos
produtores
do. Ministério da Guerra não. é a
que melhor serve os interêsses do. Estado. j
Convindo reünir num diploma geral os princípios fundamentais
em que de futuro. assentará a labornção dos

mesmos ostabelecimentos

j

Em execução. do. prescrito. na base 24. a constante do.
artigo LOdo. decreto. n. ° 11 :856, de ;) de Julho. de 1926,
sobre industrialização.
dos estabelecimentos
produtores
do Ministério. da Guerra, e tendo. em atenção O. disposto
no. relatório. que precede O. referido. decreto. n. ° 11 :856,
na parte que se refere à citada base 24. a j
Usando. da faculdade
que me confere O. n." 2.° do. artígo 2.° do. decreto. n.? 12:740, de 26 de Novembro do.
ano. findo, sob proposta
dos 1finistrüs de todas as Repartições:
Hei pO.r bem decretar,
para valer como lei, O. seguinte:
Arti go 1.0 Os estabelecimentO.s
produtores
do Ministério. da Guerra passam a ter as seguintes desiguações :
Fábrica de EquipamentO.s fi Arreios.
Fábrica
de Cartuchame
e Pólvoras Químicas.
Fábrica de Pólvoras Físicas e Artifícios.
Fábrica
de Munições de J..
rtilharia, Armamento'
Viaturas.
Oficinas Gerais elo. )'iaterial Automóvel,
Oficinas Gerais do. :Material Aeronáutico.
Farmácia Central do. Exército.
Manutenção Militar.
Oficinas Gerais de Fardamento.
e Calçado.
Serviços Gráficos do. Exército,

e

Art. 2.° O Arsenal
do. Exército' desdobrar-se
há nas
quatro. primeiras fábricas enumeradas
no. artigo. 1.0, cessando. portanto' a sua existência.
Quanto. aos restantes estabelecimentos
produtores,
deixam de existir os Parques Automóvel Militar e de Material Aeronáutico,
pO.r se transformarem,
respectivamente,
em Oficinas Gerais de Material A utomóvel e Oficinas
Gerais de Material Aeronáutico.
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As Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado provêm
do antigo Depósito Central de Fardamentos, que se considera extinto desde ~O de Setembro de 192G por se ter
desdobrado nas referidas oficinas e no Depósito Geral
de Fardamentos.
Art. 3. o .A organização e funcionamento dos estabelecimentos a que se refere o artigo 1.0 obedecem aos príncípios consignados nas bases que a seguir se publicam e
fazem parta deste decreto.
Art. 4.0 Fica revogada a lf'gislação cm contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 19 de Agosto de 1927. - ANTÓNIOÓSCAR
D:t FRAGOSO
CARMONA AdTiano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior - J 0110 José Sinel de Cordes - A.bílio Augusto VaZdh de Passos e Sousa - Jaime
Afreiao - António Maria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teiaeira - J 0110 Belo - José
Alfredo Mendes de Magalhães - FelisbeTto Alves PedTosa.

Bases para a industrializãçãO dos estabelecimentos
do Ministério da Guerra

prOdutores

Base 1.'

Os estabelecimentos
produtores
do Ministério da
Guerra terão organização e funcionamento Análogo aos
dos seus similares da indústria particular, salvo as restrições constantes destas bases e sem prejuízo do seu
carácter militar.
Os objectivos da laOO1'a<;1'1o
dos mesmos estabelecimentos são os seguintes:
1. o -

Trabalhos de interêsse militar

a) Efectuar os trabalhos da sua especialidade requisitados pelo Ministério da Guerra ou estabelecimeutos
déle dependentes;
b) Realizar as experiências e ensaios técnicos que por
serem da sua especialidade lhes sejam superiormente ordenados ou requisitados pelos diferentes serviços do

1." Série
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exército e para os quais hajam sido postos à sua disposição os fundos necessários;
c) Fornecer ao exército as matérias primas, géneros
ou artigos e materiais de consumo correspondentes à
sua especialidade e de que o mesmo necessite, mediante
o pagamento do .seu preço pelo Ministério da Guerra;
d) Adquirir os materiais necessários à sua laboração
e aos fornecimentos a que se refere a alínea anterior.
2. o -. Trabalhos

de ínterêsse

geral

e) Prestar aos diferentes estabelecimentos e outros dependentes do Estado, estranhos ao Ministério da Guerra,
e aos particulares os serviços da sua especialidade mencionados nas alíneas anteriores, a pronto pagamento e
sem prejuízo dos serviços de que o exército careça;
f) Promover pela criacão de indústrias anexas e outros meios ao seu alcance o aumento das suas receitas,
de forma que obtenham, sem exagero de preços, os maiores benefícios para o Estado.
§ único. Todos os estabelecimentos e dependências do
Estado são obrigados a recorrer aos estabelecimentos
produtores do Ministério da Guerra para a prestação de
serviços ou fornecimento do materiais da sua especialidade, só lhes sendo permitido recorrer à indústria particular ou ao mercado livre quando para idêntica qualidade
de trabalho ou fornecimento e para idênticas qualidades de
material se obtenham condições de preço mais favoráveis.
BS8C

2.·

Os fornecimentos e trabalhos a que se refere a base 1.a
serão sempre executados a pronto pagamento.
§ único. Os conselhos de administração dos estabelecimentos produtores fi que a base 7. a se refere poderão
exigir a qualquer entidade oficial ou particular o pagamento antecipado de toda ou parte da importância de
fornecimentos a fazer ou trabalhos a executar.
Base 8.·

Os servieos a cargo de cada um dos estabelecimentos
produtores serão classificados pela. seguinte forma:
Serviços de direcção.
Serviços industriais.
Serviços comerciais.
Serviços de contabilidade.

Serviços gerais.
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,la'

Haverá
uma comissão constituída normalmente
pelos
directores
dos estabelecimentos
produtores,
que funcionará sob a presidência do administrador
geral 0.0 exército.
A esta comissão compete:
a) Desempenhar,
relativamente
aos estabelecimentos
produtores,
funções análogas às das comissões técnicas
das diversas armas e serviços do exórcito;
b) Estabelecer
a ligação entro os diferentes estabelecimentos produtores
e facilitar a sua mútua colaboração;
c) Emitir parecer, para resolução ministerial,
sõbre o
fundamento
qU0r de reclamação
ou queixa que lhe seja
dirigida, quer de comunicado ou notícia na imprensa, ou
ainda do rumor público, contra a qualidade dr> artigos,
materiais
ou géneros fornecidos pelos estabelecimentos
produtores,
ou contra o fabrico ou preparo do artigos
ali manufacturados
ou manipulados,
ou ainda contra o
preço dos mesmos artigos, materiais ou géneros.

§ único. Compete ao administrador
geral do exército
reünír, sempre que os intorêsses da Fazenda Nacional ou
o bom nome do exército o reclamem, a coiuiseão a que
esta base se refere.
A convocação
poderá incidir sobre a totalidade
ou
parte dos membros
da comissão consoante a natureza
dos assuntos fi tratar.
Poderá ainda o mesmo administrador
geral agregar,
acidentalmente,
à comissão os técnicos j ulgados uecessúrios, que requisitará
à 3.11 ou 4.11 Direcções Gerais do
::Vlinistério da Guerra, ou às Direcções das armas ou dos
serviços,
segundo o caso em que êsses técnicos tenham
de ser ouvidos.
Base 5.'
Os estabelecimentos
produtores serão directamente
dependentes
do Ministério da Guerra,
por intermédio
da
3. n Repartição
da 2.11 Direcção Geral, na qual serão estudados e coordenados
os assuntos referentes à exploracão dos mesmos estabelecimentos
e ao material que por
010s deva S0r fabricado ou reparado para o exército.
I

Base Ga'
Os estabelecimentos
produtores
serão inspeccionados,
sob o ponto de vista da sua administração
e gerência,
pelo Ministério
da Guerra, por intermédio
do inspector

1.' Série
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do exército, assistido de técBase 7.'

Em cada estabelecimento produtor haverá um conselho de administrnção
tendo em regra a seguinte composição :
Presidente - o director do estabelecimento.
Vogais - o sub-director e chefes de serviço.
Secretário - capitão ou subalterno, que acumulará
êste cargo com outro serviço do estabelecimento.
Ao conselho de administração compctírã.:

a) Resolver todos os assuntos de administração que
interessem ao ostabelecimento e que sejam propostos
pela direcção ou por qualquer dos membros do conselho;
b) Resolver todos os assuntos de orientação geral dos
serviços do estabelccimeuto
propostos pela direcção ou
por qualquer dos membros do conselho;
c) Apreciar periodicamente a marcha geral los serviços do estabelecimcnto ;
d) Assumir a gerência autónoma dos fundos a seu
cargo;
e) Contratar o pessoal civil que fõr necessário para
os serviços do estabelecimento, quando não possa dispor
do pessoal militar suficiente ou idóneo, ou ainda quando
não seja possível obter êsso pessoal civil por simples
inscrição, sem contrato;
f) Organizar e pôr em execução as tabelas de vencimentos para o pessoal do estabelecimento, de harmonia
com as tabelas em uso no ramo respectivo da indústria
particular;
g) Delegar numa comissão de compras a execução de
aquisições nos mercados nacionais, até determinada
quantia, e fiscalizar essas aquisições ;
11) Resolver sobre as compras nos mercados nacionais
quando excedam o limite a. que se refere a alínea anterior e sobre quaisquer compras nos mercados estrangeiro!' ;
i) Elaborar e publicar anualmente o relatório da sua
gerência.
§ único. Ao conselho de administração é reconhecida
capacidade jurídica para representar o estabelecimento
em juízo e fora dõle.
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Base 8."
Em cada estabelecimento
produtor haverá um conselho técnico presidido
pelo respectivo
director, tendo a
seu cargo especialmente:
a) Estudar
todos os assuntos de carácter técnico que
forem indicados
pela direcção ou propostos por algum
dos membro!', do conselho;
b) Apreciar periodicamente
a marcha geral dos serviços do ostabelecimento,
§ único. O:) trabalhos efectuados pelo conselho técnico
constarão
de actas ou pareceres
que servirão do elementos de informação
nas resoluções
a tomar pela direcção do estabelecimento.
Basfl

t;••

Em cada estabelecimento
haverá
uma comissão de
compras} tendo especialmente
a seu cargo:
a) Receber da direcção do estabelecimento
as ordens
para aquisição
dos artigos, géneros, matérias primas e
materiais
necessários
para o abastecimento
dos seus armazéns,
e consultar
as firmas que ofereçam mais garantia
de probidade
e idoneidade para o fornecimento;
b) Organizar
para cada um ou para cada grupo de
artigos a adquirir
o respectivo processo db compra, na
qual figurarão as condições do fornecimento
dõsses artigos e as propostas
das firmas consultadas;
c) Consultar o mercado e bem assim os chefes de serviço do estabelecimento
para se orientar nas compras a
fazer;
d) Efectuar
directamente
nos mercados
nacionais,
como delegado
do conselho de administração,
as compras de artigos, até o montante' fixado pelo mesmo conselho, nas molhoros condições de preço e qualidade (lllO
constarem dos respectivos
processos,
previamente
organizados pelo seu secretário,
e dar mensalmente
conhecimento ao mesmo conselho das compras que tiver efectuado e das condições gerais do mercado;
e) Submeter à apreciação e resolução do consolho de
administração
os processos
do compras a efectuar nos
mercados
nacionais
que excedam a quantia mencionada
na alínea anterior
e bem assim os processos de quaisquer compras a efectuar nos mercados estrangeiros;
f) Verificar se os artigos entrados cm armazém são
os adq uiridos pela comissão;
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à direcção
do estabelecimento
as informaforem pedidas
sobre aquisições
realizaBase 10.'

O capital de cada um dos estabolecimentos
produtores do Ministério da Guerra será constituído:
1.° Pelo activo líquido do balance do inventário de
todos os seus valores,
referido à data da publicação do
respectivo
regulamento;
2.° Pelo numerário de que careçam para organizar
os
seus stocks iniciais e manter por um período de seis meses a laboração das suas fúbricns e oficinas e a venda de
artigos não manufacturados
no estabelecimento.
Base 11."
Para obtenção do numerário
a. que se refere o n.? 2.°
da base anterior
ficam os estabelecimentos
produtores
autorizados
a contrair
com quaisquer estabelecimentos
:financoiros
nacionais,
de preforõncia
pertencentes
ao
Estado ou com êle tendo contratos,
a abertura do créditos caucionados pelos valor s, mobiliário c maquinismo
que possuam.
§ 1.0 ..\..os estabelecimentos
produtores
que não estiverem preparados
pn.ra imediatamente
entrarem no regime
estabelecido
por esta base será abonado
transitoriamente, pelo Ministério da Guerra, um subsídio gradualmente decrescente
durante o período indispensável
para
completarem
essa preparação,
a qual será iniciada à data
da. publicação dêsto decreto.
§ 2.° Quando a direcção do estabelecimento julgue
necessária
a adopção do regime previsto no parágrafo
anterior
apresentará
superiol"lu€'l1te uma proposta fundamentada para õsse efeito.
Baso 12.'
Os estabelecimentos
produtores
do Ministério
da
Guerra pagarão à comissão encarregada
de administrar
o fundo para a aquisição do material de mobilização as
importâncias
equivalentes
aos impo. tos quo os onerariam
e pontoncesaem
à indústria pc rticular.
§ único. Êsso impo to será fi ado anualmente pela Dir cção Geral das Contributções
c Impostos, para o que os
mesmo. eetabelecimcntos
lhe prestarão
as precisas informações.
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Base 13.·
Os lucros liquidos anuais de cada ostabelooimento produtor serão distribuídos, no fim de cada ano económico,
segundo percentagens determinadas pelo Ministério da
Guerra, sob proposta do respectivo conselho de administração, pelas seguintes contas:
a) Conta de capital;
. b) Fundo de reserva;
c) Subsidio para aquisição de material de mobilização;
d) Fundo de propaganda e representação do estabelecimento;
e) Conta de prémios de trabalho ao pessoal elo estabelecimento ;
f) Amortizações extraordinárias;
g) Fundo de assistência.
Ba~e 14.·
A escrituração dos estabelecimentos produtores será
organizada pelo sistema digráfico em uso nos estabelecimentos similares da indústria particular e por forma
que possam fàcilmente obter-se entre outros os soguintes elementos de informação:
a) Custo de cada artigo produzido ou trabalho executado ;
b) Proporção entre as despesas gerais do produção e
o prrço do custo;
c) Preços dos artigos em armazém de vendas.
Baile 15.·
Cada estabelecimento produtor terá o seu quadro privativo de pessoal militar, que será nomeado ou exonerado polo Ministério da Guerra, sob proposta do director do estabelecimento.
§ 1.0 Os directores serão oficiais habilitados com o
curso da respectiva arma ou serviço, nomeados pelo Ministério da Guerra, sob proposta do administrador geral
do exército.
§ 2.0 Quando não haja pessoal militar suficiente ou
idóneo para os diferentes serviços, poderá o director,
ouvido o conselho de admiuistração, utilizar pessoal civil devidamente habilitado, por simples inscrição ou por
contrato, devendo recorrer a êste último processo somente em casos de absoluta necossidade.

I
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§ 3.0 O pessoal

civil a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser despedido pelo director quando as conveniências do serviço ou da disciplina o exigirem, apenas
com as restrições
impostas pelos contratos que tiverem
sido feitos e pela legislação em vigor.
Base 16."
O pessoal privativo, tanto civil como militar, de cada
estabelecimento
produtor
será dividido, para efeito de
vencimentos,
em classes e categorias conforme as suas
aptidões técnicas ou profissionais,
sendo todos os seus
vencimentos
pagos pelos respectivos
fundos do estabelecimento.
Base 17."
Os vencimentos
de cada uma das classes a que se refere a base anterior serão fixados pelo conselho do administração, tendo em atenção que o regime do trabalho e
a sua remuneração
serão idênticos aos adoptados
nas
indústrias particulares
similares.
§ 1.0 A todo o pessoal civil e militar do cada estabelecimento será abonado por inteiro o vencimento que lhe
fOr fixado nos termos desta base com as deduções legais
e, as qne forem provistas
nos respectivos
regulamentos
internos.
§ 2. o Os vencimentos
do director
o dos oficiais do
quadro privativo
de cada estabelecimcnto
serão fixados
pelo Ministério
da Guerra sob proposta do conselho de
administra ~ão e parecer do administrador
geral do exército,
Base 18."
O pessoal civil dos estabolecimentos
produtores
será
sujeito a um regime disciplinar especial, a fixar nas instruções privativas de cada estabelecimento,
e quanto possível harmónico
com os preceitos da disciplina militar.
§ 1.0 Ao pessoal militar dêsscs estabelecimentos
será
ext<'nsivo o regime esp cial a que se refere esta base som
prejuízo da aplicação do regulamento
de disciplina militar a faltas de carácter militar.
§ 2.0 O produto da, multas aplicadas ao possoal de
cada estabelecimento
reverterá a favor do fundo de assistência do mesmo e:stabelocimmto.
Base 19."
O pessoal que,
exocu~ào) pertencer

no tempo destas bases entrarem em
a qualquer dos estabelecimentos
pro-
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dutores do Ministério da Guerra ser A devidamente elas ificado, ficando nesse estabelecimento apenas a, parte que
f r necessária .à sua laboruç o e admiui tração.
§ 1.0 O pessoal que nos termos desta base exceder
necessidades
dos cstabelecimedtos
produtores ficará. om
condições análogas às dos funcionários públicos adidos
por motivo de redução dos quadros, se houver adquirido
direitos que justifiqu m tal procedimento.
S 2.° Os vencimentos do p soul qu. ficar no' e .tabelecimcntos produtoro
'8 rr o abonado'
pelos mo mo
. -.
tabolccimontos,
conforme as tab la que nel forem postas em vigor.
§ 3.° Os vencimentos do pessoal que fôr colocado na
situação do adido e dos actuai reformados
dos estnbolecimentos fabris do .IinistÓrio da Guerra serão pugos
pelo consolho administrativo
das 1 ..~ e:?:' Dirccçõe
Ge·
rais dê te Mini tório e pel s verbas para tal fim iu rita no orçamento.
§ 4.0 A clnsslficacâo do p sonl P rn OS fins indi
O
nesta base será feita com urg n 'ia III cada
tabelecimente pelo seu conselho do ndmluistrnção.
Baso 20."

Os operários e mai p' oal civil (las fábricn qu
con titulam O agora e. tinto Arsenal do ~.·órcito) f(ll
de. ej m buixa do ponto com indernnizução,
pod r, o
obtê-ln. mediante 'pare ier favorá« 1 (lo conselho do ndmini traçt o r .cobendo por uma só vez uma indemnização
correspondente
a um pari do variável entre seis me .es .
e dois anos do vencimentos, conforll1o o tempo ue sorviço que tivorem.

na

e .. 1,"

É ohrign,tório O t g'uro do ill[Lbi1illndu e r forma p. ra
todos os op rários do
tab I cim nto::; pl'OllutOl'l .
§ 1.0 ftst SOgll o pod I'fL 01' fito em iustitu'tçõ
oficiais ou pnl·ticulare',
d ign. da polo on ,lho <l .1 lministrllGi'to do estabolecimento.
§ 2.0 A importfincia tio !! guro nüo }lod rú .-'
r o
qu ntitn.tivo do alário (lo scguml1o.
§ 3.° Umn pl11'tll do pl'~mio llo l:gUl'O fi· IL C r t) do
próprio estabelecimonto
mllq ltanto o oprr{lrio nele pr tur
'l'yiço, outra parto fi cnrg 110 fundo de,
i t ncia social ndmilli trullo pelo E t:ulo, o o 1'0 tn.uto pal>'()
p lo oporát'io por do cOnto no
\I
\'cllcitUt nto '

1." 'érie
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Ba'e 22,·
A róformn n que o pes oal das fáhricns que constituíam o Ar.enal do Exército agora extinto se considera.
com dir ito é sub titníd: pelo seguro !t que e .efere a
ba c anterior,
Para tal efeito o Esta o con ignaná anualmente no li U
orçamente a 'verha precisa para. contribuir para êsso seguro com uma cota iarte . unl it diferença entre a .oma
da jóia o prémio que corre pender à idade actue 1 dos
s gurados o aquela que corrcspon I ria à. idade que possuíam quando se lhes começou a contar o tempo pm'u, ii.
reforma.
Base 23.·
unidades o ostabelecimentc
oficina
de pt queuas repar 4;00S
e pociali.Iade do o tubelecimcntos
tório dn Guerra apenas poder. o
ocorrcr » nocos idade próprias
tabol cim nto .
Ba c 2~.·

militares que possuam
do artigos cID. mesma
produtora'
do Àliuisfectur r trabalhos para
d sa
nidades ou os-

N nIlUIU o tabelocimerrto produtor do ~Iini!ltúrio d'l
Guerra poderá executor na suas fábricas ou oficinas
trabalho
de o pociulidn o !if, rente da sua que, pela
ua íuiportnncía, 1)0 m pr judioar a laboração do outro
tabelecimunto produtor UO me mo Mini tó io.
a o ~ú.·

S r' o Iiq uid do' no prazo d s ais
, n contar da
tlata da public: ~ão do ita h
',toda
n dividas ao ostabclccimoutoa produtoro
Jo ){ini 't rio da Guerrn.
§ único. A~ quantia.: cm (Ivida a so e. tnbeh'cimouto:, qU0 por qunlqu r circunstAncia dt'Íxarcm (lo .rr liquidado no pr 20 fi.'ado, pus am a y ncer o juro igual
à ta "li. 1 gal d de conto, até tina! liq ui(lnção.
Ba

26.'
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Base 27.'

Os estabelecimentos
produtore
do Minibtério da
Guerra enviarão à Direcção da Arma de Engenharia o
elementos necessários para qno do tombo existente nossa
Direcção constem todos os prédios adquiridos e a adquirir por aqueles estabolecimentos.
§ {mico. A Direcção da Arma de Engenharia incumb
zelar o que fica estipulado nesta base e na anterior, promovendo por intermédio da 2. a Repnrtição da 2. ~ Direc~llo Geral do 1\Iinistério da Guerra a sua perfeita ox cução.
Base'!

Ao entrarem

••

no regime d finido por e 'ta. haso , os

estabel 'cimentos produtores organizarão
os respectivos
inventários
dos prédios. mobiliário, maquinismos.
f 1'1'. monta • utenailios, gado', viatúras, materiais
mnis pertenças do E. tudo, agora a cargo dos conselho
II admini trnção dos mesmos estab locim ntos, a fim d a todo

o tempo se poder tornar cfcctix a a l'('~pons'lbili(llld . do'
ditos con olho no tocant« 'à guarda, conservnç: o ou
aplicação de todos aquele. ben da F azcnda Púhlica.
BIl e 29.'

Cada um do.
tabeleeimento produtores, a qlH
ta
bases se rofor m, submet -rú à aprovação do Mini. tério
da Guerra o r, C'ulllll1<'nto r spectivo no mai
urto
prazo, nunca, li perior a trê m isc s.
Paço
do GO\,(lI'DO da República,
Hl dI' Agos () de
1927.
O lriJli~tl'o dI Guerra, Abílio AU[JI/. to làld d
Passos e ousa.

Iwi.lüio da Gu rn - Rrparllçh do G.~lofl
Por ter BaíClo com inu. actidõe
,J fici~lIria
DOV 111 elite
I ubJica o guint

g nte reme liar

C'( 1

tOIil

Decreto n.· 14:111

Con 'id r. Ildo n ncc
i(lllfll', fi ult nl dn p
d· mOflif1car fi de utrina du lflll':l b) C c) da bn'
constantl'
do arti<po 1.0 (lo (I c to n.O II: [), d
.1ulho de 1920 j

ur·

•
1.' Série
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.Art. J. o O presente

decre O entra imediatamente
e revoga a legislação em contrário.

execução

cm

Detormina-se
portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento
o execução do presente decreto com
fõrça do lei pertencer
o cumpram o façam cumprir e
guardar tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Iinistros de todas as Repnrtições o façam ímp imir, publicar o corr r. Dado no I'nços do Gov
O
da República, em 1G de Agosto de 1027.-.tL·'fu TIO
6SCAI~

DE

FUAGOSO

O,nmo . A. -

Adriano da COBta J/(c-

cedo -.Manuel

Rodrtquee .rúnior- Jnão José line! de
Oordes=s Abtlio Augusto Valdêe de Passos (' ousaJaime Afretxo - António Marta de Hetiencourt Rodrigues - Júlio Céear de Curnalho Teitoeira
João BeloJoi é iljredo JIenues de .J.1/af/alhae - Fclisb rto 1lres
P.edl'o a
lIinblério da Guerra - 3./1 Dir~cçá.) GcralDecreto

j

l\

llrJlarlição

.°14:188

que pelo d 'r to 11.° 1: : '4:-,
21 de
. orga iizou a ....coln
nt -al do fitad maior pu .a u funci nar n t

La

êrie
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tigo 2.° do decreto n.? 12:740. de 2ú do Novembro de •
193ú, sob proposta do 1Iini tro da Guerra:
Hei por bom decretar:
Artigo 1.0 As condiçõ s noc sárias e suficientes para
a admis ão : matrícula no curso do estado maior no ano
lectivo de 1027-1028 são as s~O'uinte,:
LU Ser capitão ou tenente com o curso da arrua respectiva j
:!.~ Ter aprovação nas l' guintcs <li ciplinas profo sada cru quulquor du Universidade :
.
Q) :f.rigonom tria e férlc
b \1....(,))1'1\. uperior j
c Gnom tria nnnlitic ;
ti)
iomctrin d cnitiv
4) álculo difor reial intezrr 1;
f)
Iecüni n ;
9) Fi ica;
h) Qn Imica analíticn

e oreaui a ;
') Química inorganl a:
j) E onomía politica;
k) ~1incralogjtl·
1 G ologia j
'ln) De.: nh j
tropa

õbr

n sua competência
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Minisl(rio II.. Gucrra- P Dilec~á~ Geral- 5.a Repartição
Decreto

n.· 14:194

Considerando
a neces idade de assegurar o recrutamento de instrutores para a Escola Central de Oficiais,
reorganizada
pelo decreto n.? 13:645, de 21 do )'laio último;
Considernudo a conveniência do definir quais ojnm as
receitas prívntivas da Escola Central de Oficiai ;
Sendo urgente regular a passagem do pessoal docente
do curso do estado maior da Escola Militar para a Escola Central de Oficiais, onde o III smo curso passa a
funcionar, nos termos do aludido decreto 11.° 13:645;
Usando da faculdade que TIl confor o n.? 2.° do rtigo 2.° do decreto 11.° 12:740, de 20 de Novembro de
1926, sob pro posta do Ministros de todas as Repartições:
Hei por hom decretar,

para valor como lei, o seguinte:

Artigo 1.0 Ao artigo 4.° do decreto 0.° 13:G45, de
21 de Maio último, que reorganizou
a Escola Central
do Oficiais, é ncrescentndo
\\U1 § 4.° com u;
eguinte
r dacçl1o:
~ 4.° ... a nusênr ia ou impedimento
do comandante da Escolu Contr al til' Oficiuis substitui-o O diredor do curso mais graduado ou antigo; quando
porém as circunstância ... cm (1'10 se 0.\\1' u nu' õnciu
ou impedimento
r \1eri(10. forem (1· nnturezn fi impor a nomeação de 1I1ll cornnndnntc
intorino para a
Escola, o ehd·· do tado maior do \ '\['('ito propor:\
ao ::\{ini tro da Guorrn, para o I'l't.ito, \l1Il corou 1
do nntiao corpo do estado 111 ior ou d qualqu r
arma com o 1'1' P ctivo curso, dll profort ncia \ 'colhido entre o corouó]
mais autizos do P. órcito.
portcuccnt \ no corpo (lo (. tudo maiol' 011 11lbilitado
COIII o ('\Ir o do
taelo nwior.
, o c ron 1 (m quem )'( (',\ir n nOllle. t,:n pcrf(.IH'CI' ao corpo (I, (' tado maior ,pl'-lh
11,\ • nsi.va n d Illtrillll do ; 2.
I

Ar!. 2.° O . único do nr-ti,o ;-1. do it. do d, 'r to
n.O 13:1;4· {la' 'l a «(ln titu'r'"
.' 1.0 (10 m \ L11 nrti ....o,

1.& Série
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acrosccntandc-se a êsto artigo mais três parágrafos
a seguinte redacção:

com

§ 2.0 Quando o oficiais instrutores
pertencerem
110 corpo do estado maior ou ao quadro do capitães
do serviço do estado maior, será a comissão do instrutor da E 'cola Central de Oficiais con sidcmda,
para todo
os efeito,
como uma da. mencionadas
no § :3.0 do artigo 15.0 do d eroto com fOrça do lei
de 2:> do 11aio do 191], modificado pela lei n.? 70 ,
de 31 do Ago: to de 1017.
§ 3.0 Quando o oficiais instrutores pertencerem
ao quadro do qualquer arma ou ser ...iço, a nomeáção para a rcforidu comi ssão de instrutor
não
abrirá v nga no r pectivo quadro, mesmo que os
oficiais referidos sejam habilitados com o curso do
estado maior.
, 4.° Aos oficiais do corpo do itado maior, do
quadro dos capit o do orviço do estado maior e
das \ árias arma
o sorviç: i qu
ejam nomeados
para prestar . rviço
v ntualmoute
como in trutore na Escola Contrnl do ficiais, por t mpo inferior n nov nta dias,
q c data da nomeação 0'tI jam
m serviço na tropa
_ orccndo comando,
C 1'-111"
h'l contado, parn .~ ito de promoção, como
tempo do orvíco na tropa o do om: ndo
t mpo
do. rvlco ql1 pr tal' fi no. E cola ontrnl d Oficiai ..
I)

Art. 3.° Ao arf o l:?o do mo mo d cr to 0.° 13:645
ão
ientado \L oguint s purãgr, ío :
1.0.A
r cita
priv tiva dn.E cola
ntral
fi j, i
1'lio c n tituídn
pd
oguillt s verou i·
R.lat

rial e
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C) Pelas importâncias
obtidas na própria Escola
Central de Oficiais para o fundo para a instrução,
nos termos do regulamento
a que se ref '1'0 a alínea b);
d) rolo produto dn venda de quaisquer publicaçoes feitas pela 1....cola (coufcrõncins,
exercícios,
etc. e por ela mandadas
imprimir ou litografur,
para di vulgnção dos trabalhos ronl izados.
'S 2.° .\s receitas
a que rc referem as alínea!' b),
c) o d) do § 1.0 constiturrão
r 'fór~o à dota -tio orçamental de «~rnterjal o outras despesas» da Escola
Central de Oficiai'.
Art. 4.° .\0 artigo 14.° (trnnsitório)
do referido
crcto n. o 13:64;) é acrescentado
o . guinto § úní 'o:

d -

§ único. O actuai
pr fcssorcs e assi toutes do
cur o do estado maior trau it"In,' no final (lo actual
ano escolar, paI', a E cola Central <lo Oflcini , couservuudo-se, até qllf' O mesmo curso soja r 'I rganizado, no desempenho lia' suas actuais fuuçõor o eozando não só dos direito: proscrito. ]lar1\, o pessoal
docente da 1<..5001n, ma também dos que usufruíam
ua Escola Militur, estes de: ti que n: o eontrnriem
a doutrinu do !ln> ente dccret .
Art. 5.° O .Iini tro da '11!'1'rn fará introduzir n regulnmonto provisório da I', cola ., -ntrnl dr Oficiai , mandado pOr em O.·ocul'1'io Jll'lo ti 'cr( to !l.1I 1:3:(iJô, 11 :...1d
• Iuio último, as altorn~t
ou :ulitam otos ul·l'h·
d
pro ente <1('cr to.
o Fi a 1'1::'"0 ada 3. legi açüo ln contrúrio.
Al1L

a.

1..

érie
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Repartição

Decreto n.O 14:213
Tornando-se
urgent
harmonizar
as di posi~Oe~ que
r zulam
conco ão da Iicençu
para
aruru do contlnent
d I epúbliea o ilhas adjac ntes
colóni.
portuguosa
vara o ostrnng iro com o que est bclcco o docroto D.O 14:107, do 15 d mo corr Dto;
U ando dn facnl lad qU(> mo C() f r o n. 2.0, do urtigo 2. do d zcr to om íõr a do 1 . n. o 12:740, ele 20
d Nov rubro do 1 26, oh proposta
do ~ljlli:,tro
do
toda a I Tarti õo :
Hei 1or b m d erctar, para valer como lei, o guinto:
Q

Q

J..rtígo L o O artigo 22.0 da

instruçõei
para a ox cução do d croto-r O'ulamcnto de 30 de ;" ovcmluo do
H125, mandada P r m x ução p o decreto D.O 11:49ô,
de 10 0.0 :llarço do 102ü, pu li. li. t r li. . guinte rodr cç o:
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Art. 2.0 Fica r vogada n 1 ai lll~llo m contrário.
Determina- e portanto a todas as autoridades a quem:
o conhecimento e execução do pre nte decreto com :lõrça
de lei p rtencer o cumpram e inçam cumprir e guardar
tam int irnment como nêl e cont m.
O
ini tro de tod
Repartiçãe o inçam ímpri,
mir, publicar e correr. Dado no Paço do Govêmo da
Repüblic , em 2- de go to do 1927. - ANT6.no Oscu
Adriano da Co ta MacedoLanuel. Rodrigue
bínior-Jot1.o
Jo é inel de C~
des-AbilioA1lgu
to Vald s de Passos e Sou a-JaímIJ
Afr ieo - A:ntóm'o faria de B üencourt: RodriguelJúlio Cé ar d Carvalho Teia ira -JotJ.o Belo - JOI~
Alfredo
f endes de M açalhães - Pclisbcrto 1l1'Ve, Pedro a.
DE FRAGOSO CAIUIO.·A.-

lioi tiri doiG m -

o

d G

or to n.O 14:242

a general

tl"l6
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constitutção da unidade ou agrupamento superior têm a
composição normal e os efectivos de guerra fixados no
regulamento de mobilização.
§ 4.0 Para cada uma das provas e a cada candidato
serão apresentados, na devida oportunidade, três temas
diversos, fechados e lacrados, dos quais o candidato tiraní. um à sorte. Os tomas que sobrarem continuam
sob a guarda e responsabilidade do presidente do júri,
para serem utilizados por outros candidatos.
§ 5.0 O contoúdo dos temas 6 absolutamente secreto
até o momento de serem utilizados nas provas.
Art. 6.0 Para cada prova de cada candidato, o presidento do júri roquisitará às entidades competentes, com
a necessária antocedõncia,
para representarem o chefe
do estado maior e os comandantes das armas o chefes
dos serviços da unidade ou agrupamento superior, os necessários oficiais superiores de cada uma das seguintes
armas e serviços: corpo do estado maior; iufantaría ;
artilhar ia ; cavalaria; engenharia;
noronáutica ; serviço
de saúde e serviço de admiuistrnção militar.
§ único. Para a prova de campo êsto pessoal será aumentado com dois oficiais às ordens, subaltornos ou capitães de qualquer arma, à escolha do candidato,
um
pelotão do ordenanças dovidnmonto comandado.
Art. 7.0 A prova do gabinete consisto na resolução,
sõbro a carta, do um problema táctico de acção dupla,
para um corpo do exército ou uma divisão, normal ou
refor<,nda, operando isoladumcnto, o cm cujo comando se
supõe investido o candidato.
O rcspectlvo tema dará lngnr n uma situação de combat , 01' nsivo 011 dcfon ivo, prrc dida ou . oguida do uma
situação (10 marcha ou de estacionamento.
§ 1.0 A prova realizar-se há cm três dias, pela forma
soguinte :

a) Primeiro

dia:
'I'irado o ponto fi sorto pelo candidato} ii entro
os tr s que lho serão apre ontados pelo júri, orá
um dos 0.- mplaro
do tema ontreguo no candidato,
outro lIO mais graduado ou antigo dOR oficiais IL que
,o refere o artigo ü.o, ficando o terceiro cm poder
do júri.
.
Ao candidato serão cone (lidas quatro hora pra,
soguidnrnonte, estudar o torna Obro a carta, concob r a sua rosolução o adoptar lima doei ão, s ndo

t." Stirle
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apenas esta última traduzida, por escrito, no plano
do manobra inicial do comando.
Neste plano, formulado de harmonia com o preceituado no regulamento do serviço de campanha,
incluírá o candidato todas as indicações essenciais
para habilitarem os comandantes das armas e chefes dos serviços a elaborar as suas propostas, de
cujo conjunto resultarão as ordens de operações, a
elaborar pelo chefe do estado maior.
Simultâneamente,
mas em sala diferente, será O
m smo tema estudado polos oficiais a quem so refere
o artigo 6.°, orientados pelo que reprousonta o
chefe do estado maior.
Findas as quatro horas, o candidato fará seguidamente perante o júri e aqueles oficiai , reünídos,
a leitura do seu plauo, justificando-o, desenvolvendo-o e esclarecendo- o nos pontos em que julgar noce ários os os esclarecimentos, ou em que estes lhe
sejam pedidos pelo' oficiais pro entes. Este oficiais escreverão, na íntegra, o plano ditado pelo
candidato, para sõbre êlo poderem formular as 01'd ns ou propo tas que a cada um competiria. formular ln campanha.
plano o. crito p<,10candidato será, a seguir, entregue por O t ao júri, que o rubricará
em cada.
uma das uns fõlha , ficando à guarda do presídent , para ser apreciado na devida oportunidade.

iJ) S gundo dia:
Reünidos novamente

no dia seguinte os oficiais
representantes
da arma e dos serviço', à hora
pr viament
fi. ada pelo júri, o oficial que ropreenta o eh f do Estado l1aior elabora, om vista. de
d ci 'Ao do comandante, r pre entado pelo candidato,
das propo tas formuladas, por scrito, pelos
r prescntuntoa do eomandant
das armas o chefe
dos serviços, as orden de oporaçõe
indir pensá.
v is, para o que disporá. do três horas.
guídam nt, erão todo. s 'os documentos escrito pro: onto ao júri, qu os rubricará e .os ontr gará no candidato, par qu O to o apreclO.
candidato di porá d quatro horas pura apreciar ~ s dOCUlUl ntos, in crev r nêles
urnàriam nte as ua observaeõ s critica
elaborar um
r latório,
m qu
xporá,
ucinta, ma pr cisa-

uso
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pre ndondo o ne o
do o os documentos anexos,
os trab 1
crit
tUO ündidato e
pelo oficiais que repr entaram o corpo
tado
aior
o coma dant 'S das arm
e cbefe! dos
s viços.

no

lizar-s

1m em qu tro dias, pela
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Ai, verificado que está intacto o sõlo do involucro do téma. correspondente ao ponto que coube ao
candidato, será a êste presento o referido tema,
ficando um exemplar em seu poder, outro em poder do júri e o terceiro, com a respectiva carta topográflca, será entregue ao mais graduado ou antigo dos oficiais a quem se refere o artigo 6.0
Durante as duas horas seguint 's terá o candidato
plena liberdade para estudar o problema a resolver
e formular por escrito o seu plano inicial, e os oficiais que representam o corpo do estado maior, os
comandantes das armas e os chef 's dos serviços
poderão estudá-lo igualmente, sem que entre õloe e
o candidato se estab leçn contacto, e efectuar os reconhecimentos que julgu m necessários.
Findas as duas hora efectuar- e há nova r üuião
de todo o pes cal, no mesmo local ou noutro previamento fixado pelo candidato, de ucórdo com o
júri, por forma que 0010' se abranja toda ou a
maior parte do terreno onde t rá d ti isenvolv r-se
o combato. Ai, em vista. do próprio terreno e fazendo o menor u o possível da carta, exporá o candidato, perant
o júri e os )' stant s ofici i , a
forma como interpretou o tema o como conc b II a
sua r isoluç! o, terminando por ler o plano inicial de
combato que constitui a sua decisão, d s involv ndo-o o csclar condo-o tanto quanto julguo pr ci o
ou lhe fõr solicitado para habilitar aqu los oficiais
a redigir m as ord ns ou proposta que na r 'alidado t riam d s r olaborndas para s dar com ço
de execução a êsse plano.
Para essa redacção, incluindo li. da rei pectíva ordem de opornçõo , elaborada p lo oficial (lU reprosenta o corpo do estado maior da divisão ou d staeam nto, do acordo com :IS propostas qu lho orão
aprescutudas pelos -comnnduntcs das nrmns
chefes dos serviços. s rão concedidas trõa hor s.
Terminadas elns, f ctnar-so há novn r ünião no
mesmo local ou noutro previam nto ti ignado p lo
candidato, d acordo com o júri, o ui o ofi ial roprt sootll11te do corpo ue ü!'Itudo mnior subm t rá A.
aprociaçi'lo do candidato a ordem d op rllçôo quo
elaborou.
O candidato fnrlL introduzir.lh
a alternçô
quo
por\' ntura julgue convooi ntcs para Ul is p rE<ita

V Série
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execução do plano que concebeu, e seguidmnente
fará ditar essa. ordem, que os restantes oficiais representantes dos comandantes das armas o chefes
dos serviços escreverão, para, na parte que a cada
um interessa, lhe dar m a devida execução.
Em seguida, esses oficiais, cada um acompanhado das ordenanças que forem indiapensáveia,
irão marcar as situações da principais unidades ou
formações das ro pectiva armas ou serviço
na
primeira fuso do combato que daquela ordem de
operações resulta, sendo marcados pelas ord mança os flancos dos batalhões, grupos do batnrias,
otc., naquelas situações.
Entretanto poderá o júri formular 3.0 candidato
alguma nova hipótese que uaturalmonte derivo da
situação táctica estabcl cida no tema
da soluç: o adoptada pelo candidato, figurando uma nova
itunção ou fu o do combato ult irior ti. qu por êsto
foi stab lecida como inicial, por forma a I1H lhor
pod 'r apreciar II. rapidez de decisão do candidate na
olução das que tões propo ta
iurprevistas.
'guidameutc, o candidato, acompanhado por todo ou por algun dos membro do júri, irá porcorrer as itunçi'lcs das unidnd
a im marcadas, fa7. ndo cm cada
uma d -ln: a observaçõ
' que lhe
!)OSRam sugerir perante
nqll ,1 ~ m mbro
do júri
que o acompanham
oficial r pro ntanto da respc tiva arma ou serviço.
T rminados fi im o trabalho n to dia, o júri
rcc borã no candidato todo o documento escritos
que
te tiver 01. borado ou recebido do oficiais
quo 11 -le tomar m parto, do UID ntos que, depois de
rubrie dos pelo júri, ficr rão m pod r do 'U presid int .
c) 'I'erc iro dia:

1184
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1) Concepção da operação táctica resultante do
tema da suu rovt do cumpo e ju!;tjfi('a~llo sucinta
da decisão tomada ;
2) Indicação das hipóteses quo ti, orem sido formuladas pelo júi i, não mcncionudas no toma, mas
dõ to dcri vadas ;
3) .Apn ciação lIa forma como fi operD 110 foi roaIiza.ln pelos oflcinis cncarr ogudos <ia execução.
t;;:;te r latório H'r:l l ntrogue com 08 ro tant 8 documontos no júri, quc o rubricará em cndn uma. das
suas fõll as, ficando fi guarda do seu Ire idonto.

1.' Série
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dos serviços das provas com os qU(I aquele membro do
júri passar a desempenhar na sua nova situação. Como
princípio, o júri que inicia as provas dum candidato
deve ser mantido até final destas.
Art. 14.° Os coron6is que, devendo ser submetidos às
provas por nomeação, nos termos das alíneas a) e b) do
§ 1.0 do artigo 4.°, desistam do prestá-las na época que
lhes fõr dcsígnada passam ii. situação do reserva, nos
termos das disposições logais om vigor.
Os que forem nomeados nos termos da alínea c) do
mesmo § 1.0 podem desistir, sem que sofra alteraçl o a
sua situação militar, se o fizorem antes do iniciadas as
provas. A desistõncía depois de iniciadas estas importa
a passagem imediata à situação de rcsorva.
Art. 15.° Os coron6is que tenham prestado provas,
embora com má informação, no curso do 4.° grau da Escola Central do Oficiais, nos termos do § 5.° do artigo
10.° do decreto n.? 13:645, passam imediatamente à situação de reserva se nessas provas não obtiverem unanimidade de votos favoráveis do respectivo júri, conforme o disposto no § 2.° do artigo 11.° do mesmo decreto.
do Governo da República, 3 de Setembro de
Ministro da Guerra, Abilio Augusto Valdês cU
Passos e Sousa.
Paços

1927.-0

liai8lério da Gama - Reparliç10 do GabiDele
Deoreto d.O 14:2515
Considerando que, P 10 decr to n.? 10:713, de 20 de
Abril de 1925, nas atributções conferidas à Comisaão de
Aasistõnciu nos Militares Tuberculosos, no artigo 4.°,
alínea k), se inclui o dovor de a m sma omissão promover que sejam adoptadas medidas profiláticns, higiénicas o terap uticus t md ntes a. vitar a. difusão da tuberculose;
onsiderando que um dos melhores meios prev ntivos
para atenuar a disseminação daquela terrív 1 do nça se
pode atingir instalando estabelecimentos
do ropou o e
tratamento especial daquolos militares quo, por d terminadas eircunstãneiaa, pos am suscitar. usp ita d predisposiçl1o para. aquela enferrnidado ;
Considerando que o decreto com fOrça de lei n." 13:3 3,
de 1 de bril último, deu à Comisaão de Assi tência aos

V Série
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ferida comissão apresentar proposta, para qu os filhos
de militares possam gozar. das vantagens do internamento nos estabolccimentoa a cargo da rr ferida as istêncía.
AI't. 6.0 O Ministro da Guerra furú publicar os regulamentos necessário
paI a ao execução do pl'Q ato d •
creto.
Art. 7,0 Fica revogada ri ll'gi lação II contrário,
Determina-se portanto a todas as autoridade
a quem
o conhecimento e e c ução do pro ente decreto Olll fôrç&
de lei pertencer o cumpram e fJlI;nrn cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Mini tros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paço do Govêrno da
Repúbl ica, em 11 de Agosto de 1927. - A.:T6 -IO O CA.D.
DE FRAGOSO
CARMO. A Adriano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior - J oão José Sinel de Cardes - Abílio Augusto Valdês de Pa sos e Sousa - Jaiane
Afrei.ro - Antônio !J1 a ria de Ilettencourt RQ(lriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - João Belo - José

Alfredo

Mendes de Maflallt(lcs-Fcli

verto Ah'e$ Pe ..

drosa.
Jmi I{rio

• rr.a-Rrparli.

4. IialJiacl

Decreto rt." 14 262
. ando da f culdar qu me confere o Ü o 2.0 (O artigo 2.° (lo d cr to n,? 1...:7 ,d 2G do o ombro elo
1926, sob prol\O tu Jo
Iini tros
t dn a Reparti~t)es:
Hei por 'bem d \ r tar, para Y. 1 '1: como 1 i, o a
guiut :
Artigo 1.0 E sub tituída p ln
artigo G.o (tra itôrio) do d r t

a

tembro dI'

:

..

4.

únic

do art]

t.a Série
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Considerando que, actualmente, a discriminação dessas
verbas já não corresponde às mais urgentes necessidades
da mesma arma, nem às importâncias
dos orçamentos
de obras que estão pendentes de aprovação;
Considerando
que 6 do toda a vantagem, tanto económica, como administrutivnmente, que a totalidade daquelas verbas, na importância de 7:285.000;$, descritas
no artigo 19.° do capitulo 4.° daquele orçamento, constitua uma verba global por onde possam ser autorizadas
as obras necessárias
a qualquer das dependências citadas, sem atender à discriminação
orçamcntuda ;
Usando da faculdade que mo conforo o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 do Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições:
Ileí por bem decretar, para valor como lei, o oguinte:
Artigo 1.0 Pela verba total de 7:2 5.000;$, do artigo 19.0 do capítulo 4.° do orçamento do Mini tório da
Guerra para o ano económico do 1~U7-H)~,qll
S rá
procedida da única rubrica : ePropriedades
obra militares dopondcntos da Direcção da Arma d Acronáuti a.,
poderão satisfazer-se,
durante õste ano económico, todas
e quaisqu r obra nCCOR árias ii. mesm
Direeç! o, depois
de auperiorrncnt
autorizudns
apro 'udo o r spoctivos
01' -amoutos o domai
forma.lidarlos loguis.
Art. 2.° Fica (lu nenhum ofeito n di criminação
de
verbas e opígrnfcs que no referido
rti ro 1n. ° do capitulo 4.° do 1lIeSIllO orçamento
o acham consignadas
diferentes dcp nd ncias da mo ma Di)" c<;:' o d ~ Arrua de
Aoronáutica .
Art. 3.0 Nenhum orçamento do obra
fi CJU
o ref •
r(111los artigos na! riores podtlrÍL
r ubmetido à. aprovnção
uI> 'I'ior, II m as ohr s orão autorizndas,
d d
que jA nno tonh III cabimr nto na j:'t citada verb: glob
do 7:~ 5.100 .
A rt. 4.0 ,o 01' nml'llto r,'. po ti,·o r o tI( tI( já ~ itas
fi' nltcl'a~(
pr \' nion!
do pl'(' nto dccr to com fOr<;:a
do h'i.
Art. 5.0 f,j. t doer 'to ontra imediat m uh cm 'igor o
reyogn toda n ItHJ'j tu;:. O ( lU t'ontr!t.ri).
Determinao portanto a todns ns nuloridud
a quem
o conh cimento e e eC1.l~ão do pro nt d creto com fôrça
de lei p rtencel' o cumpram
o fnçnm cumprir
guaro r
tam int irnmente como nê1
('ont m.
Os Mini tros de todas ns n p rtiçuc o fuçam impri-
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mir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 25 de Ago to de 1927. - ANT6NIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CABlfOYA Adriano da Costa MacedoManuel Rodrigues Júnior - J odo José Sinel de Cor-des - Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Jaime
Afreizo - António },faria de Beitencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teiaeira=s-Loã» Belo-José
Alfredo Mendes de Jiagalhdes - Felisberto ,,1lves Pe·
drosa.
.ili liri. da Gltm - f.a nirectlo Geral- ta l.partiç1.
Deoreto n,· 14:382

Ue lmento de lnf ntarIa D,· 1

R

luu·nLo d Int Dt rI

n,· 2

1 ,

Regimento de Infantaria n.· 4:

Ao valor do regimento do Freire,

1795.

Vitória, 18 .
Pamplonn, 1813.
Regimento de nfl111tarJa n.· ii

Albuora, 1811.
Badajoz,

il.61:3.
lufa tarJa n." iJ

Ao valor do

1..0 rceimcnro do POrto, 1~95.

Pirinéus, 1 13.

m.

"h'o,

Jt('gtlmento de ln1'antaria

D.· ~

Buçaco, 1810.
Pirinéus, 1813.
S. oba th,
13.
Reglwent.

de n utul. '11.'

Buçaco, 1810.

'I'oulou e, 1 14.
Grand

Guerra (Frallça).

Ln Lys (Fuuquis

), (191

Itcglmentu de InfantarIa

D.O {)

E jul rei qua] ó mnia excelente
Se er do mundo Rei, o UO
ente.

Buçaco, ~810.
Badajoz, 1 12.
Vitória, 1 18.

gJal

to 4 Mlra.

Vitórin, 1 13.

Pamplona, 1 13.
Regimento

de Infantaria

D.O

11

Albu rn, 1811.
Badajoz, 1 12.
Vitória, 1813.
...iv 11 , 1814.

R gim Dto d
Ao

fri a).
laf: ntari 0.° 1·

llN
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Regimento de Infantaria

n.· 16

Grijó, 1809.
Buçaco, 1810.
Vitória, 1813.
Regimento cle_lnrantarla

n.· 17

Vitória, 1813.
Nivelle, 1813.
Nive, 1813.
Grande Guerra (Africa).
Mongua, 1915.
Grande Guerra (França).
La Lys (Ferme du Bois), 1918.
Regimento

de Infantaria

n.· 18

Ao valor do 11. regimento do POrto, 1795.
0

Pirinéus, 1813.
Níve, 1813.
Grande Guerra (África).
Cuamato, 1915.
Regimento

de Infantaria

Ao valor do regimento

n.· 19

de Cascais, 1795.

Buçaco, 1810.
Pirinéus,

1813.

S. Sebastlan, 1813.
Rt'glmento de Infantaria

D.· 20

Barrosa, 18U.
Grande Guerra (França).
La Lys (Fouqulsaart), 1918.
Regimento

de Infantaria

n.O 21

E julgareis qual ó mais excelente
Se ser do mundo Rei, se do tal gente.

Buçaco, 1810.
El Budon, 1811.
Vitória, 1813.
Grande Guerra (França).

1.· Série
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n.O 22

Grande Guerra (França).
BatalhAo de caçadores

Buçaco,
Vitória,
Nivelle,
Orthez,

n." 1

1810.
1813.
1813.
1814.
BatalhAo de ea98dorea n.· 2

•

Buçaco, 1810.
Pirinéus, 1813.
Hastingues, 1814.
BatalhAo de eaça410res

D.·

3

Valor e lealdade.
Ponte de Almeida, 1810.
Buçaco, 1810.
Nivelle, 1813.
Coolcla-Manjacaze, 1 95.
BatalbAo de caçadores

D.· {-

Buçaco, 1810.
Vitória, 1813.
'I'olosa, 1813.
BatalbAo de (laçadores

n.· IS

Tolosa, 1813.
Niv , 1813.
Orthez, 1814.
llatalhlo

de caçadores

D.O6

Buçac , 1 10.
Pirinéus, UH3.
Bat lbllo de caçadore

n.· 7

Di tinto vó 8 rei na lUI JIi tória
Com o Iuur
qu colh te Da Vitória.

Vitória, 1813.
Plriuéu , 1813.
Toulou ,181.

Batalblb da aç

Badajoz, 1812.
Carrion, 1812.
Vitória, 1813.
S. Sobastian, 1813.

Pirinéus, 1813.
Nivello, 181.3.
Nive, 1813:
oulouse, 1814.

Pirinéus, 1 13.
Nive, 1813.

Grande Guerra (Africa).

Naulila - Cuamato, 191-4-1:91ó

Grande Guerra (Africn).
Cuamato - CUllnhama,1014-:tD 5.
all'lldown

• 3

Grande Guerra (África).
Cunnhama, 1015.
R~ Imento de artilharia

Grand

Guerra (França).

Re Intento de artllh

Grande

ligeira n.O 1

ria I

uerra (F rança).

lrjt m-

U97

girneDtoidc oawalarla

o

d

Jl ..

6l

nto , 1810.

do forro

O1bin te

dosfinis-
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térío da Guerra,

se constituir um Fundo de publicações do Ministério da Guorra ;
Tendo em atenção o disposto no n. o 7. o do artigo 2.0
do regulamento para a gerência e aplicação do fundo de
instrução, aprovado e mandado pôr em execução por
decreto de 7 de Março de 1914 ;
Tornando-se, por isso, necessário modificar os artigos 1.0, 2.° e 6.0 do regulamento do depósito de publicações do Ministério da Guerra, aprovado o mandado
pôr em execução por portaria n.? 4:697, do 21 de Agosto.
de 1926:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, aprovar as seguintes alterações ao
regulamento do depósito de publicações do Ministério da.
Guerra:
1.o Que o artigo 1.° do regulamento do depósito de publicações do Ministório da Guerra passo atol' <1 s guinte
redacção:
Artigo 1.0 O depósi to do publicações do Ministério da Guerra é uma das dependõncias da 3.& Dirocção Geral dõste Ministério o tem a seu cargo
tratar da impressão, revi ão da provas, paginação, distributção, venda e arquivo das Ordens do •
Exército, regulamentos
outras publicaçõe
a fazer
pelas diversas direcções
e repartições do Mini. tório
da Guerra, pela inspecção
superior de administração do exército e pelas direcções, comandos e
inspecções das diferentes armas e serviços do eséscito.
§ único. Das publíeaçõ s militar Ir que, em harmonia com os respectivos regulamentos, for Ul foitas em tempo de paz pelas diferentes
colas do
exército, ou outro I;; e tubel cimentos militar s n o
inclutdos no corpo do prosouto artigo, serão 8 mpro
r m tidos três exemplares
110 d pósito do publicações do Mini tório da Guerra •.

2.0 Qne o artigo 2.0 do citado regulamento
ter a seguinte redacção:

pa

e a

Artigo 2.0 Toda Il tirngom
dos rogul m ntot
outra
publicaçõ s, com ,'C peno d Ordem do
Exército; 2.& séri ,{l tlmauaque do H ército, muno
dada faz r pelus tac;:O u q 1113
r f r o rtigo 1.o,
dará entrada lmediatament
no ti 'pó ito d publi-
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cações, em seguida à sua impressão, e por êste
depósito será feita a respectiva distribuição às unidades, comandos e e tabelecimentos militares, em
harmonia com as ordens e instruções transmitidas
pelo coronel, chefe do serviços biblioteconómicos
do estado maior do exórcíto ,

3.° Que o artigo 6.° do regulamento do depósito de publicações do Ministério da uorra passe a ter a seguinte
redacção:
Artigo 6.° O preço de venda de todas as publicações a que se refere o corpo do artigo 1.° será.
o do custo da sua. impressão, acrescido do 10 por
c nto, que reverterão em favor da ccnstiturçâo de
um Fundo de publicações do Ministério da Guerra,
destinado a ocorrer às d p S&S a fazer pelo dopósito do publicações do :\1inistério da Guerra, cuja
administração fica a. cargo do con elho administrativo da. 3.& e 4.:1 Direcçõ
Gerais do Ministério
da urra.
O preço de venda da publicações a que s refere o § único do artigo 1.0 ~ rá o do custo da sua
impr s ão acre cido de 10 por conto p ara a c 'cola,
atação ou est b lecimcnto qu faz a edição e lO
por conto m favor do Fundo do publicações do
Mini tório da Gu rra.

Paços do Governo da Ropúblic , 29 de Agosto de
1927.- O Iinistro da Guerra, lbílio _tugu.~to J "àld~B
de Pa 80 e OU8a.
3. o -

DeltrmiDl~6es

hi Itrio d. Gurra - Beparliçl0 do Gabiltle

I)

no

tares

aram ou

(Pi

venham

li.

I'

rviço ,

1.o 'I'erão a seguinte composição om pessoal:

para

ou major

um capi-

ria.

Ordenanças

o fu tina ~- Doi

oldados de iufaut ria.

1201
omundoS'

&

in.apsoÇ es de arúUhariJa,(

1202

ORDEM DO EXOCITO

N.· 9

1.· Série-

c) Emquanto houver excesso no número de oficiais superiores de artilharia, poderão os cargos de chefes da
secção de estudos terrestres e de material de guerra,
atribuídos tl. tenentes-coronéis ou majores de artilharia,
ser desempenhados por coronéis, e os de adjuntos das.
secções, atribuídos a capitães, por majores de artilharia;
2.°_ Comando de art.ilharia do Govêrno Kilitar dos Açôre.
Terá a seguinte composição :
Comandante - Um tenente-coronel ou major de artilharia (um coronel emquanto houver excesso de coronéis no quadro respectivo).
Adjunto - Um tenente de artilharia.
Chefe de secretaria - Um subalterno do quadro auxiliar de artilbatia.
Amannenses - Dois segundos sargentos de artilharia.
Ordenanças e faxinas - Dois soldados de artilharia.
3. °- Comando de artilharia

do Gov6rno Militar da Madeira

Comandante - Um tenente- coronel ou major de artilharia.
Adjunto e chefe de secretaria - Um subalterno do
quadro auxiliar de artilharia.
Amanuense - Um segundo sargento de artilharia.
Ordenança e faxina - Um soldado de artilharia.
4.° -Inlpecçio
de artilharia da t· região militar
Inspector - Um coronel de artilharia tirocinado para
general.
Adjunto - Um tenente-coronel ou major o um capitão, ambos do artilharia.
Chefe de secretariaUm capitão do quadro auxiliar
de artilharia.
Adjunto do secretaria - Um subaltorno do quadro
auxiliar de artilharia.
Amanuenses-Dois
segundos sargentos de artilharia.
Ordenanças e faxinas - Dois soldados de artilharia.
5.· -Inspecções

de artilharia das 2.·, 3.·
e 4.· regiõel militarei

Inspector-c- Um coron I do artilharia
general.
Adjunto

- Um capitão de artilharia.

tirocinado"para

l.a Série
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Chefe de eecretariaUm ubalt roo do quadro auxíli ar de artilharia.
AmanuenseUm segundo sargento de artilharia.
Ordenança e faxina- Um soldado de artilharia.
III - Inspecção

de cavalaria

InspectorUm coronel de cavalaria tirocinado para
general.
AdjuntoUm capitão do cavalaria com o curso da
arma.
AmanuenseUm segundo argento de cavalaria.
Ord nanças e faxinas - Um primeiro cabo o três soldados de cavalaria.
IV- Comando de engenharia do Govérno Militar
de Lisboa.

O fixado p la circular 0.° 1:820 da Repartição do Gabinete, d 5 de Abril d 1 27 (Ordem do Exército 0.° 6,
1.a séri , do 1 27).
V- Aeronautioa
i.o -

Insp

tor-

Militar

Inspecção de Aeronáutica

O ofi ial mais eradu do ou antigo

spe-

ializado com qualqu 'r do curo o da. arma de aeronáutica ln ilitar.
Adjunto - Um major ou capitão, idem.
Amanuenso-e- Um ogundo arg nto do quadro do serviço g rul do. arma d aeronáuti '11 militar.
rd nança
faxina - Um .old do das tropa
de
aeronáutica.
2.0-Comando

da D. C. A.

om ndant - Um coron ,1 d artilharia.
gundo omandant m t n 'ot -coronel ou major
do artilharia.
Atljllnt 8nharia.

m

apit o d

infanturi

Amun« n - Doi
ndo
taria
um d artilharia.
Ord anças - Doi
old do

arg nto , um de infan-

eronáutica.

VI- Go érno Militar d

m
p

roo]

11m do enge-

Praça de Elvas

ii

Inf nt ria tirocinndo

1'204

Adjunto'ê-

Em. tenente-coronel

ou major

ria com o curso da arma,

Aju ante de cnm.}_'lo- Um 'oap't o ou ten Dto
Iaria.

Chefe do secretaria - Um capitão ou tenente do qualquer arma com o respectivo êur o,
:Encarregado do a1lt.>J.'inl-li ubnl orno do flundro
auxiliar do artilharia,
Amanuon es Uan s gundo !!LIãO' nto do infanturia e
um de cavalaria.
,
Ord nançns e :fui a -+ Um primeiro cabo do cavalaria, três soldados do infantaria o doi 'd ('U J " •
VII - Inspecções do serviço de saúde
f.O- Govêrno Militar de I:'slioa e f," região militar

Inspoctor-

Um

ronclll'l dieo.

Um toncntc-coronel
medico,
Adjuntos - Um capitão médico o um capitão ou ubal-:
terno do quadro au x iliar do 'erviço d saúde.
Amanucnscs -- Dois segundos snraentos do serviço do
saúdo,
01'<1 nana a
das tropas do
Sub-Inspoctor-c-

aúde.
2,°_ 2," regiao militar

Inspector .......Um

orenol

Sub-inspector-e- Um nen eoron 1 dieo.
Adjunto- Um cupitão ou sub herno do quadno auxiliar do serviço do saúdo.
Amanuense

saúdo.
Ordenança
saúJe,

-

Um

li

undo

l\l·ty~MO

o faxina - Um soldado

do serviço

de

(las tropas

d

3,"-13," e 4." .regiÕ911militara.

Inspector - Um teu nte-coronel
amquanto

houver

médico (um coro

o. cesso do eoronéis

médico

.

Adjunto- Um mbaltcrno do quadró auxiliar lIo rviço do sana •
A manuon 0m segunde 11rgen to do orviço do
saúd

•

I() r nanç
saúdo.

•

fu 'ina -

m

Ida lo do

r, i

de

1. Bérie
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VIII - Inspecções

120:>

do serviQo veterinário

m1l1ta.r

i. - Govêrll1> MilitaT tIe Lisboa e d.· região militar

InspectorUm tenente·corollel ou major veterinárlo.
Am:1nuonseIII segundo sflrgeoto de c:1\"a1;l,fi~.
Ordenança o fa.·illa- Um soldado de c:lvnlarin.
2.°- 3." e 4." regiões militares

InspcctorUm, m: '01' ou çapit
vetcriuário
(um tenento-coronal emquanto houver exce so do tenentes-coo
non i ).
AIlll\1l ion
- Um II -gundo sargnnto de C&, laria,
Orde.n:.m a
1l.':1Um old do de eavnl ria.
-

IX - InspecQões

do serviço

de admíntetração

milita.:r

t·_ Go êrao Militar de Lisboa

j

ln pector- Um coron 1 do erviço de admini tra~llo
milifur.
ub-in pector m t nentc-coronol
o serx iço do
admlnistrnçllQ m nm·.
djnntos-D
i capitã s o rviço do nc1mini traçll.o
militar.
Amuuu n
- DÇl.· segundqs
argento
o. rviço do
admini I'Il~O militar.
"T

Or cnnncas
alÜninistrn~o

axinns -

oi

oldado

da tropas

militar.
2.°- i. Tegi o m16tar

teu ......Um

cn

-con nel do s

trnç. o
lit r.
Suh-in pector- Um major

~

do

iço d Admi-

rviço do admini tr -

milit r.
\djuuto - D .

admini tração

militar.
ntos do

ld do

da

orviço cl

tropas d

.3 '-,2.", a," • 4." região • .DIilU.are.
ln p t r _._
en nt
1 do r iço d admini trn~ o militar.
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Sub-inspector-

Um major

V Série

do serviço do administra-

ção militar.
Adjunto - Um capitão do serviço de administração
militar.
Amanuenso - Um segundo sargento do serviço de
administração militar.
Ordenanças e faxinas - Dois soldados das tropas de
.admínistração militar.

x-

DisposiQões diversas

1.0 Todos os oficiais dos comandos e insp cçõos d
tropas serão abonados dos seus vencimentos pelos conselhos administrativos
do quartel general do ov rno
Militar ou comando da região militar a que pertençam.
O Govêrno Militar do Elvas disporá do um conselho
administrativo, do qual será presidente o adjunto do comando.
2.0 Os sargentos amanu nses dos comando, inspecções e Govêrno 'Militar do Elvas, a que s ror ro a presente circular, serão, até nova determina '[0, eonsíderados suprunumerários
no quadro das unidades a que P rtonçam.
3. o Os cabos e soldados, ord nauças e fa: inns dos
comandos, insp cções c GovOrno Militar tI Elva . s rão
fornecido pelos regimentos ou companhia de arma. independentes ou serviço respectivo, mas uno serão contados no efectivo permanente ti sa uuídad s.
4.° no conservados o cavalo -prnçus ao ofi iai
cm serviço nos comandos
inspecçõ
rov mo
Mililar do Elvas, d qll trata ti. presente circular,
d de quo estejam no abrigo do actual rogulnmento d
remonta.
No Gov rno Militar da Praça d Elvas o governad r
?J, para o f ito de dirc ito Il. cavalo-praça, con id irado
como insp dor, Anàlogamonto no c mando do artilha-

ria. do Govõrno Militar d Li 1 on P ra o r p '.
tivo comandante.
A conco ão ti diri ito fi cu alo-pra a ou montada permanente aos oficiai da in p cs, comandos
'ov rno, li quo trata a pro nt
circular,
rá COIl id rada no
tudo d um 1I0YO r .
gulamonto 11e remonta 011 d alteraçõ s 11 introduzir
no a~toal parl\ O harmoniz I' com a reorgauiz ~ o do
exórclto.
ÇÕI

1.' Série
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5.° A presento circular revoga a n.? 50, de 11 de Ou·
tubro de 1926.
(Circular 0.° j8, de 11 do Agosto de 1927).

lini 'terio d.. Gurm-

f.& Direc(io Geral- 3.&lepartição

III) Que, sm harmonia com o disposto 00 n. o 19.0 do
artigo 5.° do regulam nto pura o serviço dos quartéis
genorai
comandos militare', de 23 de N ovembro de
1809, a colocações
trun ferüncias de urgentes músieos, aprendiz . de mú ica e artííic
Rejam re olvida'
pelo
Iini tório da Guerra,
por inti rm dio das direeções da' armas e serviços, ficando por e ta forma 111terado o dot .nuinudo no n." ().o da. dr ular n." 26, de 7
de \"t mhro de 1926, da R partição do abinete.

histrrio

di Guma - t & DirtC{ie Geral- LA leparll~ie

I V) )4:m luu-mouia com o di rpo to no artigo ~. o tio
dI «roto dI 2n dn TO\, mbro dI' 191:.3, io erto na Urdem
do E é, -ilo n _ 1( , 1.'
ri, do IUI' mo an • s publica
"rllintl :

Tabela de dotações para iluminação dos quartéis
e e tabelecimentos militares
Âno e onómioo de 1927-1928
IIII&r

"nldad

I

Engenharia

601
1001
1(1001
3()OI
1.0()()1

1.(XJOI
2f>1
(X)I

1 ,
12()1
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i.'

érii!

Unidades ~ estabeleelmeutos militares

Artilharia
Direcção

da Arma de Artilharia.

Comando de artilharia

<lo Govêrno

.

50~

Militar
.

tOo;

de Li boa.
.
Regim nto dr ar ilharia ligl ira 11.° 1 .
R!lgimento de artilharia
lig<1ira n." 2 .
Regimento de artilharia
ligeira 11.° 3 .
Regimento 00 artilharia
ligeira. n.· 1 .
Regimento de artilharia
lig< ira n.· 5 .
Regirn uto de artilharia do costa n.P 1
R gimuuto d artilharia
de costa n." 2
Grupo independente
(lo artilbaria
pesada

n.O 1.
Chupo

n.· 2
n rupo

11." 3

.

indeI'

:IOO~

:\OO~
7~OJ
:300,1
tOO

7501
GOO~

do arfilhariu

p

ada

.
inrlupendunte

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

n.O 1. . . . . . . . . . .

Rataria
CD t

de artilh ria
11.° 2 . • . .
Ba taria de ,rti lhnria
costa n," 3 . . . .

de dt'f· a móvel !III
. . . . . . . . • .
de dofef\:L móv. I (Itl

. .
de trem hipomóve l .
2.' eouipai hia li trer hipomóv III .
1.- ccmpanhiu

a.'

cOIllJ1al~lj
de trem hlporuóvel
(.r po de e a ubt afina tia ('0 t.~
~rllpo de f1spcclalh;tas

Cavalaria
1. i>rig:\cl, tllI cavalaria
~.' hri ,-,,(Ia (lu ca1'lllari
u.egilJlellto (I
nhlrj
Rbg anto.te
a"alaria
~gimlJnto
d cavalari

:1.6001

300

3.GOO~

300j>

3.000gJ

~50

3.00ÜI

2;)()#

3.()00,

<)

3.0001

~50~

de arti Ih:\l'ia pesadu

Grupo iud P II ate de- artilharia de montanha n.O 12 . . . . . . . . . . . . .
Gl'UpO indup 11 Iente de artilharia de montanha n.O 15 . . . . . . . . . . . . .
Grupo mixto a indep ndente d ar ilharia
monta.la n." 11 . . • . • . . . • . . .
Grupo mixto o independente do artilharia
montada n.? 14
.
Grupo mi to ~ indepeudent« do artilharia
montada n.O 2·1. • • • . . . . . . . .
Grupo do artilharia
a CAvalo II." 1 . . .•
Grupo de artilharia
a cavalo n." 2 ....
Rataria
do artilh ri d o( ~ a móvel de
1.'0 t,8

3()()J

.

ndente

..
• •
11.° 1.
lI.ft

2.

n.O 3.

$

II.

2bo,

3.0001
:UlOO,t

:;!501
2501

10O~

1.8()()1

50
J.l() ~

l{egirnl'nto

(lo cavalari a

Itegimento

de cavularia n.O Õ
rio cavalaria 11.° 1;.

Regimento
ItegiUlonto
tegiroon to
Regimento
Regimento
l{t\

de
de

avalnria
<'II valarâa

de e vl\lari.a
de eavalaIja
irneuto de avahri

11.0

·1,

n,? 7.
11.· 8. . . . . . •
II,· U (1.· grupo).
n.o!) (2.9 grUJIO).
1I.0!) (3.· grullo).

Infantaria

1:110

l.' S~rie

Dotaçlo
UJlld.dea e enabeleclmento.

anual

mllitaru

(E~eudo.)

I

Duodéeímo

(Eaeudol)

Aeronáutica

1íO~

Dlrecção da Arma de Aeronáut ica
Escola Militar de Aviação . , , .
E~cola Militar do Aerostação.
, . .
I!.scola de Defesa Contra Aerona \'tIS.
firujlo 11e aviação dc informação
n.? 1
nl'upo independcnte
de aviação de bom-

bardeamento

1501i

lfíOJi
100
1!')0

1.800

. . . . . . . . , , . . ,

Ul'1IpO Independente
de a v iação do protecçlo c coinba h',.
,,'..',.,.
Batalhilo de aerosteiros . , , . , . . . ,
Esquadrilha
de aviação Ile treino (' depósito
Serviços

1.HK)~

1.2m
l,2()06

U)(),

de saúde

IIc saúde . .
de saúde . ,
3," companhia de saúde . .
Hospital Militar Principal,
,
Hospital militar regional n." 1
Hospital mil itar regional II,' 2
H08pital militar regiollal II,"
Hospital militar regional II.' 1
Ho:!pitallllilitar
auxiliar de Belúm ,
Hospital militar auxiliar de Chnv('K
Hospital llIilItar auxiliar de Elva»
Hospital militar do Bragança
. .
HOljpital militar de Hragu . • , .
Hospital militar de Mafra ..
, .
Ho pital militar do TOrre8 Novas.
Hospital militar Ile Tancos
Hospital militar de Vitleu .
Ho pital militar da Guarda
Hospital militar de Lamego
110 pital militar de P naftel ,
Hospital militar cio nt·ja. . ,
Hospital militar de Estremoz
Hospital militar dI l.agns,
.
I1ullpital militar de etúb 1 . ,
HO'pitalmilitM
d V n,188 Nov
,
HOlpitallllilitar
da }<'igueir rll~Foz
110 pital militar de C Istrlo Brance ,
HOlpHal Irtilltar de Leiria . . , .•
•
H ~ltal militar de Viana do Ca~t slo • •
1I01p.ltalmilltar
de Onlmarlea.
. , . .
HO~~1
luil!tar d Feitor]
. , . • . .
llo ltal luilitar de
gra do Hero! 1110.
H o tal mili
.\0 }o~lnchal. . , ..

t.&~11

1." companhia

I. 001
~ 4()0.B
2t'OOOI
7'200'
:f!lOOI
1'f\OO.B

2," companhia

a

ar

t;IOS
10(l

:I'()(HI,

6WO,

sn

7201
j2()~

(j()

".°1
2101
ao()

am..
!!401
(;()()I

aool
·\O()

101

:iOO

600

2401
:j

~>ÜI'

5001
60
60,

13001
3001

I

fiOOI

;\23.
tÍJO'

720

R601
(jOOl

I

2001
17501

720,

fim,

"

1;)0'
liíO

)1

0001
8( ,
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Unidade ••••
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No· 9

Dotaçlo
anual
(}~eudo.)

u.boleclmento. milite, ..

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

Duodécimo
(E,oDdoa)

------

Serviço veterinário
Hospital
:-','C\'i1o

Militar

Yeterinário

ti" e[)f,'rml'iro~ hípicos

250~
1251

Principal
. . . .

Serviço de administração

militar

1." companhia de administração
:!.• companhia de administração
corop ohia de administração

militar.
militar.
mili taro

a."

Instrução
Colégío Militar.

. . . . . . .
I!;scola Prática ,le Engenharia.
E cola Prati 'a de Artilharia ..
Escola Prátl a rle Infantaria.
.
Escola Pr W 'a de Cavalar!
. . . . . . •
"~scola Prátiea
ti
ArlmilliBtraçlo.
tar . . . . . . . .
Escola Militar Ut E. grima
.
I nstitut« I' emínino dI! Educação o Trabalho
Instituto 1'r06 iODaI dos Pupilo do E tircito . . . . • . . . . . . . . . .

mi-

o

•

o

•

•

•

0001

3.600,
S-iOJ
15.000'

701
1.3001

.0001

1.flOO,

10.8001
(.SOOI
2.400
2.100,
2. tOOI
6001
6()(1,

900"
400,

1

Govornos e comandos militares

180,
4801
2401

1801

20(),
2001
2001
rlOl

fill
15,
40,

201
151

tj()()I

50,

.

!!5

,

II

101

Ja Uça militar

....

!ilit r d.

2.2 I'
1.2()()1
6001
2. 00,

H)()I
100,
5(11
- lO,

Casa de reclusão da 1.· região mili~àr' .
Casa de reclusão da 2.· reg\ll.o m~~iU I' •
Casa de l'rcll,l (í.o.temp!lrária. . . .

Diversos
... (JOOI

1.0001

50;;

] 50gB'

2(Xl

9Ôl
501
501
301
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Tabel de dotaçôes para abastecimento de água
às unidades e estabelecimentos militar 8 no ano económico
de 1927-1928

Ullidlld

,

ti

e tabel~eiult·uto.

DuoM,cUllO
tE.cudo.)

müttarcs

Engenharia
(a)

Inspecção das tropa'
de comunicação
Re ....imuu to d
, pudores urinei rus
Bat.dhao de pontolllliros
Rugi uientu de t. legraf t
RcgilU -nto de sapador
fi curniuho
ferro
Batalhão do autoJllubili tas
E 'ola Prática ti • L!lO' .nhar ia .

)1

2401

3. 00'

2~)1

:.l.S,

60(),

6OO,S
d

fj,ll
[lO,

6.0001
1.2001

10.200$

Artilharia

uc

RcgillltJ!lto
ar tilh ria)igcira
II.· 2.
H.e gimcllto de artilh ria li ~·ir n." S .
R 'illl"lIto de rtill •• ri li ira U.· 4.
R 'illllllltu d nrt ilh ri l ,Ie e..) ta u," 1
H g-illl(\lIto .1, ar t ilhariu de co ta !l.V2
Grupo íudep '11,1 nte 00 'rtilharia
l,e ado
II.· 1
.
"rup
illd.·p 11I ut ti artilh ria I' ada
II.V

2

Grupo

• •

•

illllcp ndeu t - d' artilharia)'1'\

11.° 3

2.4001
.4001

2001

5.4001

700,
501
.4501

:.l.4001

!!001

(I()()"

üOOI

·l.2001

da

m,

3501

1501

.•.

Grupo ind pend'uL
li artilh ui de moutnuhn li.O 1~ •.•
li. t ri' ,1 artilhari
,lo defesa môve! d
ta n.· 1 • . . . • • . •
2.' companhla ti trem hipcutóv I .
:t. compa I ia d tr, m hipom6~ 1 l.rup
d ~
8\111111 riu de cu t
Grupo d
p ei li ta!;

uo

Aeronáut.ica
d" t iu e depôInfantaria

2.1 ,.

so,

150.s
51
l()O~
.1(

1.000
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Unidades

A

estabelecimento.

N. o 9

DOlnçi\o
anual

militares

(Ebcudo.)

Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão

de
de
de
de
de

caçadores
eaçadcres
caçadores
caçadores
eaçadores
,1e ciclistas

750,!
()()O,!
10.80()~
7.2001

n.· 2 .
n.s 3 .
n." 5 .
i1." 7 .
11.° 10
11.° 2 (h)

4.380;1

1." Serie

Duodécimo
(E.cudo.)

6~H5()
f>O

!IOO~

uoo

aG5~

~().()()Ol

Serviço de saúde militar
2." companhia do saúde • . . .
Hoapital nrilitar regional 11.° 2.
Hospital militar da gunrulçüo
Hospital militar da guarnição da
da Foz
•..............

.
.
do Br ga
Figueira

;)OO,!

25

a.·1R()~

!!!tO

8101

~O~

\1001

7;)~

iI.()OOI

2f)()~

Serviço veterinário
Hospitnl

Militar

Veter iuáriu

Prinr-ipnl

Serviço de administração

.

militar
6001

2.' companhia de udrninistração
militai'.
3." companhia de admini trnção lflilit:u·.

~.(j4()1

50
:!:!o

Governol e comandos militares
GOVUrIlO
V região
2." regiao
Comando

MilHar de Lisboa
•
militar (c) • . • •
mititar
militar de Bra~:L (d)

.

t:!o

•

tOOO
MO

.
.

l()()~

Diversos
Carreira de tiro «Yergueiro-I )1I")a :-IuBre,,,
('1\ a do RI.' ·)ugilu rio (1IlVli1'1I0 Militar
ri"

Lisboa
.....
Casa de redu 1l.0 teruporáriu
III~tltlltO

de r

pOll~U

t'

"111',1

.
•

•

•

•

•

•

•

210

~)O
;\00
toO
li>

(li) Paru tudo os urviçu IlIilit,I\'C instaln,lu
1I1I11It! 1110 t',Iit1'iJ.
(li) Para pa"nnH'uto il (':1111. rn \llIlIi,'ipal .I". .m tarérn du 1,· t cimento tle :t"U:1 a todn a A'lIarniç: o militar dtl!lll.·la ('i'!.I.!'.
(c) Para todas íh uhidadt'8 1\ I'rvi~o. milit. ré nqu rtclldu "I
l'idàrl.· do Pôrto.
(d) Para torl 8 a lIuirladt'
!' (Ir içu
IIlilill!'l'
qu ut I do /Ia
cidadu riu Braga, "0111 •• cf'pçl1u .10 huspit LI rnill! I ri gu filie; .

1.& Série
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VI) Que, até que sejam regulados definitivamente os
vencimentos do exército, os oficiais e sargentos que regre sar m de outros Mini térios, onde se achassem em
serviço militar ou militarizado, terão direito às mesmas
aj udas de cus to II. que, nos termos do ro pectivo regulamento, têm direito quando dentro do Mini tório da
Guerra mudam d corpo, situação ou comissão.
Esta disposição sub titui desde 7 de Abril do 1927 a
doutrina da cir 'ular n.? 2:757, de 24 de )far~o dCl1926.
xp dida pell 2.& Repartição da xtinta Direcç] o Geral
dos Serviços Admini .trativos do Exérêito,

VI I) 'I'endo-so uscítado dúvidas Obro a interpretação li. dar ii disposição 6.' publicada na Ordem do E.,.ército n. o 9, 1.a éri de ln26, novamente se publica IL
me ma disposição com a . uminto redacção:
Quo so observ m as

ORDEM DO EX~RClTO

1:116

N.· !)

L' '~rie

VIII) Que na tabela. n." 1 anexa à. portaria n." 2:523,
do 2G do Junho d 1920 (Instruçõ
s para o serviço do
fardamento),
seja incluído
o artigo abaixo de 'ignado
com o prazo minimo de duração de vinte e quatro me os:
Calça

L~)

de mescla

cinz nta -

uma.

disposiç o :3. a da det rminução
n." 10, 1. I órie, do 1923,
a ter u sezuinte r dacção :
Qu \

11

Ordem do Exército
passe

10.

Ii

du

p. ;)73,

«Que às praças que se encontrem licenciadas
quo
voltem para o serviço devem
or feitos os mesmo. abo110S de gratificação
de roadmi: são que venciam quando
foram licenciadas ...
X) Quo, tendo-i e suscitado
dúvidas sobre o farda1\ distribuir
às praças quo, quando pronta: da inktrução do rocru tas, t nham pa .. ag 'U} a outrns unidad
,
para t3sclurocimonto do assunto, so observo o l'guint :

monto

As praças qu , tendo sido iII truida
jr m destinadas,
finda u instrução,
ao

numa uni ti d ,
quadro
perrnuUI'IIt08 doutras
uuidado , IJU( r e ta r c bum ou 11 o
r crutas, P 11\ quai d vam vir 1\ er, em devido t mpú
licenciadas.
li verão apenas 1 var para esta unidad
o.
urtig s do fardamento
quo para
in trução 111 t h m
sido di tribuído
quando da lIUU cncorpornç. 0, com
c pç' o d capoto e p lainu .
O' urti ro a rima
pcclfic do
li m fi im o arti ...o
tlll pt'qum\O equipamonto
distribuído
para o p J' I) lo dn
in tru~n.o
rilu cotr guo p la n·f ridas pr, Çll lia unitllLdt'. Ii origl'm, d 'vendo !H.lr·lIl1. di trihuído
outro
lla~ Ilmas Ilnidnrl( .
'I

( irclIIllr n." 9, tI

21 dI .Junho de 19~1).

V SÁrie
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- YII) Que as praças que venham em diligência preso
tal' serviço na carreira do tiro «Vorgu iro-Ducla Soares» devom apresentar-se
COIU o artigos
de uniformo o
calçado em bom estado, sendo dispousada
de transportal' fato de mescla, capote, 2.0 barret
e grevns, armamento e equipamento, artigos e. tos que lhos serão dístribuídoa na mesma cnrreirn.
( lircular

11.0

11, de 30 d .Julho (lo 1\')27).

I II) Qo , sondo da maior vantagem que a escritura.
ção e contabilidade militar, li. que e r fere a portaria do
11 dt Dezembro do 1918, só seja po ta em execução
depois da pllblicação da!! r spr.cti~ a, instruçõo
o do os.
clar delas as dúvidas qu' para a , un O,'OCU<:IO o, con. lhos administrativos
ou eventuai:
pos: nm apresentar
nntl'. do s u início, a referida esct-iturução comece a vi.
"orar
m 1 d .J an iro de H):?8.
A. repartições proce: adora
(l( títulos trnn: fetirão
os r gi tados em .Junho de 1928 para o mt de Julho
de 1927, do, livro, modelo F antigo,
li II. unidades
e
• tab ilecimontoí militar«
continua no desde Ago to n
I Iez mhro U acar o fundos (la mesma forma '1U( o fi.
zeram até 30 d( .Junho último.
,,\ importi Ilda que ornm
,'u1
ln título modêlo 8,
para tnuterinl, I'
ma. ( r incluídas I III titulo ruod lo A,
IIIll~ de forma 'lu . cadu titulo uno
'cula:l quantia (!t,
.I.

25.000 .
( 'lirC'ldaJ" n. o 12, d

li.i Ifri d" GUtfrl-

1 11 Ago to d

.....

Dirtt:h Gml- P

Hl:?7).

Itpltli io

ORD~M DO EXltRClTO N.· 9
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1." Série

liDiúério h Guerra - 2.a Dir~çio Geral- 3.A Reparliçao
XV) Que para cumprimento do disposto no § 2.0 do
artigo 110.0 do decreto-lei n.? 13:851, de 29 de Junho
último, e em execução desde 1 de Julho do corrente ano,
os diroctores dos hospitais militares, enfermarias regimentais e postos de socorros das unidades e estabelecimentos militares, em cuja sede n110haja del gaçõos 0\1
cantinas farmacêuticas pertencentes fi. Farmácia Central
do Exército, devem enviar, até o dia 10 de cada mês,
à Direcção do Serviço de Saúde Militar (4. 1\ Repartição),
requisições, em duplicado, dos modicam entes o utensílios de farmácia que necessit m, quor !)ara tratamento
dos doentes, quer para fornecimento, a. pronto pagamonto,
aos oficiais, sargentos
suas família , a fim de, por
aquela. Dir cção, serem mandadas aviar à. Farmácia.
Central do E. ército ou suas delegações, som o que tais
requisições não 8 rão satisf itas pelos mesmos stabelecimentos farmacêuticos.
O pagamento da ro p ctíva importância a qu m fez
o foro cimento sorít fito por intermédio elo ('ODS ,lho
adurinistrutivo
da Direcção do S rviço d( aúdo Iilitar
até, o dia 15 do müs seguinte no fomecimeuto.
A mesma Direcção devem os mesmo dire ,t01"( 8 do
hospitais militare , enfermarias regimentais o po tos de
socorros
nvinr até o fim do Dl
lindo uma r lu..;lto
do todos os medicam ntos ( utonaílíos de farmácia
itentes om 30 do Junho último, e nos meses se ruintes
será enviada até o dia 10 uma relação do consumo no
mês anterior o da existência que pas ou para o m s
guinte.
Miai léfiu da Goma-2.

Dlretç. Geral-5,a

le,lfli~.

VI) Que na tabulu 11.° 2 n que e ref r( o artigo 1,1'
do decreto n." 12:~1 , publicado nu Ordem do FC ércüo
11. o 11, 1.a séri ,d
1026, sejam ('011 idorndo como incluído :I.Ut me ma t b lu, do, d 1 () ~(t mbro
'orrenhI ano, os cubos () oldndo (}
qui parado com a
grntifiea' o do 840.

ao

11) Qu
III llc1itlLlIH'lltO
h. dI' 'ular n.O 54, d •
0, os comi lho
',dmilllstrnti
o dn IInidtlcl
d. v m ntr g I' u
Ido dó l'nndo <1 'u truçno
J

parti,
tintas

1219
respeitantes
ao primeiro
. em . tr
do corrente ano no
cons lho admini trativo do (I, tudo maior do e. ército, onde
ficam à disposíçã«
(la 5. a R partiç: O da 3. a Direc no

Geral.
Jirculnr

~·Vlll)

n. o 1) , de

QUI'.

em

;~ode

aditamento

Julho

d

19~7).

ao di posto na circular

Rep rtição, d 1 de F( ver iro do corrente
. no, o l'OlUO p,'l'lnl't'cimento,
a conce . a qUI 8 refero o artigo lf>." da pOl't ria n." 2::>!!ô, lia 21i de Junho
d lH20, IH o . brang o oficiais na situação de re serva
1

.0

7

(I

tll

ou reformados.

( ircular n. o 60. d 21:> J •\go:to

irculur

r

.0

)

1 d 2i d

de 1V27).
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1220

!)

1." Série

Junho último, c da circular n." 65 da Repartição do Gabinote, de 15 do Novembro do 1926; nos regimentos do
infantaria, devendo ter normalmente,
nos termos da aludida circular 11.° 1Hi, mais do 120 cabos o soldados de
efectivo pormuuonte,
só-lo hão tambóm, além das companhias do depósitos do recrutas, as do batalht o perrnanento organizadas em efectivo, ao abrigo do disposto no
decroto n.? 13:8f)1 e na circular ll,O G5, de 15 de NOV(lIllbro de 1926, da Ropartição
du Gabin to; nos batalhões
do caçadores, ciclistas o mótrulbadoras
só SOl' o levadas
em conta as desposas das forrnacõe: d0 comando e COUlpanhias o SOC<:Õ0S organizadas
no abrigo do disposto no
citado decreto TI,O 13:851 o circular n." (m.
Nos regimentos
de artilharia
só serão processadas,
além das conta, das hatarias do <10(>68ito e das baterias
do recrutas, as das batarias do grupo permanent , pam
cnjn ()r~nniznçi'lo em efectivo haja efectivo om pessoal
dotações
em material e gado, nos termos do proscrito
pelo citado decreto n," 13:851.
Nas restautes unidades elo artilharia só serao pl'OCO!!sndus despe, as das batarias, cOlupnn hid OH S0CÇÕ(1i'l que
o decreto n. ° 13:8f>1 }>1'I'8Cro\'(\ como d( vendo estnr 01'ganizndas
pormnnon temente.
AnhlognnH'nto,
uni rficlll l'('gimonfo ou grupo destacado de avalada, H6 serão procossudas as dllt;peHllS do
esq uudrões orgànicoa <J uo em harmonia com O efectivo
em s'olipNI\'s prontos dn instruçl o so devam organizar'
cm efectivo, ao abrigo do disposto IlO door to n." t:l:8f)1,
e hom USSilll IIR dos (lsq uadri'l\ls o SOCC:Õlll\ do 1l0pÓ8itO.
Nas unidadps cle I'ngpuhurill, <ln lU l'on{LUticll e nos Sl'l'"iços do sa(Hh', \ oterinltrio
o de llllministl'llçn.o militar
sú Sol': o pl'oclIssadas contas elas companhias. BCCc:rI'S ou
form:lçõoH pro ('ritas 1)(')0 citado ,lccr~to 11.° 13: :)1.
Sorá comunicado a t 8ta Direeçi'to 001'111, 5. R partiçllo, at(· 1:) 11(' Setombl'o,
C)unl o núm ro O ('I\p{wio ,II'
cOlllpanhill:, <'squadrilhas,
t,t\qu:ldrõos, hatal'ia , fll'cc:lhs
e f'orlll:lçõ<,.,
te" ((\I fie'ulll orgllllizado~
'III fc ti\'o,
nos t\'1'1ll0, do d ('r to li," 1:~:8f)1 Q \·irclllar 11,° 6:>, úm
1'(·1'\'r !leia \ III cana \Iniciado 011 ('OIllIU1llo flllborclinudn,
('ollTando 11111'11 o I'f't'ito (:0111 os "f'l'(·ti,'os pl1rmlluontl
Ilormais
,Ia cil'cul:tr
II," llG ut'ima
indietll!a ( I'om a
1JIf.!lin pro\'it\'\'1 do rl'l)rlltll~ a r('cdH'!' por ('ada unidall"
t111l1'lIelll I1I1l'OI']lornç: o dI' r '(,l'lIta, ,
('irCIl I tu'

!l,o

li2

li (I :10 dn \'0

to df~ 1H:'?7),

o· !t

1.' !;érie

=-
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XXI) Acont cendo que sao concluídas obras som que
lias mesmas se tenha' despendido
o total das importâncias recebidas,
o q U( êsso
ulrlos, (I às \PZPS ~aldos
dos saldo o, são para outras obra: tran feridos, dando-se
O facto de nem s mpr
os mesmos serem COII1 exactidão
comunicados,
o quo dá lugar a con ·t, ntes podidos (h,
esclarecimentos
qUB nvolumum
o expediente fl impossibilitam ti regular
scrituração
dessas transferências
nos
conselhos
administrativos
na !loa Repartiç, o desta I )ireeção G iral, tudo isto vindo dificultar os truhalhos (h~ processo, (li p irsando olr-mentos de ti~('nliza<;n.() com grande
prejuízo da ucç: o ti:!!; ~.' o r>. R Rcpurti<;?\tIS dp ta Direc<; O
ral, ti para obviar 1\ oste inconvc nientes, Oh801'-

n

ve-se o

ti

gui IIto :

1." 'I'odos
s ...aldos do ohras coucluldae lSó das concluídas)
or: O transferidos
para a Agêncir, Militar.
2. o Documcnt
comprovativos
des: as trnnsforõneias
acompanharão
iempro as contar correntos euviadas pura
verlflcaç, o I' liquidaç; o às ~. n I' 5. a RI purtiçõés desta
Direcçlto
ral.
:l.0 F, SI 8 saldo: ('OU tituirân
IIIL Ag '!leia MilitaI'
UlIl
fUlldo pspel'ial
p,il'll obra
IIrgl'nh J à di po. i.;. () (lo
administrador
SI'ml (10 I xército, I' cuja udmiui: tração,

por int rrn '(Iio d st: f). a R01' rti<;nu, fiClll'll d 'jugo (]a
2,3 H 'parti '.10.
4.° A Ag ncill ~~ilital' ~n\ inr JIl '1l"1I111l nh I 2.'
f).A

dt'

1 parti,'(
li

fundo

08

do ta Din

:";al(lo

('10

oral

ti.

conta

('OH

ate

de 01 1'a ,

o

lill Itno ~. hwa-

Uedau{õ ••
Ktl"rtlçiQ do Gabllllf
cI

iII Ilti-
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~I

Gabinete pelas unidades e ostabolecimentos militar: 5,
logo que lhe sejam solicitadas, deverão ser aseinadus no
verso pelos interosaados (nome, põsto e unidade), sondo
devolvidas as que não tro terem estas indicacõos primaciais.
As fotografias
deverão tOI' as seguintes dimensões:
Altura, on\06

Largura, OIll,Of.>
ficando

da fotocr, fino
proibido a quem quer (lU
Ilja
pc ssoalm nte ou por int umédio ele ou-

bem nítido

O 1)118tO

É oxprossumentt

fal'-or entrega,
trem, das fotogrufias

Gabinote,

110Rte

tornando

di-

rectamonto responsável o interessado dêsto facto, CjUll (l
comunicará
:l08 comandos
respectivo',
para o' d wido
ofoitos.
O sctu: I bilhete de iduutidude usado P slo oficiais
(tarja encaruuda) tem validade até 31 do Dezembro do
corr nte uno,
Oportunamente

gil>es o
das

II

HO

aos cotunndo

comunicará

militares a.tú
futografia»,
li vidamcutgOV( 1'110,

q

d

1'1'-

uando potlem tHH' (lU viar Il,wiolln(h ,n
to (l,l-

bin te.
Fala li 'clara<;. o dex r:L ser publi adn nu
unidade

e tubolecimentos

militures,

a fim

rosamonte ob orvada.
11) Que a Corupunhia Nacional dos Caminho
d( 1,erro
concedeu 11 r -du -ao do f>O por ~ nto na
tias liuhu ao,'
oficiais do qtl dro d n '( n·1l e r formado •
•

das

('011 'tru-

linhll

) (.j,uo fi('alll ali tOl'j7.l1l1 tod'~ n uni(1 ti
1 'im 'utos militar"
( (' rrt iras li tiro I~ l~r.
o tnra d U" ','0 racion(ll, holl'tim oti(·jnl da It'fld(·J' ~
do 'l'jro
II 'iolll\l l' Irtll~u
• pum O (1'1 ((i! \ rno diri ir
no 1'0 Pl·(·tivo s 01" ,t:lf'io, 1,ur 'o dn
Li boa.

t· Série

ORDEM DO EX.ERCITO No· 9
Rec"tifi<~aQõe~

Ta Ordem tio l~'arl'Íto n.O 7, l." sér ie, do corrente
ano, p. 8(1),
011<1· se ]t,: «2,:: 1, f' C.I>, deve ler-se:
«a. 4, ..tc.»; a fi. !l09,
I. 20, nnde l lu: "auto u , d .ve ler- o: «ali ti" i a p. 91:1. 1. a.\, ondn
se li- : «,lo» d.·v.· I. r- e : ."la .. i :L p. Of., l.!í, ond sc lê: «e», deve
le r(OUJJ.

1. 2a,

I·

Abílio Augusto Vald

de

Pa8808

e Sousa.

Está conforme.
Pelo Chefe do Estado Maior do Exercito,

,

N.O 10
VII ISTÉRIO DA GUERRA
15 DE NOyEMBRO DE 1927

o

DEM DO EXERCITO
(I,a Série)

Publica-se ao exército o s gu inter

1.0_

retas

ini lério do Trabalho- Dir r~40 G ral do Ira ~Jho-nrparli(o
Tec i a do Tral,alho
Decreto n.O 10:379
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ne

1.-

Alterações ao regulamén o sõbre substâncias explosivas
de 29 de Fevereiro de 1916, a que se refere o decreto
desta dat :
Artigo 1.0 E adicionado
ao artigo 148.° do r 'gulnmento sõbro indú trias explosí vas, do ~9 do T'ove r iro
do 1916, um parágrafo com n seguinte r dacc o :
§ 2.0 Oe cunhctva conte nela rastilhos I no e corvades pod m ter o I' so bruto tio 100 quilogrr ma

O

único

p

1.0

~ rt. 2.° O urtico 157.° tio mo mo rpgnlumento
ú alterado lia rcducçí o do sou último período pela. og iiut
fórum :

Artico 107.° ... O pê o total do cada cunhct
ru () d verá o ceder 4~) quilogrnruas,
ondo do 10
quilogramm apenas a cnrgn l xplo ivu .
•\_rt. 3.° O urtigo 15n.o do mencionado
pnssa a tor a s zuinto rodnccão:

Paço.

tio

1924.- O

00\

{imo d

R púhlio

I,

10 d

regulamento

D

7.

mbro d

Iinlstro do 1'rub lho, .lu 10 de Deus Na

iui I rio d T rabalbo - Dir cção G J1.1 do Trahalho -Itcp r'i
T coi:a tl~Trab.:Jl~o

o

croto n.O 10:3 O

1I0S.

V Sérlo
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quo faz parto

do doer to n.

8:133, de 11 de Maio do

1922:
TABELA C
Pur cada dia:
"ar.,cnt
01 chefe rle
qu r d policia civil.
Prim iro e ''''1Il1 lo ca )06 OU cabo dc policia civil
Soldado, ou gUll.rdas de polícia civil. • . . . . • •

18~OO
10 80
9iGOO

Observações

Paço

do 1924.

do Governo
IA 'UEL

da TI pública,
'rIU EIHA

GUMES

10 d Dezembro
João de Deus

Ramo ..
ini tério do Interior - n parti a da egurança rlibli
Decreto n.· 12:520

idi tinto
fõr fi púd lu,
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Art. 5.° Para a eoncessâo da modalha de Serviços
distintos
criado um conselho, que será composto: em
Lisboa, POrto e Coimbra. pelos comandante da policia,
governador civil e comandànte
da guardo nacional republicana; nos outros distritos e concelhos, pelo clu fo do
distrito ou do concelho, pelo comandante ou eomissário
da polícia e pelo oficial mais graduado comandante de
fõrças da localidade sede da policia a que pertença o
proposto para a medalha do ouro ou prata,
Art. G.o Por proposta apresentada cm Conselho do
Ministro R ou em qualquer das casas do Parlamento, poderá ser concedido, nos termos dos estatutos da ord m,
o grau de cav aleiro da 'I'õrre (\ 1~8pada a qualquer
praça da policia (lo segurança pública, Esta conccs: ão 6
feita indl'p('nUl'ntementr da concessão de qualquer das
medalhas do Serviços distintos propostas pr-lo consoo
lho c pelo mesmo acto que uior -cou, do 00\'01'00 ou do
Parlamento, a cone asno dn Tõrro o Espuda.
Art. 7.° lt aprovndo o regulumonto nn '0'0 das modalhas do quo trata o presento docroto.
A rt. 8.0 Fica revogada n 10gislnç1to cm contrário.
Determina-se portanto a todas as uutoridades n qu m
o conhe 'imcnto e .ocução do prt-scnte d crcto COIll fOrço.
do loi portoncer o cumprum I 1'a-am cumprir o guardar
tum int irnmonto como iõlo so contém.
Os Mini: tros do todus as Hl'pllrtiçOI'S o façam imprimir, puhlicar (I correr. Dado JI()S (l.L '0' do (,O\'('l'IlO da
Rnpública em :.?1 de Outubro do 1 o:.! 0 , All(rlniu U cal'
de FJ'{I[Jo.~oCal'IIIOlw - Jfanllel Rorh'iglll','1 Júnior
Jo (l
./o.~é ."illel de Cordes-.Jaime
.A!I,/ú:o...Intóltio faria
de lle1tencotlrl Norlrig/le,
Abílio .A/I.'Illsfo '·(/ltlfs dr Pa •
,~os e 'ousa - ./0(7.0 lJelo - .Arful' Ricardo .l01·[)
FIlixberto ..lhe8 Ped"osa,
é

A.

Regulall'ento para

8

concessão das medalhas de segurança pública
I

Medalha de Serviços distintos
J rtig
1.0 A m ()nlhus 11
()uro <' do prata, • 11(1tinndlls
ll:lrio
illtHvidu.lis no C] II'ti
\ura, Ól'UP lll, pI' \alio "1'orç
('11<;110 !fi l'\'it'o da "l''''lIrnn<.:.~

I

n r:ria
púlJlit'['o

1." Série
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<1(\

cora-

Int rio r P. sempre impostas em Iormnturas, com Il. maior
solenidade.
,.Art. 6.° POI' mo U' do condecorado, a medalha de
S rviços di tintos !ll rú imposta, Gomo recoi Ü ('I o, à fumília, pela. eguinto ord ln:
FiU 0, viúva ou fllh 1 mi'
lha, p ti, 111
ou outro
ascendente, Irmão ou irmã mais v lha.

1231

quo deva
ri~o di tintos

II

e
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§ 4.° No tempo de serviço efectivo na via pública, no
comando ou nas divisões, esquadras
e postos, poderão
ser contados,
além dos serviços de escala, mais vinte
dias de doença em cada- trezentos
e sessenta e cinco,
desde que so trate do qU(llli continuo ao serviço dá
rua.
§ 5.0 Tumbém são contados, para todos os feitos da
concessão
desta modalha,
os dias de licença do prémio
a que a. praça tenha direito durante o período cm que
permanece
no serviço da via pública.
§ ti. ° Os graduados e praç.t. quo tenham sido punidos
por insubordinação
provada
cm auto, subôrno, embriaguez, ou qualquer
motivo julgado infumante, não tento
direito à medalha de Assiduídude.
.
Art. 12.0 A medalha
de Assidurdndo
será de prata
e do formato da medalha militar, tendo de um lado fi
efígie da República, circundada pelas pulavras «Rcpúblíca
Portuguesa»,
«Sogurança
Pública»,
(I,
do outro, a legenda «Humanidudce , «Pátria»,
aDOH'r», «Dodicação»,
«Altruísuio»,
«19:!(i» , o será sUl'ípen a do uma fita do
novo risca
verticais
c altcruadas,
das cOres P" ta o
branca, de largura
iguais, ficando a 'Pr 'ta nos bordos.
§ único. A medalha conferida aos dez anos d serviço
terá na fivela, o U meio, lima ostrêln de prata; fi couferida ao vinte duas e trêlas ; e, aos trinta, três ('8t1' la',
igualmente
do prata.

III
Medalha de Comportamento exemplar
A1't. 13,0 A medalha do Comportamento
exemplar, cm
ouro, em prata e cm cobre,
erá conf rida aos zrnduados (1 praças lias seguinte
condiçõ
1.0 Medalh« de ouro, nos vint
cinco ano d s rvi o
com fl emplar comportamento;
2.° Iedalha de prata, aos quínz anos do serviço
om
exemplar comportamento
;
3. o Medalha d cobre, nos oito anos d 501'\ iço com

exempl

r comportam

nto.

Art. 14.0 Esta me alha s ra do formato da 1I1 J lha
militar, t ndo de um lado a ofleie da Ropúblicn e a p .
lavras
.República
Portusrues
», .8 gurançn Pública» (1
do outro Indo a legr ndn «Comport 1110nto
mplar,
192th, e será: 5U p usa do uma fita d ri ca pr t
brancas, no sentido horizontal,
d 1 rgur
iguais.

l.- Série
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Disposições gerais
Art. 15.0 As condecorações só serão usadas com o fato
de pano o colocadas do lado esquerdo. Com o fato do cotini usar so hão simplesmente as fitas com as respectivas
fivelas,
§ único. As medalhas serão di postas pela gf'gninte ordom : TOrre o Espada, Cruz de Guerra, Valor Militar,
Serviço
di. tintos (ouro), orviço di tintos (prata), Dons
serviços, Assidutdade (> Comportamento exemplar. Se não
couberem numa ó linha, 01'110 dispostas em duas.
Art. 1ü. o Perderá o direito a qualquer destas medalhas
O condecorado que fôr condonado a pena maior ou qualquer outra imposta por crime ou infracção considerada
infamanto polo conselho, ao qual será cm iada cópia da
sentença.
P,L '0

(lo

ovõrno

da República,

21 do Outubro de

1920.- O Ministro do Int rior, Jaime

lfrei.co.

Iliúi lério da Flllança! - melaria Geral
Decreto

no· 14.072

Con id rando qu O p ssoal menor qUfl trubalhu junto
dos g.lbinet s dos Mini: tros, do. directores goruíe, dir ct re do
rv iços e outros altos funcionários
de categoria I'qui,·ulentc 6 forçado a permanecer no erviço
al li da hora rogulurn ntare j
Con ...id rando que o trabalho o tr ordinário do pessoal meu r
tá difer nt ro nte e tabelocido nos di\ or80
Hui trios,
on indo por is o fixar rogras gerais
uuiform
;
on id rando quo os trnbalho
(l. traordimirios
para o
p sonl m nor rui ri lo ju tifican - o d modo pat nte ;
Isundo da faeulda I qn ruo confere o n.? :....0 do artigo :?o do d cr t n.o 12:740, d 26 d
OVI mbro de
1926, oh prol o ta do Miui tI' d t da as H,Pl'arti~õ s:
H i P r h m d 01' tar, 'para vai r como I i o soo
guint :
Arti o 1.0 Silo Rutor'z
ryiço e. traordinltrios

123-1
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-da República, Ministros, Sub-Secretários de E stado e nos
funcionários do l\Iinistório dos Negócios Estrangeiros em
efoctivo serviço e aos da Pr sidência da República .
Art. 5.° Pelo r gisto n quo so refere o artigo anterior
será devido o imposto de registo) n. saber:
Grã cruz. . .
Tfand oficial
omondudor
Oficial. . .
Üavuloiro .

1.000t500
700, 00
400800
200600
100· 00
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Art. 11.0 :f!:ste d croto entra imedi tnmento em vigor
o revoga toda a legi lação em contrário.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir,
publicar o correr. Dado no, 1\1<:0 do Govêrno da República, cm 12 de Ago. to de H)~7. -A. TÓ~IO ÓSC,\R nE
FRAGOSO CAUMON\
<Adriano da 00 til Maccdu -Jlanuel. Rodri.'1lle.'1 .hí7lior-.JoÜo José Sinel de Cordee
Abí·
lio Auqusto Valdê« de Passoe e SOlls(l--Jaime
V,'ei,roAntónio Maria de Bettencour! liodriques - .Júlio César
de Oarnolho Teiireira-s-João
l/elo
José .Alfredo J.lfendes
de :MfJ[Jallltles - Felisberto Alpes Pedrosa.

1.' Série

ImportAnalas a tranlferlr

Importillolaa tranlferldao

IINISTgRIO DAS FINANÇAS

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

da República, Presidência do Govêrno,
Cengres o e outros encargo
CAPÍTULO

Presidência

Artigo

20.° -Material

Material e expediente
do !\Iérito Agrícola

da República

e diver as despe as:

19.o-Abonos

II

CAP Í'rULO

Presidência da República, Presidência do Govêrno
e Chancelaria das Ordens Portuguesas
Chancelaria das Ordens Portuguesas

do.os conselhos da Ordem Civil
e Industrial.
. • . . . • • •

3.000 soo

variáveis:

Abono ao arquivi ta dos coo elho da Orden ,1ilitares Portuguc. as . . . . . . . . • • . .
Artigo 20.o-:\faterial
e diveraas despe a
?obterial o expediente do conselhos das Or Ieus Militares Portuguesas
. . . . . . . . . • • . . .

Artigo 19.°- Abonos variáveis:
Abono ao arquívísta da Chancelaria
tuguesaa
. . . . . . . ..
o

Ohancelaria das Ordens Militares
Artigo

Presidência

Presidência da República,
do Govêrno, Chancelaria das Ordens Portuguesas,
Congrcslio c outros encargos

II

da República e Presidência do Govêrno
Presidência

123U

Encargos gerais

Encargos gerais
Preaidênela
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•

•

das Ordens Por•

•

•

•

•

•

••

Artigo 20.0 - ::\faterial e dlversas despesas:
Despesas de instalação
e expediente da
Urdem de Instrução e Beueuierêucia
5.500100
Material e expediente das Ordens Militares Portuguesas
. . ..
..
.
8.496180
Material e expediente da Ordem Civil
de Mórito Agrícola e Industrial
..
3.000100

1.200100

16.996180

8A96~80

lunSTÉRIO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA
CAPíTULO

VIlI

Despesas eventuais dos serviços de instrução
Artigo

66.°-

Dcsp

DI spe as de instalaç?io

r nstruç

oe. Benemer

a diversa :
e expediente
tia Orrleru de
neia . . • . . . . . . . .

5500100
18.196'80

Paços
Cordes,

do Govêrno da R pública,

12 do Agosto de 1927. - O 'Ministro das Finanças,

18.Hl6$80

João José Sinel de

, '

1.'

éri
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Regulamento das Ordens PortuguESas
CAPÍTCLO

1

Conselhos das Ordens
Artigo L: As Ord

\IlS

Portuz iesa

"1.0:

':l

Ordens

no-

do
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Ministro do Interior,
para a Ordem do Cristo; dos JIinistros da G uerra o Marinha para as Ordens I Militares
da Torre o Espada o Avi»; do Ministro da Instrução
Pública
para as Ordens do
antingo da Espada (I de
Instrução
o Bcnoruorõncia;
o dos 71Tini:stros do Comércio
o Agricultura
para a Ordem do Mérito Ag! ícola e In-

dustrial.
§ 1.0 Dos oito vogais quo constituam

os consolhos das
Ordens da TOrre (! Espada o Avis, cinco serão portcncentos ao exército o trõs tt armada.
§ 2." Os chanceleres das Ordens da TOrro c Espada
o .A vis serão oficiais generais do exército ou da armada.
§ 3.0 OS COI1. olhos poderão ser renovados
todos os
quatro anos do metade dos seus vogai!'.
A rt. 5.0 Os cons lhos tõin por mi ano ospccial :
a) Tomar conhecimento das propostas pura COJlC Sl:!1'1o
dos diverso
grau" das Ordens a e trangoíro
como
membros honorários]
011 cidadãos
por ugue os, não podondo ser cone didas (lU isquer condecor 1('1'\OS n o trangoiros 011 cidadãos portuguo es ros id ntes no .. tr ng iiro sem quo a proposta de conce: são tenhn aido próda o fnvoràvelm
nto informada pelo Ministório do' ...~o-

gócios K trungeiros ;
b) Inquirir das qunlidndes

cívic.u

{) morai

postos j
c) Organizar
os respectivos
proccs. os;
rl) Pronunciar-se
õbro as propo t I que
sllbmoti!las (' (b~ l'esolul'õcs dar ('Oll1unic:w
o fl
tro propoll ntl',
I n 1111 fllllllulIlNltft-ln.
}lO

do

pro-

• fini

('CISO

-

d

rC'jei<:ao; () IjUllllllo o Mini:stros
~
o COI forml'm
rá.
O a
unto rpsoh'j(lo DO con~dho do ChUllC 1 r
pr idic10 p -lo CIH'f( 110 Jf~stndo;
e) Re 01" l' bro n. pcualidados a plicnr no mem·
hros das OrdonM, ni{'Ill da~ dn. Pl'nla total 110 din ito ,
prerrogativas
U I) (bs insfgnin
, con iglltuln. na
lincus a)
b) do urtigo 9.° tio decreto li:' :~::~
(i, I!( 2G
do Sot muro ti· l!H7, no ar igo 12.", 13."! 14.0 do
d 'Cl'l'to 11.° 12:702, <lo 13 la J.~()\'l'mhro d 19~f',
no
nrtigo 12,o! 8(111 par.'tgrnfo tI d crot 11.0 1:~:4 G, d 18
dI' .A ln'il do HI:.!7.
§ 1.0 Q.lluulo os 11 llll)['os d l8 OreI 11 n o
rem iucur
)lO' torlllO d.l. líne
ul'tigo acima citados, ma. t(lnhnm
)01' outro.
llloth os d ord III moral
ou chiea d do lugal'
(Pi!' 111
(~:\ pli ndn. lltr. nn\:110, s r. o 01'óUIliz llos \I
1'(' 11 cti \.
prof'
o p 1 8

°

1.< Série
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§ 3.0 São também di~ponfladas us contl'çõ~s dê. te artigo sempre quo 80 trato do visitas de CIH'fe do F 'tado
ou Pri[J('ipes ostrangoiros
(\ do mi SÕl\: H('iQlltílkl\!I, rtísticns ou litorát-in , militares
OH 11' \ i8, podendo o Prosidonte da R.'púlJliru (J0IlC0<.!P!·irnl't1intanH'ut},
ou 01) pro
posta ministerial, quaisquer graus das
rd ns }'Ol tuguesas som o tornar 11 ces [:J;Í a, :1111'0\'3(" o dos r' I t'ctiYO' conselhos das Ordens.
<

c

PÍ'l'CLO II

Ordem Militar da Tõrr.e e Espada

EXE

CITO

l:W

1216
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Art. 13.° Os decretos em que o Presidente da República confere a Ordem Militnr da TOrre e Espnda, de
Valor, Leal dado e Mérito, os pocificur! o fun.lamcn tadamonto os feitos, actos ou serviços do quu tratam as alíneas a), b), c) ou d) <lo artigo 9_0
Art. 14." Aos militares condecorados nos termos das
alíneas a) e d) do artigo 9.° serao entregues as insígnias
da Ordem da 'I'õrro o Espada, com toda 11. soleuirlud ,
pelo Presidente
da UI pública, (11Hl cm caso do impedimonto podo delegar esta funçõ s no Ministro du Ou 1'1'11
ou om um ofici 1 g\ neral por O. to 110m 'ado.
§ 1.0 Quando a Ordem fór conforidu a uuídad
III litar s, navios do. ruorra ou praças de guorru, por alto
feitos de cumpauha,
rito as rospccti a iu íguia utrogues pelo 1 1'0 idonte dn llnpúblic
III Iormatura
~ r 1
do tl'0PRS,
a qual tomarão parto dologados dr oflci i e
contingcr tos do todos OH corpo do e ' reito
armada,
b 111 como repre utante <10 r 'p ·th os
tab 1
to d \ in trução.
§ 2.
o ca
gllia
ntroau: s olen 111(\it
bllca, q • oiu cu
d
funet
1o
Iinistro da
por ,t num ado.
Q

•

°

U \1 ITULO III

Ordem

,'i. cruze
G rande oficiai

Ilítar

d Cri to

4
7

t.· Série
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300
300

§ 3.0 O número de cavaleiros da Ordem não 6 limitado.
Art. 16.0 O di. tintivo da Ordem é uma cruz de es-.
malte vermelho perfilada de ouro, perfilada ao meio com
outra de esmalt branco e fita vermelha.
§ único. A!< insígnias dos divers os grauA são:
Para cavaleiro -A cruz singela d om,038por 001,028,
susp en a di' fita com fiv la dourada.
Para oficial
A mesma insígnia. t ndo sõbre a fivela
uma roseta da cõr da fita, d om,Ol do diâmetro.
Para comendador --11nc
de prata cm raios, tendo ao
c ntro um circulo do e malt branco circundado de ouro
(I carr
eado da cruz da Ordem.
Para grande oficial
PI ca id ntica dourada.
Para grll cruz - Band de
da v rmelha po ta a tirue lo da dirt ita P r n qu r la, tendo pendente n cruz
ing ln com
d comprim nto (I no peito a placa de
gr. nd oficial.
O modelo c tão juntos ao d cr to n. o 6:205, d 8
d • 0\' mbro de 1919.

°,~

APi l' LO IV

Ordem Militar

dé Avis

1248
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e) Louvor individual cm ordem do Comando Ger 1 dr
Armada, Govêrno ou região militar, no continente ou
ilhas adjacentes,
ou superior, cm 0["(1m11das Direcções
Gerais dos l\Iinist ~rios da Guerra ou da Marinha, com IH10
da Escola

Militar

ou equivalente,

go\'êrno

de província

ltramurina, e comando geral da guarda nacional ropublicana ou comando da guarda fiscal, para os oficiais em
serviço n08t08 corpos, compotent mente av rhado;
d) O Acguinto tompo til' serviço como oficial :
Caooleiro -Tenente
ou segundo tenontt com oito, 110<;,
Oficial- Capitão ou primeiro tenente com dez lUtOS.
Comendador .... Major, t nonto-eoroncl
ou capitão-tenento ou capitão

do frugnta com uinzo ano.
Coronel ou capitão de mar
guerra
anos e oficial gonoral do oxóreito ou <la ar-

Grande oficialcom vinte
mada.

Grã-cruz -Oficial
general do exército ou da nrmnda
com trinta anos.
§ único, O louvor que serviu do lia o para a tone s·
são do um grau 1110 po lu ervir pum a atribu) 'lio de um
novo gmu.
Art.' 20. o A propus ta do conce são do diverso grau
aos oficiais efoctunr-se há orn vista (Iu propu. ta do rcspoctivos chores aos, liuistros da Guorrn , (,lu Iuriuha ou
dai'! Colónias ou por iniciativa de qualquer de te .1inis-

tros,
§ 1.0 Para o fim acima indicado sor. o ouviadas até :30
do ~Iar<:o aOR Mini térios
l'l'!-l]l<,ctivos ns propo ta do
oficiais nas condições do artigo 19.0
§ 2.0 A COIlCCMilO a oficiais ostrang iros n: o
ig as
condições o tubol( cil!as no artigo 19.0 l' scrlí. f"itn em
qualquor {'pOC:1, depl ndendo (la vropo:-lta do ~lilli tI'O dn'
o llt'rrll, (la. {arin hn ou dll 'o!ónills.
A rt. 21.0 O di tiuti r\) da Ol'lh ln li lIIlla 'ruz d u malte
verde, perfilada do ouro, COlll as pontas em flor d li
fita \ 1'110.
§ único. A illsignh
do di\ r.
~rnll
os modelos junto
ao <11' reto n.O G:20~), d
bro d 1919:
Para cal'olelro
A cruz singel:t dp 0"\03
SUSpl'IlSll

ti fita com 1h 1'1a

dOllr

por

m

0~8

da,

Para oficz'al-A
mi I1\ in í~lIin t lido (\01'
fiycl.
da c'Or dn. fitn <l< 0",01 d13 ~Ii 111 tro,
Para comenc!ador. Plllc do pr n. ('m raio ahrilhnnndos, tendo ao c ntro um t'Írculo d
lIlalt< brnnco cir-

uma rosota

1.' Sória

l2t9

eundt do d
m f atilo Ciolouro em ouro e carregado da
cruz da Ord m,
.
Parti grande oficial.-Ilaca
idêntica dourada.
Para yrl ·cl·uz.-Band
de
la verde pos a a tíracolo da ireifn. para LL CHI'} no da, tendo pendente fi cruz
sing ln <ln Otn,05 d courpri ento e ao peito a placa de
grande oficial.
CAPITULO Y

Ordem Militar de Santiago da Espada

15
'25

100
150
150

a , conform

de
cruz

a irou de

rita

o 'em-

pendeut
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duma coroa de louro cm esmalte verde e ouro com diâmetro do om,oa, suspensa de fita com fivela dourada.
Para oficial- A mesma insígnia, tendo sõbre a fivela
uma roseta da cOr da fita de on\Ol de diâmetro.
Para comendador - Placa de prata em raios, tendo
ao centro um círculo do esmalto branco circundado de
ouro e carregado
da cru? da Or dom.
Para grande ojicial- Placa idêntica dourada.
Para gr{J cru.::-D:mda
de s .da violeta posta a tiracolo, da direita pnra 11 ctlq nerda, tendo pendente à. cruz
da Ordem com om,OG5 do comprimento c no peito a placa
de grande oficial.
Art. 24.0 Os dignitários da Ordem URUr! o, nos acto
solenes, um colar formado por coroas Ol' louro f\ cruz S
da Ordoru, tendo }H'ud mto a cruz U" om:OG!) do comprimonto, sendo do prata esmaltada parti os cm alciro
de ouro pum os demais gruus.
r:APíTULO VI

Ordem de Mérito Agricola e Industri al
Art. 25.0 A Ordem de Mérito Agri('ola (I Indu tri 1 é
d istinadu I\. gnl:mlol\.r OR serviço
prp. tados ao trabalho
nacional na agricultura
ou na indústria,
(' tl'l':í uma
classe par.
Iórito .AgriC'o!a e outra p rn o Mérito Industrial d monstrurlo
na indústria prõpriam nte dita ou
na indústria ('OU1l rci 1
Art. 211.0 São condição indispens n\ ol pnra ser admitido na Ordem 0[.\ iéritor do natureza
científic 1 ou prúti 'II. rev lados n carreira
profis ioua! ou 'Ul ef\'i<;o
públi('o .
Art. 27.0 A rOIlC(1 ~(o d) di\'(')' () grau <ln 01'1 m
rá fcitu d. hurlllOni
co 11 118 vagns quc t i til' TIl no
TO pecth'o
(l\l:Lclro l <jlll' 'I' lO a. sim con~titlllrlos:
Pura

fi

clus o do 11 1'it A dcoln:

12
1)

00
1

15

4
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elas c do Mérito Industrial:
'aciooftla

Grã-cruzos .
Grandes oficiai
Comendadores
Oficiais
Uavalciros .

.

Jêstrnoge!·
roa

lG

6

20
80
140
200

8
12
30

GO

«os-

1ó-

om nd .

ouro.

1252

ORDEM DO EXltRCITO

N.o 10

Lo Sêrte

Art. 30.0 A iusignin da Ordem andará
fita d ehamalo to, branca no meio o dos lados verde ou encarnada,
segundo fõr do ~1<'rito Agrkoltt ou do Iudustrial,
ondo
a lurgura de cada faixn lateral igual a dois terços da largura da faixa do moio,
Os grã·cruzos u 'ar: o dela l)(\ll\l, nto do fita larga truçada do o ubro direito para o ludo esquerdo
conjuntament cm placa sobrepo ta no lado e (lU rdo do \ tido
oxtcríor ; os oficiais em iitn pondouto do ppscoGo 011 do
lado osQU0rUO elo pito SI bre o :\' atido do quo usar un ;
os .avulciros sõbre o lado esquerdo do pito.
ÇAPÍTULO VII

Ordem de Instrução e de Benemerência

Grã-cruzos
. .
Grand s of iini
om ndudor
illciai
'avaloiros-núlll

~

G

~.O
O
ro iJirnit

do.

m ~ do

P

la

6rie
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lo di r os graus 110:
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acima do critas, prntoa-
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Dispo içõe

comuns

difere t s Ordens
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§ 1.0 Poderá
posta

ministerial,

estrangoiros
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ainda, 110S termos dõsto artigo, sob proconceder qual quer grau das Ordens a

ou a cidadãos

portugueses

residcntos

fora

do País, quando em viagem oficial a nações estrangeiras, '
Art. 40,0 Os condecorados
com mais de um grau de
qualquer das Ordens usarão só a insígnia do grau mais
elevado,
§ único, Os condocorados
com a Tõrre e Espada li arão tantas in ígnias quantos os graus qno lhos tiverem
sido cone didos.
Art. 41.0 Os coudocorudos
que reúnam os grnus do
grã-crllz do várias Ordens só poderão usar a banda d
uma delas,

Art. 42,0 As conde corações o medalhns portuguesas
colocadas da direita paru a «sq uorda no ludo esquerdo do peito, pela ordem seguinto de precodência :
Tôrre o E. padu, Cruz de Guerra, morlulhas militares
de valor militar o bons R rviço • Cristo, Ayis, Santiago,
Mórito Agrícola O i\lórito Industrial,
ln. truç, o e B 'nomcrêncín,
medalha militar do comportnmcnto
excmplur
e modulha da Vitória, A seguir as Orden
o condecoraçõ S estrangeiras.
§ 1.0 Quando os distintivos das condecoracõ
. D: o se
contenham numa só Iinha, a ordem do preferõncia começará ]>pla linha superior.
§ 2,0 Só 6 permitido
o uso das fitas das coudocoraÇÕl'fI em ílvolus no uniforme
de campanha,
§ :3,0 Ao. oficiais
praças ó permitido
o uso da insíguias da Torro o Espada cm p:t sr-lo com Cfualqucr unisão

formo,
Art, 4:3,0 Quanclo os COI1(1<'coralos com q nalql1cr <las
Ordens 11110 f;LC:'IIO liSO elas rtISIH\('ti\'llS \'('tI rn , os cavaleiros usarão a fita da Ord(11Il com 11vpla dourada;
O
oficiais, comolHhdoreR,
''''rllIl<!f'lS oli 'i.liH C "'rã crllz s a
ln sma fita cm Ihl'l:L (lourada,
com a rI) (ta' dI' uo"OlO,
0'",014, O'",OHi e ()m,O~O (10 dilluH tl'O, r \ p ctÍ\'I1I1H I1tC.
Art, 44,0 Com o tnjc\ ci, iI l' permitido o 11 o d um
Inço dI Jitn da COI' Iln Ord ...m p:ll'a o ('avI1.1"Íl·o,
para
os ontro. digllit:\rios
aros
·ta ('ol'ro !)(HHlentll ao
u

olonidad('. as 1'0.))(1 ,tivlL ill ígnill •
o ueto ,uh'f1 s o dignitúrio
de' qunlqn r
das Onh!ls
~[i)itar
do Cri 'to 011 A \'Ís pod rãn U 111'
pen Il'lIto do pescoço, por uma fita da cOr da lr (1m, a
res)w tiYll cru? sing la com o (loUlprimC\nto
d OIll,Of).

1.' Série
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§ único. Os cavaleiros e oficiais só usarão Osto distiutivo quando n, o tragam n insígnia do respectivo
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Presidência do lIinislnio

Deoreto n.· 14:303
Sendo necessário rectificar e c clarecer o § 4.° do artigo 4.° do decreto n." 14:172, de 12 do Agosto de 1927:
Em nome da Nação, o 90vêrno da República Por tugu sa decreta, para valer como lei, o seguinte :
Artigo 1.0 O § 4.° do artigo 4.° do decreto n.? 14:172,
do 12 de Agosto do 1927, passa a ter a seguinte redacÇl

o:

§ 4.° São isentos do impo to de registo os agraciados com as Ordens Militares da 'I'õrro e Espada
o A vi , os cavaleiros da Ordem de Mérito Agrícola
o Industrial, as medalhas o condecoruções concedidas ao Pro idente da R 'pública, Ministros, Sub-Secrctários de Estado o os iudivíduos ou colectividad s agraciados P lo Governo da República, por
propo. ta do Con olho de Mini tros, quando nessa
propo ta e re spectivo decreto . aja consignada ti.
isenção do r ferido impo to. Também são isentos
para feito do conco ·~1I.odo condecorações ostrnn~ ira os funcionários
do Ministério dos Negócios
E trungoiros em fectivo serviço o os da Presidõnciu da República.
Art. 2.° Fico revoguda a legislação em contrário.
O Ministros do todas as R partições o façam imprimir, publicar
correr. Dado no Paços do Governo da
R pública, em 2t de. ctembro de 19:n.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE b~RAGO O CARMO~A - José Vicente de Freitas - Manuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesAbULO.Augw~to Valdê« de Pai/SOS e SousaAçuelo Portela - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Artu r Irene Ferraz - .foãa Belo - José Alfredo Mende«
de Maçalhãe« - Feli berio Alue« Pedrosa.

li.i l~rio da Gama - Rrparlit~o do Gabiltl4
Deoreto n.· 14:304
on. idernndo n importAn 'ia cre ente da arma de
aeronáutica D compo ic:n.odo o.·órcito mod rno ;
011 id rando a II C . sidado d , por motivos do ins-

lZGO

1.'

ri&

pc-

cauron.uui

a,
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Art.
6,° Os título: ref rente
ao mês de Julho,
Agosto o Sotembro do corront
ano, das unidades ti. que
se refere o presento decreto, serão processados o ordonados sob a rubrica da novas unidudo .
Art. 7.° As restantos unidades o «stabelecim ntos da
arma do aeronáutica
conservam
a ant ..rior de 'ignac:fto.
Art, 8.° As sedes das unidades, comando o escola a
quo se refere o presente decreto s110 a constantes do
quadro anexo.
Art. 9.° O presente decreto
ntra imediatamonto
cm
vigor nu parto r ferente aos artigos 1.°, 2.° o 3.°, 6.° e
7.°, r vogando a I 'gi:lnção em contrário.
D t rmina-sc portanto fi todas a nutcridados
a quem
o conhecimento
o execução do presento decreto com íõrça
de ) 'i pertencer
o cumpram o façam cumprir o aunrdar
tam inteirumonto como nélo . e contém,
O~ ~fini. tros de todas as Ropertiçõe o façam imprimir, publicar
corr 'r. Dado 110, P',c:o. cio (io\i'lrno da
República,
cm 21 do , ,t rubro do la:!7, - .A.''I'Ó~IO ÓsCAlt
DI':
'RAGO
o AR Ó 'A-Jo
é 1 icente de Freita. -Jl!a1!?ul
Rot/ri.'lufs JlÍuior -Joiln
José SITIei de
Oordes=s Abtlio ,AU,qU8tO Valdê« de !JaR80. e ."'01(11(1.A[Jnrlo Portela -.ilnfónio
Jlfaria de Hettencourt Nodriglll'. - Artur Icens Ferraz - João Belo
José Alfredo

..Mel/des ele J1IagalhtJcs -

Felisberto

Alues Pedrosa.
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Sedes das unidades e estabelecimentos da arma do aercnáutíea
a que se refere o decreto desta data

Do.ignllçii.o
DoRnltlva

(to Esqundrilhas
do
República (Grupo
Independc.ite
do Avial,!ào
do Bomb ardeauicuto)
(G.
E. A. lt).

Provl.órl.

Grupo

Aviação

Grupo Independente

°

do Infor-

mação n.· 1 (G. A.

r. n.s

Batalhão
A.).

do Aerostoiros

Comando

do Defesa

Aeronaves

I Amadora.
\

ele Avia-

ção do Protecção
Combato
(G. I. A. P. C.).

Grupo do Aviação

intra (Granja
do Marquês]

1).

(B.

Tancos

•..

Tancos.

Alverca

•

Amadora.

Amadora.

Alverca,

Contra

(C. D, C. A).

Cruz de Ocira
Contra Aoronavcs (K D. . A.).

Escola

de Defesa

Paços

do Govõrno da República, 21 d

et mbro do

19~7.- O Mini tro da Guerra, Abílio Augusto Valdê«
de Passos e Sousa.

1.- Série
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Mini lério das Filliln~a - Direrção Geral da Fazeuda Pública
Decreto n,· 14:335
Considerando
que O artigo 11.0 do decreto n." 2:781,
de 1::> d Novembro dll H)l!i, concede aos candidatos a
tesour iros da Faz nda Pública que hajam substituído
te oureiros chamados ao s rviço militar por ocasião da
Grande Guerra a garantia
de, quando termiuado o sorviço quo interiuauieute
lhes foi incumbido, ficarem adidos ao quadro de t souroiros,
som vencimento,
o com
direito a pro mcher '10 por ordem de untiguidadc as vagas do 3, a classe liue oeorressr-m nesse quadro;
'on .idoraudo qu tal dispo i(:ão estubulcccu uma rogali« purtl. OH indivíduos qu sub tituírum o funciouários
chumados à pro tacão do ..erviço militar
que, com mais
fuudaun ntuda ruz, o o mais ovident
justiça,
dev 'ria
abranger
aqueles que, s -ndo candidato' Iegnis ao roforido lugarus,
fortim 01 'próprio
mobilizado
pura o
s rviço li cuinpunha ;
un: iderando q 110 do '_ um con cicncioso da Ietra o
do e .pírito do sobrr-dito nrtieo l1,U 1'1' ulta uma tlagrante
orni: ~: o q II( j u. to li t~:\. rvrn xliada ;
ando da íuculdade qllt nu confere o 11,° 2,0 do arti~o 2,<1 do tiL' sruto II," 1~:740, de :W do Nov imbro ti >
lU:W, soh proposta do .1ini tI'O lia: Finnnças :
II(.i por b('11l dI CI'l'tnr, para ,'nll·r corno h'i, o s(,~llilltO:
Arti:.ro 1.0 A dispo'iI.;:o do urtigo 11.0 do cll'croto
n,O ~/:i 1, do 15 d' .' \,plI1bro dt
19tH, 6 ,'tensÍ\'u ao
illllh iduo quP pr 'starnlll : 'n'i~o di' campanha nn (h'ando
IIl'rrll n q"l' à dat:!. da :na JIlohilizll~ão (lram canllitluto
legnlnl<'ntt> hnbilitado,
nos lll"llrt: di {{I.ollrt·iro!l dn. Fazl'nd, Pública, dO\'t 11110 nt'nr adidos uo Til, p' tivo quadro Il fim d
t'J'l III colocado.
na primeira
va 'IlS d
3,'& III~ quu o cl 1'( m,
Art. :!,o I. ira r('\ flg', dn. a )(' ,i.l:wo o ln ('ontl'/II'io,
J) 'h' minap rtnllto n tod J!\ a nutMilladh
a '1110111
O o, nh 'im nto I ( 'l" I~:o do pn ZIIIlÍl II Cl'PtO ("0111~ 'I'<;n
d I i pl'rt('I)(°l'r o ClIlllpr m t fllç 10 cumprir
"\lareJar
tllm int irull1 nt!' ('omo n 1
I'onh\rn,
.lini tro d to ln li H<,pllrtiç (' O façam imprillli!', pllhli , I'
orJ'l'r, D ti !lO Pa,,:o lo 10\ 1'Il0 ,tia
!t<')lúhlk'o,
m:!
1
ttinbr
II
lH~7,
..A "11'1:10 () •
'AR

m.:

FR \

,(I

Mal/u l Rodrl!Ju

I)

It O.

.Júnwr -

.lo
I icellte df' Frl!itu
.lolfo ,lo
illet cl COI'IIt

-
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...1bíllo ..:1ugusto Valdês de Passos e Sousa - Aqne!o
Portela
.Antônio .J.lla,.ia de Betiencourt Rodl'lglle8Artu I' Irens PeI'J'IIZ - João Belo
José Alfredo sleudes
de Magalhaes - Feltsberto Alves Pedrosa,

Uiuislflio da Guerra - nl'parti\âo do Gahillfle
Deoreto n.o14:336
Oonsiderando
que os quadros dos oficiais das divorsas armas e serviços legalmente fixados devem manter-se rigorosameute;
. Oonsidcrando
quo actualmento,
estando C. aes quadros excedidos CUl vários postos, so impõe me uno uma
redução sucessiva que sem prejudicar o serviço permita
anular õsso excesso;
Considoruudo
'Iuo, sondo as E 'colas Militares li Central do Sargl'ntos
as únicas origons UO oficiais I as vá- •
rias armas o serviços, devo o núm '1'0 do alunos a .uhniui!' anualmente
nelas ser fixado NU harmonia com as
neccssidudcs que os quadros aprnscntum ;
Cousiderundo
quo :\ l'I'galia de cntrnrem alóm do número fixado coucodida ~tOS candidatos
O alunos dessus
Escolas, ex-alunos UO Colégio Militar e Instituto l'rofissionul dos Pupilos do Exércitc, bem como a do 0pS;1 o
polu nrma do cavalaria, iinpossihilitam
não só U manutencão dos quadros como n. sua roducão ;
Usando da fuculdude que me conlt 1'0 o u." 2."
nrtígo ;!,O do decn to D,O 13:740, do 3ô do Novembro do
192(), e sob proposta. (lo Ministro da Guerra:
II oi por hum doer 'tal':
Artigo 1.0 Ficam sem efeito to.las as dispo içõ
que
concl'dem aos pl'iulf'iros
o 8egundo~ Imrg\lllto!l (·adeto.,
ex-alunos do Ool6~io Militar o do Iustituto Proli 'sional
dos Pupilos do g_·('·rcito, qllltisqlll'l' l'ogalias OHI)(·ci:tis na
adTlli~Rào nOli cur~Ol:! datl Ji\'onlllH armas o ser\'iços
ela
Escol:t :\lilitnr o na op<:ão pOl' qllalqul'J' arlJllI, h'llclo
prcfol'QIH'iu.
sôbre os clludidato::; provollicntl's
do ontro'
ostaboll'cilll('IItOli
ill~tI'U\: o dos do <jll oht('nh: m Hpr •
vuçllo !las I)I'o\'a::; quo CO!lstitU(\lll o conCIll' o d!) II hui·
silo ii. l~scoln :\[ilitar li imlcpp!lI!1 lltOlllClltO lia eh;:" ifil'açl'l.o ohtid:t.
Art, 2,° Fictlm rovogadas
todas Il di p08il: s Ui
contr{u·io.

ao

uo

1." , érie

o
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:;\finistro

da Ou rra c os ::\finistros das' demais Roo tenham entendido
o façam executar,
Pacos do Govõruo ela Hcpúbliell, 28 do Setembro do
lfl~7. - A."ró~IO 6"('A
d FI AGO. o CAnJlIO~A
Jo .•é
pnrtiçõos

assim

Vicente de Freita» - .l/eUllll'l HOc!"i[j ces Júnior - João
José. ttne! de Cordes - Abíllo il/fIU.,to }"(,zdê8 de Passoe
e Sou. 11- A[j/lelo f)ortela
AI/tónio Martà de Brttencout t Iiodrtques-s- Artur hell8 Ferraz - ./0(10 Belo-José Alfredo Mendes de J1Ja[j1.lIulclI - Feltsberto
Alves
Pedrosa,

inislério da 6uma - RfpJrli~áo d,) Gilbioele
Decreto

n,· 14:337

J.Tão tl ndo a oudolarin . Iilitar do Alter nem o Dflpósito do Remonta o Garunhõe
enviado, oportunamente,
()S olemouto
necossários
j>urn a. inelu 1'10no orçamonto
do Iin i tério da G uerrn pare o ano económico de 1fl:!7lfl;.? das \'('1'1>n. inrli pensáv is pum O pngumonto
do
féria. ao po soal civil ali DI r-rviço ;
, ndo nec \ sário OCOI'r( r no (Iii amonto do. vencimoutos d '::0 pessoa], <lo qual . ( não porlu pro cindir;
.' ue df ndo talllht'>ru q 110 é do tuda a cOIln'nÍt neia. q uo
O G \' roo lldCjuira o R\ ião Pâtria, que efectuou a \·ia.gani ~1t~J'OltLishoa·:\[aclIlI;
ma
l lIo
113.\' ndo 110 adual
OrC;lIID(lnto do Minist('rio
da
GIIPrra wrha
IgulIla
por onde 8 pO'Ssa pagar li doaÁ

po n om
Illldo

1'.,

a aquisic:: o;

da fnclII<Indl qll( me conf('r~ o 0,° 2.° do a1'ti~o :!.O do d 'creto Il.O 1:?:740, d ~ü do Novembro de
H.I:!t1, sob propo ta. do Mini. tro~ do toda as Hoparti-

~O :
j l·i por bC'm decretar,
pnra \' ler como lei, o soguint., :
Al'tigo 1.0 J,j llbl'l'to no :\rini. t{rio eh Fillnn~a!<, n fn'"01' (lo :\fini. t\I'io (ln Gu rru, um ('ródito . pllei.1! da
qU:lntill do 14,144tS:.!4. dtdinndo :10 png'ullll'nto d ' f('rius
ao {) !! 1),,1 ddI I n
1'\ ico na
'OUdl·JIll'Ía .Militar dI'
1ter'
D(·pó ilo ti RI'monta'
mIlhO.
uqllisi o (lo
M'i' o Pátria, (IUO o{, etuou
cm nór n Li hoa.Mn'<

aau .

.Ar . 2.0 .A q unntia d
tigo uut rior. er iII critn no

01'

...4 do IJU( tl'lltll o arml'nto do .Mini tório
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da Guerra
para
forma seguinte:

o ano

do 1927-1928,

económico

Desposa.
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pela

ordinária.

Capítulo 9.°, artigo 42. -A: «Para pagamento de fór ias ao pessoal civil ria Coudela ria Mi l it ar de
Alter e Depósito de Remonta e Garanhões».
. .
0

714.1HI24-

Del!ilpc",n,extraordinária.
CapItulo 23.°: «Despesa com a aquisição .10 avião
Pátria, que realizou a viagem aérea Lisboa-MaC:'Uu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

100.000Il'!OO

Art. 3.° Ê anulada
no cnpítulo 4.° da despesa ordinária do orçamento do Miuistório da (Iuorru para o ano
económico
do 19:.H-Hl:!8, artigo 19." «Propriedades
e
obras militares
dependentes
da Direcção
da Arma de

Aeroúãuticus , a quantia de 8U.14-M24.
Art. 4. o Êste decreto com fõrçn de lei entra imediatamente em vigor e revoga toda II. legislucão em contrário.
Determina-se

portanto

a todas

as autoridades

a

CJ U<'ID

o conhecimento o execução do presento decreto com f'ôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nolo so contém.
Os Ministros
do todas as Rt'pul'tic:ões o façam imprimir, publicar
o correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 14 de Soternbro do 1\1J7.- AN'l'ONIO Ós·
C)R~lONA-./O.~éVicente de h'eitasManuel Rodl'irlUf'8 Júntor - João José Stnel de Corde .•Abílio Aiotusto Vá/dês de Passo« e SOUltll- Agnelo Portela -- António Marta de Bettenrourt Rodri.qllPs - .Artur
Itens Ferraz - Joào Belo - José Alfredo Mende« de Magalhde8 - Felisberto Alce» Pedrosa.
CAlt DE FIUGOSO

liDi~lério da Guma - I.a Dirrcção Gml- 2. a Bpparliç1~
Deoreto n. 14:339
O

Roeonhocondo.ae fi 110 uno podia ter Rido cuncedi.la ao
oíiciuis eu) serviço no Instituto Gt'o~I·Mi(·o
'ada, trnl n.
aplieu<;ilo do (11'1'1' to n." [);:30H. dll :!4 dI' Mar<;o (1\ Hll ,
por SlW coutrúriu
no que t't!tUVIL logi.lado «m r"!,lçl\ a
tOUOA o oficiais
cm serviço (1m Millit!tório
I> tmnhos
110
da Ourrrn;
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onsidernudo
que nada justiflca 11 inclu ão da rofcrida
di~,'110'ic:i'to do decreto n. ° 12: 7!i4, dr ::!~ de N OV0111 bro do
1H:W. quando com tal disposicão
quis acabar ao publicnr-so

o decr .to n.?

1:!:2ü7,

do 10 do Setembro

do

mo mo ano;
.ousiderundo
quo o d creto n.? 5:308 já se achava revogado pelo decreto 0.° 12:2~)7 ;
'onsidcrundo
quo não devem no exército criar-se situações de o.'cepção qua!lto a promoções, cujn condiçõos se
devem regular polu 11'1 grral, ( que i Ó as estac es compot entes do Ministério du Guerra. devem nola introduzir as
moditicuçõ 'S jull!adas conveniont is j
U iaudo da faculrlud» quo me confere o n.? 2.° do arti~o 2.° do decreto n.? 12:740, do 2G d Novembro de
1ü:!{i, sob proposta
dos l\lini ·tro: de toda: as Ropurtições :
lki por b 111 d cretar, para val r como lei, o soguinto :
J rtieo
1.0 g t'liminuda do ~ único do artigo 2.u 110 docr to n.? 12:7!3-!, d 22 dl\ Novembro de lü:!G, a parte
ref r nto ao decreto n. f>::lO', d( 24 de MaJ'(;o <1(' 1\)19,
corno contrúri:
às di posi 'Õ , do ,lo('roto n." 12::!ü7, de
10 d
• 'tl'mhro d, 1\1:!ti.
A rt. 2.0 Fica rt.\'ogada a Jrgi. Jaçl o em contrn!'io.
D t 'rminu ,l pnrtnnto a tOllus ,. :l.uloridu<ll's :I filiem
o COllhl\cirn<1nto l' ('.'1'1'\1<,:110
00 )lfl', ('Ull d crpt() cum fôr\:1l
dI' lri pl'rtl'n('('r () CUtliprall1 ( fa<:alll umprir () guurdar
talll intl'iramollt(\
'OIllO lll'I(' SI' contolll.

O. ~liuistro
dll tuela n, H pu!'li(:õf's o fac:am imprimi!', Jluhlicar II corn'r. Pu<,:o' do GoY~rno (la Rppúhlic:l.,
2 d .. 'l'tt>mhto (1" lP~i.
A "('U.'(O O .. '\R (H, F!lAnOSO
,\1010,-'\ -.lu
é nClwte de Freit"s
J,l/w!IIl,t P()dri!I'le,~
./Ii 1/(01-- ./0110 .I0,~11 'illel de Cordes
lbil io <ii ".t1".~to
l'<dde.i de [>IIS. ().~ tl ,'Ol(,~(/
1!Jlle10 Porlela - AI/lóllio
ll!ttria de Bl'tt IH Oll,.t Nlldl'l!llle
Artll r h'<1IS Ferraz .Il/flu Belo - .lo. II .Alfredo MI'lIrlell de 11fl/!Julhdes - Pelisbel' o Aln
I' "·osa.

lIioi léria da tu tra - tA lIirt'rc;h Gml- 5 a ftfparlí~âo
U. p.rll O d abono t. procr Q)
Deoreto

n.·

14:340
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rem os conselhos administrutivos
das uu id: des parll pn.gamento de despesus derivadas <la uiuuutenç. o tia. ordem
pública:
.
l':lll 1I0mo da Nn~iio, O GO\"~t"I10 da República
I'ortuguesn decreta. para valor como lei, o !;(\guilltt\:
Artigo 1.0 (;~aborto no Ministério das F'inancas o. favor
do ~lillistório da GIINl'a um crédito r-spoclul <la quantia
de GOO.OOOt$ dostiuado
a desposas roaultautcs da. mauutençno da ordem pública.
Art. 2.° A importflllcill, do que truta o artigo anterlor
será inscrita
no orçumouto da ao~p('sa oxtruordin.iria
do segundo
daqueles
Mii.istórios pl\ra o alio económico
do 1927-19:38, onde conatituü-á
cupltulo ~-t,o, sob a epígrafo «~rUtlU teução da ord ln pú blica s ,
Art. ;~,o Fica l'\'\'oguda 11, l\'gisla~i'io em contrário.
Determina-se

portanto

a todas

as autoridades

a quem

o conhociruento
I oxecucão
do proseute decreto com f( rça
do lei portnncer o cumpram o furam .umprir o gu: rdar
tum intoirnmonto
como nõlo se>contóm.
Os Ministros
d todas as R('pl\rti\~('s
O façam imprimir, pu hlicnr o correr. Dado nos P,,('O. do 00\' rno "Ia
República, om 1:~ do ~et('lllbro do }Ç):.?7.-AN'('
.'10 OsCAR ))E FHAOO. o CARMO.' A
.!o/Jé Vtcente de Fretta. ,Manul'l !?ocZrl_qlle,'1 JÚllior - .Ioí'lo '/m!l: Sint!l de COI di', AbUlo Jlll[JURto r'aldil,'1 de J>a,~so8 e 80IJ.~a- A,'lrlclo t> Jrttla - ,AlltÓlllo JlIw'ia til! Bl'lcJI(!olo'(
Nodrif/llfIl
lrtllr
ICl'IlS Faraz - ./OClO IMo -./Ot;é
A{{redo Metule,~ de lagalhae8"""" Ji'eli bel ,to AII'l)8 J>edro,~(l.

MiuisVriod. Gu'rra -

2,&

Dirrcçá~ GWtl-

~.1I

ntr~rtitão

(Ilqlarll~áo de al,onos e prnfl' o)
Deoreto

Sen(lo
mcnto

n.· 14:341

munifl'stUU1l'lItl' in, uti('Í('lltO fi Yl'rba cl'1< nctll'l1se nc!t:t 'LI!J('1 > :id, para 0('01'1'('1" n, dl' '(>\'8,1 a

fuzC'r COlll Os fUlwrais
tios oticiai. () prat;a;, til pr, do
o. én,j to;
,
COllsid0rUII(lo
qlH
110 or<:arn 'ato
do -:\lini tério da
OUNI'U ('.·i, ti "PI'ba (li nilllilllldn
pam tal Hill:
I'~III 1l0lil
da. ~:l<::o, o 00\ 1'l'tlO d.l UI'públic,
P l'tugUIl u tIpc!' ta" {ln ..\ nd"I' ('omo I"i, o , uint<:
Arti~() }.o ]' coucl'di(lo
Hill
,111> ídio pura
o fun
doIS oficiai,
Il"gp Ilos
oquipnmdulI' jlruça ti I' r-

1269
cito, ta.nto
quantias :
a)

do activo

Oficir is .

b) argeutos
c) Praças

como reformados,

utó as seguintes

......
el(nipllrados

.....

.
,

lini réri da Iuma -! • Diretçio G ral- 2 • Brparrit.io
Deoreto n,- 14:363

1.f>OO,.)00
700,500
:150;.)00
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de material técnico, cuja falta milito se faz sentir e acurreta manifesto prejuíâo ao serviço militar da unidade citada;
Considernndo
que é da maior inconveniência
para a
execução
do serviço o para a própria f;<'gllrnn!!a do 1'0gimento a existência de 11mprédio urbano dentro da árClA
ocupada pelo seu aquartolameuto,
não estando tal prédio na posso de um organismo militar ;
Usando da faculdade que me confere o D.O 2.° do artigo 2.° do decreto n." 1~:740, de 2G do Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guor-ra :
Hei por bem decretar
fi uo seja eonsiderudo d utilidade pública, em harmonia com o disposto na carta de
lei do 11 de Setembro do 1890 o nOH n.OS r." e 9.0 do
artigo 2.° da lei de 2() do Julho do 1912, a xpropriação
do prédio urbano, incluindo o quintal anexo, situado na
Rua de Infantaria
n." 16. D.O 30, na freguesia de Santa
Isabel, do 4.0 bairro administrativo o 6." bairro fiscal da
chiado do Lisboa, e pertencente a Hermenegildo António Gonçalves,
sondo composto por um edifício com résdo-chão o dois andares, tendo um quintal adjacente. As
confroutaçõos
suo: ao sul a Rua de Infantaria
n." 16, a
norte a parada do quartel do l'('girnf'nto do sapadores de
caminhos do forro, a oeste 11m prédio pertencente
a (Isto
qnnrtcl o a leste uma serventia
do dito quartel, donominada terreno de Baixo dos Quarté!«.
O Ministro da Guerra assim o teuhn õntendido e fuça
executar.
Paços do Oov(\rno da Repúbliea,
1 de Outubro <1(11\):37.- ANTÓNIO ÓSCAR m: FRAGOSO CARMONAAbilio .iÍU[JlUIto J'àldês de Passo . , e 13ousC1•

• illi~tério da Guerra - RI'partição do G.blotlt
Deoreto n.o14:376
Sendo

proceder
à COIl\'OC:1Ç!'lo d praças da
não hav lido no actunl orçamento
do
da HU(l1'1'1l verba nl~\Ima por oml- 1'0. liam
as dt·, posus resultnntm
de ~n convocação ;

necessário

class« do HI2G
MilliHt('l'io
801' pagus

mas
Havendo di pOlli"i1id;1I1(~8 no orçamento do m mo ini tério pllrll o UIJO oconómieo dA H,~6-l\I27;
Usundo dn fac1l1411ld\ qUtl mo couferl' o n.O 2.° do artigo 2.° do d cr ·to

!l.0

1:!:740,

de ~t) d

ov ruhro

de

1.' Série

19:!6,
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a

Reparti-

çO<,s:

Ileí por bem
gUlllte:

decretar,

para

valor

como lei, o se-

•

Artigo 1.0 E ele'. de já transferida
a iruport ncia do
l:f>OO.OOOtS da verba COILienadn a pito, no artigo 49.0
do capitulo :3.0 da de pp a ordiuária
do orçamento do
Ministério da G uerrn do ano económico de 19:?ii-1927,
pum o orçamento
do 00 smo ~Iini.'tl~rio do actual uno
e onómi o, iu: crc v endo-se (I, a quantia na despr a. extruordinária,
ond constitutrá o capitulo 25.°, sob a rubrica «D \!oIpl'. as resultante
da COllVOC:I\l'l.ode prac:as da
elas • '}(I J 9:!6. o da r ünião de núcleos do instrução.
A I t. 2.0 'I'odu li .1... p Isa!i dp 'ta natur za serão sacad
ob a 'pígmfe indicada no final do urtigo antecedoure.
Art. 3.° Êst d crcto com fõrça do lei entra imediatamente cm vicor
r voga tOIIa a 1 gislação ln contrário.
Der rmin - e portanto ti. toda LI. autoridudo ti. quem
o conh 'cimento o OXI'('UÇi1odo pr . nt decreto com força
do lei pt rt ne 'r o um pr rn fuçarn cumprir
zuurdar
tam inteiram nt como nêle r
ontóm.
O :\Iini troo d. toda' n Repartiçõ
o façam imprimir, publicar
corn r. D do no Paçc do Govêrno tIa
1 epúhlicn,
III 2:1 d',
t mbro I 19:!i.-A."[' 'lO s\Jt J)), 1,1',\(;o o (').1 10' -./08/
Vicente de II,.eitasIanu I Nodrl!JItl'R Júnior - João ./0
tnel de onll.bilio ("-'lU to Vald ii d I)"~ RO. e '011 l1-~lrIIlPlo
"orte/a
ntônto • faria
d JJ ttClICOU rt 1I0el ri,1"f'1f -.ii rfllr
Irl'.1I8 Fi ,.raz-.!ofto
nela
./0
llji' do Jll/lleB rle Jlfaglll/u e8
'ell I, do th'
Pedro u.

li.i Itrio 41 hma - fttparliçlo d. Gabiatlt
Deoreto

n.· 14:377

tigo 2.

H12G,
çO
II i Jlor h m tI, r t r, p r
guint :
A rti ,
\'or d

v 1 r como I i,

ó 8 -

, n f ial d
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35.000~, qUE' será. insetito na dr~p(\~a e. 'trnordinál'ia.
do
orcurnouto
do srg'undo daqueles Ministérios para o ano
económico de19:!7-1U~8,
onrlo cdnstituirá
o cupítulo !!().o,
sob a seguinte ruhrica : «Bl-nolicill ão da iustulaçl o 1 ctrica do Alpena I I».
Art. ~.o 8110 anuladas
na dORP<' a extiaordinárin
do
orçamento do Ministério do. Guerra actualiu nt em vigor as seguintes quantias:
Capítulo 7.°_ Diversa

repar açõcs cm 1:500 carro e

viatu ras, viuda-, do Corpo K p.Hlil'íouiÍ.rio PortUg't1Í'6

•

•

•

•

•

Cap úulo 8.0-Cavalariça
Oticinis Mílidauos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

20.000~00

••

e gilllmíbio para a Escola de
15.000 00

. . . . . . . . . . .

Arf.

3.° As importnncias
nec s~:\rills P rn a bonoticiase refere o artigo 1." serno sucudus pr-lo conselho • dministrativo
do grupo de companhias
do
pdali tas, (lue supotintontle
T1U sua ndmini trnção.
A rt. 4.0 f~sto derl'( to «'Ilira imr-diutnmontc
om vicor e
revoca toda a l('gi<;)lldIO em contrúrío.
Dutorminn-eo
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
(' (\ ·O('ll!':il.O do prl'!H'nto d0('1'010 com fMçn
do lei pertencer o <'tllI1(lI';un o ia<:alll umprir fi guardar
tum in «iramonto COIIIO II(-In (I contém.
O • .:\Iillistros d \ todas a. RI pnl'tiç, PS o fuçam imprimir, publicar o correr.
Dado nos Paço. do (1()\'(lI'lW tln

ç110 a

(1111'

RtlpÍlblicn,
CAR

DI,

Nvclrl!JIII'j!

iVm/llel

Abílio

<,m ~7 do ,'t-1úmbro dI' l!l~7.
,. 1 AOO~O

A

"'rÓ

10

'.\1 llO. ,\ - ./(),~I; "ir.(lllll'
ln /t',I'UIr .Il/ulor.....:.. ./()()t) .Io.,é, il/p{ de n I'd('~
Á

.1111!J1Ito J~r1dl'.~de

P(l,~.~O,'f (l

.sO/l.~1l -A,r"lt'/O

P

1'-

I/,u'ill dI'. l/I·tlr.nrourt
Rocll'i.1l1l'l! .......:.4j' lIJ'
IreJ/8 Ferraz
.ludo nela
./(J.~é .ill/redo ~1felldl? cI lfll[/Il{hãt!i'/
/t'disbel'lo
lIn','f Pedl·o,wf.
tela -

AntóniO

2.0-Aharas
1II1li~(

;rru

00

('o uer 1" • CnllJlIl1l1'~çü,. -IIi 1'1'('Çi Geral
Sm IÇO d;IS I.h 1~lItia. P\1'lu 110Il
ij

Alv

T", <;0 sal> 'I'
çõe!l, ao <I"
di n,lo ao q

rá d

lia.

lllllCria
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dustrial; morador em Li 'I!O:l, pedindo para juntai' à SUIl.
indú t ria do pbh 01 ti ru gra o r..rlifí -ios pirnté cnieo , nutorizmlu por 1llvará n." lG..t, dr> :1G de .Inn siro elo 1918,
• n do fabrico duma l'úl\'ol'a l~ cluruto d potássio
'obo, denominndn
[>ôl\'ol'a lu itnna 11I':lIl('l1» ;
\.i to a loi li ~-+ d :\r rio I 1, (J:J
li creto reguIuuu-ntar do ~n d, Fcv .reiro 11 lUlG;
Visto O pare 'PI' da omissão lo Expio sivo ;
Con: i.lorando o tarem {ln .. nchidu toda as forrnalidado CJ no IlS leis o. igtllll ;
II i por h '!II c 11(' ,<I [' o dito Artur do 'ou a a licença pn.m a iII, Inl:l<;: o do fuhrh-o do "Pólvora
lu, itana
brnuca»
mI ua fábl'll'n dn (tllinb dn (\ ho da Marinha,
fri'gll(, ia oa Amora, ('01\' lho I) Soi: 111, di triro de Setúbul , Iicnudo o cone
i nário oln'ieado ao (isJlo to nos
diplotna
seguinte
cOlldl<;Õ g ruis O esp
(I

1

I

ll"'ado do
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Nilo pagou direitos de mercê por os não dever,
E pOI' firmeza do que dito é lhe mandei passar o presente alvará, O qual vai por mim assinado e selado com
o sêlo da República Portuguesa e com o de verba,
Dado nos Paços do Governo da República, 26 do Maio
de H):n ,- O Ministro do Comórcio o Comunicações, Júlio César de Carvalho Teixeira,
Alvará

de lIoença

n.> 201

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicaaos que êsto alvará de licença virem, que, ateudendo ao que foi representado por Adelino Martins, pirotécnico, morador no lugar da Moita, frogu sia da AtaIaia, concelho do Vila Nova da Barquinha, distrito de
Santarém, pedindo licença para estabelecer uma oficina
pirotécnica no sitio do VaI da Loura, da referida freguesia;
Vista a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar de 29 de Fevereiro do 1916 j
Visto o parecer da comissão dos explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formulidados que as lois exigem :
Hei por bem conceder ao dito Adolino Martin a licença para a instalação de uma oficina pírotécnica,
nos
termos do artigo 11.0 do decreto n." 2:~41, de 29 de 1"0voreiro de 1916, no sítio do Valo da Loura, freguesia
da Atalaia, concelho <1(1 Vila Nova da Barquinha, distrito do Santarém, ficando o coneos iouário obrigado ao
disposto nos citados diplomas e às seguintes condições
gerais e esp ciaia :
1.a Eutrar na Caixa Goral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data d sto alvará, com u quantia
de 200~, importância da caução dofinitivu arbitrada ;
2, a a) Nilo poderá fabricar pólvora, nem mesmo a noces!\ál'in parll. os artigos C]llCO munufacturar ;
b) Não poderá ter com depósito ou em laboraç o mais
de 20 quilogrumns do subst ncias \ .plosivas ;
r) Nilo poderá empregar
uem ter cm d pósito dinltmito;
a Não começar a I11.h01'l\r e funcionar ti lU t r permhHlao dada por sCl'ito polo II.dministrn.clor do cone lho
ou bairro, prtlC d(mdo auto de vistoria f(>ita V lo iuspector do mat rial do guerra, ou por delegado s u, aroqu('rimonto do int rossado;
ÇÕf'S,

o,

1.' .'érie
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4. II Não
fectuar a cessão ou trau ferência sem préviu autorlznção do Go\' ruo;
5. II Aceitar a visita ordinária
ou xtraordinãria
do oficial (lo artilharia
in spector, ou do seu delegado, o bem
as. im a do ongenh iiro chofu da circnnscriçí o do
erviços técnico
da indústria,
permitindo-lhes
que xaminom
as coudiçõe
da instalação,
v rifiquom a produção da fábri aproe
dam às pesqui as quo lhos forem superiormente ord nadus;
6.a Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando à.s autoridud
s, tribunais,
funcionários o mais p s oa a quem o conhecimento dêsto ulvará
competir
quo o cumpram
e "'uardem
o façam cumprir
guardar
tam inteiramente
como nêl 50 contém.
Não pagou direito
de m rcê por o não dever.
E, por firmeza do qur dito é, lh mandr i pa' ar o present alvará, o qual vai por mim a .inado
elado com
o s -lo da R pública Portugue U O com o do v rua.
1)11(10 no
Paços do
0\ Orno da R ipú blica,
m 24 de
J unho de 1{127.- Júlio César de Üarralho Teireira,
Alvará

de licença

n.O 203

ao

li

form ali-

12iti
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Alva",ã de licença n. 204

Fuço sal> 'r, como Millitltl'o
o Comércio e Comunica1(>8,ao' 'lU,
to alvará (I Iicunca virem, qUI, att'ot!plluo
10 I uo foi repr
eutado por .JOf;Ó da Fousecu l'\'rraz,
casado, fOg'u\'tcil'O,
rr itlcnto DO lugur d Torluuronte,
f '~lll'. ia u,' T 'ixo, o. c uc 1110 da Covilhã, distr ito do
'IHt ,lu Branco,
pt dindo licença p 1'8. c uabel c 'r uma
f(d.>ril'1\ pil otécui 'n no n·f, dilo lugar;
Vi t n lei do 24 do 1:tiu do 1\)02 e o decreto reguIamontar de :!9 rle Fevcr i1".O de 19W;
\ isto
par cor da
IIUi.
o do e. pio 'h'Os ;
Cano iderarido
tarem preenchida
todas as formalídadl" I)IIIl MI leis 'xigl'Ill:
11 ,i 1'01' bem con 'l·dOI· no dito José da Fonseca Forraz a liconca para u iu t'llac· o ti UUlU fábrica pirotécnica. no: termos do urtigo 10,0 do decreto rogulumcntar
ti :!9 de lo' v r .iro do lUW, no lugar (I Terlumonto,
1'1'0f:!'1IC'. i
Ic Tpixoso,. COIlC ilho da Covilhã, di. trito de
O . teld Brau ,ficando O cone
ionário obrigado no dispo to no. ·iUldoA diploma
e
guiute eoudíçõu
geui
• I .j i :
J . a L trar
aixn
ral d Df'PÓ itos, no pr ao de
tl'illl3 dh , II contnr ,Ia data d to nhar;\, oro a C1uantia
d ~.O O', import II ·a li
rluçAo d(·tinitivu nrhitl'4daj
• aI '6 potl rf1 f:lbri('ur
O' corpo
xplo i\'o IlestiDnuo. fi confl'cl:ào
O fI) O lo artifício quo manufa
u1'ar, Ilão 111 end
I' rmitiun n \' ·nda doa JU SIDO:4 0.--
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bríca e procedam às pesquisas que lhes forem superiormente ordenadas ;
6. a Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando às autoridades, tribunais , funcionários c mais pessoas a quem o conhecimento dêsto alvará
competir que o cumpram e guardem o o façam cumprir e guardar tam intoirumento como nêle S0 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 vai por mim assinado e selado com
o sêlo da República Portuguesa e com o de verba.
Paços do Govêrno da República, 12 de Setembro de
1927.- O Ministro do Comércio e Comunicações, Artur
Ioene Ferraz:
Alvará de licença

n.' 208

Faço sabor, como Ministro do Oomércio e Comuuioaeões,
aos que êsto alvará de licença virem, qne, atendendo ao
que foi representado por António Baptista & Joaquim
Baptista, solteiros, pirotécnicos, residentes no lugar da
Moita, freguesia da Atalaia, concelho de Vila Nova da
Barquinha, distrito de Santarém, pedindo licença para
estabelecerem uma oficina pirotécnica no sítio denominado Vale da Velha, da referida freguesia;
Vista a lei de 24 de Maio de 1~'02 e o decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 19.t6;
Visto o parecer da comissão dos explosivos ;
Oonsiderando estarem preenchidas toda!'! as formalidados que as leis exigem:
Hei por bem conceder aos ditos António Bnptista &
Joaq uim Baptista a Iiconça para a instalação de uma
oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11. o do decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 1916, no sítio
do V alo da Velha, freguesia da Atalaia, concelho d
Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, ficando
os concessionários obrigados ao disposto nos citados diplomas e às seguintes condições gorais e especiais:
1.11 Entrar na Caixa Geral d Dopósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dõsto alvará, com a quantia do 1.000,5, importância da caução definitiva arbitrada;
2.& a) Nilo fabricar m pólvora, n mm, mo a noco sária para os artifícios pirotócnicos qn manutactururem
;
b) Nilo terem om depósito ou 001 laboração mais de
20 q uilogramus de eubstàncin
oxplosivas ;
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c) Não empregarem nem terem em depósito dinamite
ou qualquer outro explosivo propriamente dito;
3. a Não começarem a laborar e funcionar sem terem
permissão dada, por escrito, pelo administrador do concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo
delegado do Arsenal do Exército, a requerimento dos interessados;
4. a Não efectuarem a cessão ou transferência' sem prévia autorização do Govêrno ;
5. a Aceitarem a visita ordinária ou extraordinária do
oficial de artilharia, delegado do Arsenal do Exército, e
bem assim a do enge'lheiro chefe da circunscrição dos
serviços técnicos da indústria, permitindo-lhes que examinem as condições da instalação, verifiquem a produção
da fábrica e procedam às pesquisas que lhes forem superiormente ordenadas;
6. a Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando às autoridades, tribunais, funcionários
e mais pessoas a quem o conhecimento dêste alvará
competir que o cumpram
guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente como nêle 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 vai por mim assinado e selado com
o sêlo da República Portuguesa e com o de verba.
Dado nos Paços do 00\ õrno da República, om 23 de
Setembro de 1027.- O Ministro do Comércio e Comunicaçõ s, Artur Iven« Ferraz.

3.0_ Determinações
JiDistério da Gaerra - Rrpartição do GabiDete
I) Que p ilas repartições e mais estabelecimentos militares sejam directamente f>n\'iarlus à. redacção do .Anuário Comercial de Portuqal, até 31 do Outubro corrente
ano. relações do pessoal, sua cutogorías e moradas correspondentes para serem insertas no próximo Anuário
para 19:!8.
II) Que, t ndo-se reconhecido que as funções da Esquadrilha de Aviação do Treino o Depósito se limitam
aponas às do depô ito não : ju tiflcando consoqüentemente a rua actual compo ição, paI:! e o actual quadro
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da E quadrilha do Aviação de Treino e D pósito a ter a
seguinte composição:
éomnndante - um capitão pilõto.
Subalterno - um pilõto.
'I'esoureiro - um subalterno
do serviço do administraçüo militar.
Secretário - um subalterno do quadro dos oficiais do
secretariado
militar.
Um primeiro sargento e as praças quo se julguem nocosaárina.
III) Qne SI) r comendo novnmonto o
acto cumprimente (\tl, circular H. 3:~, dI lG do S tcmbro d(l lO:!O,
pub lienda na Ordem do Eirér lto n.? 11, 1.a érie, do
mesmo ano, qne torna obrigatória
par todo
militarNI qlle transitem no Pai a sua upresentnçüo nos comandos
ilituresv : {.ja qual für a Rua situaç! o 011 a Ornara q n tenham
nus di \'('rlias localidades;
declinnndo
as morada. O o moti '0 por que viajam, compre ('1111 rulo (.
neste número os que se encontrem do liceu a ilimi da.
Q

IV) Qu
mantém intogrnlmonte
doutrina fi· di
na circular 11.° ~7,
'I (did;~ P -Ia Reparti lodo ( ui.
neto 'lll 2~ do Julho ti!> Hl:?7.
C'OU!W'lüllltom nto, 1l01' termos da ua par
nal, li
podem servi r pam fundnuu-nto da II CP si(!tlth· do III
de construção
ou do :lIlnpt:lt;õl S importantes
O~ auuu ntos dll pessonl , animal (' mntorial, visto quo cumpr« n.
ontidadct! qlH\ t('111 a . ('\I c:lI'go 8UP( illtt'llIll'r nas ,Ii trio
bllh:õl'~ aY(,l'i~lIar
pred:tllll'lltl
Rll l,.'ist( III os indi 11('11nvpis .lIojamellto·,
II l) patll r1<I,) tlllUb{·tn n unidnd('s 0\1
~!'Itahl·k(·ilIl(,l1to~ l'olicitar
QSSl'g
aUlUentos qtllllldo II: o
diHpollhan
do 1I1l'. mo nlojanwutoH.
(Circular 11.° 30, de 10 lil "ctembro do lU:?7).
1Iilli lério .Ia GUtrI'a 1.' mm~ão G ral- t R'I,arli u

l,a Série
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tivos quando dignm re: ppito às escola do recruta até
os dius 15 dI' Serem bro (\ li") de' . Iar o, respocfi \'am(\/lte
para a quo devam COlll('C:lI'I: cru Novembro o Maio, ou,
no caso do estas épocas \ i1'1'01 ti. ser alteradas,
g('TUpl'O
qunrcnta c cinco dias antes do dia fixado normalmente
pam o seu iuíeio.
Não.
compreendo
nesta alteração
o adiamento UO

inicio das
vista.

scolas ll~ r

crutr

s qu

cireunstãncias

Imisltrlo h GUfm - L IHrtrÇão 4Jeral-l,
VI)

inipre.

po 'um motivar.

Quo n. unidades,

ao lovantnrom

M

ReplIrtiçu

o auto ele desur-

ção corr pondr nte à falta ~](' ,pr
ntução w\ cscolu do
roerut do lima praça li ienciadu n s termos do disposto
na det 'T1n:nac:: o 5.· do n. o li." da Ordem. rio EJ'~,.dto
n.? 5, La série ti 19~1, p. BIt, o cujo pedid
ti adi.
m-nto a <]111' • l) refer \ fi mosmr determina 110 I}< tenha
c1 egado li nUI(!uJ , inquiram, mpn da r, l'ipp(,ti\'<t colónia, lor Jntl'l'lIlédlO da j.1l 1"lmrticlI,o d" U' Di )'('('~ão
G r.ll do tini t\"l'io J; Ou nu,.
a rl'fllridll praça cutI'( gou ou II' o a
p 'Jido d., udiamüllto (} ., portanto
lh

II rt(ln '( ou 11:O a 1'0

gado à

1'0

pecti

'U

on l\Uil'l4t

o Je êlo não tl'r che.

uni rlli

d.! Goem-ta Difl'ctae Geral-5.

R"p,tcl;lo

1282

ORDEM DO EX:eRCITO

N.o 10

t.a Série

de reserva ou reformados ser-lhes hão abonadas as gratificações estubelccldas, em harmonia com os seus postos, pela alínea o) do decreto n. o 9:246.
VIII) Em execução do disposto nas bases 20. a e 21.4
constautos do artigo LOdo decreto n. o 11:856, de [) de
Julho de 1926 (Ordem do Exército n.? 8, La série, de
1926 l, está em estudo, para ser publicado em curto prazo,
um diploma no qual são fixadas as condições
de organização e de funcionamento da instrução no exército, em
tem po de paz, especialmente da instrução propriamente
militar; no diploma em referência figuram como centros
desta última instrução, além das unidades das várias armas e serviços indicadas no decreto n.? 13:851, de :!9
de Junho último (Ordem do Exército n.? 7, La série),
as escolas propriamente
militares e os campos do instrução que constam da relação junta à presento circular;
do mesmo diploma devem constar, como n110 poderia
deixar de ser, as prescriçõos julgadas necessárias actualmente sobre abonos do vencimentos e de alimentação o
alojamento, por conta do Estado, ao pessoal dos quadros permauontea e ao que deve freqüentar os cursos o
estágios dae escolus e campos moncionados ; pretende-se,
com o estabelecimento das aludidas prescrições, facilitar,
não somente o recrutamento, om condições de apreciável idoneidade, do pessoal permanonto das mesmas escolas e campos (por uma justa retributção
do osfõrço ClU
despende no oxorcício das respectivas funções, especialmente daquele que tenha de oneinar, esfõrço que n stõ
caso não é apenas traduzido nas horas propriamente do
ensino, mas especialmente nas de trabalho de preparação que aquelas acarretam). mas também a conveuiente
instalação dos oficiais instruendos, especialmente dos que
o sejam por uccossidade de promoção, tudo com a maior
economia possível para O Estado O para maior efící ncia da instrução militar; visam ainda as aludidas pr scriçõos a uniformizar, quanto possível, nas escolas e
campos de Instrução indicados, a classificação e forma.
de execução dos abonos mencionados, tendo porém m
atenção a natureza dos cursos e ostágioa a realizar, a
natureza e inteusídade
do trabalho dos instruendos o do
pessoal docente. a categoria e condições do vida próprias de cada oscola ou campo ,em especial, as facilidades ou dificuldades que II. Iocalídade onde têm ode
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oferece ao pessoal instruendo ou dos quadros permanentes respectivos j procura-se ainda, com as prescrições referidas, terminar com certas desigualdades existentes
actualmente entre várias escolas, quanto aos abonos
aludidos, desigualdades derivadas em grande parte da
falta de um diploma de conjuntn que não só estabelecesse
a devida equiparação, para efeito dos mesmos abonos,
entre cargos que, embora sob designação
diferente, traduzem funções análogas ou correspondentes, mas também retribuísse melhor as funções de ensino ou aquelas
que, em cada escola ou campo, com o exercício do ensino directamente SI:' prendem.
Tendo sido já publicados diplomas reorganiznndo a
Escola Central de Oficiais, a E 'cola Militar e a Escola Centrai de Sargentos e devendo em breve ser publicada a orgnnização da Escola Prepuratória
de Oficiais Milicianos,
escolas cuja organização o diploma de coojunto, em referência, não alterará senslvelmente j convindo, para que
as escolas aludidas e as escolas práticas e técnicas das
arruas e erviços possam funcionar com regularidade no
próximo ano escolar, adoptar desde já medidas que permitam facilitar a constitutção
dos quadros do pessoal
permanente das mesmas escolas (3 preparar a admissão
do oficiais instruendos nas escolas práticas das armas
e serviços e em algumas da escolas técnicas aludidas,
goneralízando a estas escolas o legislado nos diplomas
qu regulam a organlzução e funcionamento da Escola
Central do Oficiais, sõbre abonos 00 vencimentos, alojamento o alimentação ; consid!'rando que muito convém
verificar, num período de ensaio dH8 prescriçõe
a doeretar obre vencimentos, alimentação Q alojamento, quais
as deficiências ou correcçõe a introduzir na doutrina do
diploma em estudo, a qUHse faz referõncia ; considerundo
finalmente a ncc ssidade d harmonizar, completar ou
actnulizar a doutrina dos decretos n. o 8: 133, de H do Maio
de 1922, 9246, de 10 dl Outubro d 1923, e 1l:2i9, do 26
de Novembro do 1925, a titulo provisório e a partir do 1 do
corrente mês, observem-se as seguintes prescrições sõbre:
Vencimentos, alojamento e alimentação
Dai e8colal propriamente militares e DOI campo. de instrução

1.0 Ao oficiai O praça constituindo os quadros oro
gânicos (pessoal P rmanoute) da E cola Central de Oficiais, das escola do formação
do oficiais, das escolas
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práticas
das armas (1 serviços (} das diferentes
e colas
técnicas
e campos de instrução
serão abonádos, como
vencimentos
normais, todos os que os rêforidos oficiais
O lWU,:1.H

pereoborium

RO

estivessem

arrcgimr utado

ou

no desempenho
do serviço do quadro 3. que pertl'(H,:am,
com exclusão da grutific1t<:ão de guarnição o da gratificação de comando QU comisaão, que será a fixudu na tabola n." 1, UD0xa à pr sento circular.
2.° Aos oficiais o prnr;as a que ~e refer o número
anterior

será abonndn

lima gratificação

e colar,

onforme

as tabelas n.OS 2 o o anoxus
à pros nto circular,
indepondoutorncnte
da grutificacüo
de comando ou comissão,
3.° O· nbono da grutificacão escolar II. que se refI Te o
nÚmBI'O anterior Rt'rá permunente e feito mr-smo durante
os mO:N! dI' fórins OH destinados n descanso tio pl ssoal
escolar ou . prepnrnção dtl tru balhõs pam 110\ o ]1l'rJodo
escolar Oll dll instrução;
durunte o gôm do li t'll<,:1t disciplinur, o uinda para oficiais, sargentos
equipnrttdoR, durante o tempo de doença nOH domicílios
por portudo não
superior
11 quinze
dias ; o abono (I grnti~~:l<:1\o e. colar
a cabo ,soldados
equiparudos
c sstlrú durnute o dias
em que as roforidu
pra<;as l'stoja1l1 cumprindo
punição
disciplinar
iguul ou !lupNior
l\ detençãó
naqueles em
qu l'f1ll'jUIll convalescentes
011 ('om baL'u no hospital 00
enfcnnnl'i, I quo n!'lo 8cja rp:ultllnhl do fprilDC'llto', d Ras·
tr ou c1oençtl. ocorriila ('m Sfll·"i<:o.
4.0 () abono (ln gt'lltit1ru<;iio ellcolar, UOAtl1'm
do núm{'l'O ~.o, nfLo Ó nClltllul;\\(·1
cotn o d· gl'ntitil'll fio d
gllltrllÍl: ) {\I!lU com o do (jllni~Hplcr v n 'im ntos j\<;P
cinis
oxtrllnrdinArios,
nl m('ndllm~nttl njlltla (ln II. to,
c()l1('\.didIJs por motivo li!' R(lrvir;o qll( inihll, ôo eh (,1Il1' •
'nho daR t'unçõ R es('olllrc.s por t mpo Slll'l'rior a trinta.
(III

dills.
1'>.0 Qllllndo OR olicilli~. ~nrgento.
f'I ('{JldparuIlo
com
ilir<>ito a gnltil1cIH;no !,R(·ola·, no teTn1(')lIdo !l.O _. ,
jnm nnml·tUIOR IHlTIl RI T\'i(:o fIliO inihn do o. (,1'I'Íl'io tt'mpon\l'io
II s l' . pcCtiVlIH f\IlIl!l)c!l IIcolll1' s 011 til' in. tl'Uc:l\o, JIlIl!! n:1o <l (Iin'ito IL t1Ulli'~q\wr v ncitnento
p:tr ordill:'trio: ou (·.])('(·iai., . ('I'Ú :t g'1'atiH(':l<,'i\o (\.;('ol/lr ahonll.ll
:tU' nOYl'nta <li ~ ti duru<::to do 1'('1' 'rido t\clwiço.
1>.0 ( :L (ln J ,. itifi '. I,; o culnr n Olt1oS, 01<1 do
(quiparl\llo!l
. OUll Ilill ('ps:n nos ('n '0. pr vi tu no
n.O H."
7." AI> Ilirl'('tor, ins rutort'!I I' mni ofiei:i
~l i'< !lpt'cti'o (lil' tO(', e. Ct1ph> 10 tru nlto!'

1." Hária

d

Altos

ORnEM

DO EXEROTTO N.o 10

1285

1286

ORDEM DO EXF.:RCITO N.o 10

1.' RÃrie

instrução
de exército
ou regionais
receberão
a gratificação de comando 011 comissão da tabela n.? 1 anexa à
presonte
circular,
como se pertencessem
à escola ou
campo onde vão servir; DO caso de se não do-locarom da
localidade
onde têm residência,
vencerão mais a grutificação escolar correspondente
no põsto que tiverem e
Iunções
que desempenharem,
observando-se
o disposto
nos n.os 0.°, 4.° e [).o; no ('USO de se dsslocarem da localidade sede da sua rosldêucia
terão direito
à ajuda
de custo nos termos do regulamento
de ajudas do custo
de 1\107, durante
os primeiros
sessenta dias, e no restante tempo serão abonados de gratificação escolar, conforme o põsto que tiverem e as funções que dcsempenhurem
e nos termos
do disposto
na presente
circular.
11. o Haverá organizado,
permanente
e obrigatoriamente, por conta do Estado. na Escola Central do Oficiais, e em cada uma das escolas práticas da armas o
serviços,
escolas técnicas de aeronáutica,
na Escola de
Educação
Física do Exército e em cada campo de instrução do exército ou regional, um mess do oficiais.
12. ° Cada mess com preendorá as instalações necessárias para alojamento
e alimentação
dos oficiais instru ndos e daqueles a que se refere o n.? 9.° e, 8('n110 possível, de pessoas de suas família,
cuja hospodagem
os oficiais pugam. A organizacão
dos mess será regularizada
em instrucões
oapeciais
feita progro sivamon te.
13. o A adminis tração 110 cada 7nP88 corrcni,
m princípio, pelo conselho administrativo
da escola ou campo
respectivo
podendo porém a sua exploração
I' entregue à Manutenção Militar ou arrematada a mprõ a particular
cm todos os seus serviços ou apenas
m parte
dõlos. como mais convier, espociulment
sob o ponto de
vista económico.
14. o Quando a ndmiuietração dos meS8 1111.0 corra
polo conselho administrativo
da os cola ou camp , as importâncias
devidas
por oficiais que tenham direito a
alimentueão
alojamento,
ou aponas a alimentação
por
conta do Estado, serão pagus pelo mesmo con olho admiuiatrativo
à entidade que explorar os mes«.
15, o Aos oficiais que, por mo ti \'0 d noccs: idad d
promoç110, sl'jam nomeuclos pnm froqü I1tar os ('111'808 ou
estágios da I~scola. de Alto l~stutlO!l Militaros, da l~ cola.
Cent1'I11 dtl Oficiai'. das I'scolus pruticas d,lS armlls e s rviços, e da oscolas tócnicas o campos do instru<;ão do

°

°
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tral do Oficiais,

das escolas

práticas

d<\~ armas

e serviços,

das escolas técuicas e dos CI\\llPOS de instrução de exército ou rogionais, quando haja mess nas referidas localidades. escolas ou campos, só podendo afastar-se
dessas
localidades
com autorização
do comandante
OH director
da escola ou campo.
22.0 Aos oficiais dos quudros orgânicos (pessoal permancnte) da Escola Centrul do Oficiais, das escolas práticua, das escolas técnicas do aeronáutica e do' campos
do instrução
de exército ou regionaie ou nf'lus servindo
nos termos do n." 10.0 sem direito a ajuda de custo,
cujas funções obriguom a tomar parte permanente
nos
trabulbos
do propuracr o o execução dos cursos o (I~tàgios <ln" funcionem nas rcíoridas escolas, scompnnhaudo
os instruendos
O assistindo
aos ,S us trab lhos, poderá
ser ahonuda alimentação
por conta, do Estudo durante O
tempo julgado necessário em cada período fscolar ou de
instrução,
nas mesmas condições dos oficiais instruen lo
por Ill'cossidadés
do promoção.
2;3. o No rogulameu to <-\0 cada (ISCO la ou campo a que
se refere o número anterior serão enumerados
s cargos
que dão direito ao abono o concessão do que truta o
mesmo número, o desiguado Q tempo do referido abono
ou concf'Bsão.
2..J.. o A desposa a ofoctuan com os abonos de ajuda do
custo (I de alimentação
o a concessão do nlojumenro a
fazer nos termos da presento circular correrá pOl' conta
das verbas
orçamentais
u tal fim de íguedas em cuda
escola 011, quando tais verbas e tejnm extiutas ou não
tenham sido orçamentadas,
pela verbr orçamental
destinada a ajudas do CUBtO.

2f>.0 O abono

do alimentação

c alojamonto por conta

do E. tado poderá ser feito, temporàriumente,
m dinlll'il'o,
a lwdido jUlItificado do intol'(\s:\ado ao comandante ou director
da escola ou caDlpo; concedida
a autorizat;iLO,
será <,sta }Jubli~'ada ('m ordem de sel'vh;o da escola ou

coro indicn<;!1o do Vru"o de validade.
importância
múxima que pod 'rã ser (\(\. pElndida no abouo do alimentação o no do alojlllllHuto por
conta do Estado, a que so 1'01'''1'011 pr' (mt circullll',
l'l'á
fL'ada tl'ilU(\Btralmüute
polo Ministro da Guorra
ob propOllta do administrador
w\ral do <,xército, tomando por
bUl:lo O cu~to da alimcn to.ção
alojamonto nos lll.eSiJ mili-

campo.
26

o

A

tarC'1! de

Lisboa e POrto.

27.0 Os oficiais ex 1'c(\ndo fun~õos docentos

nas

sco-
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lu militare
a quo so fllftlro a: presente circular, e que,
além do serviço que lhos comp te, e orçam, por desdobramou to, 011 tra funções docentes, perceberão,
alóm da
resp-ctivc gratificução
escolar, 1/5 da melhoria do seu
respecrivo
vencimento,
não podendo esta melhoria ser
oxt msiva a mais de duu r\ll.{llllCias, conforme estipula o
de
artigo 2.0 do decreto n." 8:-!N), de 17 de Novembro
1922.
28.0 Sompro qu dentro da mesma escola ou campo
quui '(pH'f oficiais acumuloui as funções que exercem com
quui. llH'1' outras do uaturozu docente, embora interinamente, (' desde quo e ta iuteriuidade
não s'>jn. causada,
directa 01 iudirectameutc,
pur o achar doont no quartel ou no gOw de Iicença do r guiam nto do di:ciplina.
militar o oticial cuja íulta deu luga.r àquela intl'riuillade,
torã« dir ito à gratificação
l'. colar do oficial qUIl substituem e ao terço de melhoria a que se re1'(,1'0 o artig-o 1.0
do decreto n, () 8:488, de 17 de Novembro do 19:!:!, du ..
raute os <lias em que ('.-eI'CI'I'I'm a acumulação.
21).0 A rcmunerução
pelos sorviços de exames s('rá de
18t> por cada serviço, conforme o estabelecido llO artig'O 1.0 do decreto D.O l1:;~~);~, de 15 do Dozornbro de
19:.?;), não podendo nunca n-uhum oficial perceber dUAS
remuuornçõcs
por serviço uo me 'mo júri.
30.0 .\0;; profc sores o iustrutorcs
das escolas c camPO!; a quo so l'l'fere O n.o L" da )Jl'l'soote circular
serão
aplicán1is,
para efeitos du diuturuidado
por sor\"i<:o escolar, o' artigos 1.0 e 2." do decreto n.o 11:G02, de 21
de .\l,ril
de lH24, lllas nl'nhum profossor ou iustrutor
po<ll'l'á ,'('nc!'l' mais d duas diuturnidades.
;31." As pr scriçôcs constalltes
ua pfl~sento circnla.r
serão stullacla., em si e nos I'ft'itos que PO:!l'1ll r('sultar
da ;lIa apliça~ão,
pelos cOlllandantes ou dirC'ctoros uas
() colas ou campos de iustl'u<:: o o polos ('OmnlHlaotcs de
unidad 's a qurm interl'S~t'lIl, os quais remeterão,
até 10
do COtTl'llt\' 1Ui'S, aos din'('tolo:
das armas c s('l'\'ic:os de
que d(lp(,lldam um relatól ia sucinto com o ft'su)tado do
reh'ri\lo
,tudo e do qunl (-Oll. tarão as propostas
ou sugt' 'tôP' quo ju)O'uolll llel'(,:-;~úl'ias para o sou ap<,J"f,·içoa.IDl'nto, tl'!lllo cn~ vista unir () bom e prowitoso
funeiollllml'llto da instl'u~ilo à. muior economia possívol pura o
Estado.
UH cOllwntlantcs
ou dirp\'torcs
das escolas a. quo se
rt·f('ro IL prc st'oto circulaI' I' 1',,111 dl'pendmu dirtlt'ralllente
do estudo maior do oxército t5. R partição, 3.' Dirocl:rto
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Geral) enviarão, até 12 do corrente, ao chefe do estado
maior relatórios idênticos àqueles a que se refere o presente número.
32. o Os directores das armas e serviços remeterão,
até 15 do corrente, ao chefe do estado maior do oxército os relatórios a que so refere o número anterior,
acompanhados das informações ou propostas que julguem
necessárias. O chefe do estado maior do exército enviará
os mesmos relatórios e aqueles a que se refere a última
parte do número anterior ao administrador geral do
exército até 20 do corrente com as observações que pessoalmente entenda dever fazer sôbre O assunto. O administrador geral do exército fará corrigir a seguir a doutrina da presente circular, remetendo-a ao chefe do estado maior para ser insorta no diploma de conjunto a
que se referem os considerandos da presente circular.
(Circular n.O 64, de 1 de Setembro de 1927).
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1

Gratificaçao de comando ou comissão a abonar a oficiais
nas escolas militares e campos de instrução

Postos

Gl'atitlcnção
mensal

Cargos

Generais.
Generais.
Coronéis tirocinado; ....
Coronéis tirucinados .
Coronéis.

Comandant s ou directores
Professores ou instrutores.

270~'!'
250iP

Comand.mtes

!:I5();~

ou directores

Profes~oJ'e~ ou in .trutores.

230~

Comandantes ou directores
1'1'Ol'l ssorcs ou instrutores seglUld03 comandantes ou sub-directores
Coinan dali tos ou directores i segunllo~ comandantes,
sub-diJ ectores
ou directores de estudo j comandantes
de unidade
escolar (naturia, grupo etc.) e
relatores do conselho administravivo : . . . . . . .

120~

f

I

'I'e n e n t -s-cor onéis ou majores
.
'1' e n e n tes-coronéis

.

Majore.~ .
Capitães .
Capitãl
ou subalt"l'!I os.
('apitàú
..
Subalt mos

Professores

•••••

ou instrutores.

Professores
ou instrutores
ou
outros cartros . . . . . .
Comalldante~ ou directores .
Comandantes
de sub-unidades
(companhia,
bataria,
esqlladrão, esqundr ilha e formaçào),
prolc8sore8
instrutores
n tnsouroiros (lO, conselho adminis·
trativo . . .
Outros eargos .
Qnalquer cargo

90~
90,)'
75~
75;,

GO;'
50~
4f> s
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TABELA N.o 4
Renda de casa para oficiais o sargentos
Generais ou coronéis tirocinados, coronéis comamlantes ou direc tores. . . . . . . . ,
Cor~n,éi~, tenentes-coronéis
e majores
Capitães
, ' , ' •.
, ...•..
Subalternos e aspirantes,
' , .
Sargento ajudante e equiparados
Prlmeir» sargento e equipararlos
Segundo sargento e equrparados

180$00
150:$00
120,%00
90$00
75$00
60$00
50$00

•
Relação a que se refere a circular n." 64, de 1 de
Setembro de 1927, da 5.11 Repartição da 2.4 Direcção
Geral do Ministério da Guerra:

1.o Escolas propriamente militares:
a) Escola de Altos Estudos Militares.
b) Escola Central de Oficiais.
c) Escolas de formação de oficiais:
Escola Militar ;
Escola Central de Sargentos;
Escola Preparatória de Oficiais Milicianos.
d) Escolaaprúticas das armas e serviços:
_ Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Prática
Prática
Prática
Prática
Prática

de
de
de
do
de

Infantaria;
Artilharia;
Cayalaria;
Engenharia;
Administração

Militar.

e) Escolas técnicas militares:
De engenharia:
Escola de Ligação e rrransmissões;
Escola de Serviço Automóvel Militar (batalhão de
automobilistas) ;
De Aeronátttica Militar:
Escola Militar de Aviução';
Escola Militar de Aerostação ;
Escola de Defesa Contra Aeronaves.
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do Serviço de Saúdo Militar.
do Serviço Veterinário
Militar,
de Educação Física do Exército.

2. o Campos

de instrução

:

a) De exército.
b) Regionais.
c) Do guarnição.

IX) {J.ue, em virtude do dúvidas que fora~
tadas e como esclarecimento,
ás pr~ças (cabos,
o seus equiparados)
que SI' encontrem doentes
da sua naturalidade
ou no seu domicílio se
nar o pré com a respectiva
melhoria e 50 por
alimentação.
(Circulur

u.? 65, de 7 do Setembro

apresensoldados
nu terra
deve abocento de

de 19:?7).

AllUiKlérioda Guma- 3.a Ilirerção Geral- L 11 R~parhçall
X) Que é obrigatório
o uso de uniu chapa, como distintivo, nos automóveis dos comandos de região, governos o direcções das armas e serviços.

0",19

.

~ ~.
9
o o

I
Encarnado

Os caracteres

do distintivo

serão a preto.

Exoniplo

1- 1. região militar.
U

G. M. L.Govôrno Militar de ~i8boa.
Emblemas - ~ os das diroeeões das respectivas
armas
e serviços o distintiv o será colocudo à retaguarda
dos
automóveis.
T

:
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MlUistério da Guma-

3.a Direcçilo Gl'Tal- 8.a Ilcral'lição

Xl ) Qne toda !1 corrl';"pond0ncia
destinndn a esta Dirocção G ral deve ter na direcção, quer na nota, quer
no enceloppe, as seguintes
indícaçõcs conformo a entidado t1 qUl'm é endereçada:
Ao Sr. chefe
tição),
ou
Ao

do estado

S1,'. '"
sub-chefe
( ... Repartição);

maior do oxército ( ...

do

ostado

maior

do

Repar-

xército

e toda ola seguidamente:

:3. à Direcção

Geral do Ministéno
Museu de A rtilharia
Lisboa.

da Guerrn-

Rua

do

Fica sem efeito o determinado
na alínea X \TI I I) do
n.? 4.0 da Ordem do E3.~ircito n.? i-\, l.a sório, de 5 df'
Setembro do corrente ano.

4. a -Ilt\claração
Ilinislelin

oa Gmr. - 3.:l Direcção Gml- }i,l~do ibior ,lo Fxércilo
ii.:t R~parlit:i;!

I) Qllll, teúdo sido publieads iucoru pluta a deelaração
III, insorta na Ordem do Exército n.? 3, I." série, do 7
de Março de corrente ano, llovam('nte se publica devidameut reotifícadu :
.
«quc a sede da Escola Centml de Surgontos 6 na vila
do Aguoda,
desde lU de Dezembro do lH2(), devendo

porém

consid \mr-so efectiva ln. :L mudança definitiva do
torlo o pe:;so 11 oscolnr, a par-tir (le 7

rosidêncin,
pnra
de Marco lindo).

Or.leni do J::xército u.O !), 1.' sórie, do correute :lHO, de p, 1191
1108 regirnl'llto
(1, infaut. rj~ Il.° 1,7, <$, 9, 1(i, Hl e 21 (, 1l0K
h:lca1hiíc~ de cap,adore, n.·· 1, 2, ;í, 1 l (i, ond,' 'o li': "Buç:wo>l
deVI' lei' .1': «BIl"~a('f")j
nos 1'f,,·jlll(.IIt.O~ de infallt:tl'Ía
li.'" 1, :l, I;
'1\

a l1!)G

1298

QRDEM DO .EXERCI'l"O N.- 10

1.' Série

======-=.'

9, 10, 11, 15, 16, 17 e 21 e nos batalhões de caçadores n.O' 1, 4, 7
o 8, onde se lê «Vitóriu», devu ICI'-be « "ictoriav ; a p. 1192, 1. 2,
onde se lê: "primeiro", deve 1 r- u : ,,1.0"; a p. 11\)3, I. 22, oiule
se lê: ,,1818», leia-se : ,,1918»; a p- 119J, 1. 1-1, onde se lê: "11°,,,
leia-se:
,,2°,,; a p. 1197, 1.:11. on le SI:' r ; "UiUlllll'hy», Ici a-se :
oGivonchy".

Abilio Augusto

Valdês de Passos e Sousa.

Está conforme.
Pelo Chefe do Estado Maior do Exercito,

N.o 11
MINISTÉRIO

DA GUERRA

18 DE DEZEMBRO DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se

ao exército

1.o -

o segu:nte:

Decretos

lliuislério das Finanças - Secretaria Geral
Decreto n.· 12:979

Pelo decreto n." 9:825, de 19 do Junho de 1924, foram actualizados os limites das autorizações para realização de contratos pelos diversos serviços públicos em
virtude da des\'alorização da moeda, mas o Oonselho
Superior do Finanças tem-se recusado a visar os contratos realizados ao abrigo do mesmo diploma, sob o
fundamento de õsso decreto ser inconstitucional, o que
tom obrigado o Govêrno, pelos diversos Ministérios, a
publicar no Diário do Govêmo declarações mantendo
êsses contratos.
Oonvindo regularizar de vez a situação, de forma a
evitar o prejuízo que resulta para os serviços de não
serem rapidamente vi:oados os respectivos contratos:
Hei por bem, sob proposta dos Ministros das diversas
Repartições, tendo ouvido o Oonselho de Ministros, o
usando da faculdade que me concede o D. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto lei n.? 12:740, de 26 de Novembro
último, decretar, para. valor como lei, o seguinte:
Artigo 1.o É declarado em pleno vigor, pala todos os
efeitos legais, o decreto n. o 9:825, de 19 de Junho do

1924.
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Art. 2.° Fica revogada a legislação om contrário.
O Presidente
do Ministério e os Ministros
das demais
Repartições
assim o tenham entendido e façam executar.
Paços
do Govêrno da República,
6 do Janeiro
de
1927.ANTÓNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO
OARMONA - José

Ribeiro Castanho -_ ~Manuel Rodrigues Júnior - Abllio
Auqusto Valdêe de Passos e Sousa - Jaime AfreixoAnt6nio Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio César
de Carvalho Teixeira - João Belo - José Alfredo Mendes de lIIa,qalhlles- Felisberto Alves Pedrosa.

IIlOistério do Comércio e Comunicações - Direcçã~ Geral das Indústrias
Decreto

n.O 13:'357

Considerando
que pelo alvará do nova indústria n.? 84,
de 16 de Julho de 1924, publicado no Diário do Gocêrno
n." 237.°, 2':' série, de 9 de Outubro do mesmo ano, a indústria para «Fabrico de rastilho, tipo Bickford» passou
a constituir
uma indústria nacional, até então trrbutária
do ostrangoiro ;
Considerando
que as condições impostas pelo regulamento sôbro substâncias
explosivas,
de 29 de Fevereiro
de 1916, resultantes
da clnssificação
dada ao rastilho
pelo § 2.° do artigo 3.0, são oxageradus
para uma pequena indústria
mecânica 001 que a quantidade
de pólo
vora negra, emprogada por dia de trabalho o por máquina, ó tam diminuta, que não pode dar origem a acidoutos de gravidade:
Considerando
q uo pelo artigo 117.° são autorizadas as
lojas e estabelecimentos
do venda do corpos explosivos
a .armazonar
até 15 quilogramas
do pólvoras acondicionadas em cunhetos, barris ou caixas de fólha, e em caso
algum mais de 1 quilograma
de pólvcra a granel, sem
estabelecer
proscrições
especiais do segurança para estes
casos ;
.Ou vida a Comissão dos Explcsi ,"OS;
Usando da faculdade que mo conforo o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto H.O 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros do Interior,
Justiça,
Finanças,
Guorra o Comércio o Ccmunicaçõos :
Hei por bem decrotar :
Artigo LOAs
proscrições
de segurança estabelecidas
pelo § 2.° do artigo 3.0 do regulamento
sôbro substàn-

1." Série
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elas explosivas, de 29 do Fevereiro do 1916, relativas à
instalação
o fllucionamBllto do oficinas pirotécnicas,
não
são aplicáveis às oficinas destinadas
ao fabrico de rastilho tipo Bickford,
quando o fabricante não empregue
mais de 3 quilogramas
de 1~6h'ora por dia de trabalho,
nem tenha armazenados
mais do GUO metros de cordão
e mais do 10 quilogralllns do pólvora, devendo esta estar onoorrada om cunhotes. barris ou caixas de folha.
Art. 2.0 A licença para o fabrico o venda do produto
acima mencionudo será concedida pelo govornador
civil
do distrito,
que consultará previmnollte a Comissão dos
Explosivos.
A rt. 3.0 As oficinas cujo fllllciouamroto
seja autorizado nos termos do prosunto docreto ficam sujeitas, na
parte aplicável, à liscaliza~ão estabelecida, no titulo X do
referido rogulumento.
Art. 4.0 Não são uplicAyeis ao rastilho tipo Bickford
as disposições do títul o VII do regulamento citado, quando
o transporto
se fll(,'a cru qu:wtidllc!os não superiores a 20
quilogramas
e om cunhetes bom vodados, contendo exclusivaméute
êste artigo.
A rt. 6.0 Fica fl'yogadn a legislação ('111 contrário.
Os Ministros do Intorior, Justiça o dos Oultos, Finan-,
ças, Guerra o Comércio e Comunicações assim o tenham
entendido e façam executar. Paços do Govõrno da RopúLlica, ~8 do ~1ur<;o dei 1027. - AN roxro OSCAR DE FRA(,lOSO CAlmoÁTA
Adriano da Oostu Macedo - Manuel
lcodrique« Júnior _ João José Siuel de COI'Jes - AMUo
Augusto Valdê« de Passos e Sousa - Jú,io Céear de Carvalho Tei ceira,
IIl1lJs!irio da Gsern - R~rariit1io do Gab

Dtl.

Docreto n.O 14 242
Por ter saído co.n iJlcsacticlão, nov mente se publica:

Cousidorando
a 11(lcos:úd"dLJ d« alterar a doutrina do
decreto do 11 do Outubro
de Hn:3, que rogulamontou as prov as e~p('ciais pura a promoção ao põsto do
goneral, e de amoldar estas prOYíb ao prescrito no novo
regulamento
do campanha,
eouíorme determina
o docroto n.? 13:548, de 29 de Abril do 1~127;
0
Usaudo da faculdade que mo confere o 11. 2.° do ar0
tigo 2. do decreto n." 12:740, do :?G do Noyom1ro de
1926, soL proposta do .Ministro da Guerra: hoi por bem
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decretar que seja aprovado o mandado pôr em execução
o regulamento para as provas especiais de aptidão para,
a promoção ao põsto do general.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 3 de Setembro de 1927.- ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA -- Abílio Augusto Valdêe de Passos e Sousa.

Regulamento

para as provas de aptidao para a promoçao a general

Artigo LOAs provas espociaís exigidas aos coronéis
para a sua promoção ao põsto de general são duas: uma
prova de gabinete e uma prova de campo, realizadas pela
ordem por que vão indicadas, terminando cada uma doIas pela discussão oral necessária para o júri formar um
juízo mais perfeito do grau de conhecimentos militares
que o candidato possui para o exercício do alto comando.
Art. 2. As provas realizam-se na. época do ano que
fõr designada pelo Ministório da Guerra e na área do
govêrno militar do Lisboa ou na de qualquer das regiões
militares, conforme fõr determinado pelo Ministro, de
acôrdo com o estado maior do exército.
Art. 3.0 Para avaliar as referidas provas haverá um
júri especial, constituído por cinco generais do quadro
activo. O chefe do estado maior do exército e o quartel
mestre general, quando generais, serão membros natos
dêste júri; os restantes serão nomeados anualmente
pelo :\Iinistro da Guerra, podendo contudo essa nomeação recair em generais que tenham feito parte do júri
no ano anterior.
§ 1.0 Sorá substituído no júri o oficial que tiver próximas relações do parentesco com algum dos coronéis
que perante êsso júri tenha do prestar provas.
§ ~.o Dos cinco generais que fazem parte do júri, o
mais antigo exerce as funções de presidente e o mais
moderno servirá de secretário.
Art, 4.° Pura prestarem as provas especiais de aptidão para a promoção ,L general serão nomeados pelo
Ministér io da Guerra os coronéis das diversas armas e
do corpo do estado maior que tenham satisfeito às seguintes condições especiais do promoção:
1." Ter o curso de qualquer das armas ou do estado
maior;
2.& Ter quatro anos, pelo menos, de serviço no põsto
-io coronel com boas informações;
0
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3.1!.Ter exercido, com boas informações, durante um
ano, pelo menos, no posto de coronel, o comando efectivo de um corpo de tropas da sua arma, ou do uma
arma diferente da sua arma de origem ou daquela em
que tiver sorvido como major ou tenente-coronel quando
o coronel pertencer ao corpo do estudo maior;
4. a Ter frequentado os cursos especiais para coronéis
estabelccidoa por lei.
§ 1.0 A nomeação a que se refere êste artigo recairá:
a) Nos coronéis que, pelo seu lugar na respectiva escala de acosso, tenham probabilidades de obter promoção, por antiguidade, dentro do prazo de um ano;
b) Nos coronéis que forem necessários para preencher
<oslugares que, segundo a lei orgânica do exército, devem ser ocupados por coronéis tirocinados;
c) Nos coronéis que, achando-se compreendidos no
têrço superior da escala geral de antiguidades de todos
os oficiais dêste pôsto, publicada anualmente no Almanaque do Exército, tenham declarado, por assim lhes convir, desejarem ser submetidos às provas de aptidão para
.a promoção.
§ 2.0 Para o ofeito da aUnea c) do § 1.0, o Ministério da Guerra fará as devidas comunicações aos coronéis logo que êstes entrem no Wrço superior da escala
geral de antiguidades dos oficiais dêste posto.
§ 3.0 Os coronéis a quem se refere a aH~ca c) do § 1.0
poderão, quando justificadamente o requeIram, ser autorizados a prestar provas, mesmo que não satisfaçam Il.
alguma das condições 2. ou 3. a do presente artigo ou a
ambas elas. Todavia, o resultado favorável que obtenham
nas provas não lhos dá direito a serem promovidos sem
que tenham satisfeito oportunamente àquelas e a todas
as mais condições cerais de promoção exigidas por lei.
Art. 5.0 Os tema~ necessários para as duas provas
serão elaborados pelo estado maior do exército e submetidos à apreciação do júri, reünido expressamente para
êsse fim, o qual acordará na sua redacção definitiva.
Com esta redacção serão os temas, em triplicado, seguidamente rubricados por todos os mE'mbros do júri, numerados e fechados em sobrescritos lacrados, ficando à
guarda e responsabilidade do seu presidente.
§ 1.0 Os temas euunciarão um problema táctico de
aceão dupla, perfeitamente defiuido, compreendendo uma
situação geral e uma situação particular destinadas, respectivamente, a dar uma idea nítida das condições ostrali
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tégicas O tácticas
das fõrças dos dois partidos em presença. A sua redacção sorri tam completa e precisa quo
estabeleça claramente a situação táctica, de forma a dispen~ar o candidato
de formular
hipóteses sobro dados
fundamentais
para a r< solução elo problema,
quo o torna
não devo em caso algum omitir.
§ 2.° O tema mencionará precisamente
a constlfutção
das grandes
unidades que entram na acção e terminará
por indicar, também com a indisponsávcl
precisão, o quo
se pretende exigir do candidato na resolução do problema
proposto.
§ 3.° Sempre que o torna não indique expressamente
o contrário, supor-se há quo as unidades qUI) entram na
con. titurção da unidade ou agrupamento superior tôm a
composição
normal o os efestivos de guerra fixados no
rogulamonto
de mobilização.
§ 4.° Para ca-la uma das provas e a cada candidato
serão apresentados,
na devida oportunidade,
três temas
diversos, fechados o lacrados, dos quais o candidato tirará um à sorte. Os tornas que sobrarem
continuam
sob a guarda
o rosponsabilidade
do presidcuto do júri,
para serem utilizados por outros candidutos.
§ 5.° O conteúdo dos tornas Ó absolutamonte secreto
ató o momento de serem utilizados nas pro\·us.
Art. 6.° Para cada prova do cada candidato,
presidento do júri requisitará
às entidades competentes, com
a necessária antecedência,
parn representarem
o chefe
do estado maior o os comandnntos das armas o chefes
dos serviços da unidade ou agrupamento
superior. os nocessários
oficiais euporiores
de cada uma das soguiutes
armas e serviços : corpo do estado maior; infantaria;
artilharia;
engenharia;
aeronáutica;
serviço de saúde o
serviço do administração
militar.
§ único. Para a prova do campo êsto pessoal sorú aumontado com dois oficiais às ordens, subalternos ou capitaos do qunl qnor arma, à escolha do candidato, o um
polotão do ordonunça s devidamente comandado.
Art. 7.0 A prova do gnbiuete consiste na resolução,
sobro a carta, do um problema táctico de acção dupla,
pura um corpo de exército ou uma divisão, normal ou
reforçada,
e em cujo comando se supõe investido o can·
diduto.
O rcepectivo tl'ma dará. lugar a uma situA<:ão dp combate, ofpnsivo ou drf,'nsivo, pr('cedida ou soguida do um
situac,:llo de marcha ou do ostacionamento.
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há em três dias, pela forma

.

a) Primeiro

dia :
Tirado o ponto à sorte pelo candidato) de entre
OR três
Q'10 lhe serão apresentados
pelo júri, será
um dos exemplares
do tema entregue ao candidato,
outro ao mais graduado ou antigo dos oficiais a que
se refere o artigo 6.°, ficando o terceiro em poder
do júri.
Ao candidato serão concedidas quatro horas para,
seguidamente,
estudar o tema sõbre a carta, conceber a sua resolução e adoptar uma decisão, sendo
apenas ('St3 última traduzida, por escrito, no plano
de manobra inicial do comando.
Neste plano, formuladode
harmonia com o pre• ~eituado no .re~nlamento
do serviço de campanha,
inclutrâ
o candidato
todas as indicações ('ssenciais
pura habilitarem
os comandantes
das armas e chefes dos serviços a apresentar
os seus alvitres ou
propostas
com que coleboram nas ordens de opera-,
ÇÕI'S, a elaborar pelo chefo do ostado maior.
Simultânoamente,
mas 000 sala diferente, será O
mesmo tema estudado prlos oficiais a quem se refere
o artigo
6.°, orientados
pelo que represonta
o
chefe do estado maior.
Findas as quatro horas, o candidato
fará seguidamente perante o júri e aquelos oHciais, reunidos,
a leitura do seu plano, justificando-o,
desenvolvendo-o C' esc1arec<,ndo·o nos pontos em que julgar necêssúrióe
êsses esclartcimontos
ou em que m-itos lho
s~'j~m pedidos
pelos oficiais presentos .. Estes ofiCIUlS escreverão,
na íntegra, o plano ditado pelo
candidato, para sõbre elo poderem formular !JS ordens ou propostas
que a cada um competiria
formular em campanha..
.
O plano escrito pdo candldato será, a seguir, entregue por êsto ao júri qUH o rubricará
em cada.
uma das suas folhes, ficando à guarda do presidente, para ser apr(>cindo na devida oportunidade.

b) Segundo dia:
Reünidos novamente
no dia seguinte os oficiais
reprrsentantos
das armas e dos serviços, à hora
previamente
fixada pelo júri, o oficial que rcpre-
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senta o chefe do estado maior elabora, em vista da
decisão do comandante, representado pelo candidato, e das propostas formuladas, por escrito, pelos
representantes dos comandantes das armas e chefes
dos serviços, as ordens de operações índispensãveis, para o que disporá de três horas.
Seguidamente, serão todos esses documentos escritos presentes ao júri, que os rubricará e os entregará ao caudidato, para que este os aprecie.
O candidato disporá de quatro horas para apreciar êsses documentos, inscrever neles sumariamente as suas observações criticas e elaborar um
relatório, em que exporá, sucinta, mas precisamente, a maneira como concebeu as operaçõee e
como julga que elas poderiam ser executadas, se·
gundo as ordens elaboradas pelo chofe do estado
maior, sõbre as quais fará as considerações que entender.
Êsto relatório, assim como os restantes documentos, serão entregues ao júri, que rubricará aquele
em cada uma das suas fõlhas, ficando tudo à guarda
do presidente.
c) Terceiro dia:
No local, dia e hora marcados previamente, comparecerá o candidato perante o júri, e õste, em vista.
da carta, argumentará sõbre o relatório e sôbre o
que ouviu do candidato, no primeiro dia da prova,
acerca da concepção e execução das operações a
que o tema daria lugar e bem assim sõbre as observações criticas que êle tiver formulado nos documentos a que se refere ti. alínea anterior.
Essa argumentação será feita, pelo menos, por
três dos membros do júri e durará o tempo necessário para formar um juízo suficientemente seguro
acêrca dos conhecimentos militares de candidato e
da sua aptidão para a direcção de operações táticas,
Para melhor fazer êsso juízo podorá qualquer dos
membros do júri exigir do candidato, se julgar necessário, uma descrição geral dos movimentos principais indispensáveis para o desenvolvimento do
combate previsto.
Entre o seguudo e o terceiro dia da prova, mediarão dez dias, no máximo, para a apreciação dos
trabalhos por todos os membros do júri.
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§ 2." No dia imediato ao da discussão final da prova,
cada um dos membros do júri apresentará, por escrito,
o seu voto justificado sôbre essa prova, sendo decidido,
por maioria de votos, se o candidato deve ou não ser
admitido à prova de campo. Dêste resultado será lavrado, pelo júri, um têrmo relativo a cada candidato,
assinado por todos os membros do júri, e ao qual serão
juntos os votos justificados dêstes.
§ 3.° O candidato quo na prova de gabinete não obtiver maioria favorável de votos, ou unanimidade favorãvel no caso previsto no artigo 15.°, fica inibido de prestar a prova de campo e passa à situação de reserva, nos
termos das disposições Iegais em vigor.
Todo o processo da prova será, nesto caso, enviado imediatamente ao Ministório da Guerra, CQmpreondendo-se nõlo o têrmo lavrado e os documentos anexos, e os trabalhos escritos pelo candidato e
pelos oficiais que representaram o chofe do estado
maior e os comandantes das armas e chefes dos
serviços.
Art. 8.0 A prova de campo consiste na resolução, no
próprio terreno, de um problema táctico de acção dupla
para uma divisão ou para um destacamento mixto, em
cujo comando se supõe investido o candidato.
O respectivo tema estabelecerá uma situação inicial de
marcha, de estacionamento, ou mesmo do combate, da
qual se parta para uma nova situação de combato, sendo
esta última apenas a que o candidato terá de resolver
perante o júri.
§ 1.0 A prova realizar-se há em quatro dias, pela
forma seguinte:
a) Primeiro dia:
O júri apresentnrú
três pontos fechados ao candidato, para que tire um deles à sorte. nada ponto
será constituído por três exemplares da parte da
carta topográfica (de preferência na escala 1/20:000
ou 1/2ó:OOO) que compreenda o terreno onde deve
ser resolvido o problema; no verso ~o cada exemplar estará indicado o local da roünião do pessoal
que há-de tomar parte na realiznção da prova.
A cada um dõstes pontos corresponderá um tema
{juo, em triplicado, estará fechado separadamente
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em sobrescrito lacrado e que o presidente do júri
conservará em seu poder para só ser aberto no dia
seguinte.
Um dos exemplares da carta é entregue ao candidato, os outros ficam em poder do júri.
Ao .cundidnto é concedido um dia para recouhecor o terreno, podendo fazer-se acompanhar nesse
reconhecimento pelos oficiais às ordens que, nos tl~rmos do § único do artigo 6.", tenham sido nomeados
para desempenhar essas funções.
h) Segundo dia:
No dia imediato ao do reconhecimento comparecem no local de reünião, à hora previamente fixada
pelo júri, o candidato, o júri e o pessoal a que se
refere o artigo 6.0 e seu § único.
Aí, verificado que está intacto o sêlo do involuero do tema correspondente ao ponto que coube ao
candidato, será a. êste presente o referido tema,
ficando um exemplar em seu poder, outro em poder do júri o o terceiro, com a rc spoctiva carta topográfica, será entregue ao mais graduado ou antigo dos oficiais II quem se refere o artigo 6.0
Durante as duas horas seguintes terá o candidato
plena liberdade para estudar o problema a resolver
e formular por escrito o seu plano inicial, e os oficiais que representam o chefe do estado maior, os
comandantes das armas e os chefes dos serviços
poderão estudá-lo igualmente, sem que entre êles e
o candidato se estabeleça contacto. e efectuar os reconhecimentos que julguem necessários.
Findas as duas horas efectuar-se há nova reQnião
de todo o pessoul, no mesmo local ou noutro prê- ~
viamente fixado pelo candidato, de acõrdo com o
júri, por forma que dêle se abranja toda ou li.
maior parte do terreno onde terá de desenvolver-se
o combate. Aí, em vista do próprio terreno e fazendo o menor uso possível da carta, exporá o candidato, perante o júri e os restantes oficiais, a
forma como interpretou o tema o como concebeu a
sua resolução. terminando por ler o plano Inicial de
combate que constitui a sua decisão, desenvolvsn,
do-o e I'Isclarecendo·o tanto quanto julguo preciso
ou lhe fôr solicitado para hahilitar aqueles oficiais
a redigirem as ordens ou propostas qae na realí-
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dado teriam de ser elaboradas
para se dar cornêço
de execução a Gsse pluno.
Para essa redacção, incluindo a da respectiva ordem de operações, elaborada pelo oficial que representa o chefe do estado maior da divisão ou destacamento,
de acõrdo com os alvitres ou propostas
q ue lho serão apresontadas
pelos comandnntes
das
armns e chefes dos serv iços, serão concedidas três
horas.
Terminadas
elas, efectuar-se há nova reüníão no
mesmo local ou noutro previamente
designado pelo
candidato,
de acordo com o júri, o aí o oficial represontnnto
do chefe do estado maior submeterá à
aprociacão
do candidato a ordem de operações que
elaborou.
O candidato fará introduzir-lho as alterações que
porventura
julgue convenientes
pura mais perfeita
execução
do plano que concebeu, e seguidnmpnte
fará ditar essa ordem, qne os restantes oficiais reprosentantes
dos comandantes
das armas o chefes
dos serviços escreverão,
pn ra, na parto q no a cada
um intoressn, lho durem a devida execução.
Em seguida.
esses oficiais, cada. um acompanhado das ordonanças
qllo for- m indispensáveis,
irão marcar as SitU11ÇÕCS
das principais unidades ou
formacõcs
das respectivas
armas ou serviços na
primr-ira
fuso do combate quI' daquoln ordem de
operações
resulta,
sendo marcados pelas ordonanças os flancos dos blltalhiJ(>s, grupos do batarias,
etc., naquelas eituuções.
Entrotanto
poderá o júri formular ao can?idato
alguma
ova hipótese que natur-almente derivo da
situação táctica
estahelecida
no tema o da solução adoptada
pelo candidato,
figur:mdo uma nova
situação 011 fuso do combatp ulterior lt. quo por êsto
foi estabolocidn
como inicial. por forma. a melhor
poder aprccinr a rapidez do dcci~~o do c1~ndidnto na
solução das questões propostas e ímprovistas.
ScO"ui(lam(,llte, (l candidato, acompanhado
por todos o~ por ulguns dos m.l'mhros d~ júri, irá percorrer as situnções
das unidades assun marcadas,
fazendo em cada uma delas as observações
quo lho
possam
sugerir perante aqueles membros
do júri
que o acompanham ('. o oficial repr sC'ntantp da rp.sl)ectiva arma ou serviço.
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Terminados assim os trabalhos neste dia, o júri
receberá do candidato todos os documentos escritos
que êsto tiver elaborado ou recebido dos oficiais
quo nêle tomaram parte, documentos que, depois de
rubricados pelo júri, ficarão em poder do seu presidente.

c) Terceiro dia:
No dia imediato, no local e hora previamente fixados pelo júri, serão por êste entregues novamente ao candida to os documentos a que se refere
a última. parte da alínea b).
O candidato disporá de seis horas para examinar
mais detidamente êsses documentos, em cada um
dos quais deverá exarar as suas resumidas observações criticas, e para elaborar um relatório sumário mas preciso, versando os seguintes assuntos:
1) Concepção da operação táctica resultante do
tema da sua prova de campo e justificação sucinta
da decisão) tomada;
2) Indicação das hipóteses que tiverem sido formuladas pelo júri, não mencionadas no tema, mas
dõste derivadas;
3) Apreciação da. forma como a operação foi realizada pelos oficiais encarregados da execução.
Êste relatório será entregue com os restantes documentos ao júri, que o rubricará em cada uma das
suas fõlhas, ficando li. guarda do seu presidente.

ti) Quarto dia:
O candidato comparecerá perante o júri no dia,
hora e local por êste previamente marcados, e, em
presença da carta do terreno onde se reulizou a
prova de campo, o júri argumentará sôbre a execução desta, tomando para base o relatório do candidato e a própria observação da maneira como
êsto se comportou no campo.
Essa argumentação será feita pelo menos por
três dos membros do júri, e durará o tempo que
fôr julgado necessário pura uma apreciação conscienciosa.
Entre o terceiro e o quarto dia da prova me.
díarão dez dias, no máximo, para a apreciação, por
todos os membros do júri, do relatório e documentos jnntos.
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§ 2.° Serão postos à disposição do candidato,
nos
termos
do § único do urtigo 6.°, para servirem como
seus oficiais às ordens durante a prova de campo, dois
eapitães ou subalternos
de qualquer arma pOl' êlo escolhidos. Êstes oficiais serão nomeados com a antecedência necessária para poderem acompanhar
o candidato no
reconhecimento
do terreno, so ôle assim o desejar.
Art. 9. ° No dia imediato ao da discussão oral da prova.
de campo, cada um dos membros do júri apresentará
por escrito o seu voto justificado
sõbre a aptidão ou
inaptidão
do candidato
para o exerci cio das funções
táticas do comando que competem normalmente
ao general, sendo decidido por maioria de votos o resultado
favorável ou desfavorável
ao candidato.
Dêste resultado
será lavrado pelo júri um têrmo relativo a cada candidato, assinado por todos os membros
do júri e ao qual serão juntos
os votos justificados
dêstes.
§ 1.0 O candidato

que obtiver maioria favorável de
votos fica apto a ser promovido quando lhe pertencer,
por antiguidade
ou por escolha, se então satisfizer a todas as mais condições legais de promoção.
§ 2.0 O candidato que não obtiver maioria favorável
de votos, ou unanimidade
favorável no caso previsto no
artigo 15.°, passa imediatamente
à situação de reserva,
nos termos das disposições legais em vigor.
§ 3.0 Em qualquer dos casos previstos nos §§ 1. o e
2. o, todo o processo das provas sorá enviado pelo júri
ao Ministério da Guerra, compreendendo·se
nêle os termos lavrados, os votos justificados
do júri e todos os
documentos
escritos durante as provas sõbre os quais
incidiu a apreciação dêste:
§ 4.0 O maior on menor número de votos favoráveis
obtidos pelo candidato, nos termos do presente
artigo,
será tomado na devida consideração
pelo Conselho Superior
de Promoções
na apreciação
do mérito relativo
dos coronéis que concorram
à promoção a general por
escolha.
Art. 10.0 Aos candidatos é permitida, durante a execução das provas, a livre consulta de regulamentos,
instruções ou quaisquer outros livros ou apontamentos
de
seu uso.
Art. 11.0 Das decisões do júri não há recurso.
Art. 12.0 O candidato que, por doença ou por outro
motivo justificado,
não puder concluir qualquer das pro-

,
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vas poderá
repeti-la
cm outro dia o com novo tema,
desde que cesse a causa da interrupção.
Art. 13.0 Se, por doença de qualquer dos membros do
júri ou por qualquer outro motivo justificado,
a scqüênda das IJro\-as não puder realizar-se
precisamente
como
fica determinado
no presente r(~gulamento, o presidente
do júri assim o comunicará
ao \linistério
da Guerra,
providouciando
êste para quo da interrupção
resulte o
mínimo projuízo e o júri não funciono com menos de
cinco membros.
§ único. A mudança de situação de qualquer dos membros do júri, ocorrida durante a execução das provas de
um candidato, não importa a sua substitutção
no júri, a
não ser quando haja incompatibilidade
material ubsoluta
dos serviços das provas com os quo aquele membro do
júri passar a desempenhar
na sua nova situação. Como
princípio,
o júri que inicia < s pro\-as dum candidato
deve ser mantido até final destas.
Art. 14.0 Os coronéis que, devendo sor submetidos às
provas por uomeação, nos termos das alíneas a) o b) do
§ 1.0 do artigo 4.°, desistam de prestá-las na época que
lhes fór designada
passam à. situação de reserva, nos
termos das disposições legais em vigor.
0:-; quo forem nomeados DOS termos da alínea c) do
mesmo § 1.0 podem desistir, sem qlle sofra alteração a
sua situação militar, se o fizerem antes de iniciadas as
provas.
A desistência depois do iniciadas estas importa
a passagCllll imediata à. situação do reserva.
Art. 15.° Os coronéis que tenham prestado provas,
embora com más informações no curso do 4. o grau da Escola Central do Oficiais, nos termos do § 5.°- do artigo
10. ° do decreto n. o 13:045, passam imediatamente
ii, situução de reserva so U0. sas provas não obtivorem
unanimidade
do votos favoráveis
do respectivo
júri, conformo o disposto no § ~.o do nrtigo 11. o do mesmo decreto,
Paços do Governo
da República, 3 de Sotombro de
1927.
O Ministro da Guerra, AMUo AUgU8to Valdês de

Passos e. Sousa.
Ministério da buerra -1.

a

Decreto

!lJrCc~iio.(]erill- f •a Repartição
n.O 14:409

Usando da faculdade que mo confere O n," 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 20 de Novembro de
1920, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
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decretar
que a L." Repartição da La Direcção Geral do
Ministério Guerra seja constituída provisoriamente,
e até
a organização
do mesmo Ministério, por três secções, às
quais competem os seguintes serviços :

1. a Secção - Tem a seu cargo:
1.0 As promoções, reformas, colocações e transferências dos oficiais e aspirnntes
a oficial do secretariado
militar,
bem como as demissões dos oficiais do mesmo
quadro.
2.° Registo das nomeações de mobilização dos oficiais
do secretariado
militar.
3.° Escrituração
do registo de matricula e disciplinar
dos oficiais e aspirantos
a oficial do secretariado militar
que não portouçam
aos quadros das unidades, estabelecimentos ou ropartições
militares.
4. ° Licenças c mais pretensões dos oficiais O aspirantos 11 oficial do secretariado
militar.
5. ° Todos os assuntos, com a excepção dos de carácter udministrntivo,
relativos a inválidos de guerra.
6.° Todos os nssuutos relativos a dactilógrafas
e funcionários civis do Ministério.
2. a Secção - Tem a seu cargo:
1.0 Todos os assuntos, com excopção dos de caráctor administrativo,
relativos a sargentos do secretariado
militar.
2. ° Escrituração
dos registos de rnntrícula e disciplinar dos sargentos do socrctariado milhar.
3. ° Recepção e distributçí o polus repartições da Diroc~ão do toda a corrospoudõncia
o pretensões dirigidas ao
ajudante general.
4.° Registo de diplomas c olaboração do cartas do lei.
5.° A superiuícndêucia
em todos os empregados
menores do Ministério,
proposta rolntiva à sua admissão,
acesso. licenças, rocompensas
o castigos.
6.° Todos os assuntos quo. havendo de ser presentes
ao ajudante
g('npral, não pertençam a outra Repartição
da Direcção Geral.
7.° A supcrintondêucie
em todos os assuntos relativos
ao Arquivo Geral dêste ~finistério.
3. a Secção - Tem a seu cargo:

1.0 Todos os assuntos
vlúvas

e órfãos

relativos a pensões de sangue a
de oficiais o praças do pró.
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2.0 Todos os assuntos que digam respeito a subsidias
a viúvas e órfãos de oficiais.
3.0 Elaboração e registo de patentes e apostilas dos
oficiais do exército.
O pessoal da mesma Repartição será constituído por:
Chefe-1
coronel do secretariado militar.
Chefes de secção - 3 oficiais superiores ou capit11e8do secretariado militar.
Adjuntos - 5 subalternos do secretariado militar
(2 para as La e 2. a secções e 1 para a 3. soeção).
Arquivista-1
subalterno do secretariado militar.
Dactilógrafas - 2.
Amanuonses - 6 sargentos do secretariado militaro
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 11 de Outubro de 1927.- AN'rÓNIo ÓSCARDE FRAGOSOCARMONAAbilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
IL

lIini~tério da Guerra - La Direcção Gcral-

VI Repartição

Decreto n." 14:419

Não sondo justo quo os oficiais do exército e da armada pelo facto de tranaitarem para a situação do 1'0serva, IHlra o quadro auxiliar ou para a situação de 1'0forma ou do estarem em determinadas situações percam
o fóro militar e fiquem sujeitos, cm detorminados casos,
à jurisdição dos tribunais comuns, quando indivíduos
estranhos ao exército o à armada e até da classe civil
estão sujeitos à jurisdição dos tribunais militares;
Usando da faculdade quo me confere o n.? 2.° do
artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novombro
de 1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
llei por bom decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os oficiais na situação de reserva o do
quadro auxiliar, os militares reformados, os que ostiverem com liccuça ilimitada, em inactividade temporária
e os empregados em comissões não dependentes dos Ministórios da Guerra o da Marinha estão sujeitos à juris-
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dição dos tribunais
militares
nos mesmos casos o nas
mesmas condições em quo os do activo do exército ou
da armada estiverem sujeitos a esta jurisdição.
Art. 2.° f;jste decreto com fôrça de lei entra imediata- .
monte em vigor e revoga a legislação em contrário.
Detormina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e oxecll~ão do presente decreto com fõrça
de lei pertencer
o cum prum e façam cumprir o guardar
tam inteiramento
como uõle se contém.
Os Ministros do todas as Ropartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
Repúbli-ca. em 13 de Outubro do 19~7. - A~TÜ~IO ÓsCA1~ DE FRAGOSO

CAmwNA-José

Vicente de Freitas-

Munue! Rodrigues Júnior -Jo{fo J08é Sinel de CordesAbílio Augusto Valdê« de Passos e Sousa - ~lgnelo Portela - António Maria de Beitencourt Iio-lriques - Artw'

Icens Ferraz - João Belo - José Alfredo Mendes de MagalhàelJ- Felisberto Alcee Pedrosa.

lIinistérioda Guerra- Rcparli~ão
do Gabinete
Decreto

n." 14:430

Tondo sido mandadll prestar
serv iço, por despacho
minn;torilll de 26 do Maio último, no Instituto Feminino
de Educação o Trabalho a profl>ssora adida do extinto
ensino primário
superior Znidn de Reabra Mendes da

CORta; o

Sendo necessário ocorrer, durante
todo o actual ano
oconómico,
ao pllgllffiPuto dos vencimentos
que de diroíto pertencem àqur-ln professora;
Usando da faculdade quo mo confero o n.? 2.° do artigo 2.° elo decreto n.? 12:740, de 21i dr Novembro de
Hl:.?G, sob proposta dos Ministros do todas as Reparti-

çõos :
Hei

por

bem

decretar,

pum. valor

como

lei,

o se-

gninte:
.
Artigo 1.0 l<j transferidu
11 quantia
do 9.456tS da verba
inscrita. no capítulo 10.°, artigo 69°, do orçamento do
Minit'ltério da Instrução
Pública relativo ao ano oconómico de 1927-1928 para o orçamento do Ministério
da
Guerra
correspondente
no mesmo ano económico,
onde

•
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será escriturada no «Pessoal» do artigo 49.0 do capitulo 11.°, sob a rubrica soguintc : «Vencimentos da professora Zaido. de Seabra M.endes da Costa».
Art. 2.° Fica revogada a ltlgislação em contrário.
Determina.se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente docreto com fõrçn
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 8 do Outubro de 1927. - ANTONIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-José Vicente de Freitas-lt-fanuel
Hodrique« Júnior - João José Sinel de Cordee - Ahilio
:AufJ!lsto Valdês de Passos e 80u8a- Ag71elo PortelaAntónio Maria de Beuencouri Rodrigues - Artur Icens
Ferraz - João Belo - Joeé Alfredo Mendes de .J[agalhães - Felisberto Ahes Pedrosa.

linistério da Gurra - 3. a Direcção Geral- 5. a Rtparliçio
Deoreto n.O

14:47t

Cousiderando quo é nocessãrio providenciar sõbre a
forma de recrutumrnto o preparação dos oficiais milícianos, a fim de assegurar a constituIção dos quadros de
eomplemento necc'ssários à mobilização (geral ou parcial) do exército;
Considerando qU0, sendo todos os cidadãos obrigados
à. prestação do serviço militar, mas cada um conforme
as suas aptidões,
naturalmente entre aqueles que possuam maiores habilitações litorárias o scientíficas que
êsse r(>crutamento torá de se fazer;
Consideraádo quo a oxigôncia de uma escola de recrutas antes da preparação para oficiais milicianos, impondo
aos mancebos com superioros habilitações obrigações
mais prolongaJas do quo as Jos outros da mesma classe, pode dificultar sobremaneira o referido recrutamento,
como pràticamonte já se recouheccu ;
Considerando que a experiência das escolas preparatórias de oficiais milicianos quCl funcionaram durante a
guerra, apesar de a sua duração ter sido muito reduzida,
demoustrou que a instrução
de recruta poderá ser mié

V Série
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nistrada sem Inconveniente,
antes com vantagem,
simnltanoumento
com a restante
instrução
daquelas
escolas;
Considerando
que um dos ensinamentos
irrecusáveis
tirados do funcionamento
das citadas escolas proparatórias foi o da conveniência
de haver uma escola única
para todos os cursos de oficiais milicianos, excepto os
destinados
ao serviço de saúde o veterinário,
de sorte
a obter 80 unidade na prrparaç1to daqueles oficiais;
Considerando
a conveniência
do todos os oficiais milicianos de engenharia serem iaieialmentfl preparados para
o serviço de pioneiros, fazendo-se, posteriormente, na
escola prática o nas técnicas da arma, em harmonia com
os cursos em que forem diplomados, a sua preparueão
para os outros ramos o subdivisões da engenharia
mili-

tar ;

Considerando
que, parn quo a preparação
dos oficiais
milicianos
se faça com regularidade
e eontinutdado que
garantam
a todo o instante a satisfação das exigências
da mobilização
do exército e se integre u<>finitivUUl("luto
nos hábitos militares do País. é condição ímproscindívcl
que essa escola tenha existência permanento
e inatalucão
própria,
como também se verificou durante o estndo de
guerra;
Coneidcrando
ser de evidente utilidade que, durante a
freqüõneia dos cursos preparatórios
de oficiais milicianos,
os alunos ~l'tejam aquartelados
na escola a tal fim destinada o sujeitos a um regimo militar que lhes incuta
hábitos do disciplina e crie entre õles os laços oolectives
quo dilo coesão aos oxércitos ;
Conaiuorundo,
finalmente, ser preciso, para um efleaz
funeiouameuto
da escola que se destine à preparação
de
oficiais milicianos,
dotá-la com pessoal idóneo, devidamente retribuído,
o com os indispensáveis
meios materiais, sem os quais a instruçilo SOL ia inevitàvelmente
deficiente;
Em execução do disposto no n, o 4.° da ba se 20. a
constante do decreto n." 1l:85ô, de {} de Julho de 1926,
que reorzanlzou
o exército metropolitano,
o em conformidade c~m o exposto no relatório justificativo do mesmo
decreto
n, ° 11:856 o com o disposto no § 4.° do artigo 1.0 do decreto n." 13:851, do 29 de Junho do corrente ano i
Usando da faculdade que me confere o n.O 2.° do .0.»tigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
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1926. sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar. para valer como lei, a seguinte
organização da Escola de Oficiais Milicianos :
1- Do objectivo da Escola e cursos que nela funcionam
Artigo 1.D É criada, para funcionar com carácter permanonte, a Escola de Oficiais Milicianos, a qual é destinada a ministrar aos militares a que se referem os artigos 7.0 e 8.0 dêste decreto a preparação militar indispensável para a promoção a alferes milicianos das armas de infantaria, artilharia, cavalaria e engenharia (pioneiros) e do serviço de administração militar.
Art. 2.° Os oficiais provenientes da Escola de Oficiais
Milicianos destinam-se, essencialmente, ao serviço do
exército na guerra, constituindo, juntamente com os ofíeiais das outras origens que a lei estabelecer, o complemento necessário do quadro permanente de oficiais em
caso de mobilização (geral ou parcial).
§ 1.0 As classes e postos, as funções, deveres e direitos e as situações militares e bem assim as condições de
promoção dos oficiais milicianos serão consignados em
diploma especial sob a designação de Estatuto dos Oficiais Milicianos.
§ 2.° Os oficiais milicianos SÓ terão promoção até O
pôsto de capitão, inclusive, e desde quI' satisfaçam às condições que forem fixadas no diploma a que se refere o
parágrafo anterior.
Art. 3.0 A Escola de Oficiais Milicianos ficará directamente subordinada ao estado maior do exército (5.& ReI partição,
3.& Direcção Geral do Ministério da Guerra).
Art. 4.° Na Escola de Oficiais Milicianos funcionarão
os seguintes cursos:
Infantaria.
Artilharia.
Cavalaria.
EngE'nharia (pioneiros).
Admluistração militar.
Art. 5.' Haverá. anualmente duas épocas de instrução,
tendo cada uma a duração de cinco meses e oorrespondendó às duas encorporações de recrutas das vArias armas e serviços, prescritas no § 1.0 do artigo 1.0 do deereto n." 13:851, de 29 de Junho úhimo.

Art.
derá:
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6.0 A Escola

de Oficiais

Milicianos

compreen-

O comando da Escola.
Os oficiais instrutores.
O corpo de cadetes.
O destacamento
escolar.

11- Do recrutamento
Art.

7.0 Será obrigatória

dos alunos

a freqüência

da Escola:

1.o Para

os recrutas que, possuindo o 7.0 ano dos liceus, habilitações
equÍ\Talt1ntes ou outras superiores,
se0
0
jam ou possam SOl' classificados
nos 7.°, 8. o 9. grupos a que se refere o artigo 4.0 do decreto n.? 12:991,
de 28 do Dezembro do 1926;
2.0 Para os mancebos que, tendo gozado de adiamento
de serviço militar, nos termos do n." 12.0 da base 17.&
constante
do artigo 1.0 do decreto n.? 11:856, do 5 de
Julho de 1926, terminem o adiamento referido.
§ único. Exceptuam-se
do disposto no presento artigo
os mancebos
qUll se tenham habilitado
com os cursos
de medicina, farmácia, dentista ou de medicina veterinâria, os quais serão dostiuados :
A Escola do Serviço de Saúde Militar: os médicos,
farmacêuticos
o dentistas,
onde freqüt'lltarão
os cursos
corrrspondcntos
do oficiais médicos, furmacõuticos e dentistas milicianos;
A Escola do Serviço V ctorinário Militar: os médicos
veterinários,
que nela frrqüentMl'l.o o curso do oficial vetorinário miliciano.
Art. 8.0 Poderá SOl' pcrmitidu. a frrqüt>ncia da Escola
de Oficiais Milicianos pelo Miuistro da Guerra,
sob informacão
do cheto do osta()o maior do exórcito, dentro
das conveniências
da mouilizaçn.o, aos seguintes
míli-

taros :
1.o Aos primeiros sargrntos cadetes proveniontos d~
Cológio Militar quo não tenham treqüentado
a Escola
Militar ou a autiga Escola do Guerra, o que declarem
desi: tir do direito à continuação nos quadros permanentes do exército j
2.0 Às praças que tondo estado matriculadas
na. Escola Militar ou na antiga Escola do Guerra, e não tendo
terminado
os respectivos
cursos, declarem
dosistir do
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direito à continuação
nos quadros permanentes
do exército, cuso a õlcs pertençam;
3.° A quaisquer outras praças dos quadros permanentes do exército que, posteriormente
a terem sido dadas
prontas da instrução de recrutas,
tenham adquirido
habilitações
que as classifiquem
no 7.°, 8.0 ou \lo ° grupos
do artigo 4.0 do decreto 0.° 12:991, de 2H de Dezembro
de 19:JG, desde que declarem desistir do direito à continuação, uos referidos quadros;
4, o As praças de qualq uer graduação
ou indivíduos
da classe civil que possuam a carta de pilõto-aviador
civil, devendo desistir do direito à continuação
nos quadros permanentes
do exército, se forem militares e a êles
pertencerem,
e SOl' inspeccionados
antes do alistamento
no cor~o do cadetes, se forem civis;
5.° As praças licenciadas do exército activo que, posteriormente ao seu liccnciamonto. tenham adquirido habilítaçõ s que as claseiflquom no 7.°, 8.0 ou U.o grupos do
artig-o 4.° do decreto n.? 12:991, do 28 de Dezembro de
19:J6; .
O. o As praças licenciadas ou da reserva activ a que p68suam habilitações que as classifiquem no 7. o, B. ° ou 9. o grupos do artigo 4.0 do decreto n," 12:991 e quI' tenham iniciado a freqüência
das escolas preparatórias
de oficiais
milicianos que funcionaram
durante o estado de guerra.
§ 1.0 Nenhuma das pra~a.s a que so refere o presente artigo deverá ter idade superior a 28 anos, à data
do inicio da freqüêncía da Escola do Oficiais Miliciauoe;
exceptuando
aquelas do quo trata o n.? 6,0, cuja idade má.
xima de admissão na Escola não devorá ex '{'d!'r 30 UDOS.
§ 2.° Não será permitida a admissão à fn-qüêneia dos
cursos da Escola de Oficiais Milicianos das praças a que
se ui) 1'0 e n. o 2.° quando os motivos que determinaram
O não torem terminado
os cursos da Escola Militar, ou
da autizu Escola de Guerra, sejam contrários ao brio e à
honra militares, c portanto do natureza a impedir a. promoção das roferidas praças a oficiais .
• Art. 9.° Os recrutas nas condições do artigo 7.° dãste
deereto s('rAa mandados apresentar na Escola do Oficlals
Milict1;nos até dez dias depois de terminada a encerporação de recrutas
a que pertençam ou pela qual t nham
declarado optar, nos termos do disposto no § 6.° do artigo 1.0 do decreto n. o 13:851. de 29 do J unho último,
sendo doclarados
soldados cadetes e tra.n f~ridos para o
corpo de cadetes a que se refere o artigo 24.0

1.' Série
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§ 1.0 Os presidentes
das juntas
de recrutamento
deverão no acto da inspecção inquirir dos mancebos apurados para o serviço activo se têm o 7,° Imo dos liceus
ou habilitações
oquivalentes ou superiores O prevoní-Ios
da conveniência
de aprosoutarcm,
até quarenta. o cinco
dias antes da oncorpornção
de recrutas
a que são destinados, o para efeitos de froqüêucia da Escola do Oficiais
Milicianos, os documentos eomprovativos das suas habilitações literárias,
os quais lhe s serão exigidos pelos comandantes
das rnforidas unidados, o ainda de que podorão fazer uso do disposto no § G, ° do artigo LOdo decreto n." 13:851, do 29 de Junho último.
§ 2,0 Quando no acto da encorpora<:fio algum recruta
declare possuir o 7,0 ano dos liceus ou habilitações equivalentes ou auperiores, mas não possa apresentar documento
comprovativo,
15(11' lho há,
independentemente
dessa apresentação,
conforida guia para a Escola do Oficiais
Uilicianos
e sem demora devorá ser pedida informação
a êSS0 respeito ao director ou reitor do estabelecimento
de instrução em quo essas habilitações touham sido obtidas, devendo porém, caso se verifique ter o mesmo 1'0·
cruta prestado
falsas dl'clarnçõt\R, ser 010 punido disciplinarmente
pelo respectivo
comandanto
dC1 região ou
governador militar c inncmni7.ar a Fuzonda Nacional da
dos p. 'sa feita com o. transport0s.
Art, lO," Os militares que tonham sido autorizados,
nos termos do artigo 8,° dõsto docre:o, a freqüentar
a
E cola de Oficiais Milicianos sorão mandados
apresoutar nela dentro dos primeiros cinco dias do período de
in: trüção que pref<'l'irL'm ou for .iulga(lo mais conveniouto
pelo chofe do t\~tado maior do oxórcito, ouvido o comaudan e da Escola,
0
§ único, As praças de que trata o artigo 8. , caso não
ajam cadete , sorr o. c 1 sl'guida à sua apresentação
na
Escola, doclarudus
aderes, dentro do rospectivo pôsto,
e todas elas serão tmnsforidas
para o corpo de cadotos
a quo so rofero o artigo ~4,o
UI - Dos alunos
Art. 11.0 A distribuição
pelos Yários cursos da Escola. sorá ind\lpf'ndl'nto
da anuas
011 serviços
a que
o alunos pt rtoucereru antos de nela so apresentarem
o
~hedf'c('rá. às seguintl's regras:
a) Sor11.o destinados aos cursos de ongenharia \l.Uica-

1322

ORDEM DO EXERCITO

N.o 11

V Série

mente os alunos que já possuam diploma do curso de
sngonharia pelo Instituto Superior Técnico, pela Faculdade Técnica da Universidade do Põrto ou por qualquer
outra escola superior do País ou por escolas similares
estrangeiras,
cujos cursos sejam oficialmente equiparados aos de engenharia daquele Instituto e Faculdade;
b) Serão destinados aos cursos de artilharia os alunos que possuam habilitações iguais ou superiores aos
preparatórios exigidos para a matricula no curso de artilharia da Escola Militar ou diploma por qualquer escola de ensino técnico superior do Pais ou equivalente
do estrangeiro, do engenheiro químico-industrial, mecânico ou electrotécnico ou do licenciatura em matemática
ou sciêucias físico-químicas em qualquer das Fnculdades
de Sciências das Universidades do Pais ou similares estrangeiras;
c) A distributção
pelas armas de artilharia e engonharia dos recrutas que possuam habilitações que permitam
a sua inclusão em qualquer UU!! alíneas anteriores sorá
feita na Escola, dentro do número fixado pelo estado
maior do exército, om harmonia com as necessidades de
mobilização do oxército ;
d) A distributção
pelos cursos de infantaria, cavalaria e administração militar far-se há também na Escola,
dentro do número fixado [>010 estado maior (h) exército,
em harmonia com as necessidndes de mobilizll~ào do
exército e com as hubilitações
literárias
e scientíflccs
dos alunos, preferindo para cuvnluria os alunos que já
tenham prática de equitação e para a udministrnção militar os que tenham ou estejam frvqücntando
qualquer
curso comercial ou o curso do agronomia.
§ único. Para os efeitos do disposto nas alíneas c) o â)
deste artigo o ostado maior do exército indicará uo comandante da Escola, até trinta dias antes da uher turu de
cada época do instrução,
a porceutagcm
dos alunos ao
destinar a cada um dos cursos a que 80 referem as mesmas nlíncas.

Art. 12.0 Os alunos admitidos na Escola que possuam'
a curta do pilôto-aviador civil POtlOl'1l0 freqüentar o
curso do qualquer das armas à Rua escolha, desde que
tenham as habilitações req ueridas, c, terminado õsse
curso o feito 'um c;;t{l~io na Escola Militar de Aviação,
serão promovidos a alferes milicianos da arma do aeronáutica. Igualmente terão passagE'lli à arma de aeronáutica os oficiais milicianos originúrios da Escola que, de-
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pois do licenciados,
se habilitem à sua custa com a referida carta do pílcto-evlador
civil.
Art. 13.0 Os alunos que não obtiverem aproveitamento
na primeira
época de instrução
que freqür-ntarem
na.
Escola sorão obrigados a repetir o respectivo curso na
época imediata;
se nesta ainda não conseguirem
aprovução nas provas de freqi.iência exigidas receberão
guia
de marcha para as unidades de origem, perdendo a qlla·
lidado de cadetes e ficando snjoitos às obrigações g'('ruis
das pruças da classe a que pertencerem,
incluindo a
escola de recrutas, se nuo forem considerados prontos
da instrução
de rpcrlltas,
e sem direito a gozarem
do
disposto no corpo do artigo 6.0 do decreto n. o 13:851,
de 29 de Junho último.
§ único. Quando os alunos a que so refere o presente
artigo tenham sido admitidos na Escola ao abrigo do
dlspusto no n. o 2.0 do artigo 7.0, serão obrigados
a
prestar dezóito meses do serviço ofectivo nas fileiras,
não incluindo o touipo da escola de recrutas,
se à data
da salda da E cola não forem consideradus prontos da
respectiva instrucão de r0crutas.
Art. li!. o Os alunos qU0, por motivo de doença ou
qualquer
outra eirr un~Wncia ('xtruol'din~ria. justificada,
Interromperem
a frcqüi'ncia. do rt'~p('(~t1\·o curso por
mais de quinze dia", soguidos ou interpolados,
serão
desde logo Iíccnciados.
continuando
porém ti pertencer
ao corpo de cadetes e devenuo freqüentur a. Escola na
época

imediata.

Art. 15.0 Os nluuos que. pt'la reincidência

no cometimonto de faltas disciplinares,
pela gmvidade
das faltas
cometidas,
por trn'U1 sitio cOUd0nados .em seutenças dos
tribunais
militares
ou por outros 1110t1\'OS, se não mostrem dizuos de tl<lCendl'r a oficiais milicianos serão abatidos I)(~O comandante
<ln Escola, cm qualquer altura
do rr ferido curso, ao ofl'ctivo do corpo do cadetes c
traus feridos para as ulli<la<!ps tIL' origorn, perdendo
a
qualidade de cadetes. e serão obl'iglulos 1\ sorvir 0fpctiyamrllte
nas fileirus os 1I1P~l'Sprccisus para completar
os dt'za~seto a qno se referI' o artigo 1." do dtlcr('to
n. o 1:3: 'r) 1, llo 2~) (le .J unho úJ timo, ou os dezóito a que
Sl' rpfl'l'l'
o § único do artigo Iil.o, tlllm casu e noutro
cOlltudos dl'ilde a data da salda da }<jscob, não podNHlo
gozar do disposto IlO corpo do artigo G.o do roforido do·
0
crl'to n.O 13:851 o retllwctivos §§ 1.0 e 2.
Art. 16.0 Os alunos qU(\, embora tenham bom compor-
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tamento militar e aprovoitamento
na aquisição dos conhecimentos
constantes
dos programas
dos rospoctivos
cureoa, não reúnam, ruauifestamonte,
no completarem
os
mesmos cursos, as qualidades de desembaraço,
aprumo,
energia e fõrça de carácter indispensáveis
para
exercício de comando de tropas receberão
guia. do marcha
pam as unidades de origem, perdendo a qualidade de
cadetes e ficando sujeitos às obrigações gerais das praças da classe a qUf' portonc0rem.
Att. 17.° Os alunos que obtenham aprovoitameuto
nos
respectivos
cursos, com excepção
dos abrangidos pelo
disposto no artigo 10.°, serão, findos os mesmos cursos,
promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos
da arma
ou serviço correspondente,
ficando obrigados a um estágio de um mês nas escolas práticas das rospectivas armas ou serviços e a freqüentar
os cursos a que se refere o artigo 18.° Aqueles que, no fim do estágio, obtenham boa informação
serão enviados
aos cursos eonstant-s do artigo 18.°; os que não obtenham boa informação serão licenciados o obrigados a novo estágio de
um mês com o curso imediato. Os aspirautos
a oficial
milicianos que pela segunda YCZ não obtenham boa informação no estágio não sorão promovidos
e permanecenão na escola prática da resp ctiva arma ou serviço,
com direito a metade alwna8 do sou vencimento normal,
até poderem repetir o estágio com o curso imediato, e
se ainda neste não obtiverem
boa informação
serão licenciados sem direito a promoção,
Art. 18,° Cada aspirante a oficial miliciano fará, a seguir. ao estágio na escola prática da respectiva arma ou
serviço, um dos seguintes CUl'tlOS ou estágios do especialidade. com a duração de sessenta dias :
1.o Infantaria:
cursos de metralhadoras
pesadas, engenhos de aeompanhamonto,
transmissões
e sapadores,
na Escola Prática de 1nfantaria.
2.0 Cavalaria:
cursos de motrulhadoras
posadas, transmissões e sapadores,
na Escola Prática de Cavalaria.

°

3.° Artilharia:
a) Para os que tiverem o corso do ongonuoiro
ou mecânico - estágio num dos estabelecimentos
do Ministério da Guerra à seguir designados:
Fábrica
Fábrica

de Equipamentos
de Cnrtuchame.

e Arroios.

químico
fabris
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Fúbrica de Pólvoras Químicas.
Fúbrica de Pólvoras Físicas (\ Artifícios.
Fábrica
de Material
de Artilharia,
Armamento
Viaturas.

o

b) Para os que tiverem o curso de ongenheiro olectro-técnico - estágio no grupo de especialistas ou no grupo
de defesa submarina
c!fI costa;
c) Para os não diplomados com o curso de engonheirocursos de transmissões
e sapadorcr na Escola Prática do
Artilharia
ou cstácio uns unidades de artilharia
pesadtl.
ou artilharia
do c~sta.

4.° Engenharia:
a) Sapadores do praça o mineiros - cstúgio nas companhias com ti. mesma desismacão o na Escola Prática do
I.'
o
~
Eugenuartu;
b) Pontoueiros - estágio no batalhão de pontonciros;
c) Telegr ifistas - curso de transmis ões na Escola de
Ligaç o o 'I'runsruissões;
d) Oaurinhos do ferro - estágio na Escola. Pr Mi a do
Engonharia
e no regimento de sapadores do eamiuhos de
ferro;
e) Automóveis-c-eatágio
no batalhão do automobilistas.
5.° Administruçl

o militar:

a) Serviço d • ubsistõncias - estágio na Manutenção
Militar;
b) Kl'n'ic;o de fardamentos
- ostátrio nas oficinas gorais de fa rdnruento e calçado.
o
Art. 19.° Tcrminndos
com boa iuformaçãc os cursos
ou éstúgios de specialidudes,
S(lrâO os ltspirantrs
a ofldai'
milicianos promovidos
a 81fL'roR milicianos o imodiatamonto licenciados.
§ 1.0 O~ cursos 011 (_\ tftgios fJ'oqüontados por cada aspirante
a oficial serão avt rbados IlOS respecth-os roglstos do matrícula.
§ 2.0 (h oficiais milicianos
engenharia
só serão
considerados
ospecializudos num dos ramos ou subdivisões
da arma diferente do do pioneiros ao atingirem
o posto
do capitão;
até li execução das provas para a promo~llo àqu le põsto serão considerados
CODlO pertencendo
ao ramo do pioneiros.

ao
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IV - Comando da Escola
Art. 20.0 O comando da Escola compreenderá:
O comando propriamente dito;
A secreturia ;
A biblioteca;
O conselho admiuistrativo ;
As salas de conferõncias, do demonstrações e mais
instalações necee-árias
ao onsino;
O primeiro grupo de depósitos, oficinas e parques
a cargo do oficial encarregado do material de
guerra;
O segundo grupo de depósitos, oficinas e parques,
a cargo do tesoureiro do conselho administrativo.
§ 1.0 O conselho administrativo será composto pelo
segundo comandante, como presidente, pelo comandante
do corpo de cadetes, como vogal relator, e pelo tosoureiro, oficial do serviço do admiuistrnçao
militar.
§ 2.° As receitas privativas da Escola de Oficiais Milicianos serão constituídas pelas seguintes verbas:
a) Pelas dotações quo anualmonte forem consignadas
à Escola no orçamento do Ministério da Guerra, sob as
rubricas de «Pessoal» e e Material e outras despesase ;
b) Pelas importâncias resultantes da aplicação, sobre
o fundo para a instrução de cada unidade nas diferentes
armas e serviços do exército, da porcentagem que fõr
fixada no regulamento para a gorõncia e aplicação de
fundos para a instrução;
c) Pelas importâncias obtidas nn própria Escola de
Oficiais Milicianos para o fundo para a instrução, noe
termos do regulamouto a quo se refere a alínea b), o
actualmente em vigor (decreto de 7 de Março de lH14);
d) Pelo produto da venda do quaisquer publicações
feitas pela Escola (conferência, exercício, otc.), e por
elas mano adas imprimir ou litografar, para divulgação
dos trabalhos realizados;
e) As receitas a que 80 referem
as alíneas b), c) o d)
constituirão refõrço à dotação orçamental «Material o
o outras dcepesas» da Escola do Oficiais Milicianos.
Art, 21.0 O pessoal permanente do comando da. Escola será o seguinte :
1 Comandante, oficial superior do corpo do estado
maior ou com os cursos de estado maior ou
de qualquer arma, habilitado com o respectivo
curso;
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1 Segundo comandante,
oficial superior
do qualquer arma habilitado
com o respectivo curso,
menos graduado ou mais moderno em põsto do
que o comandante
da Escola;
1 Ajudante,
capitão ou subalterno de qualquer arma
com o respectivo curso;
1 Módico, capitão ou subalterno módico do quadro
pl'rmanonto,
ou na sua falta um miliciano contratado para o efeito;
1 Tesoureiro
do conselho administrativo,
capitão ou
subalterno
do serviço de administração
militar;
1 Oficial encarregado
do material de guerra e de
aquartelamento,
capitão ou subalterno
do quadro auxiliar do artilharia.
O número do surgontos amanucnses e rlactil6grafos,
de prefl'rência
do secretariado
militl1r, que fõr
julgado n('ces~ál'io e fixado superiormente.

§ único. O comandante
o segundo comandante terão
respectivaIliente
atribuíções o eomprtência
disciplinar de
comandante
e segundo eomuudante de regimento.
V - Dos instrutores
Art. 22.0 Os instrulores
da Escola, em número variável consoante as oxigências da instrução do cada curso
ou especialidade
de ensino, serão majores ou capitães
com o curso do estado maior ou de qualquer arma com
o rospectiyo curso.
Art. 23.0 Os instrutores
serão propostos anualmente
ao chefe do ostado maior do oxórcitc pelo comandante da
Escola. Nenhum dos instrutores
poderá servir na Escola
por mais de cinco anos.
§ único. Haverá para coadjnvar cada instrutor
instrutores adjuntos no número que fór ne~cssário, conforme
a freqüõncia dos varjos curso:.;, os quals drwerão SOl' capitães ou tenent('s com o curso da respectiva arma mais
modernos, quando em igualdado de pósto, do q ue o instrutor, e propostos ao chefe do estado maior do exército
pelo comandante
da Escola.

VI - Do corpo de cadetes
Art. 2..!'o O corpo de cadetes será a unidade coustitnída pelos alunos da Escola e fraccionar-se
há, sempre
que o número de alunos o permita, em tantos pelotões
quantos os cursos.
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§ único. O corpo de cadetes disporá para o seu serviço privativo do uma secretaria e das dependências
precisas para instalação e instrução,
etc., dos alunos.
Art. 25.0 O comandante
do corpo de cadetes será um
capitão
do qualquer
arma habilitado com o respectivo
curso e terá sob as suas ordens o número de subalternos das várias armas e do serviço de administrnção
militar, habilitados
com respectivo
curso, preciso para o
enquadrarnt'nto
do efectivo dos alunos.
Art. 26.0 O comandante
do corpo de cadetes terá, em
relação ao pessoal dêste corpo, ntriburções e competêncio. disciplinar
do comandante
do batalhão ou grupo do
batarias
ou de esquadrões
encorporados,
o os comandantes dos vários pelotões do corpo atribuíções e competência disciplinar de comandante
de companhia, bataria ou esquadrão
encorporados.
Art. 27.0 O comandante
do corpo de cadetes terá fi
seu cargo a superintendência
na escrituração
da matricula e registo de alteração
dos alunos e no seu aloja- •
mente e administração
(alimenta<;ão, fardamento e 'Vencimento, etc.) e será o responsável
directo para com o comandante da Escola pela sua disciplina o educação militar.
g a êle e aos restantes oficiais do corpo que mais espeeíalmeute cabe incutir aos alunos hábitos de obediência
às leis e regulamentos
militares, respeito aos superiores
e Iealdade para com os camaradas,
exaltar lhes os seutímentos de honra o do brio que devem ser seu timbre e
despertar-lhes
o orgulho da missão de comando em tempo
de guerra a que são destinados.
VII - Destacamento escolar
Art. 28.0 As praças necessárias
para satisfuzer às diversus exlgencias
do serviço interno o de ins trnção da
Escola constituirão
uma formação convouientemonte
comandada e enquadrada,
intitulada Destacamento
escolar.
Art. ~9.0 O efectivo do destacamento,
que compreenderá praces de todas as armas o serviços correspondeutos aos cursos q no na Escola funcionarem,
será fixado
pelo ~linistério
da Guerra,
variando com as necessidades da instrução e do serviço. O seu núcleo pormauente
será, em princípio, constituído por um pslotão de infantariu, um pelotão do cavalaria,
com os respeeth'os
sillí·
pedes, o uma divisão do artilharia
ligeira, com o compotente material e gado.
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Art. 30.0 O destacamento
terá 11m comandante
permanente, capitão de qualquer arma, e um subalterno
do
cada uma das armas rospectívas
Il que pertencem
os pelotões ou divisão que devem comandar.
Art. 31.0 Pertencerão
ao destacamento,
para efeitos de
escrituração
de matrícula
e registos de alteracões, alojamento o administração,
todas as praças da Escola, de
qualquer graduação,
quo não sejain alunos, fluer prestem serviço no comando da Escola, no corpo de cadetes
ou no proprio destacanlf'uto.
Art. 32.0 O comandante do destacamento terá atribuíções e competência
disciplinar
do comandante de batalhão ou grupo ele batnrias ou esquadrões encorporados,

VIII -- Da instrução
Art. 33.0 O comandanto
da Escola. será o primeiro
responsável
pela pr(lparnção
militar nela ministrada,
competindo-lho
orientar,
coordenar,
impulsionar
o inspcccionar toda a instrução.
Art. 34.0 Na direcção da instrução .será o comandante
da Escola assistido relo eousr-lho do ínstrutores, o qual
será por êle presidido;
do referido consolho farão parto
o segundo comandante,
o comandante do corpo de cadetes, os instrutores
e o njlltlanto da Escola, que será o seeretário. O conselho terá voto consultivo e reünirá sempro flue o comandante julgue convoBiento convocá-lo.
Art. 35.0 Cada época de instrução será dividida em
dois períodos, o primeiro C0111 a duração de três meses e
o segundo com a de dois.
Art. 36.0 A instrução ministrada
na Escola versará
sõbre as seguintes matérias:
1.a Geografia militar do Portugal e colónias (ideas gerais) ;
2." Organização
do exército do campanha;
omprêgo e
ligação das armas em marcha,
estacionamento
o combato; informações;
o oxórcito om tempo de pae e a mobilização;
operações nas colónias; guerra química (LO o
2.° períodos);
3.3 Leitura de cartas, levantamentos
expeditos
e à
vista; observação,
t1m;enho militar (esboços e panorãmi-:
cas), oril'nta(!10 e avaliação do dlstãncías ;
4. a Organização
do terreno e comunicações militares
(de relação o de transporto)
(1.0 c 2.° períodos);
5. a Armas portáteis,
metralhadoras
pesadas, engenhos
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de acompanhamento
(material
o tiro) (1.0 o 2.° perío
dos) ;
6.a Armamento,
material
e tiro de artilharia ligeira
(1.0 e 2 o períodos);
7. a Arreios,
viaturas,
material
de bivaque, equipamentos individuais
e roginientais,
modo do aparelhar
o
gado e de carregar as viaturas, condução de viaturas;
8." 'I'ática e serviço de cam pnnha da infantaria;
9. a Tática O serviço do campanha da artilharia j
10.a 'I'ática e serviço do campanha da cavalaria j
11.& 'I'ática e serviço de campanha de pioneiros j
] 2.11.Serviço de campanha
da administrnção
militar;
1H.a IIigiene j
14.11. Gimnástica, osgrimu, velocipcdiu e desportos j
lf).11. Equitação e hipologia.
§ único. A instrução a ministrar
em cada curso o a
distributção e agrupamento
das matérias a que se refere
o artigo anterior constarão de planos do curso fi elaborar pelo comandante
da Escola e submetidos ao chefe do
estado maior do exército j dentro dr cada um dõles
o desenvolvimento
detalhado
da instrução
constará de
programas
do curso que, para, cada época de instrução,
o comandante da Escola deverá, com a antecedência
pelo
monos de quinze dias, submeter à aprovação do chefe do
estado maior do exército.
Art. 37.0 A parte dos planos o programas
de curso
correspondendo
ao primeiro período de cada época deverá ser elaborada de maneira a compreender quanto posstvel toda a instrução geral e a elementar de especialistas
das escolas de recrutas
da arma ou serviço fi que os
alunos se destinem. Esta parte da instrucão
estará ospocialmente
fi cargo
dos oficiais do corpo do cadetes.
'I'o.los os alunos rcceborão assim instrução prútica sobre
al mamonto portátil e tiro respectivo.
§ 1.0 Quando cm qualquer curso haja alunos nas condições aos n.os 1.0 e 2.0 do artigo 8.0 dêsto decreto, ou
condições
semelhantes,
serão empregados
nesta parto
da instrução como monitores.
§ 2.0 Os alunos a quem seja aplicado o disposto nos
artigos 13.0 (última parte), 15.0 o 16.0 dêsto decreto, que
tonham tido aproveitamento
desta parto da instrução
deverão ser considerados
prontos
da Instrução
de recrutas.
Art. 38.0 O comandante
da Escola doverá providonciar para que os programas
adoptados sejam rigorosa-
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mente cumpridos e para que o ensino progrida harmónica
ó paralelamente
em todas as matérias do mesmo curso,
de modo a imprimir
f1 instrução
a indispensável
unidade.
Art. 39. o A instrução dos ai unos deverá ter um carácter essencialmente
prático e objoctivo. Os conhecimentos
teóricos indispensáveis
serão expostos pelos instrutores
em conferencias,
as quais deverão ser, sempre que seja
possívol, acompanhadas
da apresentnção
do casos concretos o seguidas do trabalhos
de aplicação.
.
Art, 40.0 Sondo os alunos destinados ao serviço do
exército na guerra, os instrutores
deverão ter constantemente em vista quo toda a instrução deve tender pal'lt
o seu emprego
na guerra e que nesta tudo tem como
fim o combato, seu meio supremo o decisivo.
Art. 41.0 Os instrutores
deverão ter igualmente sempro presento
a acção educativa que lhes compete e que
todos silo obrigados a concorrer
para desenvolver
nos
alunos a confiança em si próprios,
o gosto da actividade, da iniciativa
e das responsabilidades,
o dosprêzo
do perigo e um solícito interesse por aqueles que devam
comandar.
É pelo culto das fõrças morais o do patriotismo, base
do todas as virtudes militares,
que os alunos adquirirão
a têmpera necessária para, quando fôr preciso, levarem,
como lhes cumpre, o cumprimento
do dever até os últimos extremos.
Art. 42.0 Os meios de instrução
principalmente
empregados na Escola sorão :
Exercícios físicos;
Trabalhos
práticos
ou de aplicação
em sala e no
campo, cm grupos ou individuais;
Prática, nos parques e no campo, do emprego do material da sua arma ou serviço;
Prática do tiro com o armamento portátil do exército
e o privativo
tIa rospoctiva arma ou serviço ;
Projecções cinematográficas;
Visitas de estudo, domonstrncõos.
etc.

§ único. Os tmbalhos práticos de serviço do campa
nba o especialmente
do combato compreenderão:
Trabalhos
Exercícios
Exercícios

individuais;
do quadros om sala e no terreno;
com tropas.
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Art. 43.0 Haverá durante cada época provas periódícas do freqüõncia pa;ra, se poder avaliar com rigor doaproveitamento dos alunos.
Art. 44.0 Independentemente
do aproveitamento nas
outras matérias nenhum aluno póderá, no fim de cada
época, ser considorado com aproveitamento som que demonstre um conhecimento perfeito e minucioso do armamonto e outros meios tócnicos adoptados pela sua
arma ou serviço o sem que se encontre tam exercitado
no seu emprego que não tenha nõlo a menor hesitação.
Art. 45.0 Poderão realizar-se na Escola, fora dos respectivos programas, eonferõncias por oficiais a ela estranhos quo se tenham especializado em quaisquer assuntos cujo conhecimento possa contribuir para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento da instrução dos alunos,
atendeiído-se poróm ao disposto no artigo 39.0 deste decreto,
Art. 46.0 Medinnte requisição dirigida ao estado maior
do exército, deverão ser dndns à Escola todas as facilidados pura quo possam sor postas à disposíçrto dos instrutores, cm tempo útil, as tropas c meios materiais indispensáveis
para a eficiência da instrução, OX01'C[eio
com tropas o demonstrações, bem como para a realização das visitas de estudo a quartéis e estabelecimento ..
militares o ti. campos de batalha.
Art. 47.0 No fim de cada época de instrução o comandante da Escola remeterá ao estado maior do exército um
relatório
sucinto sõbre a instrução ministrada, acompanhado do mapas da freqüência e outros elementos olucidativos e das propostas quo êle entenda dever apresentar, em resultado da experiência, pal'l1 o aperfoiçcamento
dos mótodos de ensino e para um mais eficaz funcionamento da Escola.
IX - Dísposições transitórias

e outras diversas

Art. 48.0 As praças que se encontrem licenciadas ao
abrigo da lei n." 1:466, do 18 de Agosto de 1923, são
obrigadas à freqüõncia da Escola, podendo porém ser
dispensadas da part€\ da instrução do primeiro período
da época que freqüentarem a que se referem os artigos 35.0 e 37.0 dêste decreto.
Art. 49.0 As nomeações de oficiais e sargentos para
o serviço nu Escola deverão ser feitaa mediante proposta do comandante da Escola. O serviço nela pres-
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tado s rá considerado, para todos os efeitos, serviço regim ntnl.
As épocas de instrução serão contadas aos instrutores
como os olas d recrutas para efeitos de promoção.
Art. 50.0 Os oficiais do corpo de cadetes serão, para
todos os efeitos, equiparados
aos oficiais instrutores.
Art. 51.0 Os oficiais c pra<:as om 8e1'\'"i<:0na Escola
do Oficiais Miliciano
serão abonados de todos os vencimentos normais que perceb riam se estivessem arregimentados
ou no desempenho
do serviço do quadro a
que pertencem,
com exclusão da gl'atificação de gnurniçll.o.
A todo o possoal da Escola sorú abonads un a gratíficação escolur nos termos em que rOl' legislado sÔ'bre 0
asearrto para as dif rentes escolas pTbpriamonto
tares.
Art. 52.0 Os alunos da Escola de Oficiais Milicianos
serão
abonados
dr vencíra atos correspondentC's
110
pôsto q ce possuírem,
comÓ!lO estivosseru arregimontado , com
.·C0pÇ-110 tln g1'atifica~ito do guarnlção
(J de
alimentação
o alojamonro JX>r conta do Estado.
Art. r>3.o So as com·eniCncia.s d-o s<1rvrr;o uéonseiherem, pod rá ser t'stt\bolccida na Escola uma CIlwrmaria
para tratamento
dos alunos doentes cujo estado nl'lio
exija demorada hospituliza~ão.
I
Art. 54.0 O COI'pO de cadetes e o destacamento
escolar terão urrecndações
privativas para guarda dos artigos à sua responsabilidade.
Art. 55.0 Além dos amanuenses
a; que se refere o artigo 21.0 dêsto decreto, huyerá. na Escola um primeiro
sargento de cnvulariu ou artilharia para responder pelo
destacamento
o o número de p1'a~as graduadas
estritamente indispensãvel para o servi o do corpo de cadetes,
do destacamento
e outras dopendêneiua cseolareS'.
Art. 56." Os alunes da Eticola uS'-'\rilb UOiÍOtll1O ospecial que po. sn ser utilizado q uando forem promovidos
a
aspirantes a oficiais e recebl'rRo, C(Mndo se Rlistarem. no
torpo de cadetes, uma indemnidado pnrlli fárdnmento.
§ único. Os alunos a qnem fOr ft.p'Hc&doó dis-p sto no
n.or 13.0 (última parte), 15.0' (j 16.- dMto det'l"oto 8<l11l0
debit&oo-s na impQ:rtãncia da indemnid~do para fardámento quo tenham retebido.
Art. 57.0 A E!teoola de- Ofici is MilicianoS' iugUtlAr-se
lu1 3.. tempo e tm1 eondj~Õ'el8 de os SooS eur~os p~dor~
funcionar
a partir d Abril d()' 1928. r (f primóiro àno

mm-

,
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do seu funcionamento ~a Escola regular-se há por instruções provisórias para o serviço interno elaboradas
pelo comandante e pelos planos de curso e respectivos
programas de instrução que o comandante da Escola
submeterá ao chefe do estado maior do exército para o
efeito.
No fim dêsse ano o comandante deverá submeter ao
chefe do estado maior do exército um projecto de regulamento da Escola no qual se devem ter em consideração os ensinamentos da experiência e a média provável
de freqüõncia de alunos que se tenha verificado.
Art, 58.0 Fica revogada a legislação em contrário,
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente tomo nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e corror. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 25 de Outubro de 19:n. - ANTÓ~JO
ÓsCAR DE FRAGOSO
CARMONA José Vicente de FreitasManuel Rodrigues -Júnior=s João José Sinel de GordesAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Aqnelo Portela - António Maria de Bettencourt Rodrtquee - ArtU1'
Ivens F erras - Jol1o Belo - José Alfredo Mendes de Uagalhàes - Felisberto Alces Pedrosa,

liui8lério da Guerra- 3 a Direcção Gml- L' Rrparliçio
Decreto no· 14:486
Considerando que a redacção do artigo 3,° da lei
n.? 6:!6, de 23 de Junho, é imprecisa e vaga quanto ao
modo ele levar à prática a parte relativa à contagem de
tempo de serviço do campanha quando se trate da execução de um serviço aéreo determinado superiormente;
Atendendo a que também o artigo 7,0 da mesma lei
eonsiderou ünicsmente como serviço aéreo executado por
ordem superior, para. efeitos dos artigos 3,0, 4.0, 5.0 e
6,°, o tempo destinado à sua aprendizagem, esquecendo
O serviço prestado pelos respectivos oficiais instrutores;
Tendo em consideração os constantes perigos a quo
sempre está sujeito o pessoal navegante da aeronáutica
militar, especialmente o executado no inicio do estabele-
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cimento da. aviação em Portugal, em que os aparelhos
eram mais imperfeitos ou de menor resistêncía :
Atendendo a que os artigos 5.0 e 9.0 da l~i' n. o 940
de 13 do Fevereiro do 1920, em vigor, determinam qu~
ao referido pessoal navegunte se conto para. todos os
efeitos como do campanha todo o tempo de permanência
no mesmo serviço, mas somente a partir de 1 de Maio
de 1919;
Considorando que não é justo nem equitativo que aos
militares inscritos na. aeronáutica militar anteriormente
à vigência. desta última lei se concedam regalias mais
restritas;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
19:!6, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar que a todos os oficiais que fizeram parte do serviço de aviação militar anterior ou posteriormente à vigência da lei n.? 626, de 23 de Junho
de 1926, lhes s~ja extensivo gozarem de todas as vantagens consignadas no artigo 5.0 da lei n. o 940, do 13
do Fevereiro de 1920. mas som direito a qualquer abono
de vencimentos anteriores à promulgação das mesmas
leis.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 27 de Outubro de 1927.-ANTONIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONA.Abilio .Augusto Valdêe de Passos e Sousa.

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Deoreto

n.' 14522

Não havendo no orçamento do Ministério da Guerra
para o ano económico de 1927-1928 verba alguma por
onde possam sor pagos os subsldios do võo e gratificações do brecet que competem aos oficiais da arma de aeronáutica que terminaram os resppctivos ursos e aos
que vão ser admitidos a um nO\'O curso;
Sendo necessário ocorrer ao pagamento dêsses subsídios o gratificações a que aqueles oficiais têm direito pela.
legislação em vígor ;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de

1.336
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11126, sob proposta. doa liinistl'oS do todas as RepartiÇ15(ls:
Hei por bem decretar,
para valor como loi, o seguinte:
Artigo 1.0 E aberto no Ministório das Finanças,
n fa1'01' do ?tfiuÍ'st6rio da Guerra, um crédito
especial da
quantia de 766.500/$, importância
esta que será desde já
inscrita
no artigo 17.° do capítulo 4.0 da desposa ordinária do orçamento do Ministério d,1l. Guerra pura o ano
económico de 1927-19:!8, sob fi seguinto opígruíc : eSubsídio do vOo e gratificação
de breoet aos oficiais da arma
de aeronáutica
que terminaram
os respectivos cursos e
aos que vão SOl' admitidos fi um novo cursos ,
Art. 2,1) É anulade M eapítulo 4." da despesa ordinária do referido orçamento, artigo 19.°, «Propriedades
e
obras militares
dependentes
da Direcção da Arma. de
ÀeronAuticu»,
li. quantia
dó 766.50U($.
"
Art. 3.' :f:sto decreto com fõrça de lei entra imediatamonto cm vigor o revoga toda a. legislação em contrário.
Detormiua-se
portanto & todas as autoridadoe
a. quem
o conhecimento
e execução do presento decreto com fôrça
do lei pertencer o cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nõle se contém.
Os )lioistros
de todas as Hop~l'ti<:15es o façam imprimir, publicar o c rrer. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 20 (lo Setembro de 19:n. -ANTÓNIO ÓsCAR OE FRAG080
OARUONA - José VtMntlJ de FI'eitasManuel Rodrigues Júnior
João José Sinel de COI·de.~Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Agnelo Por-,
tela - António ..Varia de Bettencourt Iiodriquee - Artur
lvens Ferraz - João Belo - José Alfl'edo ..Vendes de Magalhães - Felisberto Alves Pedrosa.

Decreto

n.· 14:523

Com fundamento no artigo 11.° o seus parágrafos
do
decrete
com fôrça do lei n.? b:519, de 8 de Maio de

1919:
Usando iila faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n. o 12:740, de 2G do Novembro
de
1926, sob proposta dos Ministros do todas as Reparti-

~ôos:
Hei por bem decretar,
cuinto:
Artigo 1.0 É transferida

para

valor

do capítulo

como lei,

o se-

38.0 da desposa
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extraordinária
para o ano
extraordinária

do orçamento
do Ministério
ela Guerra.
económico do 192G-19:37, para a despesa
do orçamento
do mesmo Ministério para
19:!7-19~8, a quantia de 9:954:.69·4,677, importância
do
saldo existente na verba «Para aquisição de terrenos e
edifícios para. serviço
militares, obras urgentes e reparações importantes
em quartt\i.s e edifícios militares»,
devendo esta importância,
sob esta mosma rubrica, constituir o capítulo 27.° no segundo daqueles orçamentos.
Art. 2." Pica revogadu a \('giRlaçào em contrário.
Determina-so
portanto a todas as autoridades fi quem
o conhecimento o execução do presente dOC1'Dto com fôrça
de lei pertencer
o compram e façam cumprir o guardar
tam inteiramente
como uêle so coutém.
Os lliuistl'os
do todas na R p:Jrti<.:õcs o f.acam imprimir. publicar e correr. Dado DOS Pil<;OS do Governo da
Ropúbl.ca, cm 28 do Outubro do 1927. - ANTÓ,'lO
Ós,
('AlnlO,'A
- José Vicente de Freüae-:«
Manuel Rodrtquee Jú ntor - João José Siuel de CordesAbílio Auqusto Valdê» de PaS801J e Sousa - Agnelo PorCAR DE FRAGOSO

tela - António
Iuens Ferraz

fjalhaes -

.Maria de lJetten('ourt

Iiodriques -

.Artw'

João Brio - José .i.l1fl'edo ~lJendes de
Felisberto Alves Pedrosa.

.Ma-

Deoreto n.· 14:524
Tornaudo-so
necossário ocorror ao pagamento dos deuinda existentes
ualaumas
únidudcs e dopondêneias militares,
r(,Hpeitant('~ ao ano económico do 1V261027, bem como lcguliznr documont08 que são pagoi:l nas
ilhas som autorizacão
próvia (1 para. os quais já 11110há
cabimento nas respectivas
verbas orçamentais
do mesmo
ano económico:
Havendo disponibilidades
noutras verbas que, por disponsúvois,
podem ir rúfor<;ar a8 deficiôncias
das prim<>irasj
Usando da faculdado que me confere' o n.O 2.° do artigo 2.° do decI'eto li.O 12.740, do 2ü de Novembro
de
19_6, sob prop08ta
dOi:l 1I1inistros de todas
as R0parti-

jicits

ÇÕ(~S :

Hei por bem decretarJ
para valer como lei, o seguinte:
Arti(ro 1.0 São transferidas
dontro do orçamento do
Minist&.io da Guerra,
para o ano económico de 19261927, as importâncias constantes do mapa que vai junto
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ao presente decreto com fõrçn de lei e que dêle faz parte
integrante.
Art. 2.0 :Êste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga toda a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades li. quem
o conhecimento o execução do presente decreto com íôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar, e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 28 de Outubro de 19:H. - ANTÓNlO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA - José Vicente de FreitasManuel Rodrigues Júnior - João José Stnel de CordesAbilto Augusto Valdês de Passos e Sousa - Agnelo P01'tela -- António AIU1,iade Bettencourt Rodrigues - Artur
Ioens Ferraz - João Belo - José Alfredo Jlendes de 2l-Iagalhães - Felisberto Ahes Pedrosa.
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Mapa das transferências a que se refere o decreto com fôrça de lei,
desta data, e que dêle faz parte Integrante

,.
'3

....

o

~

o

's...

..
o

o

Transferências

ImportAnol".

SOlido da. antorlzaç~e.

1.0

9.0
15.0
19.0

1.°

19.0 Escola Central de Sargentos

Médicos e dentistas civis contratados
Serviço de Torpedos Fixos .. '.
.
Escola Preparatória e Central de Oficiais

•

Despesa extraordinária

Despesa ordinária
1.0

Importância

~
o

-------------------------1------------

-- -- ------------1-----

1.0

efeetuadao

. • .

70.000$00
90.000$00

Melhorias de vencimentos ao pessoal
militar e civil dependente do Ministério da Guerra • . • . . •
•

10.000$00
10.000~00

180.000$00

2.°

Despesa ordinária
2.°
2.°

2.0
2.0
2.0
2.0
2.°

36.0
38.0

4.0.0
40.°
40.0
41.0
43.°

· ..
·

Presídio Militar.
Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército de Terra c Mar.
Escolas de repetição. . . • . . . • .
Instrução dos quadros • • • . • . . .
Escola Preparatória e Central de Ofíciais
Distritos de recrutamento
Asilo dos Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita.

.

Soma

· ..

79.105$00
33.734$70
20.000$00
10.0oo~00

Rancho.

55-1927-1928

3.°

48.0

22!l.622135

18.000$00
19.352"65
49.430$00
409.622$35

I

Paços do Governo da República, 28 de Outubro de 1927.-0
Passos e Sousa.

. .

o

Soma

.

•

.

----409.622~35

Ministro da Guerra, Abílio Augusto Valdês de

1." S.3rie
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Ministério
da Guerra - 2, a Dmcção Gcral- 5. a Rt'parlição
Deoreto n,· 14:625
Considerando
que se oncontram
quási" sempre internados nos hospitais do alienados oficiais e praças do pré
que, continuando
a ser abonados dos respectivos
vencimentos, os não podem receber nem administrar
em virtudo da sua incapacidade mental;
Considerando
que, até hoje, õssos vencimentos
têm
sido entregues,
por processos mais ou menos irregulares
ao cônj uge do demente ou a pt'ssoas de próximo parcntesco, mediante o deferimento de um simples requerimonto ;
Considerando
que só o tutor nomeado cm processo
especial da interdi('ão por demência nos termos do artigo 419.0 o seguintes do Código do Procosso Civil é
pessoa <competente para, legalmentr',
os, pode~ receber;
Mas considerando
que o processo do interdição é moroso, sendo por vezes necessário atendor à situação das
prssoa~ quo os tão a cargo do demente o do próprio alienado cmquauto a interdição não está declarada o o tutor
nomeado;
Con iderando ainda que a ter de proceder-se
assim ficariam estas pessoas sem recursos
de qualquer natureza durante o tempo cm quo a acção corresse nos tribunais, transformando-50
desta forma numa desumanidado o cumprimento
da lei;
Considerando
até quo por falta de meios muitas renunciariam
a usar dõste proc0ss0 para tal consoguir ;
Considerando,
principalmento,
quo. os bens a que 11 lei
goral diz respeito, o llCOI'Ca dos quais O tutor pode providenciar dontro do cor tos limites, são os bens imóveis e
mobiliários, e nunca os vencimentos provenióntos de um
cargo público j
Considerando
que se torna necessário
leguliznr
a
forma do pngamonto e rocebiIl1onto dos vencimentos
dos
aludidos indidduos, cercnndo-o das cautelas necessárias
mns s im os rigons
e dispêndios
do uma acção espe~

eial'

u'liando da faculdade que me confere o artigo 2.0 do
decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro do 1926 sob
proposta dos Ministros de todas as Repartições:
'
Hoi por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo

1.0 Os vencimentos

dos oficiais o praças

de pré

•
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que se encontrem internados nos hospitais de alienado!
ou casas de saúde serão pagos exclusivamente às pessoas hábeis para os receber que provarem que o seu
sustento à data da declarnção da demência destes individuos era por êles custeado e que, requerendo-o, se
habiliturom li. recebe-los.
§ único. São hábeis para receber os vencimentos!
1.0 A espõsa do demente, não estando divorciada ou
9eparada do pessoa e bens;
2. o Os filhos menores, as filhas solteiras e as fil1111.8
viúvas que viviam com o demente;
3. o Â. mãe viú Vil e o pai incapaz de nngnriar os meios
de subsistência e as irmãs solteiras ou viúvas que viviam com o demente .
.Art. 2.0 Os roq uerimen tos devem ser entregues no
conselho administrativo por onde o demente recebia os
seus vencimentos e enviados à b.11 Repartição da 2.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, instruídos com
os seguintes documentos :
1.o Informação do chefe sob cujas ordens servia o aludido oficial ou praça de pré relativa ao disposto no artigo antecedente ~
,
2.° .Atestado de bom comportamento moral ou civil
do requerente;
3.° Atestado passado pela autoridade civil do domicílio do req ueren te, onde se prove que êste era. eusten tardo
pelo aludido oficial ou praça de pré .
Art. 3.0 Depois de organizado e competentemente informado pela referida repartição será o processo submetido a despacho do Ministro da Guerra, que sobre 61{'se
pronuuciarú,
fazendo-se fi respectiva declnração em 01'dem do E;r:ército.
• Art. 4.0 As pessoas de que trata. o artigo 1.0 e seu
§ único e a quem tõr deferido o direito a receber os
vencimentos são obrigadas a vigiar e cuidar do vestuário e demais necessidades do demente, e bem assim a
mauterem sempre o seu bom comportamento moral e cio
vil anterior, sem ,o que perderão o direito fi receber os
aludidos vencimentos.
§ único. Para cumprimento do disposto neste artigo
devorá o conselho administrativo que fizer o abono enviar com a couta m/B uma declaração informando que
a pessoa que o recebe é digna sob o ponto de vista moral e civil e cumpro para com o demente as obrigações
materiais e morais que lhe s10 impostas.

.t.'
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Art. 5.0 Aos oficiais ou praças de pré que não tiveem, à dat~ da declaração da d~mOncia, pes~a cujo sustonto esteja a seu cargo continuarão
sendo feitos os
vencimentos a que tiverem direito, e quo terão o destino
seguinte:
uma parte será destinada a cobrir despesas
üe
o~pitalizaçllO,
vestuário
ou outras
necessidades
sendo a parte restante
depositada
na Caixa Geral d~
Depósitos.
§ 1.0 São pessoas competC'ntos para receber a primeira
parte dõstes abonos os pais, filhos, irmãos e outros
quaisquer parentes que o ti\'(~rem requerido o declarado
que lhe darão o destino indicado no artigo antecedente.
§ 2.0 A falta dos parentes a que se refere o parágrafo anterior
será suprida pelo conselho administrativo que abona os vencimentos.
§ 3.0 Para cumprimento do disposto na segunda parto
dêste artigo 6 o conselho administrativo
obrigado a depositar mousnlmonto na Caixa Geral de Depósitos,
a ia-'
vor do oficial ou praça demento, a importância
que exceder aquelas despesas,
devonrlo mensalmente
também
oscriturur
cm conta corronte
e cm livro apropriado
o
movimento rdativo ao oficial o praça de pré.
Art. 6.0 811.0 pessoas competentes para levantar o aludido dopósito:
1.o O demente depois do ter recnperado o uso da razão j
2. o Os herdeiros legltimos que a tal se habilitarem judicial men te, e dos quais serão exclu idos os que se re0
cusurem a cumprir o disposto no artigo 5." e seu § 1. •
.
1
'
3. o A fazenda nllClôna .
Ârt. 7.0 O Ministro da. GnC'rra nomeará por cada govõrno e por cada região militar um oficial superior do
quadro do rest'rva ou reformado que fiscalize rigorosamonto o disposto
no presento
decr?to ': ~azendo ~udo
quanto neco:.-;sário fõr para que a nssistõncia material o
uxílio moral aos oficiais e pnwas dementes lhes sejam
prestados.
§ único.

A estes

oficiais

será abonada

a gratificação

e comiRsílo .
.Art. 8.0 Fica re"ogada a legislação em contrário.
Doterminu-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conlwcimonto e e:xccu~ão do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêlo se contém.
Os Ministros do todas as Reparticõcs o façam imprímír, publicsr e correr. Dado nos Paços do Governe da
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República, em 26 de Outubro do 1927. - ANT6~IO ÓsCAR DE FRAGOSO
OARMONA - José Vicente de FreitasManuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesAbílio Augusto Valdês de Passos e Sousa-.Agnelo
Portela - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Artur
Ivens Ferraz - João Belo - José Alfredo M endes d,t Magalhlles =-Felieberto Alves Pedrosa.

lin:stério da Guerra -

a.a Dirccçá,j Geral-

5. a R~partição

Decreto n.O 14:547

Em execução do disposto no artigo 5." do decrete
n.? 14:194, de 31 de Agosto último, o tendo em atenção
a necessidade de preencher certas deficiências do regulamento da Escola Central de Oficiais, deficiõncias que
a experiência demonstrou já;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O § 3.0 do artigo 10.0 do regulamento provisório da Escola Central de Oficiais, aprovado e mandado pôr em execução pelo decreto n. o 13:646, de 21
de Maio último, passa a ter a seguinte redacção:
§ 3.0 Na ausência ou impedimento do comandante
da Escola substitui-o o director do curso mais graduado ou antigo; quando porém as circunstâncias
em que se der a ausência ou impedimento referidos
forem de natureza a impor a nomeação de um comandante interino para a Escola, o chefe do estado
maior do exército proporá ao Ministro da Guerra,
para o efeito, um coronel do antigo corpo do estado maior ou de qualquer arma, com o respectivo
curso, de preferência escolhido entre os coronéis
mais antigos do exército, pertencente ao corpo do
estado maior ou habilitado com o curso do estado
maior. Se o coronel em quem recair a nomeação
pertencer ao corpo do estado maior ser lhe há extensiva a doutrina do § 1.0 do artigo 9.0
Art. 2.0 O § único do artigo 12.0 do regulamento II.
que se refere o artigo 1.0 passa a constituir o § LOdo
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mesmo artigo, acrescentando- se n êste artigo mais um
parágrafo com a seguinte. redacção:
§ 2.° Quando o comandante da Escola fôr um
coronel que, nomeado ao abrigo do disposto no
§ 3.° do artigo 10.°, não tenha ainda froqüentado o
curso de informação
do 4.° grau será êle também
o director do mesmo curso, sendo-lhe aplicável,
para todos os efeitos, a doutrina do artigo 8.°;
neste caso compete ao chefe do estado maior do
exército acompanhar de perto os trabalhos do roferido curso ao abrigo do disposto no § 2.° do mesmo
artigo 10.°, e findo êle informar acêrca do comandante da Escola, nos termos do disposto no artigo 41.°
Art. 3.° O § único do artigo 14.° do regulamento citado no artigo 1.° passa a constituir o LOdo mesmo
Artigo 14.°, acrescentando-se a êste artigo mais oito paPágrafos com a seguinte redacção:
§ 2.° Quando os oficiais instrutores pertencerem
ao corpo do estado maior ou ao quadro dos capitães
do serviço do estado maior, será a comissão de
instrutor da Escola Central de Oficiais considerada,
para. todos os efeitos, como uma das mencionadas no
§ 2.° do artigo 15.° do decreto com fõrça de lei de
25 de Maio de 1911, modificado pela lei n." 798, de
31 de Agosto de 1917.
§ 3.° Quando os oficiais instrutores pertencerem
ao quadro do qualquer arma. ou serviço, a nomeação para a referida comissão de instrutor não abrirá.
vaga no respectivo quadro, ainda. que os oficiais referidos sejam habilita.dos com o curso do estado maior.
§ 4.° Aos oficiais do corpo do estado maior, do
quadro dos capitães do serviço do estado maior e
das '\ árias armas e serviços que sejam nomeados
para. prestar serviço, eventualmente, como instrutores na Escola Central do Oficiais, ao abrigo do disposto no § 1.0 e por tempo inferior a noventa dias,
e que à data da nomeação estejam em serviço nas
tropas e exercendo comando, ser-lhes há contado,
para efeito de promoção, como tempo de serviço
nas tropas o de comando, o tempo de serviço que
prestarem na Escola Centra.l do Oficiais.
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§ 5.0 Os oficiais a quo se refere o parágrafo anterior, em quanto no desempenho das funçõeá do instrutor, terão os vencimentos e gozarão das regalias.
concedidas aos instrutores do quadro da Escola.
§ 6.0 Para coadjuvar o comandante da Escola nos
trabalhos do curso de informação do 4. o grau haorá, além dos respectivos instrutores, um ou dois
adjuntos que serão escolhidos entro os instrutores
da Escola, de põsto inferior a coronel, de preferência oficiais habilitados com o curso do estado maior.
§ 7.0 II nvorá na Escola, para o serviço de traduçl'ies das lfnguas inglesa e alemü necessárias à. preparação dos trabalhos dos diferentes curses, um ou
dois oficiais, de preferência da reserva ou reformados, para servirem como tradutores daquelas Iínguas e cuja nomeação sorá feita mediante proposta
ao Ministro da Guerra.
§ 8. o Ilavoi-á na Escola um instrutor do gimnástica,
osgrima e desportos e outro de oquitação ; o primeiro será um capitão ou tononte do qualquer arma
com o respectivo curso, classificado instrutor de
educação física com o curso da Escola de Esgrima
do J~xército e o segundo 11m capitão de cavalaria
habilitado com o curso de instrutor de equitação da
Escola Prática. de Cavalâria.

Art. 4.0 O artigo 45.0 do regulamento a que so refere
8'

1.0

artigo

redacção

é

acrescido

de um § único com

ti.

seguinte

:

§ único. Para o serviço privativo dr sec ão técnica.
haverá na Escola o seguinte po soal, além do respectivo ehefe :
cc) Dois adjuntos, capitães ou tenentes de qualquer arma com o r spectivo curso, s ndo um para
coadjuvar- o chefe da secção técnica na organização
do Boletim da Escola e para. senil' como bibliotecário dt~ Escola, e outro destinado a coadjuvar o
pessoal docente e o chefe da secção técnica nos.
trabalhos de orgunização das conferências, demonstru~~cs o exercícios de quadros 8. realizar nos vários cursos e a servir como conservador das salas
de conferências e do demonstração e de todo o material de ensino;
b) Dois desenhadores; capitães ou subalternos do
qualquer arma, do preferência da reserva ou refor-

,
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mados, os quais, sob o ponto de vista da execução
de trabalhos
de cartografia,
serão subordinados
tecnicamente
ao chefe da secção de cartografia
do
estado maior do exército;
c) Um arquivista, aspirante a oficial ou subalterno
do secrcturí do militar;
d) O sargentos
amanuenses, dactilógrafos
e ajudantes de desenhadores
no número que íõr julgado
necessário.

Art. 5. c. Ao artigo 47. o do regulamento a que se reo artigo 1.0 Elo acrescentados
os seguintes pará-

fere

grafos =

§ 1.0 As rcc ítas privativas da Escola Central deOficiais ser, o constituídas
pelas seguintes verbas:
a) Pelas dotações
que anualmente
forem con<lignadas à Escola no orçamento
do Ministério da
Guerra, sob as rubricas de «Pessoal» e «Material e
outras dospesas» ;
b) Pelas importâncias
resultantes
da aplicação,
sõbro o fundo para a instrução de cada unidudo das
diferente
armas e serviços do exército, da porcentaecm de 10 por cento fixada pelo actual regulalU~nto para a g('rlincia e aplicação do fundos para a
instrução,
aprovado
o mandado pôr em execução
pelo decreto de 7 de :\{arço de 1914, ou pela percontagenr
que a substituir,
se a actual fõr alternda ;
c) I'olas importâncias
obtidas na própria
Escola
Contrul do Oliciais para o fundo de instrução, nos
termos do ro"'ul:ll11ento 11 que se refere a alínea b) ;
d) 1'010 pr;duto da venda de qua.isquer pu~l~caçõo feitas 1'(']a Escola (eonferêneias;
exercicios,
tc.) e nomeadamente
do Bolet~'m d~ ~scola Central
de Oficil\is, por ela mandadas ImprImIr, ou litografar, para divulgação dos trnbalhos realizados.

a. que se reArt. 6.0- Ao artigo 53.0 do regulamento
fere o artigo 1. o serão acrescentados
os seguintes
parágrafos:

§ 1.0 Será extensiva fi. um ou a ambos os adjuntos da secção técnica, e pelo tempo que em cada período de instruc;ão fõr estabelecido pelo comandante
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da. Escola, a concessão a quo se refere a parto do
artigo 53.0, quando, dada a natureza dos trabalhos
que qualquer
dos referidos
adjunto'! tenha a seu
cargo e atento o grnu de dependência em que dêles
esteja o regular
funcionamento
dos cursos da Escola, se torne indispensável
que qualquer dõles pormaneça na Escola durauto todo o tempo diário de
serviço dos cursos, assista às coufcrêncins
e acompanho os exercícios, demonstrações
o visitas que façam parto dos programas
dos mesmos cursos.
§ 2.0 Pelo comandante da Escola poderá ser mandado fazer, em cada período de instrução e pelo
tempo julgado conveniente,
o abono de alimentação
por conta da Escola. ao oficial tesoureiro
desta
quando a natureza e intensidade
do serviço a cargo
do mesmo oficial justifique o referido abono.
§ 3.0 1)0]0 comandante da Escola, sob proposta do
adjunto
do comando, poderá ser mandada
abonar,
por conta da Escola aos sargentos
aninnuensos o
dactilógrafos
da secção técnica, uma refeição diária
na mess da. Escola, e por conta desta quando as exigências do serviço da referida secção técnica imponham àqueles dos referidos sargentos que não residam na Escola ou proximidades
a permanõncia além
das horas de expediente
normal.
Art. 7.0 Ao artigo 55.0 (transitório)
do regulamento
a quo se refere o artigo 1.0
acrescentado
o seguinte
§ único:
é

§ único. Os actuais professores e assistentes
do
curso do estado maior da Escola Militar trausitam no
final do ano escolar de 1926-1927 para o curso do
estado maior da Escola Central do Oficiais, ficando
ali 08 professores
como professores
ordinários das
cadeiras correspondentes
àq nelas que regiam na Escola Militar quando sejam professores
efectivos e
continuando
os professores
que sejam interinos e os
assistentes no desemponho das mesmas funções que
tinham na. Escola Militar até a nomeação
dos professores ordinários C adj untos efectivos.
Art. 8.0 No quadro orgânico anexo ao rogulamonto
provisório
a que se refere o artigo 1.0 serão foi tas as alterações ou aditamentos
derivados do presente decreto o
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em especial dos seus artigos 3.0 e 4.°, o incluindo um
médico que acumulará com o serviço de outra unidade
ou estabelecimento,
um cabo enfermeiro e três viaturas
hipomóvéis para transporte
do pessoal instruendo
o instrutor, quando se não desloque a cavalo ou não mereça
a pena fazê lo em automóvel.
Art. 9.0 Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e façA
executar. Paços do Governo da República, 8 de Nevembro do 1927.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO C.ARMON.A.-

Abilio Augusto

Valdêe de Passos e Sousa.

)Jilli~tério da Guerra - Rppartição do Gabinete
Deoreto

n,>14:561

Usando da faculdade que me confere o n. o 2. o do artigo 2.0 do decreto n." 1~:740, do 26 de Novembro de
1926, e sob proposta dos Miniftros de todas as Ropartições:
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 As disposições do decreto com fõrça de lei
n,o 14:358, de 1 de Outubro de 1927, não são aplicáveis ao chefe do Gabinete e ajudantes
do Ministro da
Guerra.
Art. 2.° O chefe do Gabinete e ajudantes do Ministro
da Guerra perceberão
os vencimentos
como se estivessem arreO'impntados e a gratificação de guarnição,
Art. 3~ Fica revogada a legislação em contrário.
Dotormina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
11 e.'ecução do presente
decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
taro inteiramente
coroo nõle se contém.
Os Mini tros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Governo da.
República, om 5 de Novembro de 1927.-ANTÓNIO ÓSCAR.
DE FRAGOSO CAR?lIONA- José Vicente de Freitas - Ma-

nuel Rodriquee Júnior - João José Sinel de CordesAbílio Augusto Valdê« de Passos e Sousa - Aqnelo P07tela - António ~lfaria de Bettencourt Rodrigues - .....11'tur Irens Ferraz - JO(fo Belo - José Alfredo Mende«
de }.[agalh{1es- Felisberto Alt~es Pedrosa.
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U tmlI do da fadul dado qua mo confere o n; ° 2. <lo ano
tig't'J
de decreto n,? 12:740, <fu 26 d No ombro de
1926, sob proposta dos MiGis1:ros do todas as Repanti.
ções : h<ti per b fi deerot r p~a v< ler C01ll0 1 i, o seQ

z.e

gninm;
,
Árttigo 1. o la ctonceool

t

a pon,&[o d

e'&ngIJ(Ir

08

tei"-

do decreto n. ° 31:8ae, do 29 dlYNovembro d'ó 1917, o
decreto D.O 12:088, de 10 de Julho à 1926, às famíliái
de todos os militares que faleceram ou venham a falecer

IDO"

em virtude

de ferimentos ou acidentes ocorridos durante
os acontecimentos
revolucionários
em todo o Puís DO
mês de Fevereiro do corrente aae,
§ único. Perdem a pensão as filhas solteiras que casarem depois de esr 1
seI' c ucedida.
Art. 2.° Os filhos menores
dos militares Das condições desta. lei serão admitidos- no iiutituws
que compfklOl a Obra SoeÍlu do E. ército do 'FerIra e MM. eonformo o 800 sexo (I mifibilita~õe9, Iili rrresmas condiç1:J a
de precedência ostabolecida para os filhos dos milit81'~
m tílados 6 para os órfãos dtls militalT()Sl m0ftrrs em
campanha,
nos termos da lei vigente para esaa a.dmi 11110.
Art. 3-,0} Cessamí :1: purtir ooe 30 d eerrunto mi' os
abouos feito 11, a 1f:tnlb prOOTisi4lJ1ifJ,
às fa. lfL' as d~ milita,

rt.-l; ftdOOd()s~ poles eouselhos

adminíatraeive

a;

qoo: e

t 11

pertenciam.

§ único. o- itliniHtro cil.a.s Eina~as iodotnnizará. os' Clone UrOlS- ad.mini 'll-ati () dlls imp:ortãiRcitis abollâ<i
nae
condiç.() S" ~s~, ar.tigô',
Art. 4.!J Fic:fI o Ocwérno antC!)riaada' a abrir às cróditos .JlOOefl89wribs' p!:JilTlt Il: OOi:~Uuçno< de tal loi.

Arr.

[).°.AII

dt'\lr ·to

de 14 de Povoruiro

do

Bwb1;(Í~U'

ct'()n(lD!W

o deer~~

n.C>13:163,

ano

legi laçllO 0n1 'euatl!{l.l~iOl.
II llutoricirá.duK ti. <f&~m
CiI coubooimentb
C} êxeuu~ão
do pI1eil~1; dooreto tom fôrt,;a
d lei plJ1'1)a1l'OOr
«} cúmpram
() f, '1A)R'). oumpri1'
guurdalll
Art.

6.° Fica ro~ogadn

.1àetor.milll\-ro

tam. inteÍl'am&lto

~

porÜ1ll.lto

à

II tQtlgf,

e'Om() t1êl

311

eon~ém.,

Ministro

d'(I t&<fus M Rf>parti~'os () fttÇtl1ll im-prilmir, publi<lnl' ~ eQrJ."l~r. li)ttM D09 PIlI!O~ d'll @-O\l&lrno
Rl'púhlic~, oru 1'2 &U N-G.,,~ntbr(1\do 1~rl1._...AN'I"Ó 10 fJ&.
C'.AiBDE FBAGflSO Gu\UMO Â.~Jo9é V~n~'" de }/"'t1.ws-·
Manuel RodrlgllX!ff' .M»Wf' ......Joi'fo JoH~$ille~ cl6 ~.
~

OBDDI JIDi

nocr.JQ
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.AbiliO Augu8tcJ Valdêg d« Paeso» e Soosa .........
A;neZo
Portela~íl11ff6l~a
Alm'Ílll, de Bf1ltntoomt ]d(j)d'ttglle8"_
ktg.,. hien« Ferree ......JrXto Beio « Ja9é Alfredo M'8We8
de Jlagallules - Felisberto Alves Pedrosa.
Decreto no· 14:563
U sando da fuctt d de qM trio C6hfut'o o ti.· Z/' do artil6ó Z. b' dÓ' d'é'ctêtt> 11." 1':!~740, de' 2'1) do .: ovenibro- de
19:26, ob prop.ô t. cfó ~.fudsfto da: Gtmrta:
11ei lr01' I}dffi dt!L'1'état' d s~guínto:

1.0

Attigo

a preço

de cnt'tâdtt

dic do no tn'tltJ'o 4.11 do
li'evcrci1"o do Hf'J1, p1L s.
mesmo decreto passa

ti.

ín-

ntr MüséU Militat,

&t"e'rptd ri. o
á
de 10

131:224, d€! 26 da

s~r
c (J tlI't1go
ter a ..eg't!ltrto rédadgão -:

a.

<1

do

.Artigd 6 o O d fóetbJl flérlll um g~al
ou U'11l coe o adj\ttito cun om1&l M{p 1ft Wit, de p~~f~rêheia t1à SlttUIÇi'lO de rd90r'f~ ou l'efulltnado8, que te-

tooC'}

nham pel'tOI1cidd Ou pCl'tetlç!1ít1 WM1tOO dê Mtillmria.
AI.lTt.. z.e &1la'9 áltl'>raç1)'às dntram illl()diatanumt~
em
10'01" Ó 1kA revo'gàdlli fi lo-gi 18!;ã6 ~nt eoutrárie,
~ft.ui9iro da. Olllerra aS'Sim ~ tpnha entendido o fuça
eCU"úll'. Pàçó
do Oovêroo- da: l~púMica, 12 d., NoveDI )f& do 192~..........
.ANTólll1D ÓSUA\1t DE FBAG(!)sO CAR-

O

QNA .......•iUllifJ

Augtr'8t'o

Vald§1I dé

PIJM~8

e! SOINtQ.

lIioislério da Guerra-3.a Direcção Geral- í.a ftpparlição

Sendo obrigatória
P 18 deu 00 n. o 13:670, do 26 de
'Maio de 1927 a IIJlo~iç1l.O,nas ressalvas dofinitivas dos
mat1c<yb't) .
d<r uma estampilha
do ....alor de 10,$,
cri~~ pel6' :mds!I1d ~ ctfrt$ ~ 111:1S
Coasiderando
que, pela lui do remmtamento d@ !Ide
Março do 1911, são isentos do pagamento da taxa nt'ilitar os rnnn~s
râcanJr.eaidamente- indigentes, lenda consoqüentementc
do justiça quc tal iscnç1to se toroo Il:s:tento1rri\'o no pa~alÍle:n10 da Itpf(Jrirltr osMmpi1bl). 'tillto a
imp1> lbilicleM> de J1odorohl ati,fm:~
Ir> lSólf importAn-

OOfmtl

-eil>f
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Usando da faculdade que me confere o n, o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro d~
1926, 80b proposta dos Ministros do todas as Reparti<:tirs:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o se:uinte:
Artigo 1.o I~ dispensada a aposição da estampilha de
106 do que trata o decreto n.? 13:070, de i6 de Maio
de 1927, nas ressalvas definitivas dos mancebos isento!
que provem encontrar-se nas condições dos n. o LOdo
artigo 216.0 e n. o Lodo artigo 217.0 do regulamento
dos serviços de recrutamento, sendo em sua substltutção
exaradn a verba: «Dispensada a aposição ela estampilha
de 10;$ de que trata o decreto n. n 13:670, de 26 do Maio
de 1927, por ser indigente».
Art. 2.0 Fica revogada a Iegislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
conhecimento e execução do presento decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle 80 contém.
Os Ministros de todas as Repnrticões o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 12 de Novembro de 1927.-ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA
José Vicente de Freitas.Manuel Rodrigues Júnior-Jol1o
José Stnel de Cordee-u Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa-Agnelo
Portela - António Maria de Bettencourt Rodriques>«
..1rtur Trens Ferraz=cJcão Belo-José
Alfredo Meneles de lIfngalhiles-FeliMberto
Alt'e, Pedrosa.

linisl~rio da Gnerr.. - Rtpartição do Gabinele
Decreto n.- 14:580
Usando da faculdade que mo confere o n." 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro d~
1926,.80b proposta dos Ministros de todas as RepartiçOes:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o s
guinte:
Artigo 1.0 Os agentes de crimes de homicídio voluntário o de homicídio frustrado ou tentado, quando come1Jidoscontra membros do Poder Legislativo, Executivo ou
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Judicial, contra magistrados
do Ministério Público autoridades
públicas,
civis ou milituros, ou seus agentes
contra professores
ou examinadores
públicos, directore~
de serviços públicos ou encarregados
da sua gerência
contra patrões ou encarregados
da direcção do serviço~
em que tenham llrestado
trabalho e, bem assim todo!
aqueles quo cometerem
idõnticos crimes contra a~ mencionadas pessoas por motivo do acto por elas praticado
no exercício ou em razão das suas funçõo , embora tenham deixado de as exercer, serão julgados pelos tríbunaís militares territoriais.
Art. 2. ° O~ trihunais militares territoriais
para o julgamento destes crimes serão constituídos por um coronel,
que servirá do presidente,
um tenente-coronel
ou major
e o juiz auditor.
§ único. Para suprir os impedimentos
eventuais do
presidente
o do vogal militar sorno nomeados respectivamente, como suplontes, um coronol o um oficial superior.
Art. 3.0 A nomeação dos juízes militares a que se 1'0fero o artigo anterior
será feita, para cada caso a julgur, de harmonia com as disposições do artigo 249.0 do
CódiO'o de Justiça Militar.
Act. 4.' A forma de processo seguida será a adoptada
em tempo do paz e o que sõbre audiência do julgamento
preceitua o capítulo 8.° do titulo 1.0 do livro 4.° do Código do Justiça Militar, com as alterações constantes dos
artigos seguintes.
Art. 5.° Os nutos de investigtl~ão
organizados
por
qualquer autoridado compotente, militar ou civil, ou seus
agentes, terão a fórca do corpo do delito.
Art. 6.0 Constituído o corpo do delito, o comandante
da rceião militar ou governador
militar de Lisboa mandará entreO',ll" o processo ao auditor do tribunal militar. para o~ efeitos do nrtig04;)4.o do Código do Justiça
Militar
o se<"uidll!íH'nto será o processo remetido ao
promotor
de Justi<:ll, para os fins determinndos
no artizó 455. o do fllforido Código. O auditor o o promotor
não poderão
reter o procosso por mais de dois dias
cada um.
A rt. 7.0 Deduzida a ordem para a acusação, será o
prl C(lS~O remetido iIll{\diatamente ao presidente do tribunal. qu
d(\ttll'U1inará por despacho
nos autos, no
prazo do vinte e quatro horas, que a cada um d06 réus
se ntrogue
nma nota da sua culpa, contendo a cópia

13M

1.· ~i~

da acusação,
rol de ;í st nínahas
~ demai
dselerações indioadns no :J.rtigo 469. Q.o
ou
1.Q a 6.0 do
Cédige ,da J«Bti~niMWtoJ', J1lto ponll'n& ~ réu 'ndiou
para IPro~ de ada facto qun alegnr l>llni~ que >t11ê3 tes-

p-.'~

tem,unha

.

Art. 8.9 Fincl.o$ os prozos ma;l"CMOO no rbi@o 469.&
do Código de Jestil,!& Militar, o p~n~
roillllet~J'{J.~
proeesso
~ .oada 'llp1 dos juízes milita.r~s para () examinarem e devolverem
eom o seu visto no praeo d doi
dias. lteWbide e proces 0, o 'Pl~flPclente dosignM{~ o di:);

para o julgamento,
mandando fOile!' 61 in.tinallqí'les JJ 00·
municaçêea ~eoo. :tlÍrin.s.
~ úniee, D Sligu.ooo o dia para o julg8I»Qnip, PQllerá
o processo sen ax.aminado pulas plll't08 no. socootal'lA <W.
respectivo tribunal dentro das horas de serviço.
,..Art. 9.1J Qualquor que l!('Pja o nó ero do réu , não
s61'J!.oadmitidos mais de doi dWfUl ezes nJóm do deli sSOl' 06closo
do trHmfio.l, que aa llilthô. SOTDpN no julga.
mento, sondo preferidos, quando se ofereça maior n'Ú.
moro, -os dois 61lIl que 00 réus ncor em. G, nn. falta do
ae~l·c!o.
dois pri~etIl'Q:S
con ti1ald~s ou iJlc}i1l1 dos.
i únicQ.
faltA eu '»1 o lOOuq ar eia dos (ln{. n G)r~
escolhidos nunca motiyará o adi: mento d9 jtJJgaU)(lOW ()
será sQ.l~l'h1a pelo de~ lJl:sor pncioso cm por outro n.omoad11l !!tO nçto se .as d ttesaa t' rom ioc(}fflp.ll.t( ois.
Art. 10. .A ~ldNÚ sãp do nOVAS teSltcOl\lnbn.s no
to
da anàiôo6Ía do jtllgamoIlito,
a qUJ\ se J<tfenun • artig'Q
486.0 e 495.0 d~) Código do Justiça :Militnr, ó)
á
ser coftcodwo.
o nM {lp elas
taJl~U prt.ontos, nlo
pod.endo nqu ~e :ado I\( r l\diat.do ROI' )Ilmivo Algum, Al~'o
MSO de fôrça maior
dovidam
,to comprpvQ.d.o.
Ârt. 11.P A n' OOUlpllr6m,oia d~ qualquor do!! co-rén$
na andiêlldÍA (]o jlllgawtooo
não obsta a qu
to
Q

li7Jf1.

§ 1.P O réu prow8 qn('. por mo1im ju"1:ilicadCl, estejam aI oll1tnnwl1te í~pos ..ibilitlldo
II cOlIlpar('Ci.'il'
O
jul~mfWlto oserl0 julgarloi Da pl'imeirll
opol'tunWn.de,
notmesmo
procH~ 0, Brlli 11 S i la.d
s pura\:!() 00

uo

culpa.
§ 2.0 O::; réus

.ejam

ausentes s6 8crlto julgudos
s jl1llfam~noos (}-t>1l réu i"'~s<u) ii,

!in(los q
\ndo tara

êsso efeito citaôo por ~ditoli! d vint diulI pubticauos
m
drn8 núnl oos ~uid
p() Dittrlo do (JOt'a1'1j~, n
quI.Í
iO tT(l'll En'.ov rá a oc6t'm para -& UM ~(lo.
Pt '('nt . os..
réllS, o~uir-80 hti o proccs () estlllJell'citlo n 'tlto -deCil'eto,.
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rão julgados ii. l'eJÇ'folia 'Il.O mesmo
em oeccs i lnde ds
pcração do culpa.

pareoende

§
Apl1e 'entalldotSa O réu usente 00 sorulo preso
antes ll4:> jul.gullleuta dos eo-néns rproson:tes, o processo
prosseg>Wirá nos termas em que estiver, som ft, menor demora no seu andamento, podendo aquele deduzir Q. sua
defeea na
pectiY6 audiência qaendo
nha feito e aprosent:.1J1' nnsse acte as

com

imito es:ta.bt>hcido no artigo

antes
p1'OVIlS

o não -teda. mesma

0

7.

.íll't. 12.0 A

snbstÍ:tlÜção das .to~cmunbtls qne faltereai
será. admitida se Il~ indicailas para as substituir estíverem
resentps no tribunal.
.ht. 13.0 Se durante .a. audiência se descobrir DOWQ
cri mo atribuído no réu, ast<LlJiã.o.so suspeuderá por tal mo-ti ·0,
,g apanas dõle se tomará !l0tll. na respectiva
acta.
IÓ

para por
e'ar
.prDccSlSado o julgado posteriormente,
tendo em vista as IG_gXIlS gerais sõbre acumulall:lI.o de
erimes na nova &entel!lfJll o. tpJ."oferir.
Art. 14.0 Findas as aleg1lçl)es orais, o .presidente preguntaril
II. cada r
110 tem mais que
legal' em sua dofesA, sendo ouvido em tudo que não 8!'ja impertinente
para. a causa, o em segui,la rcünirão 011 juizos na sala
dos.tiruula às suas de1ib nçõ (;:~cam conf l'C'ncia seer \.ta.
ht. ó. o O tJri lIDaI, indl'pendent-eme to de proposição
de qu('sito9, decide acêrc~ da .matéria d~ facto, sam Nttcur~
le, segundo n eua <:DD:sclêrlcla o com plena libcrJlado de
Ilpfel:Ía«:ão. o de dlrciio, cgm recurs.o para o Bupremo
Trjbun.al

Militar •

.0:A dpcigl10 ~r1t tomada à ~lut'alidad(l

Ue :votos. a.
.eutenJ.:ll ln;vraila pf'lo juiz auditoT o a~i[}ada por todos ()j)
juiz B e Iqilando não haja
ois VDtos conformos q an:1lo
à n~ fi aplicar S(lrá: imposta a mt!nor dus Ulllis gr:a\les.
§ 2..0 \. 61 ronça ser,\. i'u~damW1.t:l.dil" indicando se S(~.ro.~
pro, no caso do c~ndpo.uçao, qlllUS .08 fu;~108 quo BO JIU~
gar
:provados 1) lfiscrmdo () tt',xto lla 101.
§ ~.
tIil>llon.l apr ci.ani sempre na. ua drciliolto 08
f-autos lngados 1)~11lacu a Ao (' P~ defosa e. ornará eml
coo. idt'raçüO qUal8quer ontros Duselfl~8 da dUHlUsSi10 da.
MUSn.
po(kndo condeMr ..por ontro crrroe da mesmo. no.tu:I'~. Ull8.S ~o réu nunca erá Jl.plicnrla pena S'lIFill'ior à
req ul'ri(la. no libdo .
..t~rt. 1fi.o LiLla a ':Bentencn, o .promotor do }us:tiCn, o
:rén ou o.fle deforuror lf1\ 'm, :antes do 'Se encl!lIl'ltl' a t\Udiílnrnn, dedarlll'
c Qcorrem da entt'1l.l:n, D. om caso
afirmativo,
tal declaração 1aJl~dLl. na u<!tn alerá como
Q

I
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interposição e recebimento de recurso, e logo o secretário
notificará ao r6u que o processo sobe, no prazo de quarenta e oito horas, ao Supremo Tribunal Militar.
§ 1 ° Não havendo declaração de recurso, a sentença
passará logo em julgado em relação àqueles que o não
mterpuseram.
§ 2.~ Além dêste recurso nenhum outro será admitido.
Art. 17.° O Supremo Tribunal Militar deverá julgar
a causa dentro do prazo de dez dias contados da sua
apresentação;
os prazos marcados nos artigos 542.°,
543. o e 545.0 do Código de Justiça Militar ficam reduzidos, os primeiros a metade e o último a três dias. Das
decisões dêste Tribunal não haverá o recurso facultado
pelos artigos 401.0 e 571.° do referido Código.
Art. 18.° O recurso só pode ter como fundamento n110
ser o tribunal couatituído conforme as disposições dêste
decreto, e as nulidades designadas nos n.Oi 7.°,8.0 e 9.°
do artigo 560. ° do Código de J ustiça Militar.
Art. 19.0 Nos processos a que se refere o presente
pecreto não será admissível fiança em caso algum.
Art. 20.0 São permitidas as requisições e intimações
pela via telegráfica.
Art, 21.° Não são permitidas deprecadas ou rogatórias para. inquirição de testemunhas ou qualquer outra
diligência.
Art. 22.0 Para a formação e julgamento dos processo'! a q'le se refere êsto decreto não haverá férias, sendo
validos os actos praticados de noite e em dias feriados.
Art. 23.0 Quando qualquer dos acusados a julgar pelos tribunais de que trata êste decreto tiver pendente
algum processo por outros crimes, e nestes tenha cc-réus,
será julgado por todos os crimes nos referidos tribunais
independentemente dos seus cc-réus, que serão julgados
nos tribunais competentos ,
Art. 24.0 As disposições dêste decreto são aplicáveis
n110 só a todos os processos que depois da publicação
dêle forem instaurados, ainda q!le provenham de actos
anteriormente praticados, mas também a todos os processos que já estiverem pendentes.
Art. 25.0 Êste decreto entra imediatamente em vigor
e revoga toda a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
do lei pertencer o cumpram e façam cumprir o guardar
tam inteiramente como nêle se contém.

/
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Os Ministro~ de todas 8S Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado I).OS Paços do Govêrno da
República, em 17 de Novembro de 1927.-AN'l'óNIO
OsCAR DE FRAGOSOCARMONA-José Vicente de JlreitasManuel Rodrigues Júnior - João José Stnel de Cordee=«
Abílio Augusto Valdêe de Passos e Sousa - Agnelo Portela-António
J.lfaria de Betteneourt Rodrtgues-Artur
Ivens Ferraz-JolIo
Belo ......José Alfredo Mendes de Magalhàes~Felisberto
Alves Pedrosa.
Deoreto n.· 14:689
T'sando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
19:.W, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É criado, ao abrigo do artigo 15.0 da lei
n,° 1:815, do 20 de Agosto de 1925, alterada pelo decreto com fõrça de lei n.? 11:801, de 30 do Junho de
1926, um Oofre de Previdência dos Sargentos de Terra
e Mar, constituindo uma secção do Montepio dos Sargentos de Terra e Mar, cujo fim é garantir, por morte
do subsr-ritor, um subsidio ppcuniário ii. pessoa ou pessoas hábeis nos termos dêstes estatutos.
Art. 2.0 Os subsídios são de 1.0, 2.° e 3.0 graus, respectivamente do máximo de 2.5006, 5.0006 e 10.0006,
não acumuláveis em caso algum, e não incidindo sobre
êles qualquer contribulçAo.
Art. 3.0 Para todos os sargentos de terra e mar e aspirant s a oficial provenientes desta classe, que estejam
na actividade do serviço, é obrigatória, a partir do dia 1
de Novembro de 19:37, a inscrição no subsidio do 1.0
grau, sendo facultativa em rolação aos 2.° e 3.· graus.
I 1.0 A inscrição cm qnalquer dos subsidios é porém
facultativa para os aspirantes a oficial e .sargentos que
provarem estar inscritos em qualquer instltutç!l.o de pravidência similar de carácter oficial, tornando-se obrigatória desde que nela deixem de estar inscritos •
. § 2.0 Aos aspirantes a oficial ~ 8.argentos refo~ad08.
lic nciadcs e reservistas e a08 ehmmados, que sejam sócios do Montepio dos Sargentos, é facultativa a inserição
em qualquer grau do subsidio desde que tenham idade
inferior a sessenta e sete anos e provem, por íuspeccao
médica, que nlo possuem qualquer doença incurável e
de iminente gravidade, dovendo apresentar a respectiva
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deolrurnc:.llo dentro do peezo de óia m01H"!S II l1asidentes
nn IUet.rópGW\.O tm'8 ilhas, !od1e do~e lJ'lHljlOj! 1D8 rteait'ente.6nas coJ.DllIia.s.,ao CQutN Âtt .<lato. do -prasante decrotn, não
sendo pon:n:itidí> dosistirom da eubsorirooes depois de inscrites •
• 0\.r.t. ,4,;0 ~s nn.idl1dC'So ($tab~leciw-enUos milital'ml 0llivillliln dírootemente
'à D~r(>:Cçlo do l\100:be:piodes argen-'
tos de ;r-el'f~
Mo:r. em 'Mguida il. pil>WiMÇAO «i tes estat~tos, relações indi~d:u~
dos a.spÍl'Jlo:tos la ofiek 110
sargentos abrangidos
pelo artigo anterior, organizadas
em harmonia
com o modõlo que 1'n.~ parte integrante
dêsto decreto .
.§ L? 1.ogo lq'NO qualquer !pro a ,sej.n peomovida ao
pasto do 1S:.\vgclllto, 8.S nnid 4100 ou ,t)stubdoomentos
rrrili·
tn,r.ill! .olllNtÍ;81r1ta)L cl irooctlQ do MontepLo 4\8 l1cd1\~õo a 'lllD
se refere õste 8D.'bgo .tlevi41am te ~orlt1l'1'JIld.as.
§ 2.0 @s aapinanto.s a oficial o slIrg.entos pura quem a
iD.J!tCNQl1o é f&eultativl1 olQ:trogariD fiS euas deélaeações
DJUl mnidades IDU astabelocimentOXl
mílitsree 3. que 'Perteaeerezs,
ns 'quais 3.8 00 iuno à. diJreo~l.\D do MOlltep.ip
~pAllhadas
d.as rêluçõos a quo _se D bo JÚs.te ar-

tigo,
Ât't.. 5,0 Aos sllbseJl'ito!l'cs que scjnm liminntlM. licell~
c:iados, ou que .por quruqu(}r outro moth o pfllU; m à
~6Jsse oivil:, o ainda aos «ruo ,ddKOJU de receour 'j,"o.uci~t~8
polo <Est'l(lo. ó ftl.cultuci '0 • .quaoüo aSIi;Í:m 0 dec1:lc m por ,esorito, oontinuar 011 não ,como suh 01'1tores
do Cofro, tondo direito, nosto 'úhimv J)rul(), 1;1. rocooor "
f.9te.lidade dailO0'tuS qu 1tÍ\' vom Jl~.
§ 1.0 Os lIIubBCritor S ~ qUllII!l se f,~forf' .êtlOOartigo~ :quo
deoln.r
drs ~ur COI tinutlX inser.itoR. d \ erü(i) indicar na
declar.aQAo o modo como pNSa.'Il1ti. efuctuar
pngt\IDrulto
d/ti j;IUlS cota.,
;§ '2,0 O t!ub.Fuito.ros qUfl IllS tpl'roos tlflsta artigo
tenham dehcn,lo .dOlo Brr o voltrurom nOVDlJUffito li aeti .~
dYle do 600"viQO :fiOl'aO 00 novo in ('l'itOl't, pagando a Xltn
rehüh1& à 'dad.o que tiverem à data ia !110m 4nw!1iclto,
podendo p,Clrólll 1 portar Oj:; $ U.8 vIir itos à. datn.-:em quo
p ;nnitirroJlllenÍ6 .se ln rAVe1',1.Dl, pnglll1nJ.o as cotfW corr spmdfmtes 1\0 tempo doeoJ'"riclo d do amo at a nevA
i~l'itc;d(j)
no Cofr • net'
idas do cOfl'let>pond nto dtrro
mWil1I.l de 1por IIwnto,
Avt. .6. p 03 $Uh8critort>8 do SlIl1~»;ldi@ do 1.o ~11 o 2.0
grau pod.nm l'I1~itnr JDlSf[l qunlquor
rau ~lJperior.,
fJ: rundo aSlsim <> defj('jnrom, Il('lJois
t roro UUl ano de
1
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adquirindo
os 'l.'lUilJll ~tí\1(1) diroitoil desde o din
1 do IDÔS a quo rCs1witar a prÂm.ei~a eots ccrrespcndanto
quo p.a~arom, om suhstiturcão do direitos adquirldos
q."~ Jllllnt~m até q~ os !lo ~OYo gl'nu J~e$ aejam $OPO:
flor s, Se fi tl'II.'11 .~~f.t<D S6 o.fectl! r cl. pois do vencido o
mil.ld1Ji)(l do sl'lhsüU" do gr \l em que stojam 'Ín critos
ter
direito a êsse má!:riIno Ilc,l' 'ciclo de i, 5lda difOlll)fl.ç~
para o má~im.o do subsídio para tqjlle trMll1itaNm, oro
harmonia com o di8po~to no 'artigo:;.1>
§ 1.1> QuQ.:l'ldo o subscritor peetonccr à, 01u8s6 dos rsformados. llicclldados, reservistas e eliminados, o, transiçlto do grau só lho soré permitida nas oendições (I. qae
se relor o -§ 2,0 do llntigo lJ,O
~ 2. Otl ~uüscritol'('s do subsídio do um O'l'Ml 8Up(UÍ~~1J.'
podom transitAr pJ1.Ttl. 00t1'O de 1;'1'UIl infef'~ol[' passanuo
a t r os dil'~ítos oomo se A sua insCl".;ão 56 tiv-easf'l efectuado de início nesse grau, soadc-íbcs levada em conta a
dif61(m~ll. da cotns já pngas.
A..rt. '!I/I Oi> sub cri ores de qualquer dos gN.l1S de isubsidiõ ndquirern di~ito • 'Jegu'
5 ~
máximo d,o sub$Í·
dio desde quo tenham pago a prmlClra M.ta men>;al; 'y~
desde q 110 c0illpJotoro 'um ano (io suhllcntores;
% 10""0
que tenham'" d~ anos do ,sub3critor! li; 4'/3 d~o
quo
nhllm tn uno, o a wtl1litÍlw:le quantlo tenbam quatro ano~
(llli'fo, A !n!itril;ÜO .com.Q ubRorit I' do Cofro oonwça
inscritos,

Q

!.

fu.

a produzir

os

no .dia 1 cio mOs

50U~ ofCitM

(L

qlle

1l0S-

p it r a. primeira (',(Ira. pagu.
Art. 8.0 O @llbS("rliOl'eli tIo
ofr~ pod~m f3~wr darr
cntratla na. sl?el'etarln
o me mo COfl1 a uma deelarur;:;lo,
I

de quo lho será

'pass~do

reciho,

f'scrit.~ o ll.nilla.da ,f'0l'

sou pllnh~, C?nl a 1\8 II t?l' reec:mbe'Ctdn 'por not/lrlo e
p 'IUlt(' de fita, o 1 ~l'J1eJltl Ildtl. c~.ma rubnca do ~oman·
dalltl' 011 v lo da. l'li.d1l. r, rI ptlrv,=lto 011 estnhejeClm('ntlo
mHit t' 11 potii'\'(1) 8 lo brllllco, do ond~ o()mt{) o no~o,
000., ~/l. 1)(" oa oa
soa:l n q\lom deixam o subsidio.
Est(l. 1 clnra~no poderá. SCl' flubstituido. S<!UJllre qlW O
8ubscriool'

qrli~er.

§ 1.0 .A. qO(llaraçllo

guo

S6 1'( iel'l)

lIWl

al't1gQ

serA .on-

do um 'lôohrescrito fochado e lacrnoo ii. di.
roo~fio do li ntl'pi0, que o gN~:rtlnrá .(1m,cofre fechado.
2.0 A !t11ta ct (d l,lt~ào no arqUIvo do Cofr.c, à
data do fnlccimcnto do subscritor,
ill1 Iiea ~ l'úV{'rsão do
vuuia dentro

suu idi~ parA o arl Ilt"l n, o CI<' tin\ID as pessoas a qlW
so e~ rN o n.''' 1.'\ 2.11(I 3.9 do : rttgo 10.0
§ 3.0 RC'Tcrtcrão tnmMm para o Oof1'o os subsidias
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que não forem exigidos dentro do prazo de um ano a
contar da data do falecimento do subscritor.
Art. 9.° Os subsídios serão pagos contra recibo passado pelos interessados, com as assinaturas reconhecidas
por notário ou autenticadas nos termos do artigo antecedente, mediante l\ apresentação da certidão de óbito do
subscritor ou a comunicação oficial do seu falecimento
pela autoridade competente e de um têrmo de responsabilidade sobre o direito dessas pessoas a receber as importâncias deixadas, assinado por três subscritores do
Cofre, com as assinaturas reconhecidas ou autenticadas
nos termos do mesmo artigo.
§ 1.0 Quando a residência da família do subscritorseja
muito afastada da localidade onde haja guarnição militar, o têrmo de responsabilidade assinado por três subscritores pode ser substituído por idêntico documento pa:ssado pela autoridade administrativa.
§ 2.0 Quando os subscritores, na ocasião do seu falecimento, não estiverem em dia com o pagamento das
suas cotas, serão elas descontadas na importância do
subsidio a receber.
Art. 10.° São hábeis para receber subsidio:
1.o A viúva do subscritor; e, na sua falta,
2.0 Os filhos menores, as filhas solteiras o as filhas
viúvas ou divorciadas que estejam a cargo do subscritor,
em partes iguais; e, na falta destas,
3. o 08 pais e as irmãs solteiras ou viúvas que estejam a cargo do subscritor, em partes iguais;
Não havendo nenhuma das pessoas referidas nos números anteriores:
4. o Quaisquer pessoas designadas pelo subscritor.
§ único. Na falta de declaração do subscritor indicando, pura o caso dos filhos menores considerado no
n, o 2.0 deste artigo, qual a pessoa que devo receber o
subsidio a êles destinado, a direcção do Montopio, pelas
informações que obtiver, entregá-lo há à pessoa que julgar
mais idónea para o receber e dar-lhe a devida aplicação.
Art. 11.0 Os subscritores dos subsídios dos 2.0 c 3.°
graus, ainda que tenham herdeiros dos indicados nos
n.O' 1.0, 2.0 o 3.0 do artigo antecedente, poderão dlspor
do excedente de metade do máximo do subsidio a favor
de quem designarem.
Art. 12.0 Não tem direito ao subsidio quem for judicialmente convencido de tor sido autor ou cúmplice da
morte do subscritor.
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Art. 13.0 Os fundos do Cofre são constituídos:
1.o Pol as cotas dos subscritores;
2. o Pelos juros dos seus fundos;
3. o Pelos juros das cotas em atraso;
4. o Pelos legados, donativos, etc., que lhe sejam feitos;
5. o Pelo produto de festas de carácter militar realizadas para êsse fim;
6.0 Pelos subsídios, pelas cotas e pelas percentagens
dos subscritores que, nos termos dõstes estatutos, devem
reverter para o Cofre .
. Art. 14.0 Os fundos do Cofre serão empregados em
~ilhet('s de Tesouro e outros títulos que ofereçam garantias, averbados em nome do mesmo Cofre, I' em depósitos nas Caixas Económicas da Caixa Geral de Dopositoa,
do Montepio Geral e do Montepio dos Sargentos de Terra
o Mar.
~rt. 15.0 As cotas mensais, a cujo pagamE'nto ficam
obrigados os subscritores dosdo a sua inscrição, são as
(Wnstantes da tabela anexa a êste decreto e que dêle faz
~arto, o que será alterada por proposta da direcção do
Mont(lpio, submetida à resolução do Ministro da Guerra,
quando se reconheça a necessidade de o fazer.
§ LOAs cotas a que se refere êste artigo serão pagas
adiantadamente:
a) Por descontos feitos nas unidades administrativas
nos vencimentos dos subscritores, no mês anterior àquela
8. que olas disserem respeito, para os que estiverem na
metrópole
m situa~l'Lo compatível com esta forma de
desconto;
b) Por outroga no conselho administrativo de qual~uer unidade ou estabelecimentos militares da metrópole, indicado pelos subscritoros, até o dia 5 do mOs a
que resp \Ítarem ;
c) Directamente, na sede do M~ntepio dos Sargentos
«o Terra o Mar, para os subscntores que comprovem
1!l110 poder fazer os pag3mentos pelas formas estabeleciias nas alíneas anteriores;
ti) P(:\la forma prescrita Il;a alínea a), e. por intermédia
<!lasunidades para os subscntores em servico nas colómas.
§ 2.0 O d~l'conto das cotas referentes ao primeiro mês
ie inscrição dos suhscritores só será efectuado depois
..e a dirccçAo do Montepio comunicar à unidade ou ostabelecimento de que ales dnpendam a importância da cota
arbitrada.
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§ 3,° O pagn,mel1to das coéas a qUI) SO refere A alínea d) do § 1.0 dõste artigo podo só!' e~ctlladq rra metrópole pelas fumílias J6)S !lttbs,:rit-Ollf's que "'$<Sim O declarem, devendo a olJitUf'gx Sllf feitn no conselho adminlstretivo da unidade ma49 prél(l.itma dlb suu residêncfa ou
directamente na tesouraria do Montopio.
§ 4. o Parlli 0& efeitos do inseriç til, â idade dos sub critores é li mais próxima do dia 1 do mês a qno 1I'(\lIlleitar
a primeira cota paga.
Art, 16.0 fj}s conseihes adm.inl!tIl&1.tivo9 dá uDlÍdade'li e
estabelecimentos
militares remeterão à direceão do JIO'D.tepío, até o' dia 8 fio anda mus, rolal))es em duplreado
(LuSoimperjãncias
das cotas dos subacritoros, do mesmo
JIlo111l1<Y estabelecido pafa
os descontos doa sócio do
Montepio, devonde l1S h:npórtAncias a qu a.S tl e mas rela~s
disem re peito &\Z.!i Crltilbdoo IUI' intormérlro da
Agência. Militar, excepto as dos conselhos n.dmiu,istrMi"OS oas unidades
o <-lstuoolocimputo militaros do Li boa,
que efoo1nllJl'lIo<o psgumento diradt:uu ate na te 'ourada
do Youlepio.
§ Únfc(). As importâncias
eorrospondoute
às cot 8
dos 6ubstritm~8 8 q tW se refere a ..!tom. d) do § 1.° do
artigo 15.° pddor1io sor onvindaR dtvtl'Ü'S' oro trêi m 30'1.,
dir romcRttt, ;'0 )ftolltp~;o- do» Snr~olltOf,,I
Art. 17.° Os I'ubscritor(ls
compl'eI'ndidoe
nus ,tliraaQs
byo c) do § 1.0 (1 utigo lõ.o, <)uó ehogUl'llll a. d(lv r ai
~{j,*1Ai do qllntr0 mos os , portlltJM
QS soml dir.oitos. ro orlendo' pant o Cofto lIS COtllS pagas,
dunt.uje ~ lU ii
iuwdiu.J;E1 nó últimtll dêl'i'Ws m cg,,, bD1d«\pond('nt<mOlLot de
aviso da direcção, nito satisfizert~m todas as cotAs m
bi(jGl, -:l.CJrc!cidáS do ~uro mensal com posto, ca,l 1I1ado à.
ta ~ unha]; do jurQ IDluimo qnu o eal~itlLl d@ G.iofro r I

dftt ..

§ único. Exceptuam-so
das disposit;ô
dnste artigo
os u»seritoros
quo t''Sti ~r6JU om c linpallht1~ (j~ quais
1ogo tJkl6' doi mn de (!gtar: J}{1$hl. sihtnÇftK) deveu regul tizall a:s s-ua C'ont:1s cl!>-m (y' 001'1' •
Art. 18.° l~j facultlltivo
aos 51l1bcri 'Fó' dQ €~ft ,
qUl1Indo formn pr~m@ idos fi oHcil\l, r ct'!:x"y a i1Dlpotthllera total dlls eb.ta (10m (lJ.lroPI r~ êlo su bflCf t ·.rluffif
pr ~\lízo do disposto nõ nrtig(&.4,' do dCG!f to n. o l:();075,

de- 29 ~ Julho- de 192f>.
Art. 1:~.o Qnaodo algum i!uUscrito\" dó CMto. 16>1'ln m()vidQ.n .ia~
pura o <tu{(Iro I n1!\D nt d08 alt6r~tds
<lo terra e mar o não so ue o caso do artigo adteriotl Do

•

."
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dir('cç-ão do ~font~pio dos Sargentos
de Terra e Mar
fará eutn ri'a llÍl dlata no (%fl'e de Pt"L"I'id&cia db OJiciais do }~ feito l{f tropulitnno da: impo'rtlttl'cia das cotas cQrrosJ}ondl'ntrs ao tempo em q,ue o mesmo subscri.
tor pertenceu
àquele Cofre, acrescidas do juro mensal
composta à razoo da taxa do Banco de Portugal,
dcmínuída do 1 por cento.
Árt. 2D. e: A escrituração do movimento dos fundes do
Cofre do Prov idõucia dos Sal'gpntos do Terra
e :Efar
será ~it
em separado <ln do l'Ilolltepi@,
Art. 21.0 A dl'~pll:as da respectiva secção serão satisfoitas pejos fundos do Corro de I'revidõncirs dos Sar-

gout

do Terra e ~fâJ!'..

Art. 22.0 São isouf
do imposto d sõlo os documentos o pa.péi: do Cofre.
Art, 23.0 O :\finistr.1il da Guerra mandará' fiscaMzar,
SOUl pl
que o j ulgu
eonvcnii-nte. ('j funcionamento,
as
couras o a eserituração
do Cofre criado pelo artigo 1.'
dêst« deereto .
•\r • 24, o P01:l. diree ão do Montepio dos Sargentos de
Tl'rra:
~far orá. ('JI rimlo semestral.m nto ao lfiuiBMrio
da Ou "ra, para sl't ftubliclldo om (»r.íem do Exército,
um J ancote cm dupl cad o da rocoita. o despesa- res}Jl'Ítalf
no Cofre.
AI • :zr>.o Todos
O
assuntos rol, ilh'os ao 00fr que

não

po

arn

b(~

roso! idos pela diree~1to s6 lo h110 polo

1111li.t o da Guerra.

Arf. 26.0 Fica

ri"

wWtI.

a ll'gislac;,3(j)icm contl'<ÍrÚ!l.

6l'rlJina-sd por unto a todas as II.1Hlol'idadcs a qJUrm
o conl cimcnto o eXI cm:;:,o do presente' dl'croto com 1\5rc;a
d( I i I rtf1l1cc1ro eU ftram O fa.çam cumprir c guardar
tum'
'rarnento como nMu so contl~m
O.
Ifnistros de t d.w as Ht'part~s
o façam impriruir. ptmliclll'
c coI' t. Dado nos PãÇOS do Go~êrno
da }{()llIÍHlielt
JJl 18 do- .. ' OW'IlJ bro de 1:927 .__,A~T6NIO
D

""I
d
CAU!IO:iA-José
f'lJ(':eute e F1'eitas}.[,l1IfieÍ Rodrigues JfDnw?I-João
José S~el de CorrJi'Rs.Abílid
(.'/usto Jr,.tld~8 tI~ PassoS e Sbtlsa---: Agnelo Poriela-Anetónio
Nariã d8 Bettellcou/'t Bodrlgues -.Artur
1!-en8 et'l'az ;;obo B-efo -./o.'1é Alt~~Q Mendes da }'fa!J l/h
.Felisberto ..Â.wd8 Pedrosa.
,

O

I'

CÁ

,

L)E FUAqO 'o
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Tabela a que se refere o artigo 15.0 do decreto n.? 14:589,
desta data, e de que faz parte integrante

Cota mensaí constante

Idade
do
subscrltor

20
21
22
,23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
4.7
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Para o 1.' grau
2.5008

Para o 9.' grau
5.0001)

2$05
2$10
2$20
2125
2$30
2140
2150
2$55
2$65
2$70
2$85
2$95
3$05
3$15
3$25
3MO
3$55
3<l170
3$85
4$00
4120
4$40
4$60
4$80
5;!l05
5125
5$55
5$85
6$10
6$45
6$75
7.l!10
7$50
7$90
8$30
8175
91"120
9~70
10$25
10~85
1114B

4$10
4sJ20
4$35
4150
4$65
4$80
4$95
5$10
5$2;)
5$45
5$65
5$85
6$0;)
6~25
6$50
6$75
7105
7$35
7$65
8$00
8840
8;!l80
9$20
9;(60
10~05
10155
11&10
11$65
12~20
12$85
13$50
14$20
lH95
15~75
1.6:J60
17145
18140
19MO
20~50
21$65
2~I90

Para o 3.· gr ••
10.0008

8$20
8$40
8$70
9~OO
9$30
9160
9~90
10$20
10$50
10$90
11$30
11$70
12$10
12$50
13$00
13$50
1HI0
14$70
15$30
16$00
16~80
lU60
18$40
19;J20
20110
21110
22$20
23$30.
24$40
25eS70
27&00
~B~40
29:890
3U50
33$20
34$90
36$80
38$80
.(1$00
43$30
45~80

L" Série
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Cota mensal

nonst aut

f'

J<l:td,'
<lo

subscrltor
Pm a

61
62

Ga

{;1
(ji)
(JG

o 1.0 g-r-au
~.500"

12QU5
12~85
13$G5
11$4fl
ll.í~3()

to ~~ií

Para o 3. o grnu
10.000,~

Psra o 2. o gl'DU
5.000/1

24$25
25~70
27425
28$85
30$UO
H:JS'50

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

I

I
I
j

48$50
51~40
54~I.íO
57~70
Ht~20
()5.~OO

----

Paços do GovGrno da República,
18 de Novembro de
1927. - O Ministro da Guerra,
A bilio Auqusto Valdêe

de Passos e Sonsa.

\
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Modêlo a que se refere o artigo 4.°
do decreto n.o 14:589, desta data, e de que faz parte
integrante
(a) .. '
Relação individual do sargento abaixo indicado a inscrever como subscritor do Cofre de Previdência dos
Sargentos de Terra e Mar.

t

..

~

Nome ...
Pôsto ' ..
Nasceu em . . . de .. , de ...
Freguesia
.

'i Concelho .
.. Distrito ...
""

Nome do pai
Nome da mãe ...
'; Estado ...
~~ Promovido a segundo sargento em ...
Sócio do Montepio n.? ...
Encontra-se na situação de
.
Grau em que se inscreve
.

..

I

...

do.

de ...

. de ...

de ..•

o Comandante,
(b) ...

(a) Designação

(b) Assinatura

da unidade.
do comandante

e sêlo om branco.

Paços do Govêrno da Repúhlica, 18 de Novembro de

1927.- O Ministro da Guerra, Abílio Lhtgltsto Valdps dr
Passos e Sousa.
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2. o - Determinações
lliDlstério da Guerra -

í ,

a

Direcção Geral- 2. a Repartiç!o

I) Que, havendo conhecimonto neste Ministério de algumas autoridades militares estarem dando conhecimento
aos intoressados das informações modêlo A elaboradas
por motivo de transferência, com o fundamento de as
mesmas serem desfavoráveis aos militares visados, dando-se desta forma uma interpretação qua não deve ser
atribuída ao espírito da excepção constante do artigo 1.0
do decreto n." 11:386, inserto na Ordem do Exército n.? 1,
La série, de 1926, om tais casos so não dê conhecimento
das informações modêlo A confeccionadas aos oficiais ou
sargentos a quem disserem respeito, mas unicamente
das informações modêlo A anuais, que, nos termos do
artigo 2.0 do mesmo decreto, devem ser formuladas e
referidas 11 31 de Dezembro de cada ano.

linistério da Guerra - f.& Direcção Geral- 3.' Repartição

II) Que os mancebos considerados refractários que
faltarem à junta de recrutamento e tenham caução depositada por se terem ausentado do País, ou embarcado em navios nacionais ou estrangeiros com destino a
portos ostrangeiros, s6 percam o direito 11 esta caução
revertendo ti mesma pl1ra o Estado, quando estes man~
cehos faltnrom à respectiva oneorporação.
III) Que as unidades, estabelecimentos e comandos
enviem as declarações dos sargentos aceitando os lugares para que foram feitos convites, logo que as recebam,
nos termos do decreto n." 8:666, de 23 de Fevereiro de
1923, a. fim do que as mesmas dêem entrada a tempo e
dentro dos prazos estabelecidos.

IV) Que
res enviem
até o dia [)
dicação dos
e o número

todas as unidades e estabelecimentos militaà Direcção do Serviço Veterinário Militar,
de caua mês, a relação modelo 25, com inforradores e enfermeiros hípicos em serviço
de solípedes existente, incluindo adidos.
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V) Que os requerimentos em que cabos ou soldados
peçam para ir fazer serviço dependente de outro Ministório só tenham seguimento
quando os requerentes se
encontrem licenciados e tenham sido dados prontos na
penúltima escola de recruta ou anterior.
Quando o requerente não se encontre nessas condições, o requerimento ficará arquivado na respectiva unidade e s6 será enviado às estações superiores quando
essas condições se dêem, isto é, quando do seu deferimento não provenha prejuízo para outra praça, visto
que outra seria desde logo convocada ou poderia vir a
ser em vez do requerente para completar o ofectivo da
sua unidade.
liaislério da Guerra - 2.A Direcção Gcral- f.& lI~"arliçllu
VI) Que para os devidos efeitos se esclarece que o
disposto no artigo 15.0 das instruções de serviço de
fardamento de 1920 sómente é aplicável aos oficiais do
activo.
Ministério da Guerra - 2. a Dlre('~ãoGel'al- 5. n Rel,utição

VII) Que suscitando-se dúvidas sôbre quem deve pagar as despesas extraordinárias a que se refere o n. o 1.0
da 9.1\ das determinações, publicada fi P: 1077 das Ordens do Exército do corrente ano, declara-se que as
referidas
despesas ficam a cargo das confrarias, comissões festeiras ou outras entidades particulares promotoras de arraiais e feiras.

VIII) Que tendo-se suscitado dúvidas se os sargeutos
e eq uíparados benefíciam das disposições da determinação XVI da Ordem do Exército n.o 4, I." série, de 1927,
se esclarece que a referida determinação se refere apenas a cabos, soldados o equiparados.

IX) Que não seja aplicado às praças quo se destinam à guarda fiscal o n." 1..0 da determinação n.? 3,
inserta na Ordem do Eoiército n." 15, La série, de 1 de

V Série
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Dezembro
de 1925, pelo que não devem ser conferidas
requisições de transporte às referidas praças, cujas despesas, relativas
às suas passagens,
são de sua conta
devendo somente receber, nas unidades a que portencerem, as respectivas
guias de marcha, das quais constará que têm saldadas
as suas contas de fardamento,
condição essencial
para se efectuar a encorporação
na
unidade a que forem destinadas.

nos termo e do n.? 23 da circular n, ° 64, de
último, expedida pela 5.a Repartição desta
Direcção Geral, se indiquem desde já, não esperando pela
publicação de novos regulamentos,
os cargos das respectivas escolas ou campos de instrução,
aos quais, nos
termos do n. ° 22 da referida circular, poderá ser abonada alimentação
por conta do Estado, nas mesmas condições dos oficiais instruendos
por necessidade de promoção, durante o tempo julgado necessário em cada período escolar ou de instrução.
X) Que,

1 de Setembro

(Circular

n.? 68, de 4 de Novembro

de 1927).

XI) Que seja anulada a circular n.? 9, de 8 de Dezembro do 1926, expedida
pela 5.:L Re partição desta Direeção Geral e publicada
na Ordem do Exército n.? 1,
1.:L série, do corrente ano.
(Circular

n.? 70, do 5 de Novembro

do 1927).

11

Convindo alterar as disposições 2.:l e 3. da cirlar n. o 47 de 25 do Junho
últimc, expedida por esta
Repartiçã~,
deve observar-se
de futuro o seguinte:
1.0 Os títulos m/A para vencimentos da primeira quinzena serão processados,
quando não haja exagõro nos
saques, independentt:lmente
da remessa das contas do
mês anterior.
2.0 Os títulos para os von cimentos da segunda quinzena serão pro('{lssados II. seguir ao dia 15, pruzo máximo para a remessa das contas a que se refere o nú-

XII)
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mero antecedente, fazendo-se nestes titulas as correcções
impostas pela deficiência ou excesso das quantias sacadas para a primeira quinzena.
3.0 Os oficiais do processo, quando no dia 12 de cada
mês não estejam na posse das contas das unidades ou
estabelecimentos cujo processo se acha a seu cargo, comunicá-lo hão ao chefe da repartição ou delegação para
estas entidades instarem pela remessa das referidas contas.
4. o Quando, esgotados os meios a que se refere o número anterior, se não consiga o envio das contas dontro
do prazo acima roferido, ficarão as unidades e estabelecimentos responsáveis pelos saldos existentes a mais resultantes dessa falta o serão emfim processados os títulos.
(Circular u.? 71, de 10 do Novembro de 1927).

Ministério da Guerra - 3.l\ Direcção Gel'al- 7. a Repartição

XIII) Que, por' terem sido alterados pelo decreto
n." 13:851, de 29 de Junho último (Ordem do Exército
n." 7, 1.11 série, de 1927), o número, sedes e distriburção
dos distritos de recrutamento e reserva pelos governos
e regiões militares, por conveniência do serviço e para
mais rápida resolução,
a entrega das pretensões a que
se refere a disposição IX da Ordem do Exército n." 15,
1.n sórie, de 1926, p. 961, passo a ser feita na 1.:1. Secção da 3. a Repartição do Quartel General do Governo
Militar de Lisboa, onde terão andamento nos termos das
disposições vigentes.

3.

a-

Declarações

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
I) Quo aos oficiais do exército é permitida a entrada
nas .qare8 das estações dos caminhos do ferro do Minho
e Douro o Sul e Suesto quando 80 apresoutom devidamente uuiformizados, mesmo fora do serviço, ou apresentando o respectivo bilhete de identidade.

"
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II) Que, segundo solicita a Companhia dos Caminhos
de Ferro Portugueses, os oficiais do exército em serviço
activo portadores do novo bilhete de identidade devem
apresentá-lo aberto aos empregados das suas linhas sem
pre que êles o solicitem, a fim de facilitar a fisculização
tanto nas bilheteiras como em trânsito.

lIiuistério da Guerra- t. a Direcção Geral-!.:l

nepartiç~o

III) Que, inserto no Boletim Militar
n." 10, do mesmo ano, foi determinado
100 por cento sobre o tempo de serviço
praças das fôrças coloniais que serviram
do Cabo Verde durante o estado de guerra
manha e Portugal.

Hillistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 5.

a

das Colónias
que se conte
aos oficiais o
na província
entre a AIQ-

Repartição

IV) Que ficam todas as unidades e mais estabelecimentos militares autorizados a adquirir para as suas hibliotecas o secretarias um exemplar da Simopse da Legislação ..\-filUm· da Jletrúpole e das Col~nla8 (edição de
1927), da autoria do capitão Eduardo Píealuga.
Os pedidos devem ser feitos à Agência ~ilitar e o Sl'U
preço ó de 25;$, excluindo o porte do COl'reIO.
Abílio Auguato Voldêe de Passos e Sousa.
Está conforme.
Pelo Chefe do Estado Maior do Exército,

•

N.o 12
MINISTÉRIO

DA GUERRA

•
31 DE DEZEMBRO DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

1.0 - Decret ..
Ministério das Finanças - Secretaria Geral
Decreto

n.O 14:192

Atendendo à conveniência de evitar tanto quanto possível a difusão da tuberculose;
Considerando que a maior parte do funcionalismo público não possui os recursos necessários para o tratamento daquela doença;
Considerando que a Assistência Nacional aos Tuberculosos, embora uma instituIção de i';licill.tiva privada,
mas subsidiada pelo Estado, é o orgamsmo apto a tornar profícua o prática a assistência ao funcionalismo civil que dela necessite, no campo da proâlsxia e assistência aos tuberculosos;
Considerando porém que o Estado não deve sobrecarregar-se com mais encargos, nem a verba destinada.
a assistência deve ser cerceada com outras despesas que
não sejam as da própria assistência;
Considerando que diplomas semelhantes foram promulgados pelas pastas da Guerra e da Marinha;
ConsidC'rando que há toda a vantagem em tornar estes novos sC'rviços dependC'ntes do Ministério das Finanças, a oxemplo do que sucede com :1 assistência a mili-
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tares tuberculosos
a cargo dos ELinistérios da Guerra e
da Marinh a:
IIei 1)01' b=m decretar,
para valer como lei, o seguinte:
'
.
Artigo 1.0 Todos os funcionários
públicos do qualquer
categoria,
quando tuberculosos
e lhes esteja iudicado o
tratamento
em um sanatório,
terão direito a essa assistência nus condições (,'xpr<'Stlas neste decreto.
§ 1.0 No caso de não haver TILga nos sanatórios nacionais, os funcionários
de que trata oste artigo serão
mandados
para a estação climática mais apropriada
do
País que lhes- estrja indicada.
§ 2.0 O número de funcionários
que simultüncameute
poderá
beneficiar
do disposto neste artigo será fixado
em harmonia com os recursos financeiros
pelo presente
decreto criados.
Art. 2.0 Os funcionários
hospitalizados
ou sanatorizados terão direito:
a) A todos os vencimontos
como se estivessem
ao
serviço ;
b) A viagem de ida o regresso;
c) Ao pagamento de todas as despesas com o Seu tratamento.
§ único. Os funcionários em tratamento em domicílio
ou numa estação climática, mas não em hospital 011 sanatório; hanefiniaa-ão do. disposte nas. alíneas '0) o "ú) dêste
artigo e torão como subsídio mensal, para.; allmeutação e
trutnmeuto a quantie, M :L.OOOa se forem casados ou tiverem filhos W seu cargo e' 500$ quando se cncoutrnm
om qualquer outro estado.
Ânt 3.0. E criada unu comissão directora diu a. ffigtanciw IbOB: funcionárlos
civis tuaornuiosoe;
composta pr-lo dli'
rsetor; gt ral, da aesistêucin pública, q 110 será o pn' ídonte, pelo prill!idarute da eomissüo execuãva da, &"is~ucia
Nacionwl aos 'I'uborcnioeoa,
pelo chefe da contubilidada
desta Assistõncia, pelo chefe da repartição
a. que se refero: (I) artigo 4..!l e por um dolegadn cio Mini ·tro dus Finanças; lOOIIl('UOO
annal menre , a carga da. qual ficará; $
sltperinn'odênciru
nns serviços- eríados'<peln presente
decreto.
Ant. 4.0. JuniQ! dtll Mimstérin. du.a Finan~uli funcionará
uma repnruçll"O' de expodionte sob a. direc~ão d um choCo
de- reptulti~ão ou iu.tm:innmento de secção, do compro\"llda
idenmilade panru o de~mpcllho
dôatos- S~l' içug.. nOlllpudo
pelli Mini tl"0 dll1ll li'inanças entro o pessoal do !l{'1l Mi
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nístério ou aos outros requisitado,
o cujo quadro sorá
constituído, além do referido chefe, por mais três funeio
nários de categoria
não superior a primeiro oficial, por
uma dactilógrafa
e por um continuo, nomeados nas condi.
ções Mima indicadas ou pertencentes ao quadro de adidos,
§ 1.0 O, funcionários a, (lue õsto artigo se refere são
nomeados parn exercer estas funções om oomissão ; torão direito fi promoção dentro dos quadros a quo portoncerem o perceberão
todos os seus voncimentos, gratificações ou emolumentos
COlDO
s estivessem
om efectivo
s rviço dos mo, mos quadro '. Sendo adidos e omquanto
durar fi comissão receberão O ycncimentoscol'respondente à. na categoria em ofecth'iJadc
do serviço.
§ 2. As vagas rosuitantes
da saídu dos quadros dos
fuucionáuios ti: quo Oste artigo se refere SOl'UO preenchid s por funcionários adidos da mesma categoria, excepto
do chefe, quo será substituído pelo sou imediato 110 ser'
viço a que pertencer,
e êste por um adido da sua categ-Ol'Ja.
Ârt. 5,0 Para ocorrer às despe as provenientes do pra
s Dto decreto silo criadas as seguintes rcoeitas:
r.o Uma cota mensal descontada nos vencimentos do
todo o funcionalismo
público om efocti,idadl'
de serviço
ou aposentado.
§ único. A cota a que êste número se refere será de
18, 2,5 e 3:5 respectivamente
pura os \'encimontos até
óOOtS, 1.0006 e 1.5005 o M, 86 o 108 rcspoctivmnrllte
pam os vencimentos
até 2.000;5, 2,5006 e superiores a
(l

2.500tS.
2. o 50. por cento da parto

que ao Estado pertencer
de todos os cofres de emolumentos das
Secretarias do Estado,
das alfândegas ou do outros
quaisquer organismos
existentes ou que do futuro f;(ljam
criados.
Art. 6.° ...TO Orçamento Geral do Estudo pura o ano económico do 19~7-192B será ins erita a ycrba de 2:000.0006
como importância
prClrunti,a da. rceeita 11 arr!'cadar
nos
termos do artigo 5.0 sob II ruLrica aÂ'asistOncin aos funcionário
civis tuberculosos,
om harmonia com o decreto
n.o 14:1020, oscriturando+se na d ~pesa igual vorba como
contrapartida.
Art. 7,° ;"0 orc:amento para o ano económico do 19281929 e nos dos ano subsoqUontoS! pl'Oct'dl1r-so há à ins·
cri~!'lo da. verha' que se presuma corr(lspond<'l' às receitas fi arr caJar durante o ano, tc>ndo cm atenção as cono rendimento
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dos anos anteriores, o pessoal dos quadros e
respectivos vencimentos.
Art. 8.0 A comissão a que se refere o artigo 3.0 elaborará dentro do prazo de sessenta dias o regulamento
do presente decreto e procurará dar a maior expansão
a estes novos serviços, propondo ao Govêrno as meditias que a prática aconselhe no sentido de mais tarde a
assistência se tornar extensiva às famílias dos funcionários civis do Estado.
Art. 9.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determiua-se portanto a todas as autoridades a quem
o eonhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e guardem e façam cumprir
e guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam ímprímil', publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 4 de Agosto de 1927.- ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO OARMONAAdriano da Costa MacedoJ.lfanuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de Cor'desAbllio Augusto Voldêe de Passos e Sousa - Jaime
Afreixo-Ant6mo
Maria de Bettencouri RodriguesJúlio César de Üaroalho Teixeira - João Belo - José
Alfredo Mendes de Magalhê1es- Felisberto Alves Pedrosa.

branças

Ilinistério do Comércio e C~D1unicações - Di recção Grral das Indústria.
f: a Repartição Industrial
Deoreto n.' 14:488

Oonvindo alterar e ampliar algumas das disposições
do regulamento sõbre substâncias explosivas, aprovado
por decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, e em conformidade com o disposto no artigo 16.°
da lei de 26 de Maio de 1902;
Sob proposta dos Ministros do Interior, Justiça, Finanças, Guerra e Comércio e Comunicações :
.
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 E proibida a fabricação, a venda: o o uso
de foguetes denominados morteiros ou canhões, e quaisquer artifícios pirotécnicos desta natureza, em que entrem cartuchos de explosivos propriamente ditos ou assí-
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milados que detonem, ou estouros constituídos por careas
de pólvora consideráveis,
de onde resultem grandes °os_
tampidos. prejuízos e perigos.
§ único. Continua a sor permitida a fabricação
e a
venda de foguetes ordinários
de qualquer número
de
estouros ou respostas,
contanto que sejam de pequenas
cargas.
Art. 2.0 É proibida a fabricação, a venda e o uso de
bombas ou artifícios, qU(lr sejam de arremêsso quer não,
com involucros metálicos de qualquer matéria ou forma,
escorvados
ou sem escorva, quer sejam carregados
com
pólvoras,
quer o sejam cOJU explosivos prõprinuionte
ditos,
bem assim a fabrica<:ão. a venda e o uso de petardes
que pos'lllm produzir t'fpitos nnálogos aos petardos militares, para efeitos do dr-strulção .
§ único. Continua a 8('1' permitida a fabricação e a
venda dos estouros ordinúrios, qne também são denominados bombas, de poq'uena carga de pólvora com -ínvo~ucro de papel e cordel, cuja explosão se proyoca por
inflamação, e que não detonem pelo choque nem por cápsulas de fulminato.
Art. 3.0 É proibida a fabricação
do pólvoras eloratadas que não sejam do tipo da chedite e a do pólvoras
picraradus.
§ único. Continua porém a permitir-se nas oficinas pirotécuicas
devidamente
instaladas a fabricação, com eloratos, porcloratos
ou picrutos de diversoR metais, dos
• míxtos para artifícios e fogos corados, contanto que a
proporção
dêstes oxidantes
sf1ja límituda à necessária
para estes efeitos luminosos.
Art. 4.0 Devem ser lIpn'f'ndi.lo8 os artifícius cuja fabricução e venda fica proibida, em qu~lquor local onde
s~ ençontrem, indopendentl'mpnte
das hc~nc:as quo a.ll~e.
riormento
hajam sido dadas pelas autorldades
admiuistrutivas.
.
Art. 5.0 Compete ao govf'rnador civil do distrito admínistrutivo a concessão do licenças para venda ao público
dos artiflcios pirotécnicos
tlutorizados,
mediante rcqnerim(~nto do iutercssado,
inlormado favoràvelmeute
pelo
administrador
do concelho ou bairro em cuja área ostiver o e tahelecimento,
e instruído com o têrmo da vistoria ao lo('al da '"(-'Ilda, f<'ita por um dolegaclo do Arsenal
do E.·ército e pelo COllHllll};lOtCl
dos bombeiros
municipllis ou por seus repre::\ontantPs, em quo tiO opino pda
concessão da licença e so estabeleçam
as condições que
é

..
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devem SN impostas, relativamente
à qualidade
dos artíflcios, no seu pêso, ao sou número e à resp-ctiva
armazenagem.
§ 1.0 O rr-querimentn
será enviado pelo govcrandor
civil no presidente
da comi-ssão dos explosivos pura ôsto
mandar proceder à vistoria.
§ 2.0 Nos concelhos fim que não houver bombeiros
municipais
podem intervir na vistoria bombeiros voluntários, o quando também não haja bombeiros voluntários intervirá ,somente o delegado ÜO .Arsenal do Exército.
§ 3.° Em caso do divergência entre os peritos decidirá o presidente
da comissão dos explosivos cm última
instância.
§ 4.0 O serviço de vistoria é pago pela 1:lIbela judicial.
§ f).O A Iicença sará concedida por diploma, que ficará
no local da vondn para poder ser examinado pela fiscalização. e deve ter explícitas as condições do -segurança
que forem impostas ao sou detentor.
Art. 6.0 Os peritos atenderão sempre à natureza dos
artifícios
que se pretende ter em depósito pnra vouda ;
à capacidade,
disposição
e género de construção
do local onde se armazenam;
às contigüidades
mais ou menos perigosas
que porventura
haja; à circunstância
de a
ca-,a ser ou não habitada
o ter ou não moradores
om
CODl partimen tos adjacon tes.
A rt. 7.0 São consideradoa
de perigo deminuto os 01'tiflcios que têm as seguintes denominações
no comércio:
esta los chineses, ostalinhos do papel, fogos de snla, fogOR de Bengala,
rodinhas,
vulcões, valverdes,
bichas,
estouros ou bombas pequenas
do pólvora ordinária.
~ único, O delegado UO Âl'scnal do Exército tom a
faculdade de considerar
nestas condições outros artifícios, embora de denominações
diferentes
das indicadas,
contanto
que as suas composições e cargas sejam análogas.
Art. 8.0 São considerados
pouco perigosos,
quando n
quantidade
armazenada
não' fõr grande, os fachos dJ sinais, os foguetes ordiuários de estouros 'do pólvora sem
tiros, os foguetes de lágrimas e de fogos corados, contanto
que nõles não haja oxplosivos
lH'opriall1onto
ditos.
§ único. Dove atender-se sempre ao pl'ri~o que pode
resultar de inflamações espontâneas
o ao pêso total do

.' Série

substâncias
e. ploaivas que representam os arriãéios piotócuiuot urmuzenados.
1\: rt. 9. o TOS locais onde se .anmnzenem os artníoias
pirotl'>cnim)' não o 'Permitem quaisquer manipulações
ou
p<'l'1 (,'Õ('i3 de falrrleo, a!IU o ser a adltptução das eauas
oucauüat;
às cahe as dos Joguetes.
Art. lU.o Os estabelecimentos
que queiram ter em armazérn artifícios que não possam ser consentidos
no
próprio local da venda devem conservá-los
em paiolius
autorizados
pelo governador
civil, precedendo as forma~
Iídades q uo se proscrovem pum a conoessão de licenças
de veuda no artigo 5.0 deste decreto.
§ único. Estes paiolilUl só serão permifidos mo interior
das povoações
quando sejam instalados
em edifícios
desahitadotl
e isolados das ht\bita~ões e vias públicas
num raio ele 20 m troa pelo -menos.
.
Art, 11. o Os com pradores de fogos de ar.tifioio que
etendiuu Idquir.i~Jos nas fálrricas 011 uflohms pirotéonicus fie 11 obrigudos a certificar-se rpre:vimnente da III~
torizacão
quo tais oficinas possuam ptml fi fabricação,
OR ermos do decreto n. o 2:241, de 2~ de tFm-m-eÍl'o de
191G, sob pena de incorrerem
em transgreseão como u
(}ue com qp o Iabrícante.
..
Art. 1~._() Oonnidoram-se
transgre&Sores
do regulamento, e como tais puníveis, as pessoas,
firmas, corporações,
irmandades,
confradas
e associações
quo em
quaisquer uetos, festejos, arraiai~ ou m~nifestações
usarem do artifícios piratécnicos
CUJa fabricação
O venda
é
protbida.

Art. 13.0 São comprtentCls para fiscalizar o cumprimonto das dil:õp08iç'õOIldo presento decreto as entidades
e~!Il1du~ no urtigo J7ij.D do citado decreto m." ~:241.
Art. 14.0 1\8 trausgress'ões do presente decreto serãn
punidas ('om a multa do 10015 a [)OOtS pela primoil"!l. :vez
cm uuso de roincirlôllcia com a de 1.0008 a 2.000tS
.agravada com a pona do prisão do trús a seis moses, sl,
~or quull!uor outro diploma logul não fâr àplicúvel pena

UP(rio~

..Ar.t. 15.0 1!:ste docreto entra

.

.

unodlntamente
em vigor
~ rc"'otrn_ tocln a logislação
em contrúrio, mOTIloadnmo.uto
')~cho mini8terial do 6 de Junho do 1~04., quo OSÚlroh)c~1I n doutrina de quo «os fogos do ~tifício não de:vom lil" apreendidos,
até no\ a ,ortlpm, em l.'5tabolociilllontos til' "Olula, que não s~jam Jlebticns, com fllllU&~
lllcnto na falta da respectiva licença ...

() oe'
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Os Ministros do Interior, Justiça, Finanças, Guerra e
Comércio e Comunicações assim o tenham entendido e
façam executar. Paços do Govêrno da República, 27 de
Outubro de 1927.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCARHONA José Vicente de Freitas -Manuel
Rodrique« Júnior - João José Sinel de Cardes - Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa - Artur Iuene Ferraz.

linistério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Rectificação ao decreto n.O 11:311,de I de Dezembro de 1925,
publicado no «Diário do Governo» n.O 269, I." série, da mesma data

No n." 5.° do artigo 159.°, onde se lê: «ouvidas pelo
Conselho», leia-se: «ouvidas pelo relator».
No § único do artigo 173,'>, onde se lê: «a praça a
quem fõr imposta pena disciplinar superior à de prisão
disciplinar agravada, e bem assim a que fôr condenada»,
leia-se: «a praça que fõr condenada».
No artigo 182.°, lin. 3.a do referido artigo, onde se
lê: «com pena», leia-se: «com penas».
Lisboa, 30 de Novembro de 1927.-0
Chefe da Repartição do Gabinete, José Jorge Ferreira da Silva.

Presidência
Deoreto

do Ministério

n.O 14:655

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926: sob proposta dos Ministros do Interior e da
Guerra:
Hei por bem -decretar, para valer como lei, o seguinto :
Artigo 1.0 Para instalação de serviços públicos a
cargo do Ministério da Guerra, o Ministério do Interior
cede lhe a titulo precário, e com obrigação de o cessionário prover à sua conservação, o edifício do antigo Colégio dos Padres, de Campolide.
Art. 2.° Para idônticos fins, o Ministório da Guerra
cede, nas mesmas condições, ao Ministério do Interior a
parte que foi ocupada por um regimento de artilharia
no Convento de Alcobaça.
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Art. 3.0 :l.!:ste decreto entra imediatamente
em vigor,
ficando revogada a legi'slac:ào em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e eXf'cução do presento
decreto com
fõrça de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e
guardp.r tam inteiramt'ntfl como nêle se contém.
Os Ministros do Interior e da Guerra assim o tenham
entendido e façam executar.
Paços do Govêrno da República, 25 de Novembro
de 1927. -ANTÓNIO ÓSCAR
CARMONA - José Vicente de Freitas - Abílio
Augusto Valdês de Passos e Sousa.

DE FRAGOSO

Ministério do Interior-

Direcção Geral da Segurança Pública

Decreto

n.· 14:671

Tendo sido reduzidos os efectivos da guarda nacional
republicana
pelo ~ecreto n: o 13:436, de ~ de Abril último, pelo que fOI tr-ansferido para as unidades activas
do exército grande número de sargentos
que na mesma
corporaçllO fizeram a sua carreira
militar desde soldados de 2.:1 classe;
Considerando
que a maioria dêsses sargentos tem mais
de quinze anos de serviço na guarda nacional republicana e nela prestou valiosos serviços, e que a redução
efectuada pelo citado decreto foi atingir exclusivamente
as unidades rurais onde as referidas praças n~m longo
estágio e pr~tica de comando de sub-unidades
adquiriram conheCImentos especuns que as tornam elementos
apreciáveis para uma corporação
encarregada
de polícia
geral, urbana c r?ral;.
. .
Considerando
mnda que é justo e equitativo cstabeleeer para os sargentos doutrina análoga à que o citado
decreto preceitua para a reintegração
dos cabos que foram dispensados por vi!,tude da redução dos quadros da
, guarda nacional repllbltcana;
0
Usando da faculdade qno me confere o n.? 2. do artizo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
19:?6, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei
~~uro:

por

bem

dt'cr(,tar,

para
.

valer
.

como

lei,

o se-

Artiero 1.0 As vagas do primeiros e segunclos sargentos qu~ ocorrerem
na guarda nacional republicana
e
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desde a data do decreto n, o 13:43') são preeuchidas todas por reintegração elos sargentos abrengi.los pelo aitado decreto, que na data da vacatura estejam em serviço activo do exército e assim o desejem.
À.rt. 2.° Os reqllcrimontos das pl'açus que desejem
aproveitar-so do disposto no artigo anterior, instruidos
com as reepectivos notus do aeseutos, são onviados polas vias .eompotentes ao Comando Geral da Guarda .Naxional Ropublicana no prazo de sessenta dias, a contar da
data do presento .decrcto.
Art. 3.° O Comando Geral da Guarda Nacional Republicana, findo o prazo a que se refere o artigo anterior,
organizará uma lista dos sargentos nas condições do referido artigo, tomando para base da inscrição o tempo
de serviço na referida corporação o nas extintas guardas
republicanas e guardas municipais, a qual será publicada
na Ordem do Exército.
Â:rt. 4.° Fica ro.v6gada nlegislaçi10 em contrário.
Datermina-se portanto a todas 'as au tori dadr li a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fur~n
de lei pertencer o cumpram e façam oumpnir e guo.rdar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprl/ mir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 6 de Dezembro de .1927.-ANTÓNIO
ÓSOAR HEFRAGOtlO
CARMONA·-José
Vicentp. de FreitasManuel Rodrigues Júnior ~Joêlo José Sinel de G'or'de8.Abilto .Augusto Valdês de Passos ,6 Sousa - Aflnelo PfYI':belú- António Maria de Betteneourt Rodrigues - A?iwr
Jvens Ferraz- José Alfredo .11Jendesde ..J.lIagalhi1(J8-tRe~
ll8be7'tO Al'Ves,Pedrosa.
I!inislérw da Gurr.a-.2,a Ilir~"táo 6rf'ilI·-

a.a Repartição

(Rcpilllição de abollos e processo)
Decreto n.s 14:687

Verificandose
que ao ostabl'lccorem-so pelo decreto
n." 8:693. de 6 de Março de 1923, os veucluientos a
abonar aos aspirantes alunos das Escolas Militar, N nvlll
e Auxiliar do Marinha, se não atendou ao caso, quo por
vezes se dá, de haver alunos que no acto da suo. admissão à matrícula no 1.0 ano já auferiam, pelo seu põstn,
vencimentos superiores aos consignados por aquele decreto; e
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Oonsillerando que .não é justo nem disciplinador que
a uma elevação de põsto p.ossa corresponder uma deminutção do vencimentos:
'Em nome da Nação, o Govêrno da ~epública Portuguesa decreta. pura valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Ao decreto n." 8:693, de 6 de :Março de
1923, será acresccutndc o seguinte:
Artigo 3.° Nenhum aspirnnte aluuo de qualquer
da-s Escolas Militar, Naval ou A multar de Marinha
poderá receber vencimentos inferiores àqueles que
correspondem à .graduação que tinha ao entrar .nas
mesmas escolas.
§ único. Quando os vencimentos fixados por êste
ou outro decreto em vigor furem inferiores aos .a
flUO se refere õste artigo, aos referidos alunos será
abonada a dÜerençl1.
Art- 2.° O artigo 3.° do citado decreto n." 8:693 pas13ru:á a 4.°
Determina-se portanto a todas as autoridades a. quem
o conhecimento o execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os :Ministros de todas as .Rt·pHtições o façam imprímír, pulJlicar e correr. Dado uos Paços do Governo da
República, em 8 de Dezembro de 1927.- ANTÓNIO ÓS'
CAR DE FRAGOSO CAIUlO~A - José Vicente de' Freitas -.
:Manuel Rodrloues Júnim' -.AbUio Augusto Valdês de
Passos e Sousa - Agnelo Portela - Antón~o Maria de
Bettenroul't Rodriglles - Artur lvens Ferraz - José Alfredo ,Mendes de JJlagalhàes- Felisberto Alves Pedrosa.

liDistério à:Alami -.I parti9ie to
Do.creio

1'1.0

&ahiOIlIe

~4:'51

TOl'nsndo-se necessário ITegnJa:ro ingresso dos subs'critoros do Cofro de PI'evidência dos Sargentos de Tenra
o Mur fi quO se refere o artigo 19.° do decreto 0.° 14:589,
de
de J:Tovembro de 11927, no Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército MetropoJittmo, conciliando,
quando posah'el, os seus dircitos e os interêsses dêste

1f3

Cofre; o
.
['onda em atenção que muitos oficiais têm pretendido
ultimuUl(lute a admissão, como subscritores, no Oofro de
Pr(widéncia dos Oficiais do Bxército .Motropolitano; mas

13~

ORDEM DO EX1tRCITO N.· 1~

1.· Série

Considorando que essa admissão não pode nem deve
ser feita sem acautelar os interesses do (jorre elo Previdência, tendo em atenção o bom estado físico dos pretendentes e a sua idade, que não convém quo vá além
de sessenta anos, como está geralmente estabelecido para
a admissão em institmcões similaros ;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer cdmo lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O ingresso dos oficiais dos quadros activos,
tanto do exército metropolitano como de todas as classes
da armada, no Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano, no caso do artigo 19.0 do decreto
n." 14589, de 18 de Novembro de 1927, e quando não
tenham transitado de grau do subsídio no Cofre de Previdência dos Sargentos do Torra e Mar, efectuar-se há
observando-se as soguintca regras:
I. Sendo subscritores do subsídio do 1.0 grau do Cofre de Previdência dos Sargentos de 'I'orra e Mar na
ocasião da promoção a oficial, com direito ao subsídio
do 1.0 grau correspondente a metade do número de meS0S que tiverem de inscritos no referido Cofre se êsse
número fôr par, sendo creditados, no caso contrário,
pela importância da cota excedente, a qual lhes, será levada cm conta no primeiro pagamento de cotas a efectuar.
As cotas a que os subscritores ficam obrigados serão
calculadas em relação à idade correspondente à data
desde quando adquirem direitos no Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano.
II. Sendo subscritores do 2.0 ou 3.0 grau do Cofre de
Previdência dos Sargentos de Terra e Mar, respectivamente no 1.0 ou 2.° grau, com direito ao subsídio adquirido no mesmo Cofre, continuando a pagar a. eota correspondente.
III. Sendo subseritoros do 1.0 grau do Cofre d Previdência dos Sargentos (lo Torra e Mar e querendo inscrever-se como subscritores do ~.o grau, com direito ao
subsídio corrcspondeute a 'um quarto do número d meses que tiverem de inscritos naquele Cofre se êsse número fõr múltiplo de quatro, sondo creditados, no caso
contrário, pela importância das cotas dos moses exce-
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dentes, a qual lhes será encontrada no primeiro pagamento de cotas a efectuar.
As cotas a cujo pagamento os subscritores' ficam obrigados serão calculadas em relação à idade correspondente à data desde quando adquirem direitos no Oofre
de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano.
IV. Sendo subscritores do 2.0 grau do Oofre de Previdência dos Sargentos de 'I'orra e Mar e querendo inserover-se como subscritores do 2.0 grau, de harmonia
com o disposto em r.
V. Sondo subscritores do 3.0 grau do Oofre de Previdência dos Sargentos de Terra e Mar e querendo inscrevcr-se como subscritores do subsídio do 1.o grau, com
direito como se a inscrição naquele Oofre se tivesse efectuado de início no 2.0 grau, ficando obrigados ao pagamento das cotas correspondentes a êste grau e à idade
da sua inscrição no 3.0 grau daquele Oofre, sendo-lhes
levada em conta a diferença de cotas.
Art. 2.0 Quando os oficiais a que se refere o artigo
antecedt'nte tiverem transitado de grau de subsídio como
subscritores do Cofre de Previdência dos Sargentos de
Terra e Mar, o seu ingresso como subscritores no 00fre do Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano terá lugar observando-se quanto possível. segundo
os casos, as regras constantes do mesmo artigo.
Art. 3.0 Os juros a que se refere o artigo 19.0 do decreto n.? 14:589, de 18 de Novembro de 1927, constituem fundos do Oofre de Previdência dos Oficiais do
Exército Metropolitano.
Art. 4.0 É permitido aos oficiais dos quadros activos
tanto do exército metropolitano como de todas as classes da armada que não tenham mais de sessenta anos
de idade inscrever- se como subscritores do Cofre de
Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano até
30 de Junho de 1928, para o que deverão fazer dar entrada na secretaria do mesmo Cofre, até o mesmo dia,
por intermédio das estações competentes, à respectiva
declaração e à primeira cota correspondente.
§ único. A permissão a que se refere êste artigo é
extensiva aos oficiais a quem, embora tenham completado sessenta anos de idade, deva ser arbitrada a cota
correspondente Il. esta idade, nos termos do artigo 10.0
do decreto n." 11:356, de 16 de Dezembro de 1925.
Art. 5.0 Ao artigo 5.0 do decreto n." 10:975, de 29 de
Julho de 1925, é llcr0scentado o seguinte § único .

•

§ único. No primeiro caso deste artigo, quando OB
subscritores
adquirirem
direito a legar subsidio superior
àquele qllO podiam legar. no acto da transição, ser-lhes
há levada em conta, nas cotas futuras; a importância das
qun tiverem
pago como subsceitores
do aubstdio do 1.~
grau; (} se, quando falocorom, não tiverem direitos superinres, será entregue a quom receber e sub (dio a quantia correspondente
à diferença de cotns, como so não tivessem transitado
de grau.
Art. 6.0 Fica revogada a )egis)a~ão cm contrário.
Dotormina-se
portanto a todas as autoridades a quem
o aouliecimento e execução do pl'CSOl1tBdecreto com Hfrça
<ln lei pertencer o cumpram o façam cumprir: 6 gunrdae
tam inteiramente

como nêlo so contém.

Os Ministros
do todas as Ropnrtiçõoe o far:am imprimil', publican e correr: Dado nos Paços do Govõrno da
Repú blica, em 20 de Dezom b1'O do t9~1. - ANfI'ONIO ÓsCAR DE FIIAGOSO CARMONA! - José Tí"tl'entnde FreitasJ/nJnuel Iiodnique« Júnior -- J()l1.oJosé Sinol de COTde,'l-

..MJilin .iÍJ1gusto Voldê« de Passos 8 Sousa - Agnelo POr."
tela - Ântónio li/aTia de Betteneourt: Rodrigues
Artur!'
Irene- Ferraz:- José Alfredo
Umldes de JJ!i1galhMKFelteberto Aires Pedrosa:
Decl"oto n -1144752
(Como rectificação ao decreto n.o 12:704)
Considerando
que pela condição 3. a da alínea D) do
artigo 20.0 do decreto n.? 12:704, do 25 de Outubro d
1926, publicado
om Ordem da Exér.cito n. o G, La série,
do 15 do Junho de 102.7, os eandidatos à matrícula na;
Escola Militar com destino ao cnrso de administração
militar deverão possuir o 5.0 ano do curso dos liceus oui
habilitação
equivalente
do Instituto Iltofiasionel dos Pupiles do Exército;
Considerando
que fi direcção do Instituto Comercial
de Isisbca representou
contra tal condição a 8. Ex.&. o
Ministro cm ofício n.O 62" de 2.4 de lbio último, remetido fi esta R(lllUrti<:ão p(lla Ropartiçllo do Gabinl'to om
25 do Maio, oom o t\moamento
que ha diplomado~ co:m..
o curso goraI o 'médio de comól'cio qn() lllLO frpqlicnta:rum os liceus llom o Instituto Proftl:!sionnl dos Pupilos
do ENl'rcito
(\ quo portanto não possuem o DiO ano du
curso dOR liceus;
Considc1'lludo que a manuten<;ão de tal c'Olldiçilo (pos-

1118'7
suir O 5.0 nuo do curso dos liel:lls.) exclui do cuncursado nduii. são à1 Escola ~iili tUJO i II (livíduns cuj I1.Shabilitar
ções profissionais
são idêntica!', embora H~ habilitações.
preparatórias
tenham sido olrtiilaa em. escolas divorsnsi
(licou!:!, Instituto Profissional,
escolas preparatórias
ou
Casa Pia do Lisboa) ;
Con~idcrando
quc o consolho de instrução da Escola
Militar: deu p~recor fuvorá T(:I no deferim~nto da rl'pro·
s~ntMãl) da dn't'ccão do Iastitu:o ([)omoff'llll eh" Lisboa,
couforrac eonsti da unta D.o 304, de 17 do Juuho último;
Cum;id~n,ll1~o que DO IIJ~~ituto Profissional dos rupi~·
los do hxcrClto não 6 professado o curso goraI das licous st'lldo exigida aos alunos que fie destinarm à freqü ~cia do curso m~dio do cOlll?reio a aprovação nas:
dís 'iplin.ns que constituíam o antigo curso primário superior «m sub~titn'i\ão daquele curso g nal ;
0
Usando da faculdade que mo confere o n, o 2. do ar" •
tigo 2.0 do 0.ncfe:tO n.? 112.:740, de 2G de Novembro de

1fJ~ô, :,oo!)prop.o<;tl. dos Míuistros
ç

('8:

ll(Ji por hem cfucrctur,

de tn-las

para valer

como

:1S

Rnpart~

lei, o se-

guinte:
,
.
a
Artigo 1.0 E daclarnda. sem ofeito a condiç'to 31 da
alínen D) do urtiga 20.0 do decreto n. o 12:7.04, de 25 de
Outubro

do 1926.

Art. 2.0 Fica revogada

fi legislação
cm contrário.
Deterlllina.t;O portanto fi todas as autoridades
a quem
O conhocimollto e execnção do presenta decreto com fOrça
de lei pcrtoncer o cumpram o façam cumprir e guardar
tam intC'iralllonto como nêlo se contém.
Os 1\lilli:-;tros de todas as R0partições O façam imprimir, pllblicar o corroI'. Dado nos Paços do Govêrno da
Rt>públicll ('ln 20 de Dezembro de 192T.-ANTÓNIO ÓSCAR

DE FRAG~SO CARMONA - .José Vicente de Freitas - },[alltlel Rodrigues Júnior-.!o(/O
.José Sinel de CordesAbllio Augusto l"ali:lês de Passos e Sousa - Agnelo
Portela-António
.Maria de Bettencourt Rodrigues-Artur lI'ens Ferraz - .José .Alfl'edv .Mendes de Magalhi'les Jielisve1'fOAlves Pedrosa.

Deo..r.eto

!T.O

14175a.

Considcrnndo
que polo artigo 3.0 da lei n. o 1 :698, do
17 do 1)0zombro de ln24, ó pormitido ao& ofioiais do ar~
tilharia com o diploma do eng<>nhciro industrial
a flua

,
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especialização em engenharia civil, de minas, mecânica,
electrotecnia e química, desde que se matriculem e obtenham aprovação no Instituto Superior Técuico ou na
Faculdade Técnica do POrto em várias cadeiras, entre
as quais electrotecnia geral e astronomia geodésica e
geodesia superior j
Considerando que, pelo § 3.0 do artigo 3.0 da citada
lei, o averbamento da especialização é feito na Escola
Militar no diploma de engenheiro industrial mediante ~
apreseatação pelos oficiais dos certificados passados pelo
Instituto Superior Técnico ou Faculdade Técnica do
Põrto ;
Considerando que algumas das cadeiras exigidas para
a especialização, tais como as de electrotecnia geral e
astronomia geodésica e geodesia superior, tem equivalência ua Escola Militar, respectivamente às cadeiras
electrotecnia e máquinas eléctricas, aplicação de electri ..
cidade e astronomia de campo e geodesia ;
Atendendo a que esta equivalência foi reconbecida pelo
conselho de instrução da Escola Militar, conforme consta
da nota n." 515, de 20 de Outubro findo, dirigida pela
Escola Militar a esta Repartição e à 3. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:HO, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
.
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artlgo 1.o Ao artigo 3.0 da lei n,o 1:698, de 17 de
Dezembro do 1924, é acrescentado o seguinte parágrafo:
§ 4.0 Os oficiais engenheiros industriais que já.
possuam aprovação em cadeiras da Escola de
Ouerra ou Militar, equivalentes às que são indicadas neste artigo como nec!'ssárias para a.
especialização em engenheiro civil, de minas,
mecânica, electrotecnia e q uímlca, serão dispensados de se matricularem e freqüentarem as
referidas cadeiras no Instituto Superior Téenico ou Faculdade Técnica do Põrto.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam ímpri-
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mír, publicar
e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 20 de Dezem bro de 1927. - AN'róNIO ÓsCAR DE FHAGOSO
CAR~fONA - José
Vicente de Frettas-.Manuel
Rodrigues Júnior-Jot1o
José Smel de

Oordes -Abílio
Augusto Valdês de Passos e Sousa :-.
.Agnelo Portela-António
Maria de Bettencourt Rodrigues - Artur IVe71S Ferraz - José Alfredo J.-lendes de
Magalht1es - Felisberto Alves Pedrosa.
Decreto n." 14:770
Estabelecendo
o artigo 6.0 do decreto n, ° 13:851, de
29 de Juuho do corrente ano, que as praças que passaram .à situação de licenciadas mediante o pagamento da
taxa de 2.5006 ficam «obrigadas a comparecer às convocações
xtraordinárias
que não sejam para completar
o efectivo permanentf',
em cumprimento
da ordem do
Ministério da Guerra, mas incluindo as que forem feitas
para o serviço das colónias», podendo porém haver dúvidas sõbre a altura em que essas praças podem ser chamadas ao serviço afectivo, tanto no caso de convocação
extraordinária
como para serviço nas colóniaa ; e
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto 0.0 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta
dos Ministros de todas as RepartiÇÔClS:

Floí por bem decretar, para valer como lei, o !E"
guio te :
Artigo 1.0A.o artigo 6.0 do decreto n.? 13:851, de 29
0
de Junho
do corrente
ano, será aumentado um § 6.
com a seguinte redacção:
,As praças licenciadas, ao abrigo do disposto no
corpo do presente artigo, deverão ser as últimas da
sua encorporação a s"'er chamadas ao serviço efectivo nos casos previstos no referido artigo».
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridadf's li. quem
o conhecimento
e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
O lfioistros
de todas as Repartições o façam imprimir publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrno da
R 'I;ública, em 22 de Dezembro de 1927.~ANTÓNIO Ó8-
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José Vicente de FreitasJlanuel Iiodriques Júnior - João José Sinel de Corde8Abilio AU,fJusto Valdês de Passos e Sousa - Aqnelo P01'tela - António Maria de Bettencourt Rodrigues
Artw'
Ivens Ferraz - José Alfredo Mende« de Magalhf1es - .Felisberto Alt'e8 Pedrosa.

CAR DI<; FRAGOSO CARMONA -

pecreto

n,O 14:771

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do urtigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de 'Novembro de
\9i6, e sob proposta dos Ministros de todas ns Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
.
Artigo LOAs disposições do decreto COmfõrça de lei
n. o 14:358, de 3 de Dezembro de 1027, não são aplicáveis ao chefe do Gabinete e ajudantes do Ministro d
Guerra.
Art. 2.° O chefe do Gabinete e ajudantes no )'finistro
da Guerra perceberão 08 vencimentos como se estivessem arrcgimontados e a gratificação do guarnição.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina se portanto a todas as antoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fõrça
de lei pertencer o yumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
Repúhlica, em 8 de Dezembro de 1927,- ANTONlO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-José Vicente de Frp,itas-Manuel
Rodrique» Júnior - Jof1o José Stnel de Cortles - Abilio
Augusto Valdês de Passos e Sousa - Aqnel» PortelaAntónio "Maria de Bettencourt Rodrigues - A,.tur Trens
Ferraz - José Alfredo Mendes de Magalhf1es - Felisberto Alves Pedrosa,
Decreto

n.· 14:798

Reconhecendo-se cada vez mais ser de urgente necessidade impedir quanto possível a difusão da tuberculoso;
Considerando que para que tal se consiga necessário
é o auxilio de avultadas quantias, com as quais se pOSSA
fazer face às grandes dosposas que se impõem para a.
indispcnsâvel luta contra a tuberculoso ;
Considerando que muito justo é assegurar não só nos
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oficiais, sargentos
e mais pra<;:as do exército de terra e
mar, corno também às suas famílias, os meios necessários para oCOITe~'f'm ao seu tratamento
quando atingidos
por uq uelu terrível doença;
Considurando
que o total das dotações incluídas nos
aetuais orçampntos dos Ministérios da Guerra, Uarinl.m
e Interior, destinadas à Comissão de Assistência
aos
Militaros Tuberculosos,
conq uanto ropresentem
já um
pe~ado encargo pal'a o Estado, são ainda muito reduzidas para um bom e p,r?fícuo desenvolvimento
dos socorros a prestar aos milítaree tuberculosos
e ainda menos
se d(isses l'l,cursos partilharem suas famílias;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:,71°, de 26 de Novembro de
1~2J, sob proposta dos Ministres de todas as RepartiçõeR:
Iloi
"

por

bem

decretar,

para

valer

como

lei,

o se-

guinte:
..
. ,
Artigo 1.0 As pessoas de família dos oficiais, sarg entos e seus equiparados,
consideradas
medicamente
por
uma junta especial de saúde como pro-tuberculosas
ou
feridas pda tuberculose
e não possuam rendimentos próprios para ocorrerom
ao seu trata~ento,
gozarão dos
me~lllOS direitos e vantagens concedidos pela Comissão
de Assi~t(lncia aos Militares Tuberculosos
aos militares
ou oy-militares tuberculosos.
Arr. ~,o Alrm das verbas de receita do que trata o
artizo 8,0 do decreto n." 10:713, de 25 de Abril de
19~~) e das importâncias
consignadas
para o mesmo fim
nos ~lctu.LiB orçamentos
dos l1inis.térios da Marinha é
do Interior
ficam também constituindo receitas da Coo
missão dH 'Assistência
aos Militnres
Tuberculosos
as
ql1<Lutias provoni('ntes dos descontos a realizar nos vencimontos dos oficiais, sargentos
e seus eq uiparados do
e. érl'ito do torra e mar, em analogia com o preceituado
no Ul'tiO'o 5,° do decreto n." 14:192, de 12 de Agosto do
corrúnt~' uno, para o funcionalismo
civil.
Ad, 3. o Ê!lses descontos
dev('r§o incidir nos vencimentos dos aludidos oficiais, sargentos e seus equipara.
dos do activo, reserva ou reformanos,
qualquer que seja
a situaçao cm que se encontrem e lhes dê direito à remunera<;:ào por conta do Estado.
S único- A proporção estabelC'cida para os aludidos
do"conto. rege·l'le pelo § único do artigo 5.° do já citado
decreto

n." 14:192.
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Art. 4.0 Os conselhos administrativos das unidades ou
estabelecimentos militares ou quaisquer entidades oficiais
incumbidas de proceder aos referidos descontos deverão enviar as respectivas relações nominais, acompanhadas do total das importâncias que representem, ao conselho administrativo da Comissão de Assistência aos Militares Tuberculosos até o dia 25 do mês seguinte àquele
a que digam respeito.
Art. 5.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem.
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da.
República, em 28 de Dezembro de 1927 .-ANTÓNIO ÓSCAll
DE FRAGOSOCARMONA
- José Vicente de Freitas - Manuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesAbilio Augtl.~to Valdêe de Passos e Sousa - Aqnelo Portela - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Artur Inen» Ferraz-José
Alfredo Mende. de MagalhaelFelisberto Alves Pedrosa.
Decreto n.O 14:799

Tendo sido estabelecido pelo § 1.0 do artigo 1.0 do
decreto n.? 13:851, de 29 de Junho de 1927, que haja
duas encorporações em todas as armas e serviços; mas
Considerando que, devido à natureza da instrução do
serviço de torpedos, é de toda a conveniência que neste
serviço so realize apenas uma encorporação de recrutas,
coincidindo com a época normal da primeira encorporação em todas as armas e serviços;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.° Na 3. companhia do grupo de defesa
submarina de costa haverá uma única encorporação de
recrutas, de 1 a [) de Maio.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entondido e
faça executar. Paços do Governo da República, 28 de
Dozembro de 1927.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONA- Abílio Augusto Valdêe de Passos e Sousa.
11
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2.0_ Determinações
lIinistério da Guerra - Repartlçãu do Gabioele

I) Que, em aditamento à circular dêste Gabinete n. 028,
de 11 de Agosto do corrente ano, publicada na Ordem
do E.rército n." 9, La série, do mesmo ano, seja a referida circular alterada
na parte respeitante
a amanuenses, ordl'nanças
e faxinas da Inspecção
de Infantaria
da 2. a rl'gião militar para o seguinte:
Amannens(ls:
três segnndos sargentos
de infantaria.
Ordenanças
o faxinas: três soldados de infantaria.
(Nota

circular

n." 6:8í4,

de 29 de Novembro

de

1927).
Ministério da GuerraII) Que, })ara

1;\

La Dlrprção Geraf- 3.& Repartição

escrituração

do mapa a que se refere

n." 4.0 da Ordem do Exército n." 13, La série, de 1925
P: 7G2, se observem as seguintes instruções:
'
1.3 O riscado e dizeres do mapa devi-rn ser os indicado no modõlo publicado na Ürdem. do Exército acima

Ó

citada
cença

com as seguintes alt('rações:
onde se lê «De liJ't.gistada por períodos prorrogáveis
de 30 dias»
devorá ler-se «Licenciados I), e onde se la «Classe de 19... ;
clUSH' de 19
, classe de 19 ... », deverá ler-se «l~ncorpornçilo de
, enco:'pora_ção. de . , ., encorpo ração
do ... », devflndo [\8 três pntlll'lraS colunas a seguir à
coluna 4 Autorizados
além do efectivo» vir a dostinur-se
À ante pt'ní,ltirna
cncorpora~.ão~ as três imf'di~tll.s à ponúltima e as outras três, à direita do mapa, à última cncorporução,
(Ias já prontas da instrução do recruta.
2.a DtlVO indicar, em sitio bem visível, a unidade a
quI' di", rc!<poito.
.
3,- Nos uúmeros a oscriturar em qualquer das casas
do mapa nM. devem ,fi~urar os artífi~es, ferradores,
c~arins, cornetolros, mU:;lCOS ou aprendizes destas espectaIidndes visto que os trabalhos buseados nesse mapa silo
a.pI'nas' os q 110 se ligam aos efectivos variáveis das unidades, fixados uctualmento pela circular n." 116, de 11

de .Junho de 1927.
4. o Na coluna

«Contados

no ofectivo» silo oscrituradas
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as praças

que se encontram no serviço das unidades, com
na instrução 3. a
5.3 Na coluna «Autor-izados além do efectivo- são escrituradas
as praças
que, pelo disposto
na circular
D.O Ll G, dr 11 de Junho de HJ27, ou outra disposição,
se cncontn-m ao sorvico do estabelecimentos
militares ou
doutras
unidades
o não <levam, por doterrninnção
deste
Ministédo,
ser contadas no número de praças destinadas
ao serviço da!' unidades.
Por meio de uma chamada e nota fora do riscado do
mapa deverá ser indícado o número do soldados que são
tratadores
de cavalos de oficiais não arregimentados
(1o
número do pruças qll(1 se encontram
no serviço efectivo
DOS termos do disposto na determinação 3.' do n. o 5.0
da Ordem do Exército n. o 7, 1. a sórie, de HI2H, p. 350.
Da mosma forma nesta coluna não devem também SOl'
contadas as pruças ti que so rofore a instrução 3.a
G.a Nas colunas «COndutOI'OSD devem cscriturnr-ae sbmente as prnças prontas da instrução de condutores
de
viaturas movidas pur tracção animal.
7. a Nas colunas
«Serventes»
escriturar
so hão todas
as outras
praças
prontas
da instrução de recruta que
não são condutores
nem pertencem a quulquor (1:1s os
pecialidados
referidas na instrução 3.a
S.4 Por meio do uma chamada c nota fora elo riscado
do mapa deverá SOl' indicado,
quanto aos licenciados,
tanto condutores
como scrvontes, quantos so encoutrum
D(\RSn situação por torem depositndo
li tu a (1<, 2:;>00,$,
por sn achar m ao abrigo dos artigos 172.0 011 17f). o do
R. S. R. do decreto n." 11:431, do 2H do .Ianr-iro de
l!)~(i (Ordem do Eoército n." 1, La série, P: ;)7), do modo
que, em fuco do mapa, so saiba o uúm.-ro exacto d
prn<:n~ das últimas oncorporaeõos
(tanto condutores com
servenn s) qU0 se encontram lic(\llcindu!'1 por ('xcedC'rem
o ('fpctivo fixndo parn a Elun unidaoc 0, pOI·tanto, pm condiçõ(>s de poclerplU ~(\r r.hamadns ao sor\'ic,:o ofc>cti\·o.
9.3 O mapa oove rpf('rir so no último din do ('ada mOs_
10.:~O mapa respoitnnto às unidad(IS aqllartl'lacla
DO
continente
dll\'erá dar ('nt1'llo.l\ no Milli~tl~rio ela ()uorra
até f) do mês im('diato [ICIlH,le li. <jl)(' SI' 1'(11'1'1'(1, e JI 1
uIlidadpt{ aql1llrtc>Jadal' uas ilhas :tdjncrntps
d( \ (·rfl. sor
(1m'iaclo no prilU(liro corr('io fJU hon,,(~l' pura (l rontill'nt
depuis (~a data a que sp rpfe1'o o ultuJitlo mnpa..
.
11. II A margem do mapa., fora de todo o fls('al!o &
possivolmente
II. 'onu
lho, orà o criturado o nÍlnwro de

exclusão das indicadas
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no dia a que

o mapa se refere.
III) Que, om virtude

do disposto no artigo 5.0 da Orgnnizução
das Escolas Regimentais,
que acompanhou
o
decreto II. o 12:091 de 28 do Dt-zembro do 102G (Ordem
do Ecército n." 1, 1.a série, P: 74) e no § único do artigo :30.0 da Circular da 5.a Itopurtição da 3." Direcção
Geral do l\linistúrio da Guerra n.? 53 1 de 20 de Junho
de 1927, a vorha correspondente ao curso elementar a
lancar no rl'gisto de matrícula dos alunos, que satisfaçam ao PXtl!llC dõsse curso, deverá sempre elucidar se a
praç'a, a quem diz r~sp.eit~, ficou simplesmente
aprovada
ou aprovada com distinção.

IV) LOQue,

sempre qne a.s unidades e estabelecitenham eonhccimento de que por quaisqUf'r ontidad(ls
lhes vão ser oferecidas bandeiras ou estandartes
não manufacturados
na Fábrica
do Equipamentes o Arreios, rpcomrndem às ontidados ofcroutos a
vantaeem
o Ill'cessidade de se entenderem com aquela
Fáhri~a
onde ('xistem os padrões daquelas inshmias
"
sõbrc as, suns dlmcnsões. qual! ida de e cõros das sêdas
a,
ompr('O'ar na sua mauufactul'a
e outros detalhes de fabrico, ~ fim de evitar que elas difiram daq ufllel'! padrões
c ficJlI('Jl1 suj -itas a qUI' o seu uso pelas mesmas unidades e e tabclr('imrntos
soja rojeitado.
2.0 QllO nenhuma unidade 011 cstah~lrcimonto
militar
pode [a7.('1" uso d() rstandarto ,~u I.Hlndc,r~ q ~J(\, não tondo sido manufacturada
na F abnca (Ie hqmpam('ntos
e
Ârrrios,
lho !'ej:l ofe~('cida p(~r quaisquer (,llíi(l:ulps. sem
qU(~ prudamento
SC'JfI examlOada
JH'la m smn .Fúbricn,
a fi rn d,' !'e ycriticar se está conforme com o padrão nela
mr ntos militares

oxist<,ntl'.
v) 1." Qllf' as entidades,
que tenham ditltribuído material automó\'('l, que CHl'e\,u do ropard~1to a efedu"r no
Pnrqu(1 AlIwlllóYt>1
J\Iilitar,
dirijam dir0ctalllOlltt'
as l:\lIUS
r(\qlli"lit.'/'IP~ 1l('~S(, sentido àqlwle Parque, ficando o Conl:iclho Adminis1rath·o
das flH\SllUl.S enti(lades responsável
pelo pagaII1t'llto do' trabalhos
rcquisitadm; para aquele
material,
quo continuará a ser considerado
como distri-

ORDEM DO EXERCITO

1~96

N.O 12

1." Série

buído à entidade requisitante,
à qual será restituído, por
aquele Parque, logo que a reparação esteja concluída.

2.0 Que nenhum material automóvel pode ser remetido
para o Parque Automóvel Militar, por desnecessário
ao
serviço, sem previamente
se fazer requisição da sua entrega, em duplicado,
à. Direcção dá. Arma de Engenharia.
Logo que essa entrega
seja autorizada,
o que será
comunicado
à entidade
requisitante,
será o material remetido àq nele Parque,
para onde já deve tor sido onviado o duplicado
daquela requisição,
acompanhado
de
guia de entrega em duplicado, de que um exemplar fica
no mesmo Parque e o outro é restituído à entidade emissora depois de lhe ter sido ex arada a verba do «rocebido» , o que ",6 será feito depois de se roconhocor,
mediante
exame
feito por pessoal
técnico
competente
daquele PaI que, que o referido material está em estado
de prestar
serviço, condição a que tem do obedecer o
material
entregue,
e que uma vez recebido por aquele
Parque
deixará
de figurar na carga da entidade que
dêle faz entrega.
VI) Que, emquanto não forem aprovados e mandados
pôr em execução os regulamentos
a que se refere a 29.&
das bases para a industrialização
dos estabelecimentos
produtores
do Ministério
da Guerra, que fazem parte
do decreto n." 14:128, de 19 do Agosto último, publicado na Ordem do Exército n. ° 9, 1.tl. sério, de 3 de Outubro findo, P: 1155, continuam mantendo as suas antlgus
deeignaçõca, com excepção das Oficinas (Ioruis de Fardamento e Calçado, todos os estabelecimentos
fabris de
que serão sucossorea os estabelecimentos
produtores
do
Ministério da Guerra constantes
do artigo 1.0 do supracitado decreto.
(Circular

n.? 3624/35, de 21 de Novembro

VII)

de 1927).

Que se observe o seguinte:
nenhuma
requisição de material ferroviário para transporte
de mercadorias
ou eombnstívcis,
destinados
às unidades
ou estabelecimentos
militares,

1.0 De futuro
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será en~ia~a,à Inspecção de Tropas de Comunicação, sem
que o indivíduo .a favor d~ q uem o material é requisitado tenha, proviamonte, fOIto no cofre do entidade requisitante o depósito da garantia na importância de
2006, pelo carregamento de artigos correspondentes à
carga do um vagão, sendo o depósito tantas vezes 2006
quantos vagões tenham de ser carregados. Na casa correspondt'nte da req~isiçã? de materi~l enviada à Inspecção de Tropas de Comunioação, e cUJOmodelo abaixo se
publica, far-se há menção do depósito efectuado, sem o
que o material não será requisitado. Este depósito será
entregue ao fornecedor, no todo ou em parto, conforme
o material utilizado.
2. o Perde o direito ao depósito a que se refere o número anterior o fornecedor que não utilize, para o fim
para que foi requisitado, o material põsto à sua disposição.
3.0 Perde igualmente direito ao depósito:
a) O oxpedidor que alterar a ordem de carregamonto na estação onde o material é pósto à sua
disposicão ;
b, O expedidor que empregar o material requisítarlo em satisfazer fo,rnecimentos de entidades estranhas à rC'quisitante, embora sejam também ontidade militares;
c) O oxpedídor que fizer doscargas fora das estações destinatárias.

4. o Os dep6gitos perdidos pelos fornecedores terão a
sesruinto aplicação: 50 por cento para a comissão de
as~istancitt aos militares tuberculosos, 25 por conto
para o fundo das diversas despesas da entidade que re'quísitou o transporte e 25 por cento para o fundo das
diversas despesas da Inspecção de Tropas de Comunicação, especialmente destinados ao expediente das delegações militllres, suas dependentes.
5. o ~ o fim de cada mês a unidade ou estabelecimento
militares onde haja receitas provenientes da aplicação
da doutrina dos n. os 2.0 e 3. o transferirão para os conselhos 11dministrativos da comissão de assistência aos
miWllrcs tub(lrculosos e da Inspecção de Tropas o Comunicação, por int -rmédio da Agência Militar, os 50 e 25
por cento qU(\ lhes são destinados.
6. o As unidades e estabelecimentos militares darão
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exacto cumprimento às determinações abaixo indicadas
e que se referem à extinta Direcção Geral de Transportes:
10.8 e 11. a da Ordem do Exército
1921, p. 239.
19.n da Ordem do Exército n." 5,
p.363.
11.& da Ordem do Exército n.? 6,
p. 411.
12.a da Ordem do Exército n.? 7,
p.307.
9. a da Ordem do Exército n. ° 5,
p.200.

n. ° 4, 1.:\ série, de
1.1.1série, de 1921,
La série, de 1921,
La série, de 1922,
1. n série, de 1924,

MontLo
Requisição para fornecimento de material ferroviário
para transportes militares
a) Unidade ou Estabelecimento
Para a .,.

semana de ...

de 192 ...

E.t~çõe.
Abastecimentos
fi. transportar

Quanti<lados

-----DooU·
natúrla

Expu-

dldora

--

--

eo
"":a

o'"

"

;::
-e

:<

.;

fi!
'"
-_
-

~
o

O

I

I

~

'ü1

Ob8ervações

-e

~"""
-

I
Quartel em ...

de 192 ...
(a) .. ,

(a) A estnatura

com sêlo em branco.

VIII) Comunico a V. Ex." que as disposições da
circular da b.a Repartição desta Direcção Geral n.? 56,
de 27 do Julho findo, são extensivas às oficinas de guarnição, encarregadas
da execução de consertos no calçado.
(Circular n." 73, de 15 de Noycmbro do 1927).
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IX) Que, suscitando-so dúvidas sóbre os vencimentos
a que têm direito por êste Ministério os oficiais que se
encontram exercendo as funções de governadores
civis e
administradores
de concelho, se esclarece que os oficiais
11aS condições
referidas
são considerados
em dilizência
110S ter.mos do § 3.0 do artigo LOdo decreto n. o 12:297,
que foi mandado
acrescentar
pelo decreto n." 12:876,
inserto na Ordem do Exército n. o 1, 1.li série, do corrente ano, sendo por isso abonados de todos os vencimentos como se estivessem
arregimentados,
excepto a
gratifícnção de guarnic;llo, nos termos da circular n." 30,
de 23 de Julho de 1926, da 2. a Repartição
da extinta
Direcção
Geral dos Servíçoe Administrativos
do Exército.
Aos mesmos oficiais não
aplicável a doutrina do
decreto n. o 8:488, do 17 de Novembro de 1922, por
isso quc o decreto n." 13:810, de 23 de Junho último,
foi suspenso por igual diploma n." 13:954, publicado no
Diário do Govêrno n." 151, 1.li série, de 18 de Julho do
é

corrente

ano.

(Circular

n.? 74, de 24 de Novembro

do 1927).

X) Que) reconhecendo -so poder ser alterado o disposto na circular n." 44, de 13 de Junho último, expedida por esta Repartic;ão, com vantagem parn os oficiais
que recorrem
80 crédito
estabelecido para fardamento,
som prrj udicar sensivelmonte
o processo o. verificação
dos respecti\'os
de~contos, se observe o seguinto :
1.o Os oticiaiFl que recorrerem ao crédito estabelecido
pelas autorizac;õcs cm vigor e o não utilizarem de uma
só vez corupletamrnte
poderão om qualquer altura aumentar o sou débito até ao máximo estabelecido,
contanto que 11 verba numentada seja paga em tantas prestac;õps mensais quantos os meses que lhes faltarem para
o completo pagamento
da dívida primeiramente
contraída-

2.0 Aos agrir:tnte~ a oficiais é concedido recorrer ao
cr6dito para fardamento
estabelecido
pelas autorizuções
antrriorcs
pnrn os oficiais, sendo porém o seu máximo
da importâllcia do l.OOo~.
(Circular

n.? 75, do 30 de Novembro

de 1927).
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XI) Que a percentagem
de 25 por cento, de que trata
a alínea a) do n." 3.8 da circular n.? 52, de 11 do Julho
do corrente ano, expedida por esta Repartição,
pa, se a
ser de 50 por cento, passundo igualmente
a ser de 50
por cento as percentagens
di' 75 por cento a que se reforem as allneas b) e d) cio mesmo n." 3.°
Estas altoruções
têm efeito desde a data da mencionada circular.
•
(Circular

n." 76,

de 2 de Dezembro

de 1927).

XII) Que a partir do corrente mês o abono para alimentação
aos oficiais, que por efeito de condenação tenham sido demitidos do exército e se encontrem em prisões militaros,
seja feito por conta do Estado e nas
mesmas condições dos demais presos sem graduação.
Somente serão levados em conta até 30 de Novembro
último, aos indivíduos acima referidos, os abonos feitos
em virtude de despachos ministeriais e por analogia com
estes.
(Circular

n." 71, de 2 do Dezembro

de 1927).

XIII) Que se esclareça que os sargentos reformados,
que forem providos om empr('gos públicos, não ostno ao
abrigo da doutrina
do artigo 3.0 do decreto u. o 8:488,
de 17 de Novembro do 19:!~, devendo ser-lhos aplicada
a doutrina do urtigo 22.° do decreto n. ° 8:6liü, do 2J de
Fevereiro
de 1923, cessando, a partir do corrente mês,
qualquer
abono quo contrarie
o d 'terminado nesta circular.
(Circular

D.O

78, de 6 do Dezembro

do 1927).

3. a - Dedarações
linillirio di Guem - Rtpuliçlo do G.biaele
I) Que polo artigo 70.° do decreto n." 13:740. de 21
de Maio do corrente
ano, publicado DO Diário do 00vêrno n." 118, La série, de ~ de J uuho último, sito au-

:t." Série
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torizados a uso e porte de arma de fogo de qualquer
padrão, indepondentemente de licença, os oficiais do exército de terra e mar em qualquer situação.

II) Que os sargentos cm serviço no Ministério da
Guerra foram autorizados a fornecer-se de géneros
na cantina do mesmo, até a quantia de 400ll mensais,
devendo os descontos ser feitos quinzenalmente nas
unidades onde se encontrnm adidos, mediante as relações que lhes serão en:dlldas pela direcção da referida
cantina.
Abílio AugtUJto Valdês de Paseos e Sousa.
Está conforme.

+o,.~~~~;;~

Pelo Chefe do Estado Maior do Exército,

