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SUMÁRIO
D.A.8

ORDENS DO EnRCITO
(1.a série, de 1929)

N.·

1-20-1-929

Decretos
i6:255 -17-12-928-Vencimento8
a funcionários quepassam
a comÍllhões admínisrratívas
. . . . • . . • '.
i6:261-18-12-928
- ArqUIVO do C01'PO Expedicionário Port"!I"élS • . • . . . • . • . . . . . • • . . ••
i6:288 - 24-12-928 - Instruções provisórias para o fuuciolIalllellto da l!;scvlu de Tranem.esões
. • • • .•
i6:298 - 27-U-92d - Alterl.lções ao decreto II.· 1O:9i5, sôbra
SÓcios do Üofre de Preoidê.una
dUII Uficiai/S do
Eur"iro lIIetrop"ütano.
'..
..•...
i6:313 - 31-12-929 - Altcrações ao Estatuto da Cooperativa
AIiUlar
• • • • • • . • • • .•
.
16:323 - 5- 1-929 - Requlameato de inspecções do exército
16:327 5-1-92\J - Vencimentos dos ofiCiais dos esrabeleclmentos produtores do Miuistério da Guerra.
..
16:3319-1-929 - Organização do Conselho Superior do«
E8tabelecimento.
Produtores
do Mini'tério
da
Guerra • • . • . • . • . . . . • • • • . •.
16:332 9-1-929 - Prestaçâo de provas para a prolnoçlJo
a major dos capitães de aeronáutica
. . • . ••

1
2
3
6
7
16
43
44
46

Portaria
5:809 - 2S-12-928 - Alterações às instruções para a elaboração da estatutioa médica no exército • • • •.

51

4

SUMÁRIO

1.· Série

Disposições
Permanência

nos artijices nas oficinas do extinto Arsenal do
Exércrto . • . . . . . . . . . . . . . . . ..
Coustiturção do consel~o administrativo
da Direcção da arma
de artilharia.
. . . . . . . . . • . . . . '.
Comunicação a fazer pelas unidades qu.e possuam biblioteca
Bilhetes com redução de 75 por cento, a oficiais, nos caminhos
de ferro • . . • . . . . • . . . • • . .
l'abela do imposto do sêlo . . • • • . . . . . . . •
Oarta. iiinerària de Portugal na escala de 1/250:000 .

52
5~
56
56
57
57

Circulares
6-

5-12-928 - Melhoria de vencimento das praças que
pa8sam à situação de reforma • . . . . . • ••
63 -17-12-928 - Instruções sôbre o abono de vencimellto» a oficiais e praças • . . . . . . •
67 - 27-12-928 - Gratificações de comissão a oficiais
em serviço no Depôsito de Material de Aquartelameuto . • • . . . . . • • • • • • • • • • ..
152 a i7i -12-928 - Aquisição de livros pelos conselhos
administrativos
das unidades e estabelecimentos
militares.
• • • . • . . • . . . . . . • . .,

52
53
55
55

N.O ~ - 25-1-929

Decreto
16:407 -19-1-929

-

Organização

do exército rnet1'opolitano

63

N.o 3-15-2-929

Decreto
16:443 -

1- 2 -929 - Oódigo de Inválidos (rectificado na Ordem do Exército n.O 11) . . . . . . . . • . . .

119

N.· 4-28-2-929

Decretos
15:705 -12-7

-928 - Montepio dos Sargentos de Terra e Mar
(alteração ao decreto n.". 1~:589) '.'
. . . ~. '.'
15:728 - 16-7 -928 - Isenção de direitos de Importação sobre material . . • . . . . • . • . . . . • . •
t6:201- 30-11-\:128- Abono de vencimentos aos militares requi-itados para servir no ultramar.
• • . . • .
16:247 -18-12-926 - Estatutos do Montepio da Guarda Naciunal Republicana. .
. . • . . .
t6:421 - 25-1-929 - Junta de saúde de praças que serviram no ultramar
• . . . • . • . • . .

149

150
155
156
180

1.. Série

5

SUMÁRIO

22- t -929 - Institurção do Conselho Nacional do Ar
30-1-929 - Alterações ao Regulamento das Orden«
Portll!luesas
. . . . . "
2- 2 -929 - Vencimentos dos funcionários nomeados
para as comissões adurlníseratívas
das juntas gerais de distrito e das câmaras municipais.
. . .
-18-12-928
- Promoção a aspirante a oficial dos alunos da Escola Central de Sargentos e primeiros
sargentos aspirantes a oficial picador.
• . . • •
9- 2 -\:129- Preenchimento
das vagas de guardas
de estabelecimentos prisionais dependentes do Minist.írio da Justiça
. . • . . . • • . . . . . .
-162 -929 - Distintivo a usar pelos .Mestres atiradorese , . . . . • • . . . . . . . . . • . . .
- 26- 2 -929 - Proíbe a venda nas colónias de qualquer pólvora física ou química.
. . •.
..,
- 27- 2 -929 - Extingue o quadro de dactilógrafas do
Ministério da Guerra • . . . • • • . . . . . .

i6:424 i6:449 !6:456
i6:464
i6:483
i6:492
i6:539
i6:54i

181
184
205
206
208
209
212
213

Disposições
Readmis~ão dos aspirantes a oficial.
• . . . . . . . • . •
Torna extensivo aos sargentos o preceituado no artigo 15 .•
do decreto n.· 13:309, sôbre serviço no ultramar
Passagem à reserva e baixa de serviço das praças . . . . •
Verbas destinadas a expediente e administração
. . • . . •
Curso da escola de enfermeiros
"
• . . • . . . . • . •
Artigos extraviados
(alteração
às instruções para o servi90
de fardamento, de 1\:120) . . . . . . • • . . • .
Cria as frequeeiae de Boa Vista e de Santa Eufémia no concelho .te Leiria.
. • . . • . . . . • • . . . .
Passa a denominar-se de Campo de Besteiros, sendo elevada
à categoria de »ila, a freguesia de Santa Eulália,
do concelho de Tondela , . • . • . . . •
Distintivo do intendente geral da segurança pública.

223
223
223
223
226
226
227
227
227

Circulares
i - 21-1-929

- Instruções
sôbre documentos a enviar
pelas unidades, averbamento8, etc. • . . . • . •
200/34 -17-1-929
- Requisições
de medicamentos e utensílios de farmácia
..•.....•..••
H/I
8-1-929 - Aquisição pelos conselhos administrativos dos liuroe "Revista Francesa .. e ..Revista
do Infantaria"
. . . . . • . . . . . . . . . .
9JI
7-1 -929 - Idem do livro «Escola de Cirurgia de
Lisboa e os Cirurgiões Militaretl))
. . . . . . .
i7/1 -16-1-929-Idem
do livro «Introdução ao estudo
do combate de infantariae . . . . • .
30/1 - 29-1-929 - Idem da revista "Do Ar".
. • . • .

Rectlflcações
Na Ordem do Exército n.· 12, de 1928, à. determinação
no mapa anexo à determinação
8."

1." c

214
224
226
227
22S
228

6

SUM.{RIO

1.' Série

N.o 5-30-3-929
Decretos
16:028 -15-10-928 - Junta médica dos funcionários tuberculosos civis e militares.
• . .'
•..•..
16:450 2- 2 -929 - Exclui das leis do inquilinato os prédios urbanos pertencentes ao Minl,tório da Guerra
16:559 2- 3 -U29- 'I'ransrerêucia de velball 110 orçaiueuto
do l\Jillistério da Guerra ...
"
•••...
16:568 5- 3 -92\J- .1uízos auditores nos trib-inai« militare,
especiais (alterações ao decreto n.O 13:39t) • • •
16:575 6- ii -929 - Inse nção de 'verba DO orçauieuto do Ministério da Guerra • . . . • . '.
•....
16:582 9- 3 -9~9 - Sanções a aplicar aos funcionários que
tomaram parte eIU motumentos polttieo« (ampliação
ao decreto n.O 16:0(2) . • . . ..
•.....
16:585 -12- 3- 929- Or zauiaa o quadro úuico dos oficiais da
arma de artilharia (alterat;ões ao decreto n.s 13:174)
16:627 -19-::1 92!l- Iuscrição de verba no orçamento do Ministério da Guerra
• • . . . .'
.....•
i6:628 -19- 3 -929 - Iustru~'ões sôbre competência dos tribonuie militares especiais • . . . . . . . . . .
16:629 -19- 3 -929 - Cria as Oficinae gerai, de material de
engenharia.
. . . . . . .
. . . . • .
16:634 - 20- 2 -929 - Regulamento do conselho administrativo da Escola Militar
• .
. . • . . •

229
231
232
234
235
236

237
24.0
241
242
244

Alvarás
208 - 3-10-927 - Concessão de licença para oficina pirotécnilla. • . • . • ••
••
269
217 -14-6-928 - Idem. • • . • • • . • • . • • • . • 270

DIsposl9ões
Instruções.

dos ooncurso, hípicos, sôbre distribul'ção e utilização das montadas especiais para desporto hípico
,
.•.
,.,.
Relatórios de posse do comando a que se refere a parte II do
regulamsnn,
geral do serviço do exército.
. . .
Localidades
onde po.leui ser gosadas as licenças da junta
concedida>! a oficiais e praças . • . . . "
.
Pedidos de readmissão rios sargentos do secretariado militar
Quadro dos sargentos fixados para as companhias de saúde. .
Nomenclatura
e composição de material de gl/erra • • . • •
Tabelas das importâncias
a liquidar em pré às praças ', . .
Programa dos concursos de admissão à matrícula nas diversas arruas e no curso de admini-t ração militar.
.
Entrada nas gares das linhas da COlllpanhla Nacional dos
Camintu,« de Ferro aos oficiais de terra e mar.
.
Sede da comissão liquidatária
dos extintos Serviços Gráficos
do Exército e do Conselho Superior dos estabelecimentos produtores do Ministério da Guerra . •

271
274
274
275

275
276

278
282
287
287

1.- Série

SUMÁRIO

7

Circulares
8-

6- 2 -929 - Gratificação

de serviço de comando ou
1",286
5JI - 27- 2 -929 - Aquisição pelos conselhos administrativos do livro "Ligações militares em ,campanha» 287
comissão .•..

, , •...••.••...•

Rectificações
Na Ordem do Exército

noO11, de 1928, ao decreto:n.o 16:070.
Na Ordem do Exército noO2, ao decreto noo.16:4.07.
N•° 6 -15-4-929

Decreto
i6:7i8 -12-

..

4;-929 - Organização das diver,alJ armas e lJerviço» e do. qualotéiB qenerais das regiões e governos
militares . . . . . , . . . , . . . , . . . . 289
N.O ?" - 20-4-929
Deoreto

i6:756 - 20- 4. - 929 - Regulamellto para o serviço do comando
e quartéis generais das regiões e governos militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Rectificação
Na Ordem do Exército n.s 5, ao decreto n.O16:634..

N.O 8-5-5-929
Deoreto
i6:696 -

9- 4. -929 - Regulamento

da Manutenção Militar

371

N." 0-27-5-929
Decretos
16:731-1316:750-1916:797i6:805 -

4 -929 - Taxa militar.
• . . • . . • • • • • 427
4 -929 - Organização dos cursos professados
na Escola Militar. . . . . • . . • . . . • • • 432
1- ii -929 - Reillt(>~raçào dos funcionários implica-los em movimentos polctico«, a que se refere o deeret .. n.? lli:Od:&
.,
•••••••••••
460
2- 5 -929 - Inscrição de verba no orçamento do
Ministério da Guerra . . . . . . . . . • • • • 461

1.- Sllrie

SUMÁRIO

8
i6:806 i6:807 t6:808 16:809 -

2- 5 -929 - Atribuições
do presidente
da comissão de erplosivo«; a que se refere o decreto n.O2:241 462
2- 5 -929 - Altera os estatutos da ASlfociação da
Fraternidade Militar • • • • . • • • • . . . . 464
2- 5 -929 - Pessoal menor do Minilftério da Guerra
465
2- 5 -929 - Conceeeõo da Quinta dos Moinhos à
Manutenção Militar.
. . . • . • . . • . . • . 469

Portaria
6:t47 -

7- 5 -929 -

Regulamento

do II Pentatlo

Militar.

.

470

Disposições
Importâncias

a pagar pelos indivíduos que requeiram di,pensa do se1'viço militar e que se encontrem no
estrangeiro.
. . . . • • • . . . . • • . • . . 476
Autorizações concedidas para obras militare,
.,. • . • . . 417
Comunicação a fazer ao Ministério da Guerra pelas unidades e estabelecimentos
militares de possuírem biblioteca . . . • • . ..
....•...••
417
Impressos à venda no Deposito de Publicações.
. • • . . . 478
Pagamento
de artigos de fardamento
extraviados
ou arrurnados ...
"
......•..•....
492
Dispensa do serviço aos militares durante o Congresso Nacional dos Combatentes da Grande Guerra . . . 495
Eleva à categoria de vila as povoações de Vizela, do concelho de Guimarães,
e Bombarral, do concelho de
Leiria.
•
. • . . . . •
495
'I'ransferência
de 1:e1'ba! no orçamento
do Ministério
da
Guerra
"
••..........••
495

Circulares
34/7:574 -18-

4 -929 - Revistas de inBpecção das praças licenciadas
. . . • ..•...........
1:539/9 -15- 3 -929 - Pedido de peritos militares à 1."Re~~;et:;!o

-

~.•. D.ir~c~à~ ~e~a~ ~o .M~n~st.ér~o da

1:743/34 - 23- 3 -929 - Requisições
tros artigos

à Farmácia

de medicamentos
e ouCentral do Exército.

492
492
493

Rectificações
Na Ordem do Exército
N a arde", do Exército
Na Ordem do Exército

n,s 5, ao decreto n.s 16:629.
n .• 6, ao decreto n.? 16:718.
n.s 7, ao decreto n.·16:756.
N••10- 20-6-929

Decreto
i6:963 -15-

6 -929 -

Regulamento de disciplina

militar

. • 491

9

SUMÁRIO

1." Série

N •• 11- 22-6-929

Deoreto
i6:443 -

1- 2 -929 - C6digo de Inválidos
•o

....

560

1~ - 24-6-929

Deoreto
i6:972 -17-

6 -929 - Regulamento do Conselho Tutelar
dagógico dos Exércitos de Terra e Mar.

e Pe597

Reotlfloações
Na Ordem do Exército
Na Ordem do Exército
N a Ordem do Exército

n.s 10, de 1928, ao decreto n.· 15:782.
n.? 7, ao decreto n.s 16:756.
n. ° 9, à. declaração 2."
N.O 13 - 15-7-929

Deoreto.
i6:808 -

2- 5 -929 - Quadro do pessoal menor do Ministério da Guerra . . . . . . . . . . . . . . . .
i6:884 - 25- 5 -929 - Oficiais médico8 milicianos especializados em radiologia e praças auxiliares do mesmo
ser\iço
. . .
. . . . . . . •
i6:901- 28- 5 -929 - Iieçulamesüo para o provimento das
vacaturas no quadro permanente dos oficiais médicos .,
.....•......•...•
i6:906 - 29- 5 -929 - Regulamento do Depósito de Publicações. . . . . . . . . . . . . . • • . • • . .
16:931- 3- 6 -929 - Habilitações literá.rias para a freqüência dos cursos professados na Escola Militar (alteração ao decreto n.· 16:750) . . • . • • . . .
16:947 -12- 6 -929 -'l'ransferílncia
de verba8 dentro do orçamento do Ministério da Guerra
. . . • . . .
17:004- 21- 6 -929 - Manda que tenham execução na Farmácia Central do Eeército os métodos de análise
já estudados . . . . . . . . . . . . . . . • .
17:035- 26- 6 -929 -Transferência
de verbas dentro do orçamento do Ministério da Guerra
. . . . . . . .
i7:038 - 26- 6 -929 - Quadro da Repartição dos Serviços de
Segurança do Ministério do Interior
. . . . . .
t7:104 - 6-7 -929 - Alterações ao decreto n.v 3:392 (regulamento da medalha militar).
. . . . . . . .

631
635
637
646
653
653

654
655
657
663

Dlsposloõe.
Recomenda
Fotografia

a obrigatoriedade
de inscrição dos sargentos no
Cofre de Previdência dos Sarqento» de Terra e
Mar. • • • • • . • . . • • . . • • • • ••
a apensar nas fõlha« de matrícula das praças.

663
663

1.' Série

SUMÁRIO

10

Material de guerl·a. Nomenclatura
para as granadas com bala
de 9 centímetros
. . • . . . . . . . . . . . .
Novos modelos dos actuais títulos m/A em uso nos conselhos
administrativos.
. . ..
Forma do duconto para débi tos à Fazenda Nacional contraídos por qualquer entidade.
. . • . "
..,
Prazo de duração dos consertos de calçaq,o das praças (alterações às Instruções para o serviço de fardamento
Passa a denominar-se Hospital Milita?' Principal do Pôr to o
Hospital Militar Regional n." J. • • • • • • • •
Venda de bilhetes com redução ~ 75 por cento nas estações
de caminhos de ferro de algumas companhias.
. •
Bilhetes de identidade a oficiais do quadro de reserva e reformados ete. . . . . . . . • . . . . . . . . . ,
Sede do Conselho Superior dos Estabelecimentos Produtores
Funcionários. Cria o cargo de delegado especial do Govêrno
no ..A!quipélago dos Açôres e âxa-lhe as suas atriburções . . • . . . . . . . , . . , . . . , .
Passa a denominar-se
Parque do serviço do movimento do
batalhão de automobilistas
a antiga Garage Milita?', , . , . • • . . . . . . . . . . . . , •

664
66!
671
671
672
672
673
673
67 i
674

Reotifioação
Na Ordem do Exército

n.? 11, ao decreto

n.O 16:443.

N." 14 - 25- 8-929

Deoretos
i4:358 -

1-1.0-927 - Gratifioaçõo mensal aos chefes üe G abinete e secretários ou ajudantes de Ministro.
. 675
i7:i70 - 26-7 -929 - Situação dos oficiais quando nomeados
para os cargos de comandantes dos corpos de polícia distritais
e comandantes de secção da polícia de segurança de Coimbra, Braga o Faro.
. . 687
i7:t7i - 29-7 -929 -s-Feriodos gerais da República.
. . . 688
i7:i82 - 31-7 -929 - Limite de idade dos coronéis tirocína-, . _.,
dos , ..
, . , ,
, ..•..
, . 689
i7:t86 - s.:. 8 -929 -Torna
extensivas ao chefe do Gabincte
e ajudantes do Ministro da Guerra as gratificações
a que se refere o decreto n.? 14:358. . . , , . . 690
t7:187 - 6-7 -929 - Extingue o fundo para instrução das
unidades e cria em sua subsfiturçâo o Fundo de
instrução do exército, que é regulado pelo presente
decreto. . . • . , , . . , . . . . . • . , . . 691_
17:223-14- 8 -929 - Julgamento 'dos indivíduos ausentes dor-continente e implicados em processos sôbre movimento. políticos,
, , . , . . . . . . , . , . . 705

Portaria
4:i08 - 26- 6 -924 - Restrições

sôbrc uniformes
rações civis c outras colectividades.

de corpo, .••
,

706

1.& Série
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SUMÁRIO

Disposições
Antecie,ação de fundos para despesas no Ministério da Guerra
Aposiçao de um sêlo de 10$ nas ressalvas milital'es dos mancebos isentos do serviço ~ . . . . . . . . . . .
Esclarecimento
ao reçuiamento de disciplina militar sôbre
classes de comportamento
. . . . . . . . • . .
Pensões de acidentes de trabalho nas obras do Ministério da
Guerra . . . . . . . . . . • . • . . . . . .
Autorização sôbre obras em serviços militares.
. . . . . .
Põe em execução o Regulamento da Escola Prática de Cavalaria. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . •
Publicação
do livro "Sinopse da legislação militar»,
por
Eduardo Piealuga.
. . . . . . . . . . . . . .
Multas, cauções e fianças às praças e sua equivalência em
prisão.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Serviço a que são obrigados os vetej'inários militares.

706
707
708
708
708
709
710
710
710

Clroular~8
34 - 17- 7-929 - Criação

de um conselho admini8tratiuo nos serviços ue remonta.
. . . . • . . . .
M. M. 59 - 30- 7 -929 - Classifica de material de engenharia
o material de sapadores de infantaria c de cavalaria
. . . . . • . . . . . . . . . . . . • .

709
709

N.o 15 - 28-9-929
Deoretos
i 7:375 i 7:376 -

27- () -929 - Quadro dos oficiais do exército nas diferentes armas e serviços • . . . . . . • . . .
27-9 -929 - Quadros permanentes das praças de pré
do serviço geral e especial das diversas armas e

qu~

278~V~~~9':_ i>ist'riburção . d~s' praças ~le' pré'
constituem os .quadros pelas diversas unidades e
serviços . . ..
.•....•..•.••.
t7:37&- 27- 9 -929 - Promoção dos oficiais do exército ..
i7:379 - 27- 9 -929 - Promoção das praças de pré do exército ......•..........
i7:382 - 27- '.)-929 - Altcraçõp,s à organização do exército
metropolitano, sôbre generais de divisão.

i7:ª-Z_7-

711
712
716
737

778
848

N.O 16-20-10-929
Deoretos
i6:398 i7:i57 -

31-1~-928 - Composição da. gtLa?'da
atnbuições
. . . . . . . . . .
27-7 -929-Transferência
de verbas
do ltIini8tério da Guerra. • . . .

fiscal e suas
. . . . . . .
no orçamento
. . . . . . .

819
859

SUMÁRIO
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1." Série

i7:i58 -

27 -7 -929 - Entrada como subscritor no Cofre de
Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano
dos oficiais do quadro privativo das fôrças coloniais
. . . . . . • • . . . . . . . . . . • .
i7:i59 - 26-7 -929 - Sedes e áreas de mobilização dos batalhões de caçadores e ciclistas (al terações ao
decreto n.O 13:tl51) • . . . . . . . . . . . . .
i 7:244 - 19-8 -929 - Transferência
de verbas no orçamento
do Ministério da Guerra.
. . . • . • . . . . •
i 7:260 - 23- 8 -929 - Estabelecimentos produtoreB do Ministério da Guerra (sua subordinação e competência)
i7:276 - 28- 8 -929 - Classificações de oficiais e praças que
frequentem
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MINISTÉRIO

DA GUERRA

20 DE JANEIRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

-~==~==========Publica-se

ao exerctto

..----~

o seguinte:

I

1.° - Decretos
linistério do Interior - Direcção Geral de Administrar.lo PolUiu e Civil

Deoreto n.·16:255
Considerando que os corpos administrativos estão sendo
geridos por comissões administrativas constituidas na sua
maior parte por funcionários civis p militares;
Considerando que alguns dêsses funcionários deixaram, pelo facto de passarem a fazer parte das mesmas
comissões administrativas, de perceber gratificações de
comissão e outros abonos a que tinham direito pelo exercício dos cargos que estavam desempenhando;
Usando das ntribuíçõea que me confere o n." 2.° do.
artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926. por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.O 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro do Interior:
llei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Aos funcionários civis e militares que tiverem passado a fazer parte das comissões administrativas, perdendo na altura dessa passagem ü por' efeito.
dela gratificações de comissão e quaisquer abonos que
estivossom percebendo no exercício elo seu cargo, serão.
~elos mesmos corpos administrativos pagos essas gratificações o abonos.
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ORDEM DO EXJtRCITO N.o 1

1.~ Série

Art. 2.° São autorizados os corpos administrativos a
inserir em orçamento suplementar as despesas e correspondentes verbas a que der lugar o presente decreto.
O Ministro do Interior assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 17 de Dezembro de 1928. - ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGOSOCARMONA-José Vicente de Freitas.

liuislério da Guerra - Repartição do Gabinele
- Decreto

n.O 16:261

Reconhecendo-se que é chegada a oportunidade de encorporar o arquivo do Corpo Expedicionário Português
no Arquivo Histórico Militar, conforme se previa no
§ único do artigo 19.° do regulamento dêste último, aprovado por decreto n.? 9:499, de 25 de Fevereiro de 1924;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, O seguinte:
.
Artigo 1.0 Cessa a partir de 1 de Janeiro de 1929 a
existência do arquivo do Corpo Expedicionário Português, actualmente na dependência da 3. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, passando todos os documentos
ali existentes a cargo e responsabilidade do Arquivo
Hist6rico Militar, dosde aquela data.
§ único. A entrega, na devida ordem, dos documentos a que se refere êste artigo começará a executar-se
desde a data. da publicação dêste decreto, conforme fõr
directamente acordado entre o director do Arquivo Histórico Militar e o actual chefe do arquivo do Corpo Expedicionário Português, por forma a estar concluída em
31 de Dezembro próximo.
Art. 2.° O chefe do arquivo do Corpo Expedicionário
Português apresentará à 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, de quem depende, um relatório dos trabalhos efectuados no arquivo e uma cópia do auto da
entrega feita ao Arquivo Histórico Militar.
Art. 3.0 O oficial adjunto e o amanuensa do arquivo
do Corpo Expedicionário Português passam a fazer parte
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do quadro do pessoal do Arquivo Histórico Militar, que
assim fica aumentado nos termos do § único do artigo
19.° do regulamento dêste Arquivo, aprovado por decreto n. o 9:499, de 25 de Fevereiro de 1924.
Art. 4.0 Ficam revogadas todas as disposições 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 nêlo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da.
República, em 18 de Dezembro de 1928.-ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSOCARMONA
- José Vicente de FreitasMário de Figueiredo - Ant6nio de Oliveira SalazarJúlio Ernesto de Morais Sarmento - Anibal de Mesquita
Guimarães - Eduardo Aguiw- Bragança - José Bacelar
Bebiamo - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de Castro
Pinto Bravo.
Decreto

n.· 16:288

Usando da faculdade que me confere O n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto do artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra: hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução as instruções provisórias para o funcionamento da Escola de Transmissões, que fazem parte integrante dêste decreto.
'
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
-executar, Paços do Govêrno da República, 24 de Dezembro de 1928. - ANTóNTO ÜSCAR DE FRAGOSOCARMONA - Júlio Ernesto de Morais Sarmento.

Instruçnes provisórias para o funcionamento
da Escola de Transmissoes
Artigo 1.0 A Escola de Transmissões destina-se:
1.0 A assegurar no exército a uniformidade na exe-eução dos serviços de transmissões;
2. o A completar os conhecimentos dos oficiais de engenharia para o desempenho do serviço de ligação e transmissões;
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3. o A habilitar os oficiais das outras armas com os
conhecimentos necessários para o desempenho da função
de comandantes das secções de transmissões;
4. o A servir como centro de estudo e estação de ensaios e experiências do serviço de transmissões do exército.
0
Art. 2. A Escola de Transmissões fica provisoriamente adstrita ao regimento de telegrafistas e funciona
nos intervalos das escolas de recrutas do regimento.
Art. 3.° Os estágios e cursos que funcionam na Escola são:
1.o Estágio para os capitães de engenharia com a duração de quatro semanas;
2. o Estágio para os tenentes de engenharia com a duração de sessenta dias;
\
3. o Curso de transmissões para tenentes das outras
armas com a duração de sessenta dias.
§ único. A duração dos cursos poderá ser modificada
por proposta do director da Escola.
Art. 4.0 Os estágios para os capitães e tenentes de
engenharia destinam-se a habilitá-los respectivamente
para o desempenho das funções de chefes de serviço de
transmissões e das de comandante das secções das companhias de transmissões.
§ único. A freqüência dêste estágio com aproveitamento é condição de promoção ao pôsto imediato.
Art. 5.0 O curso de transmissões destina-se a ministrar aos tenentos das outras armas os conhecimentos
necessários para o desempenho do cargo de chefe de
secção de transmissões das respectivas armas.
Art. 6.0 Emquanto a Escola de Transmissões estiver
adstrita ao regimento de telegrafletas, o número de oficiais que devem freqüentar os estágios ou cursos a que
se refere o artigo 3.0 será indicado pelo comandante do
regimento.
§ único. Os oficiais destinados a freqüentar os estágios e cursos nos termos do presente artigo serão nomeados pelo Ministório da Guerra, sob proposta das
direcções das armas.
Art. 7. o O director da Escola de Transmissões será
um oficial superior do regimento de telegrufistas, competindolhe orientar, coordenar, impulsionar e dirigir
toda a instrução.
Art. 8.0 Haverá na Escola o número de instrutores e
monitores que for julgado necessário, oficiais e praças
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do regimento de telegrafistas, nomeados pelo comandante do regimento.
§ 1.o Qu~ndo o serviço do regimento não permita a
nomeação do númoro de instrutores necessários de entre
os oficiais da unidade, o comandante do regimento proporá à Direcção da arma de engenharia a nomeação de
oficiais para instrutores da Escola.
§ 2.0 Os oficiais estranhos ao regimento e nomeados
nas condições do parágrafo anterior perceberão as gratificações dos oficiais instrutores do regimento.
Art. 9.0 O ensino nos estágios será ministrado em conferências, resolução de problemas de ligação e transmissões, trabalhos práticos, visitas e demonstrações.
Art. 10.0 O ensino dos diferentes cursos será ministrado como se estabelece para os estágios e também por
lições.
Art, 11.0 Findo cada estágio ou curso o director da
Escola, ouvidos os respectivos instrutores, elaborará um
boletim sôbre cada um dos instruendos, relativo ao seu
aproveitamento.
§ 1.0 Os boletins de aproveitamento serão remetidos
pelo comando do regimento de telegrafistas à Direcção
da Arma de Engenharia, por intermédio da Inspecção
das Tropas de Comunicação.
§ 2.0 A Direcção da Arma de Engenharia remetorá à
direcção das diferentes armas os boletins respeitantes
aos instruendos das respectivas armas.
§ 3.0 Iniciado o curso nenhum instruendo poderá desistir da sua freqüêncía.
§ 4.0 Os instruendos ~ue por motivo de doença ou por
outro impedimento tiverem deixado de tomar parte em
mais de um quinto dos dias do instrução serão mandados recolher à sua anterior situação.
Art. 12.0 A gerência dos fundos da Escola compete
ao conselho administrativo do regimento de telegrafistas.
Art. 13.0 Os oficiais que freqüentarem a Escola de
Transmissões serão mandados apresentar no regimento
de telegrafistas, ficando adidos, para todos os efeitos,
a esta unidade.
Art. 14.0 Todos os oficiais e praças da Escola de
Transmissões serão dispensados do todo e qualquer serviço de escala durante o período escolar.
Art. 15.0 A assistência aos trabalhos dos cursos da
Escola é obrigatória e prefere a qualquer outro serviço
que não seja o de justiça.
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Art. 16.° Os programas dos estágios e cursos da Escola de Transmissões serão submetidos à apreciação do
director da arma de engenharia, por intermédio da Inspecção das Tropas de Comunicaçâo.
Paços do Governo da República, 24 de Dezembro de
1928. - O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento.
Deo..eto n.· 16:298
Considerando que a tabela a que se refere o artigo 15.°
do decreto n.? 10:975, de 29 de Julho de 1925, não estabelece cotas para idados superiores a 66 anos;
Considerando que os subscritores do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano não podem
antecipar direitos aos graus de subsídio;
Considerando que é indispensável harmonizar a doutrina da segunda parte do artigo 5. ° do citado decreto
com a do seu artigo 6.°;
Usando da faculdade que me confere o n,? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A parte final do artigo 5.0 do decreto
n." 10:975, de 29 de Julho de 1925, «cujas cotas tiverem pago», é substituída por ([completos de subscritor».
Art. 2.° O § único que ao artigo 5.° citado no artigo anterior foi acrescentado pelo decreto n. o 14:751,
de 20 de Dezembro de 1927, é rectificado com a seguinte redacção:
§ único. No primeiro caso dêste artigo a transição
de grau de subsídio só pode ter lugar até os 66
anos de idade, contados nos termos do artigo 10.°
do decreto n.? 11:356, de 16 de Dezembro de 1925;
e quando os subscritores adquirirem direito a legar
subsidio superior àquele que podiam legar no acto
da transição, ser-lhes há levada em conta, nas cotas
futuras, a importância das que tiverem pago como
subscritores do 1.0 grau; o se, quando falecerem
não tiverem direitos superiores, será entregue a
quem receber o subsidio a quantia correspondente
à diferença de cotas como se não tivessem transitado de grau.

t
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Art. 3.° O presente decreto com fôrça de lei 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 Governo da República, em 27 de Dezembro de 1928.-AN'rÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - José Vicente de .F1reita,-Mário de Fig~eiredo-António
de Oliveira Salazar-Júlio
Ernesto de Morais Sarmento - Aníbal de Mesquita Guimarães - Manuel Carlos Quintllo Meireles - Eduardo
Aguiar Bragança - José Bacelar
Bebiano - Gustavo
Cordeiro Ramos-Pedro
de Castro Pinto Bravo. •
Deoreto n.O 16:313

Usando da faculdado que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de A.bril de 1928, sob proposta dos Ministros da Guerra, Marinha e Colónias: hei por bem decretar que sejam aprovadas as alterações ao estatuto da
Cooperativa Militar, criada por decreto de 18 de Outubro
de 1893, que fazem parte integrante deste decreto ..
Os Ministros da Guerra, Marinha e Colónias assim o
tenham entendido e façam executar. Paços do Govêrno
da República, 31 de Dezembro de 1928.-ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA - Júlio Ernesto de Mdrais
Sa1'mento-Anibal
de Mesquita Guimarães-José
Bacelar Bebiano.

Alteraçoes ao estatuto da Cooperativa Militar, a que se refere
o presente decreto
1.a
Artigo 3.°, n.? 6.0-Substituir
por:
Prestar ao Estado e aos organismos dêle dependentes os serviços compatíveis com os sens rocur80S e índole social.
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2.&
Artigo 6.°, § 2.°, n.? 2. -Eliminar
0
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êste número.

3.'
Artigo 9.° - Substituir por:
Os sócios ordinários que estejam no gõzo dos direitos que lhes confere o artigo 8.° e seus números e
tenham, pelo menos, uma acção liberada quinze dias
antes da reünião da assemblea geral e não estejam
incursos no artigo 60.° têm mais os seguintos direitos :
4.11
Artigo 9.°, n.? 1.°-Substituir
por:
Assistir, discutir e votar nas reüniões da assemblea
geral, por si e ainda como representante de outros
sócios ordinários, dos quais tenha procuração legal
dentro dos limites estabelecidos no artigo 214.° do
Código Comercial. Considera-se procuração legal
carta ou declaração com a assinatura reconhecida
por notário, ou simplesmente confirmada pelo chefe
sob cujas ordens servir, ou a quem estiver apresentado, devendo nos dois últimos casos a assinatura do chefe ser autenticada com o sêlo em branco
da unidade, estabelecimento ou repartição,

5.
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Artigo 9.°, n." 4. -Substituir
por:
Fazer-se representar nas assembleas gerais por
um sócio ordinário, por meio de procuração, nos
termos indicados no n. ° 1.° deste artigo.
0

6.a
Artigo
tigo 22.°

9.°, n."

5.o-Emendar

artigo 21.° para ar-

t»

Artigo 20.°, § 5.° -- Suprimir êste parágrafo.

s.Artigo 20.°- Acrescentar um novo parágrafo com a
81'guinte redacção:
§ 5.° Quinze dias antes da assembloa geral estará patente no átrio da Cooperativa uma relação
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nominal e numérica dos sócios que tenham direito
a assistir, discutir e votar nessa assemblea, podendo
o interessado reclamar para a direcção até a véspera
da assemblea geral contra qualquer êrro ou omissão
na lista dos sócios que nela podem tomar parte.

9.a
Artigo 22.°, § 1.°- A assem blea geral ordinária
reúne-se, pelo menos. duas vezes em cada ano: a primeira no primeiro dia útil de Janeiro para a eleição dos
corpos gerentes, a segunda no primeiro quadrimestre
do novo ano social, e deve:
10.·
Artigo 22.°_ Passa. a n.? 2.° o n.? 1.0 e »ice versa.

11.a
Artigo 22.°, § 3.° - Substituir o último período dêste
parágrafo por:
O anúncio será feito quinze dias antes da reunião,
declarando-se logo que a assemblea voltará a reünir
quinze dias depois, com qualquer número de sócios
quando a primeira reunião não se efectue.
12.:1

Art. 23.°, § 3.0-Acrescenta.r:
«on aquelas em que haja
preterição do disposições legais ou estatutáriaa».
13.&
Artigo 29.°, § 2. -Substituir:
«será escolhido, por
«será designado», e acrescentar depois da palavra presidentc: «e escolhido».
14.&
Artigo 33.°- Substituir os parágrafos dêste artigo
pelos seguia tos:
§ 1.0 A ussemblea geral elegerá cinco suplente,
para substituírem os membros efectivos da direcçãos
os quais sorão chamados à efectividade por ordem
da sua votação e, em igualdade desta, pela maior
antiguidade de sócio. Na falta de suplentes o conselho ue gerência nomeará os sócios que os devam
substituir.
§ 2.0 Os directores gerente e administrativo subs0
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títuir-se hão mütuamente nos seus impedimentos temporários que não excedam trinta dias, sem acumulação das respectivas' .gratificações.
§ 3.° No caso de vagar o lugar de qualquer dos
gerentes ou dos dois, ou quando o impedimento de
qualquer dêles seja superior a trinta dias, o conselho de gerência escolherá um ou dois membros da.
direcção, conforme o caso, para desempenharem
êsses cargos até a primeira assem blea geral, sendo
chamados à efectividade os suplentes à direcção necessários para a .completar.
§ 4.° No caso de nenhum dos directores ou suplentes aceitar o cargo nos termos do parágrafo
anterior, o conselho de gerência nomeará os sócios
que julgar idóneos para tal fim,

15.:1.
Artigo 34.°, § único-Substituir
«será escolhido» por
«será designadoll.
16.&
,La sessão) por «2.&
Artigo 36.°, n." 2.o-Substituir
sessãos ,
17.&
Artigo 36.°, n." 7.0-Acrescentar
depois da palavra
«empréstimos» - «capital da caixa económica em giro
na caixa da Cooperativa».

18.a
Artigo 36.°, n.? 12.0-Acrescentar
«serão levadas à
mesma conta, no exercício em que se efectuarem as despesas de conservação com edifícios, máquinas, móveis,
viaturas e solípedes, excepto os consertos até 2.0005,
em máquinas e móveis, que devem ser debitados à respectiva secção como despesa privativa».

19.a
Artigo 36.°, n.? 20.0-Acrescentar
votados em assemblea geral».

«que tenham sido

20.&
Artigo 37.°- Substituir os números actuais pelos seguintes:
1.° Convocar a direcção para as suas reüniões ;
2.° Ass.Ua:aros títulos nominativos, os averbamen-
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tos das suas transmissões, as actas e a correspondência da direcção;
3. o Promover a convocação do conselho fiscal ou
do conselho de gerência, por própria deliberação ou
por proposta motivada de qualquer membro da direcção;
4. o Visitar amíüdadas vezes todas as secções, escritório, oficinas e dependências da Cooperativa
a fim de verificar como são cumpridas as deliberações da direcção;
5.o Dispor de voto de qualidade sempre que em
sessão constituída por quatro membros haja necossidade de desempatar votações;
6.0 Suscitar ao gerentes o cumprimento das deliberações votadas em sessão da direcção e, quando
tal sugestão deixe de ser cumprida no prazo marcado, promover a convocação imediata do conselho
de gerência que resolverá;
7.° Suspender a execução das resoluções dos ge- _
rentes que não tenham sido aprovadas em sessão da
direcção, quando as julgue contrárias aos iuterêsses
da Cooperativa, convocando imediatamente a reünião da direcção;
8.o Suspender a execução das deliberações da
direcção qu~, em seu parecer fundamentado e integralmente transcrito na acta, julgar contrárias aos
interêsses da Cooperativa, desde que tal parecer
seja sancionado por outro membro. da direcção,
quando todos os seus membros estejam presentes à
sessão, ou sem sanção alguma quando, nos termos
do n. o 5.0 dêste artigo, lhe pertença voto de qualidade. Em qualquer dos casos deverá o presidente
em acto contínuo promover a convocação do conselho de gerência, que resolverá.
S único. Quando às reüníões da direcção assistam
apenas quatro membros, o que presidir às sessões
terá direito ao voto de qualidade do n. o 5.0 dêste
artigo.
21.a

Artigo 38.0_

Substituir

1)01':

O director gerente tem as atríburções que lhe confere o Código Comercial e o director administrativo
ti
que lhe silo consignadas no regulamento interno,
competindo ao primeiro resolv r acêrea de contra-
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tos, compras e fornecimentos para as diferentes secções da sociedade, de harmonia com as necessidades
de consumo calculado para um mês, ouvindo, sempre que fôr possível, a opinião do director administrativo. Além dos voncimentos que lhes forem pagos
pelos Ministérios a que pertencerem (soldos e gratificações de serviço), vencimento de reserva ou pensões de reforma e respectivas melhorias, receberão
mensalmente da Cooperativa uma gratificação. que
será de 90,$ para o director gerente e de 80,$ para
o director administrativo.
22.a
Passar a § 1.° o actual § único do artigo 38. 0, e acres-centar a êste artigo o seguinte parágrafo:
§ 2.° Quando as circunstâncias o aconselhem poderá o director gerente adquirir artigos ou géneros
que excedam o consumo normal de um mês, desde
que previamente tenha obtido opinião favorável do
gerente administrativo e a de um dos restantes membros da direcção, justificando o seu procedimento na
primeira sessão que se realizar.
23.3
Artigo 40.0_

Acrescentar

o seguinte número:

0

10. Resolver os conflitos de que tratam os n. os 6.0
e 8.° do artigo 37.0
24.4
Artigo 41.0, c) - Substituir «para directores três nomes» por «para directores cinco nomes com indicação
<los que propõe para director gerente A administrativo,
quando a eleição dos gerentes deva realizar-se». Substituir «para directores suplentes três nomes» por «para
directores suplentes cinco nomes». Suprimir «para director gerente suplente um nome» o «para director administrativo suplente um nome».
25.&
0

Artigo 42. -Substituir
«trinta dias» por «quinze dias»
e acrescentar «e não estejam íncursos no artigo 60.°» •.

1.' Série
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26.:L
os §§ 1.0 e 2.°, passando o § 3.°
Artigo 42.0-Suprimir
a § 1.0 com a seguinte redacção:
§ 1.0 É permitida a reeleição de todos ou de quaisquer membros dos corpos gerentes.
Acrescentar

o seguinte:

§ 2.° A rejeição de contas votada pela assemblea geral implica a revogação do mandato aos directores que tenham sido reeleitos.
27.:\
Artigo 48.°, § 1.°-No período final substituir «admitido por concurso» por «escolhido pela direcção», o suprimir o resto do período.
28.:\
Artigo 48.°, § 4.°_ Substituir «armazéns gerais» por
«casas de recepção de mercadorias». As alíneas e) e f)
passam a constituir uma única «alínea e) Serviços de
expedições e transportes».

29.a
Artigo 52.°_ Substituir «crédito mensal» por «pronto
pagamento», b) substituir «crédito mensal» por «pronto
pagamento»,
30.Artigo 54.°, a)-Acrescentar
«salvo o caso de o sócio
ter depósito na Caixa Económica que garanta o pagamento da encomenda».
31.a
Artigo 54.°, alínea b) - Substituir «Crédíto mensal»
por «Pronto pagamento».

...

9 _

3
Artigo 56.°, § 1.°-Substituir
por:
Os créditos mensais aos sócios ordinários, salvo
condiçõf>s especiais que a direcção apreciará sob
sua responsabilidade, não podem exceder metade
da totalidade dos vencimentos correspondentes à
respectiva patente e situação, sem prejuízo do disposto no n. ° 8.° do artigo 40.°

•

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 1

1.- !:lérie

33.11
Artigo 56.0, § 3.0 - Acrescentar «salvo excepção prevista na parte final da alínea a) do artigo 54.0 a,
(

34.:1
0

Artigo 57. , § LO-Acrescentar
disposto no n." 8.° do artigo 40.°,.

«sem embargo

do

35.:1
Artigo 58. - Passar
guinte redacção:
0

a §

1.0

O

§ único, com a se-

Todos os débitos quando vencidos e não pagos
serão acrescidos dos seguintes juros de mora: no
primeiro mês ou fracção do mês 1 por cento; depois do primeiro mês 2 por cento nas mesmas condições.
36.a
Artigo 58.0 - Acrescentar o seguinte parágrafo:
§ 2.° A direcção atenderá às circunstâncias especiais do atraso de pagamento de vencimentos em
que se encontrarem os sócios.
37.a
0

Artigo 59. - Acrescentar depois da palavra «sócios»
«e empregados» e suprimir «ou por papéis de crédito
que tenham cotação na Bôlsa de Lisboa».

38.a
Artigo 59.°, § 2.° - Substituir «respectivos juros de
mora de 2 por cento» por «respectivos juros de mora
referidos no § único do artigo 58.0».

39.a
Artigo 63.°, § 1.0_ Substituir «juros recíprocos, à
taxa. dos depósitos» por «juros recíprocos, à taxa única
fixada no n. ° 7.° do artigo 36.° sôbre a totalidade dos
recebimentos ou pagamentos mensais».

40.&
Artigo 65.0, n." 3.o-Eliminar

êste número.
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41.a
Artigo 74.° - Eliminar êste artigo.
42.a
Artigo 78.°, n.? 2.o-Dar

a seguinte redacção:

5 a 15 por cento para a desvalorização das contas de despesas de instalação, edifício, máquinas,
móveis e utensílios, viaturas e solípedes, distribuindo se a percentagem por cada conta de móveis
de harmonia com a necessidade de depreciação de
cada uma das contas.
5. ° Dar a seguinte redacção:
Sempre que os lucros permitam um dividendo de
6 por cento e um bónus ao consumo mínimo de
1,5 por cento, destinar- se hão até 5 por cento para
remunerar os directores e até 1 por cento para os
membros do conselho fiscal.
§ 1.°- Acrescentar:
«e estejam pagos até à data do
encerramento de contas do respectivo ano social».
§ 2.° -Passa
a ter a seguinte redacção:

O bónus de consumo a que tenham direito os sócios será levado a crédito das suas contas para ser
encontrado com fornecimentos futuros, e os dividendos quando não recebidos no prazo de seis meses
serão levados a depósito à ordem na caixa económica.
43.a
Artigo 78.° -Acrescentar

dois parágrafos:

§ 4.° Na divisão das percentagens destinadas aos
corpos gerentes deve proceder-se da seguinte forma:
"/7 para o presidente da direcção, sendo a parte
restante dividida igualmente pelos gerentes e vogais; a percentagem que couber ao conselho fiscal
será dividida em partes iguais pelos seus membros.
§ 5.° As faltas não justificadas às sessões dadas
pelos membros dos corpos gerentes serão deduzidas na remuneração que lhes pertencer, sendo a dedução calculada em relação ao número de sessões
realizadas.
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44.&
por:
Artigo 78.°, n." 7.o-Substituir
O saldo restante terá a aplicação que a assemblea
geral determinar, considerando sempre, para efeito
de remuneração pelo esfôrço despendido pelos directores gerente e administrativo, a inteligência e dedicação a que especialmente forem devidos os resultados obtidos para lhes atribuir a gratificação que
fôr julgada justa.
45.&
Artigo 89. o ~ Eliminar êste artigo.
46.Passa a 89.° o artigo 90.°, redigindo a alínea b) da seguinte maneira:
Por prestações mensais e sucessivas não inferiores
a 5{) até perfazer a importância de 100;$, pelos antigos sócios.
47.a
Eliminar o artigo 91.° e acrescentar o seguinte artigo:
Artigo 90.0 O fundo de amortização existente será
aplicado a fazer directamente a depreciação proporcional nos valores imobilizados a que era destinado.
Paços do Govêrno da República, 29 de Dezembro
de 1928. -Júlio Ernesto de Morais Sarmento-Aníbal
de Mesquita Guimarães - José Bacelar Bebiano,
Decreto

n.O 16:323

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta do Miinistro da Guerra: hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento de inspecções do exército, a
que se refere o § 3.° do artigo 38.0 do decreto n. ° 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, que faz parte integrante dêste
decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 5 de Janeiro
de 1929. -ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CAR,MONA.JÚlio Ernesto de Momis Sarmento,
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Regulamento de inspecçOes do exército
CAPÍTULO I

Disposições gerais
Artigo 1.0 Para a fiscalização dos diferentes serviços
a cargo das unidades, estabelecimentos e repartições dependentes do Ministério da Guerra haverá:
1.o Inspecções ordinárias: gerais e parciais ;
2. o Inspecções extraordinárias:
gerais e parciais;
3. o Inspecções superiores,
§ LOAs inspecções ordinárias são destinadas a verificar, em épocas fixas, o estado das unidades, estabelecimentos e repartições militares sob o ponto de vista da
respectiva organização, instrução, disciplina, preparação
da mobilização e administração, bem como o modo como
s110 executados os diversos serviços que lhes competem,
fazendo cessar ou modificar o que seja contrário às leis,
regulamentos e ordens gerais em vigor, e apurando devidamente os méritos e responsabilidades do pessoal que
compõe os quadros respectivos.
0
§ 2. As inspecções extraordinárias terão por fim verificar inopinadamente e de um modo geral a execução
dos diversos serviços e em especial o grau de instrução
e disciplina das tropas, ou examinar com toda a minuciosidade um determinado ramo de serviço ou assunto
administrativo.
§ 3.0 Das inspecções superiores trata o capítulo. IV
dêste regulamento.
Art. 2.0 As inspecções ordinárias gerais realizar-se-hão de três em três anos, abrangem todo o período
decorrido desde a data do encerramento da inspecção
ordinária anterior e são feitas:
a) As unidades de tropas das diversas armas e serviços, distritos de recrutamento e reserva, carreiras de
tiro e hospitais militares, dependentes dos comandos das
regiões militares e Governe 'Militar de Lisboa, pelos respectivos inspectores das armas e serviços, comandante
de artilharia do Governo Militar de Lisboa e comandantes das brigadas de cavalaria, e da sua iniciativa;
O) Aos estalrelecimentos de instrução directamente dependentes das direcções das armas e serviços, pelos respectivos directores das armas e serviços;

•
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c) AS unidades e estabelecimentos militares das ilhas
adjacentes, por generais nomeados pelo Ministro da
Guerra ;
d) As casas de reclusão e companhias de reformados,
por coronéis nomeados pelos comandantes das regiões
m~l~tares, governador militar de Lisboa e governador
militar dos Açôres, de entre os coronéis seus subordina\~ ~
dos, ou requisitados ao Ministério da Guorra;
~ ~
e) Aos restantes estabelecimentos, conforme as ordens
~~ \
emanadas do Ministério da Guerra .
...~
~I'
§ 1.0 Os oficiais inspectores serão coadjuvados por
\,
um oficial superior e um capitão das respectivas direc~
ções, inspecções ou quartéis generais, ou devidamente
~
requisitados quando de algum não disponham; pelo ins~ ~~
pector ou sub-inspector do serviço de admínistração
milítar da respectiva região militar ou Govêrno Militar de
~ \5 ~
Lisboa, e P?r um oficial sup.erior de artilh.aria, cncarre.~
~'\ .gado ospecialmento da revista ao material de guerra.
Logo que o inspector possa dispensar algum dos referi"
t~dos oficiais, mandá-lo há recolher à respectiva direcção,
~ (\.1\
inspecção ou quartel general.
§ 2. As inspecções ordinárias gerais poderão durar
~ ~
até trinta dias, e mais dez dias nas unidades que te~ R:.\.
nham sub-unidades aquarteladas fora da sede.
,~
Art. 3.° As inspecções ordinárias parciais são:
a) A inspecção à instrução de recrutas feita em cada
época de instrução pelos inspectores a que se refere a
alínea a) do artigo 2.°;
b) A inspecção a instrução profissional dos quadros
permanentes feita anualmente por ocasião de uma das
inspecções a que se refere a alínea anterior nas unidades aquarteladas fora da sede da inspecção;
c) A inspecção ao material de guerra feita semestral.
mente pelos inspectores de artilharia, sendo acompanhados de um oficial adjunto;
d) Inspecções médicas feitas semestralmente
pelos
inspectores de serviço de saúde das respectivas regiões
ou governos militares, destinadas a conhecer do estado
•
sanitário das tropas, das condiçõos higiénicas dos quartéis, hospitais e outros estabelecimentos militares e da
aptidão profissional do respectivo pessoal de saúde, e
verificar 8. existência e estado de conservação do material sanitário;
.
e) Inspecções veterinárias feitas semestralmente pelos
inspectores do serviço veterinário das respectivas 1'0-

't ~

i.~~

~ .\:1

~~ r:

U
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giões ou governos
militares,
destinadas
a conhecer do
estado sanitário dos solípedes, das condições higiénicas
do seu alojamento
e das enfermarias
veterinárias
e da
aptidão profissional
do respectivo
pessoal, e 8. verificar
o estado de conservação
do material veterinário
e siderotécnico ;
f) As inspeeções administrativas
de que trata o artigo 5.°'
Art. 4.0 As inspecções ordinárias parciais ao material
de guerra são feitas sem aviso prévio e têm por fim verificar: a existência dos artigos em carga, o seu estado
de conservação
e se para êsto :fim são cumpridas as disposições regulamentares,
se lhes é dada aplicação
diferente da que lhes é determinada,
e examinar os consertos feitos pelos artífices.
§ 1.0 Estas inspecções não se efectuarão nos semestres em que as unidades tenham inspecção ordinária geral.
§ 2.° Destas inspecções será feito um relatório sõbre
o estado do material de guerra e cuidado ou incúria que
tenha havido por parte dos responsáveis,
indicando sempre quem são os responsáveis.
Art. 5.° Nas unidades e estabelecimentos
militares referidos nas alíneas a), c) e d) do artigo 2.° que tenham
gerência
administrativa
serão a sua gerência, escrituração e contabilidade
fiscalizadas semestralmente
pelos inspectores ou sub-inspectores
do serviço de administração
militar das respectivas
regiões militares e Governo Militar de Lisboa, e nas ilhas adjacentes
por um major ou
capitão do serviço de administração
militar que não faça
parte do pessoal das delegações do mesmo serviço que
funcionem nas referidas ilhas. Os conselhos administrativos dos restantes
estabelecimentos
do exército serão
fiscalizados
pelos fiscais da 4. a Repartição
da Direcção
do Serviço de Administraç!to
Militar.
As fiscalizações de que trata êste artigo serão executadas sem prévio aviso.
§ 1.0 Terminada
a fiscalização
a que se refere êste
artigo os fiscais farão um relatório de tudo que observaram, que entregarão
à autoridade
superior de que dependam, a qual, depois de tomar dêle conhecimento e de
providenciar
na parte que lhe competir, o remeterá à Direcção do Serviço de Administração
Militar para sõbre
êle prestar a devida informação, submetendo-o a despacho d? Ministro da Guerra por intermédio da InspecçãO
Superior da Administraçl10
do Exército.

I
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§ 2.° Os inspectores de administração militar das regiões e Governo Militar de Lisboa e o oficial encarregado de fiscalização
gerência e contabilidade dos conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos
aquartelados nas ilhas adjacentes enviarão, até o dia 5 de
cada mês, à 4.& Repartição da Direcção do Serviço de
Administração Militar nota do estado de fiscalização dos
conselhos administrativos para êste fim a seu cargo, a
fim de que a mesma Direcção possa propor à Inspecção
Superior de Administração do Exército a adopção das
providências que tiver por convenientes, para que o serviço de fieealização se faça ininterruptamente
como é
mester.
Art. (5,0 As inspecções extraordinárias serão ordenadas pelo Ministro da Guerra e executadas por generais ou
coronéis tirocinados, como delegados directos do mesmo
Ministro,
§ 1.0 Os comandantes das regiões militares e os governadores militares de Lisboa, da Madeira e dos Açõres
poderão inspeccionar as unidades e estabelecimentos referidos nas alíneas a) e d) do artigo 2, ° dependentes do seu
comando quando o julgarem necessário, participando-o
ao Ministro da Guerra.
§ 2.° Os directores das armas ou serviços poderão inspeccionar tecnicamente as unidades e serviços da arma
ou serviço respoctivo, quando julgarem necessário, mediante prévia proposta. ao Ministro da Guerra, feita por
intermédio da 3. Direcção Geral do Ministério da Guerra.
§ 3.0 Os inspectores em inspecção extraordinária serão
acompanhados dos oficiais seus subordinados, ou requisitados ao Ministério da Guerra, julgados necessários para
o desempenho da sua missão,
Art. 7.0 O oficial inspector, ou qualquer dos coadjuvantes, será substituído por outro de igual categoria, quando
a inspecção fõr a unidade ou estabelecimento onde tiver
servido durante o periodo a inspeccionar,
Ai-t, 8,° Antes de começarem as inspecções referidas
nas alíneas a) e d) do artigo 2.°, o oficial delas encarregado apresentar-se há à autoridade superior a que ostíver subordinada n. unidade ou estabelecimento a inspeccionar. Quaudo porém não resida ou não tenha de passar
pela sede daquela autoridado superior, 8('guir{~ ao seu
destino, comunicando-lhe em nota reservada o serviço
que vai desempenhar.
Art. P.o As inspecções referidas na alínea b) do ar.à

A
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tigo 2.0, no artigo 6.0 e seu § 2.° não estão c0I!lpreendidas nas disposições do artigo anterior, devendo porém
os oficiais delas encarregados previamente comunicar, ao
comandante da região ou governo militar em cuja área
esteja situada a unidade ou estabelecimento que vai ser
inspeccionado, a missão que vai exercer.
Art. 10.0 As despesas de transportes pela via ordinária, motivadas pelo serviço de inspecção ou fiscalização
serão abonadas em vista nas respectivas contas assinadas
pelo inspector ou fiscal. Estas despesas serão custeadas
pela verba orçamental de transportes.
CAPÍTULO II

Inspecções ordinárias
Actos preliminares das inspecções ordinárias gerais

Art. 11.0 O oficial inspector participará com a devida
antecedência ao comandante da região militar, ao governador militar de Lisboa ou aos governadores militares
das ilhas adjacentes a data em que tenciona começar a
inspecção, a fim de recolherem, sempre que seja possível,
as diligências e licenças, excepto as da junta e para estudos e registadas por mais de trinta dias.
§ 1.0 Além das excepções indicadas neste artigo são
também dispensados de reünirem às respectivas unidades:
1.0 Os que estiverem em tirocínio para o põsto imediato ou em diligencia nas escolas para serviço de instrução ;
2.0 Os que fizerem parte dos conselhos de guerra;
3.° Os tratadores dos cavalos praças ou montadas do
oficiais estranhos ao corpo inspecciouado.
§ 2.' Durante a inspecção não serão nomeadas, salvo
e.m casos muito excepcionais, diligências nem concedidas
hcenças, excepto as arbitradas pelas juntas hospitalares
de inspecção, para estudos e as concedidas a benefício
dOI fundos de instrução pelo Natal, Carnaval e Páscoa.
Art. 12.0 Oom a antecedência devida, o oficial inspector ou o fiscal comunicará à repartição encarregada do
processo e liquidação de contas da unidade, ou estabelecimento a inspeccionar ou fiscalizar, a data do início da
i~BP.ecçlto ou fiscalização, para que nessa data estejam
hquldadas em dia as referidas contas.
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§ único. 'Ilambém com a devida antecedência solicitará
o inspector, da 3. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, o mapa dos instrumentos scientíficos, compêndios, regulamentos táticos e de outros serviços e material de ensino, pelos quais a mesma unidade seja responsáyel.
Art. 13.0 Os comandantes das regiões militares e os
governadores militares de Lisboa e das ilhas adjacentes
satisfarão as requisições e pedidos que, a bem do serviço
das inspecções, lhes forem apresentados pelos respectivos inspectores durante o tempo que decorrer desde a
partici pação a que se refere o artigo 11.0 a tê terminar a
inspecção.
Art. 14.0 O oficial inspector avisará oficialmente o comandante da unidade ou estabelecimento a inspeccionar,
indicando-lhe o dia e a hora em que deverá dar princípio à inspecção, a fim de ser recebido em formatura geral, em ordem de marcha.
Deveres dos inspectores nas inspecções ordinárias gerais
às unidades das diversas armas e serviços
Art. 15.0 Desde que comece a inspecção até a entrega
do relatório final, poderá o oficial que a passar exigir
do respectivo comandante da unidade os esclarecimentos
ou documentos de que carecer para o exacto desempenho da sua missão, e ordenar as formaturas necessárias,
devendo contudo participar previamente ao comando militar da localidade quando convenha que a unidade não
tenha serviço de 'guarnição.
Art, 16.0 No primeiro dia de inspecção o inspector
fará reünir o conselho administrativo para verificar se
existem no cofre, tanto em numerário como em cédulas,
das quais reconhecerá a legalidade, 3iS importâncias que
os competentes 'registos acusarem, e de tudo mandará
lavrar acta, que rubricará depois de assinada pelos membros do conselho,
Art. 17.0 Em acto do inspecção cumpre ao inspector:
1.0 Examinar o estado geral da instrução, e muito especialmente ti. dos .quadros.
2.0 Verificar a execução dnda aos regulamentos de
instrução e mais ordens especiais sõbre wste ramo de
serviço militar.
3. o Examinar as conferências escritas, os trabalhos
topográficos e os enunciados dos problemas táticos, ou
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de outros ramos de instrução militar, que hajam sido
propostos aos oficiais e aspirantes a oficial desde a última
inspecção,
4. o Avaliar, em exercícios especiais, u instrução das
snb-unidades, especialmente no serviço de campanha.
5. o Dur os temas para os exercícios que devem realízar-se sob o comando de capitão ou oficiais superiores,
,exigindo dos respectivos comandantes os relatórios das
operações executadas.
6. o Apreciar o grau de instrução dos oficiais e aspirantes a oficial:
a) Apresentando-lhes problemas sõbre a carta, para
êles resolverem.
b) Presidindo a conferências sôbre assuntos militares.
Para êste fim o inspector elaborará um programa dos
temas a tratar, os quais apresentará aos oficiais para
desenvolverem por escrito e discussão, exercendo os ofi.
ciais superiores, o comandante ou o inspector a função
de argumentadores.
Serão conferências sucintas, por
forma a permitir que no mesmo dia sejam apreciados os
conhecimentos de vários oficiais.
7. o Verificar por meio de exercícios próprios da arma
ou serviço o grau de aptidão física de todos os oficiais,
aspirantes a oficial e sargentos, informando círcunstan.
ciadaments a êste respeito sôbre cada um.
8. o Assistir a uma teoria feita por um oficial subalterno aos sargentos, indicando na própria ocasião os
assuntos sôbre que devem ser interrogados, tendo em
vista as especialidades de cada arma ou serviço e o preceituado no respectivo regulamento de instrução.
9. o Assistir a exercícios de especialidades da arma ou
serviço.
0
10. Avaliar a instrução teórica das praças de pré,
mandando interrogar algumas delas em cada companhia,
bataria, esquadrão, esquadrilha ou secção pelos capitães
ou subalternos sõbra assunto por elo indicado.
11. o Inspeccionar a escola regimental, examinando se
são cumpridas as disposições do respectivo regulamento
e assistir a algumas lições dos cursos nela professados
para apreciar a competência do pessoal docente e a aplícação dos alunos .
. ~2. o Examinar os registos disciplinares, tanto dos ofiCIaJS como das praças de pré, os livros das ordens, partes dos oficiais de dia, partes da guarda, as participa<;ões escritas de infracções de disciplina e quaisquer ou..
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tros documentos existentes no arquivo que lho possam
ministrar elementos para bem e devidamente julgar:
a) Do modo como foi exercida a competência disciplinar dos graduados;
b) Do espírito militar e disciplinador dos indivíduos
que compuserem os quadros respectivos, e especialmente
dos oficiais superiores e comandantes de companhia, bataria, esquadrão, esquadrilha, secção ou formação ;
c) Dos crimes ou delitos erradamente qualificados de
infracções;
d) Das participações que não tiveram seguimento e
dos motivos que assim o determinaram;
e) Das infracções averbadas vagamente nos registos,
de modo a não se poder conhecer se as punições foram
conformes às faltas cometidas;
f) Da justiça. na aplicação das penas, apreciando,
quanto possível, se houve proporção entro a falta e o
castigo e relativa igualdade entre as penas impostas às
diferentes praças, tudo segundo as regras do respectivo
regulamento.
13.0 Observar se nos actos do comando so revelam os
dotes de decisão, energia, inteligência e aptídão ; se nos
de execução cada um dos oficiais cumpre com exactidão
os deveres do seu pósto, e se a todos ales preside o método e boa ordem convenientes.
14. c Examinar o estado de asseio, compostura o atavio com que as praças se apresentam no serviço interno,
de guarnição e passeio.
15. o Verificar se todas as praças têm completas as
suas dotações de fardamento, se êste está devidamente
marcado e é do respectivo plano, e se a sua manufactura, especialmente a do calçado, é devidamente cuidada.
16.0 Passar em diferentes formaturas revista a todos
os uniformes, armamento e equipamento distributdos às
praças, e bem assim aos arreios e equipamento dos solípedes, bõcas de fogo, reparos, viaturas, palnmenta, munições e mais material de guerra,' verificando o seu estado de limpeza e funcionamento.
17.0 Verificar, em presença dos registos o inventários
referidos ao último ano civil o subseqüontos partes de alterações, a existência efectiva de todo o material, fardamento, subsistências, forragons o ferragens e tudo o mais
que estiver em carga à unidade ou estabelecimento, bem
como o seu estado no que respeita à sua arrumnção, conservação e limpeza, como à sua utilização, e se é obser-
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vado o disposto no artigo 19.0 do regulamento de fazenda
de 16 de Setembro de 1864.
18. o Mandar aumentar à respectiva carga todos os
artigos ou géneros que encontrar a mais, quando so não
prove serem propriedade particular de alguém, e mandar abater à carga todos os artigos ou géneros cuja
falta fõr verificada, solicitando, quando fõr necessário,
dos estabelecimentos encarregados do respectivo fornecimento, informações acêrca do preço dês ses artigos ou
géneros, cuja importância fará desde logo pagar pelos
responsáveis ao conselho administrativo,
que seguidamente lhe dará o devido destino.
a) Quando os responsáveis não possam pagar de
pronto a importância que lhes fôr exigida, determinará
quo o conselho administrativo fi abone na primeira relação de vencimentos por conta da verba orçamental «soldos ou prés» da arma ou serviço a que êles pertençam,
habilitando assim o mesmo conselho a efectuar sem delongas o respectivo pagamento ao estabelecimento onde
estiver registado o correspondente inventário quando se
trate de material, ou fi fazer reverter para o respectivo
fundo o valor do fardamento, géneros para. rancho, forragens, ferragens, etc., em falta;
b) O abono a que se refere a alínea antecedente é justificado, na relação de vencimentos, com o respectivo recibo legal, e a indemnização pelo débito contraído será
paga pelo responsável por descontos, abatidos para a
Fazenda Nacional na mesma relação, nunca inferiores a
1/6 dos seus vencimentos, sõldo e gratificações, ou prés o
gratificações, compreendendo as competentes melhorias;
c) O valor dos géneros para rancho ou forragens em
estado impróprio para o consumo, e bem assim o valor
dos artigos deteriorados, será pago pelos responsávois,
conforme fica prescrito neste número e respectivas alineas.
19.0 Inspeccionar todo o edifício do quartel, examinando tanto o seu estado de conservação, em geral, como
o do asseio, ordem, aproveitamento o condições higiéni~as, o bem assim II:S alterações que no mesmo edifício hajam sido introduzidas,
com modificação da respectiva
p.lanta, tomando conhecimento das ordens que tal autorizaram e dos fundos que nelas foram empregados, sobretudo da sua proveniência.
20. o Verificar se as depen dências destinadas a depósitos de víveres, forragens, fardamento e material ofore-
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com as indispensáveis condições para segurança e conservação dos géneros e artigos arrecadados.
21.0 Examinar, em revista geral, o estado dos solípodes, o modo como estão ferrados, e investigar da sua
alimentação e das condições em que se acham as cavalariças, a enfermaria veterinária o a oficioa de ferradores.
22.0 Investigar, pelos moios que julgar próprios, se
cada um dos oficiais cumpre com exactidão os deveres
do seu pôsto ou emprego, sem ,usurpar atribuições que
não lhe pertençam.
23. o Verificar na parte relativa à administração de
fardamento se são observadas todas as disposições que
regem êste ramo de serviço, o designadamente:
a) Se a existência dos artigos em arrecadação não excede as dotações fixadas nas disposições ~igentes;
b) Se nas distributções se tem tomado m considera.
ção a existência de artigos usados;
c) So tôin sido devidamente lançados nas contas individuais de fardamento os artigos distribuídos e os correspondentes descontos;
d) Se têm sido aplicadas as sanções regulamentares
aos responsáveis pela ruína on extravio de artigos;
e) Se têm sido feitos os descontos legais aos sargentos, cabos e soldados;
f) Se tem entrado cm cofre do conselho administrativo a importância dos artigos fornecidos a pronto pagamonto e se a esta importância foi dado o devido dostino ;
g) Se foram feitas as comunicações relativas ao fornecimento de artigos o consertos a praças adidas;
h) Se foram cumpridas as disposições regulamentares
relativas à restitutção
de artigos que deve ser feita pelos cabos e soldados. e se estes artigos foram aumentados à 3.11 ou 4. a parte do rl?gisto n. o 5;
i) Se os artigos usados existentes em arrecadação e
constantes da 3. a parte do registo n. o 5 têm pregada a
respectiva etiqueta indicando o número de meses de duração;
j) Se o t mpo do duração atribuído aos artigos usados, constantes da 3. a parte do registo n. o 5, correspondo ao estado em que de facto se encontram, e em
caso contrário arbitrar-lhes a duração quo ao seu estado
corresponda, mandando fazer as devidas rectificações no
registo n. o 5 e determinando a importância do prejuízo
resultante, havendo-o, prejuízo que será pago de harmonia com O n. o 18.0 e suas alíneas dêste artigo;
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k) Se os artigos u ados constantes da 3. a parte do
registo n.? 5 foram beneficiados de modo a poderem ser
distribuídos;
l) O funcionamento das oficinas de consertos de fardamento;
m) Se aos artigos incapazes abatidos à 4.'Il parte do
registo n. o 5 foi dado o devido destino e se o produto
da venda dos mesmos artigos deu entrada no cofre do
conselho administrativo e teve a aplicação regulamentar;
n) Se se procedeu de harmonia com as disposições
regulamentares relativamente aos artigos levados e deixados pelos desertores.
24.0 Verificar a maneira como têm sido cumpridas as
disposições m vigor sõbre alimentação dos cabos e soldados, e especialmente:
a) Se a aquisição dos géneros e combustível para rancho foi feita pelas entidades a quem cumpre fazê-la e
"Semexceder as dotações fixadas para os depósitos regimentais;
b) Se em relação à correspondente tabela de preços da
Manutenção Militar houve vantagem para a Fazenda Nacional nas aquisições dos referidos géneros e combustível _feitas por compra no mercado;
C) Se o conselho administrativo organizou em devido
tempo as tabelas da composição das 2.& e 3.a refeições a
distribuir durante cada semana, se estas tabelas foram
observadas e se foram empregadas em cada refeição as
percentagens regulamentares e os correspondentes géneros;
d) Se ao conselho administrativo foi liquidada, para
custear a despesa do rancho, a importância a que legalmente teve direito em cada mês;
e) Se a Fazenda Nacional foi indemnizada da importância cm que mensalmente tiver sido excedida a receita
"fixada para alimentação dos cabos e soldados;
f) Se os preços dos géneros e combustível constantes
do duplicado do mapa mensal do rancho são os que lhes
correspondem no livro «armazém» e se êste mapa está
e~criturado de harmonia com os respectivos mapas diâr108 •

. 25. o Verificar em relação a cada um dos fundos admimstrados pelo conselho administrativo, especialmente:
a) Fundo8 que -se liquidam com a conta mensal:
1.o Se estão escrituradas como recebidas nos respectivos fundos, todas as impo'rtâncias processadas a favor
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do conselho administrativo e como tal mencionadas na
conta mensal (actuais contas modelos B e O);
2.0 Se na primeira sessão do conselho administrativo
qu~ teve lugar depois da recepção da conta mensal, devidamente verificada e liquidada pela repartição competente, deu entrada em cofre a importância total dos abonos ou despesas efectuados e não levados em conta;
3. o Se o saldo final acusado na última conta mensal
devidamente verificada e liquidada é igual ao acusado
pelos fundos liquidados na mesma conta (vencimentos de
oficiais, vencimentos de praça!! de pré, rancho, ajudas
de custo, etc.), ordenando as transferências de fundos
necessárias para harmonizar os saldos de cada um daqueles fundos com que os que lhes corresponderem na
mesma conta.
b) Fumdcs d~ diver8as despesas - Luees do quartelDotação para material, etc.- Se estes fundos acusam
deficit e qual a sua importância.
c) Fumdos de obras :
.
1.o Se o saldo existento em cada obra é o que consta
da competente relação, cuja elaboração e remessa deve
requisitar, em devido tempo, à repartição que tiver a seu
cargo o processo dos correspondentes títulos e a liquidação das respectivas contas;
2. o Se em qualquer obra foi excedida a verba destinada a custeá-la e em quanto;
3. o Se foram iniciadas, continuadas ou recomeçadas
obras sem o conselho administrativo estar provido dos
necessários fundos e qual a despesa feita;
4.0 Se a administração das obras (aquisição de materiais, etc.) tem sido exercida directamente pelo conselho
administrativo;
5. b Se as despesas efectuadas e ainda não incluídas
em conta corrente estão devidamente documentadas.
d) Fundo de fardamento=-: Se todas as transacções
dêste fundo foram mencionadas na conta corrente (modêlo n. o 3) das instruções para o serviço de fardamento,
e inversamente so a liquidação do contas com o Dep6sito Geral de Fardamento está devidamente documentada e tem sido feita em devido tempo, e se o saldo
acusado neste fundo corresponde à importância que deve
ser recebida ou paga pelo referido estabelecimento.
e) Fundo da Manutençl10 Militar.- Se para êste fundo
foi recebida, directamente OH por transferência do fundo
«armazém» , a importância dos fornecimentos feitos por
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aquele estabelecimento e que pelo conselho administrativo lhe devam ser pagos, se o saldo do mesmo fundo,
sempre positivo, 6 igual ao débito do conselho administrativo ao citado estabelecimento, e ainda se os correspondentes pagamentos estão devidamente documentados
e foram feitos até o último dia do mês imediato àquele a
que respeita o fornecimento.
.
f) Fundo do armazém.- Se por conta dêste fundo têm
sido pagos todos os géneros e combustivel para rancho
adquiridos pelo conselho administrativo, e se o pagamento está devidamente documentado com recibo legal;
se dêle tem sido transferida para o fundo da Manutenção
Militar a importância dos fornecimentos que ao citado
estabelecimento devam ser pagos; se para o mesmo fundo
tem revertido a importância dos géneros e combustível
fornecidos, consumidos, extraviados e deteriorados, e se
o seu saldo, sempre negativo, está devidamente representado pelos géneros e combustível existentes no depósito
regimental e constantes do livro «armazém».
g) Fundo de [erraqem..-« Se o saldo, sempre negativo,
dês te fundo é igual ao valor da ferragem existente em
depósito, conforme o registo n.? 9; se por êste fundo
têm sido custeadas, e estão devidamente documentadas,
as despesas respeitantes à aquisição de ferragens e se
para êle reverteu a importância da ferrugem consumida
ou fornecida.
h) Fundo de remonta.-Se
para êste fundo reverteram,
além de outras que lhe pertencem, todas as receitas provenientes das vendas do estrume produzido pelos solipe-.
des da unidade e adidos, conforme o respectivo contrato,
de solípedes incapazes vendidos em hasta pública, conforme a correspondente acta do conselho administrativo,
e se, em devido tempo, tem sido dada legal e documentada aplicação às aludidas receitas.
i) Fundo da Caixa Geral de Depósitos.-Se
o conselho administrativo tem depositado as suas disponibilidades em dinheiro na Caixa Geral de Depósitos ou nas filiais dêste estabelecimento; se o movimento de depósitos
e le~:mtes, constantes da respectiva caderneta, tom sido
escnt~rado neste fundo de modo que o seu saldo, sempre
negatiVO, sejn. igual à importância total do depósito,
acusada pela citada caderneta.
~) Fundo de depósito de companhias, esquadrões, esquadrilhae ou balarias.- Se o saldo dêste fundo sempre
positivo, é igual à importãncia total dos depósitcs que os
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comandantes de companhia. bataria, osquadnão ou esquadrilha tenham à sua ordem no conselho administrativo,
para o que devem os referidos comandantes entregar ao
mesmo conselho uma relação das praças a quem pertençam os depósitos existentes no dia do encerramento da
inspecção, com indicação da importância respeitante a
cada uma delas e da origem do correspondente depósito.
No balanço geral do activo e passivo à responsabilidade do conselho administrativo no dia do encerramento
da inspecção será indicada a importância que constitui o
depósito de cada uma das companhias, batariaa, esquadrões ou esquadrilhas.
k) Fundo de diversos depósitos.-Se
se justificam os
depósitos existentes e se a sua importância total
igual
ao saldo, sempre positivo, dêste fundo. No balanço geral do activo e passivo à responsabilidade do conselho
administrativo
no dia do encerramento da inspecção
transcrever-se-hão, cada uma de per si, as importâncias
depositadas e sua origem.
l) Fundo de refeitório.- Se para êste fundo têm sido
transferidas do fundo do «armazém» as importâncias correspondentes ao valor das sobras dos géneros e combustível para rancho, verificadas nos balanços a que se
proceder nos respectivos depósitos, e se as despesas por
êle custeadas são legais e estão devidamente documentadas.
m) Fundo de instruçi1o.- Se todas as receitas destinadas a êste fundo para êle reverteram; se são legais
as despesas por sua conta efectuadas e se para estas
despesas havia as indispensáveis disponibilidades;
n) Outros fundos não especificados. - Se são legais as
transacções por êles acusadas e bem assim a correspondente documentação.
26. o Verificar a legalidade das cédulas abonadas, considerando que o abono por êste meio só é legal quando
destinado a ocorrer a despesas cujo montante se desconheça na ocasião, além das:
a) Do tesoureiro do conselho administrativo. da importância estritamente indispensável para o habilitar a
efectuar o pagamento do pequenas despesas previamente
autorizadas pelo conselho e durante o período de oito
dias, findos os quais receberá a importância que tiver
pago em troca dos correspondentes documentos, completando assim a sua cédula;
b) Dos comandantes de fôrças em diligência, na imé
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portancía n<>cessária para ocorrerem, nas datas próprias,
ao pagamento das despesas das fôrças do sou coma?-do
e sob prestação de contas até o dia 3 do mõs imediato
ao do abono;
c) Não se justifica o abono por cédula de quaisquer
importfLllClas destinadas ao pagamento de materiais, me.
dicamC'ntOfl,combustível para iluminação ou aquecimento,
otc., que devem fazer-se, em face do respectivo recibo
legal, directamente pelos correspondentes fundos, se se
destinarem ao consumo do mês em que íôr Iiquidada a
correspondente despesa, ou pelo fundo «armazóm e se as
quantidadC's adquiridas excederem aquele consumo. Neste
caso serão os artigos adquiridos aumentados ao registo
«armazém» e a importância do consumo mensal paga
mensalmente pelo respectivo fundo e transferida para o
de «armazém», em cujo livro eleve ser feito o devido
abate; ao pagamento de matflriais. para obras e a férias,
os quais devem Bel' feitos directamente pelo respectivo
fundo0 em presença dos correspondentes recibos legais.
27. Receber directamente quaisquer reclamac;ões que
os oficiais e mais praças desejem fazer sObre assuntos
de serviço militar em que se julguem prejudicados, com
excepção dos que tenham sido regulados em conformidade com as disposições do regubmento de disciplina
militar. Para execução do disposto neste número o inspector fará publicar em ordem d!'l unidade o dia e hora
em que recebe as reclamações. Os oficiais e praças dirigir-se hão ao inspector pelas vias competentes o serão
apresentados pelo comandante da unidade.
28. o Examinar se no serviço interno são cumpridas
as diEposições do respectívo regulamento.
29. o Verificar se as promoções aos postos inferioros
têm sido feitas em inteira, conformidade com o regulamento em vigor.
0
30. Fiscalizar se as praças foram distraídas ilegalmente do serviço de escala ou se têm sido conferidas licenças ou dispensas não autorizadas.
0
31. Examinar se os arquivos das secretarias regimental e do depósito do praças, conselho administrativo,
escola, biblioteca e música estão em bom arranjo e bem
classificados.
0

32. Examinar os cadernos onde os médicos inscrevem o. resultaJo do exame da aptidão dos voluntários,
compeh.dos e readmitidos, e bom assim aqueles em que
os médICOS e voterinúrios registam as dispensas do S01'-
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viço, convalescenças e as baixas aos hospitais e enfermarias e o registo antropométrico,
tomando nota de
quaisquer irregularidades neste serviço.
33. o Examinar a escrituração das fõlhas de matricula
do pessoal e animal o das cadernetas, verificando a existência dos documentos que legalizam as verbas lançadas, e bem assim apreciar a maneira como têm sido cumpridas as instruções para a sua escrituração, fazendo as
rectificações necosaárias naqueles documentos e vi ando
as fôlhas de matricula feitas em substitutção
do outras
incapazos de continuar no serviço.
34. o Verificar so as praças foram licenciadas o tiveram
passagem à reserva activa e a reserva territorial ou tiveram baixa. de serviço nas devidas épocas o se os abonos feitos no registo geral estão cm harmonia com essa
alterações.
35.0 Examinar os livros do ordens, para verificar a
sua escrituração, tirando cópia de qualquer ordem qu ,
por importante, deve SOl' junta ao relatório da in P cção,
e fazendo trancar e ficar sem efeito as quo forem opostas à disciplina ou a alguma disposição superior.
36. o Examinar se a oscritu raçl'l.o do livros
colares,
, do registo do corrcspond ncia, vacina, scala O outro
está feita nOH devidos termos o com exa .tidão,
37. o Verificar se a e scrita e contabilidud
admíni rtrativas do conselho adminí trativo
das .ompanhíus, batarins, esquadrões ou osquadrilha
foram ox curada
gundo os preceitos r, culamentarce
e pocialm nt :
a) Regi to de actas.»- e nas a tas das se
s do couselho, relativas à substitmção d qualqu r do H us m mbros, foram m ncionadns as oxi tõncius d numerário
cédulas em cofre, con tantos elo diári do movím ato do
cofre e registo g ral do fundos; so toda a neta eatão
assinadas por qU0m do direito, \I
oxist -m actas ontendo doterminaçõ 8 para ti. r alir.nç!1o d actos admini trativos, ou invalidando qualqu r d st acto" II t rmos das alíneas a) b) do artigo 6,' do r gulum nto para.
a. orgunizaçllo e funcionam nto dos .on 111 M admini tratívos,
do 19 d Agosto d 1911, ou delib rnçõ
do
conselho admini trativo tomada
por maioria (ln votos
nOR termos das alín as a) b) do artig 1,.° do m smo
r gulamcnto, apreciando, n st 8 doi' últimos ca o I o
proc dim(lnto havido, nllo Ó na pnrt r t r nt à, \la. Ir.O'alidad , como no quo d I r lmltnr para o iut 1'0 • 8
da Faz nda Nacional.
õ
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conselho e dos comandantes de batalhão ou grupo, no
que respeita :.tOS registos das companhias, batarias,
esquadrões ou esq uadrilhas ; se foram doterminadoa em
ordem da unidade ou estabelecimento o se do número
nesta ordem foi feita menção na correspondente fõlha de
registo.
j) Registo «Armazém».-Se neste registo têm sido
escriturados todos os géneros e combustível para rancho,
materiais, medicamentos, combustível para iluminação c
aquecimento, etc., adquiridos pelo conselho administrativo ou fornecidos pela Manutenção Militar, cuja importância tenha sido paga pelo fundo «Armnzóm» , e b m
assim os géneros e combustível para rancho respeitante'
a sobras verificadas pelos balanços aos correspondent
depósitos; se no mesmo registo têm sido e criturados
como saídos, todos os reforidos géneros e artigos que
tonham sido fornecidos, consumidos, xtraviados e inutilizados, e cuja importância tenha revertido para o aludido fundo «Armazém».
g) Reqieto de dioersos depósito8.- Se a importância
total dos depósitos existentes correspond
ao saldo
acusado pelo respectivo fundo, o se os lançamento f itos nosto registo permitem verificar ràpidamcnte a origom dos depósitos afoctuados.
38.0 Verifico r a presonçn do todos os livros, r
o cadorno
respeitantes
à administração,
qu d vam
existir no arquivo do conselho admini trutivo o dos d .
pósitos de praças, companhias, batarias, o rquadrões ou
esquadrilhas,
o as emendas (I tão d vidamonto J' asalvadas e se foram feitos os termos de abertura o do encerramento naqueles em quo esta íormnlidade fOI' exigida.
B{).o Determinar
que a Fazenda Nacional 8 da indemnizada dos pr juizos que verificar o qUI rosult m de
actos praticados pelos eonsolhos ndminis trativos o p lo
comandantes
dos dopósitoa de prut;aa, companhias, batarias, esquadrõe
011
squadrilhas, ou por qualqu r milital', proc dcndo pum com os respectivo. rpspon :1\' i
pela forma pr scrita no n.? 1 .0 dêst artieo t sua altncas.
40.0 Aniqnilar por meio do 'fogo todos os documento.',
o.·istontcs nos arquivos, quo com pro\' ln veruas lant_' ti "
nos livros () r giHtos da s( ('rot:tl'i~t r gimontaJ, d dl póaito do praças, conselho administrativo, c. cola, bibliotoca ou outras quaisquor dop ndt'll 'ia"
qu (.iaJII r' p itnntcs à insp c~ilo ordinária ant rior, o ccpto:
a) O~ docum nt08 do La elas::1I dI cnl'ltctí'r pcrmn-

1." Série

ORDEM DO EX~RClTO

N.· 1

35

nente ou que convenha guardar por tempo ilimitado, e
os índices dos documentos de ta classe;
b) Os autos de corpo de delito dos desertores, bem
como as respectivas fõlhas de ~~t:iculn ~ cadernetas;
c) A, notas de assentos dos OfiCHUS e guias de apresentação dos mane bo recrutados (mcdõlo n. o 9 do regularnento dos ~ rviços de recrutamento) e os processos
dos voluntários;
d) As certidõ s de habilitações literárias ou scientíficas, de nascimento, ca umento, óbito e os diplomas do
condecorações e louvores, o quais sento entregues nos
interessn.dos, sondo queimados por ordem do. comandante quando não forem reclamados no prazo de seis meses.
§ 1.0 Os livros findos de conta corrente das praças,
os auxillares do conselho administrativo, os registos gerais dos depositou dr praças, companhias, batarias, osquadrões ou esquadrilhas
'01', o tambórn aniquilados 1>('10
fogo se o r f rirem aos porlcdos respeitantes à inspecção ordinária ant rior. OIÕ cadernos uuxiliar s e oscritura<;ito, mapas da fõrça, parte
do oflcí: 1 de dia com os
documentos que devem estur juntos, as partes da guarda,
as guias de transferência
colar e as escalas sorno igualmente aniquilado' pelo fogo se n, o respeitarem ao ano
civil cm que tem lugar a in specção.
§ 2.0 Dos núm ros do' documentos que ficarem exi: _
tindo farú o inspector
_'pr ssa mençr O na última página dos respectivos índices, e cortará com um traço o
número de ordem de todo os outro .
Art. 18.0 O insp ctor determinará que cada um dos
ofi iais r feridos no s LOdo artigo 2.0 informe por escrito do. factos contrários ti dispo~ições r igulumonturos, ou lo .ivos dos iuterõi
da I' azondr Nacional ou
do direito in lividuais, que ncontrurnm no d .curso dos
seus trabalhos, proei Indo a importãncia
dos prejuízo,
resultante:, hav ndo-os, indicando 0, re pousá v is o propondo ao 111(' mo t mpo as provid nelas que legalmente
~evnm SOl' tomadas }II rn fuz r CCi'1 'ar d sdo 100'0 a prútlca do tais acto • o pum (lU a d vi(ln indemllizaç, o .'(l
fn\,'upor parte do cul" ,lo o d harmoni com o 11.0 1 .0
e Sua alínea do artiO'o 17.0
Art. 19.0 no fado do qu tomar conhecimento 110
decu:so d in p( '\.'.0,
qUl tI m nd! rn prontu pro\ id nrla
d qualqu! r autoridad
up riOI', o insJI \ct r
dar-lhe h' conhecim nto par
rmn tomada nu. dovida
con iduração.
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§ 1.0 Por meio de notas reservadas dirigidas ao comandante da unidade ou estabelecimento sujeito ao seu
exame fará o inspector cessar todas as disposições contrárias às leis, regulamentos e ordens em vigor, assogurando o exacto cumprimento das suas determinações.
§ 2.0 As disposições do parágrafo antecedente não
prejudicam qualquer procedimento criminal 011 disciplinar que o inspector deva tomar, nos t rmos do Código
de Justiça Militar o regulamento de disciplina militar.
§ 3.0 Durante os trabalhos da inspecção poderá o inspector resolver qualquer dúvida qlH' lhe fõr ponderada
pelo comandante da unidade ou ostabol cimento, sõbre a
execução de alguma disposição de regulamento ou de
ordens, quando tal dúvida não deva ser submetida à decisão das autoridades superiores .
Art. 20.0 O inspector fará inventariar os livros, r gistos findos o quaisquer outros documentos importantes
existentes nos arquivos, rospcitantcs a factos apr ciados
pelas .antoriores inspecções ordinárias e soli~itará das
repartições eompetontea a sua entrega no Arquivo Geral
do Ministério da Guerra.
§ único. Oinvontirio
organizado nos termos do presento artigo será feito em duplicado, ficando um <los
exemplares no arquivo da unidade ou ostabolecim nto e
sondo enviado o outro ao Ministério da Guerra.
Deveres dos inspectores nas inspecções aos diversos
estabelecimentos e repartições militares
Art. 21.0 Nas inspecções aos diversos estabelecimentos e repartições militares, os inspectore
cumprirão, na
paste aplicávol, o dispo to neste rcgulamonto,
,s guindo todas as disposições dos regulam ntos que roa rem
tais ostabelccimontoa
ou rcpurtiçõos, vorificarão se, m
todos os ramos de serviço, .10 têm tido pontual
1 gal
execução§ 1. o Na parto que se refere a administração
do.
tnbelecimontos fabrís ou produtores, (I y( rito mer cer especial atenção dos Inspoctores o pl'OC 'S'O que ü nham
sido emprcgudos nas aqui içõ s, as condições, sob o
ponto do vista de preço om relação ao merendo, dos fornecim ntos fitos ao l<~stado,OH lucro resultante
ti stos
fornecimontos, a C:l\JSn. dOM prejuízos v rificados, ti. origem, ímportãncia o aplicação dos lucros aeusados polo
último ,balanço,
80 ost 8 lucros s: O sufi~i('ntos pura

1.'
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solver os encargos
que da manutenção
do estabelecimento resultarem
para o E tado durante a gerêncía a
que respeitar
o balanço.
..
,
e
§ 2.0 Na' inspecções aos distritos do recrutamento
reserva
serão verificadas
não s6 todas as operações relativas ao movimento o situação dos resorvistas,
mas
também as quo disserem respeito ao recrutamento.

~tos

finais das inspecções e relatórios

Art. 2~.0 Concluídos os trabalhos
do inspecção, o inspector designará o dia cm 'Ino deve SOl' encorrn.da a inspecção, fazendo então com essa data o tõrmo de c,onferõncia cm todos os livros c registos das secretarias, 1
conselho administrativo
o escolas, excepto nos d matrícula e nas folhas de carga do material ; j untamonte com
08 membros do conselho administrativo a: sinará a acta
final, na qual b.l·ú tran: crevor o balanço goraI do activo
o passivo à. rosponsnbilidndo do me. mo conselho, na data
do oucorraiuonto da insp cção, 0, horu assim , o in ventário dos livros, registos,
cadernos o documentos findos,
referentes
11 administração,
que ficam existindo uo arquivo da unidad l ou estabelecimento,
discriminando
os
que devem SOl' entregues no Arquivo G ral do Ministério
da G uerra.
esta acta se farú menção dos documen tos,
livros o caderncs do conselho adruinistrutivo
o das companhias, batarias,
quudrões ou esquadrilhas
quo foram
aniquilados por meio do fogo.
S único. o têrmo da conferencia do registo geral do
fundo' do con selho administrativo
d verá o ins pector declarar,
por ixtonso, qual a existência om numerário e
cédulas no dia <lo encerramento
da in p cção,
. Art. 23.0 Para s rvircm do base à. nova inspocç' o, o
lUslll ctor J L"ará 110 nrquivo da uui<ladú ou B 'tabol'cimonto o' dOCUrul ntos
"uint
,rubricados
elll c dn fOlhn. rofllrido' no din do (nc(lrramonto
<ln. in. porção:
. 1.0 :\lapas dus carga do' ObjCl:tOl; p rtoncentO:l ao cuSlUO, à escolti.. bibliot 'ca, gimn:'u;io e mais d~)l'nd 'neias;
, 2.° Nota do livro (I 1'1' i tos lindo' quo nos arquivos
ficarem
ii. r ~ponLabilidadl!
da unidado
ou . tu1>!'1 ciI

.I:

~?

mento.
Art. :!4.o Os oficiui
oadjl1 vnm o in pedor
DtreO'ar-.lh h 0, 100'0 qu tormin m o
cus ti', bailIOS, t1I11
1'e1at61'10 om qu d \'0111 m ncion, r a forma como encontraram
os sorviço
<pi foram
njoitos ao ou o '1\1110,

,
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juntando-lhe
um duplicado de cada uma das informações
e propostas
que tiverem feito de harmonia com o determinado no artigo 18.°, transcrevendo
na íntegra, em cada
um dêsses duplicados, o despacho que no correspondente
original tiver sido exarado pelo inspector e juntando-Ihes
também cópia da correspondência
que em cumprimento
dês se despacho haja sido expedida, e, bom assim, a correspondência
que acõrca do assunto tiver sido recebida.
§ 1.0 A cada relatório dos referidos neste artigo e em
relação ao serviço nêlo tratado serão juntos os seguintes
documentos:
a) Relação dos documentos,
livros o cadernos
que foram aniquilados
por meio do fogo;
fltJL oE-/- b) Inventário dos livros, registos, cadernos e docum IljJ(~~1 tos findos que ficam em poder das unidades ou estabe11~- l~ci~H:ntos para serementregues no Arquivo G ral do lH,iI'~ nístério da Guerra;
c) Inventário dos livros, registos, cadernos e documentos findos que ficam existindo no arquivo da unidade ou
estabelecimento
até nova inspec ão ;
d) Nota do emprêgo dos dias da inspocção ;
e) Estatística
do movimento escolar o hospitalar.
§ :3.° Ao relatório elaborado polo oficial do s rviço de
administração
ihilitar não serão j untos os documentos
de quo tratam as alíneas a), b) o c) do § 1.0 d ~t urtigo, juntando-se-lhe
contudo os seguinte s:
a) Cópia da acta da sessão do conselho admini rtrativo
relação das cédulas exist na que alude o urtigo 16.0
tes na data de sa sossão ;
b) Cópia da acta da sessão do conselho admini: trativo
a qUfl se refere o artigo 22.0
Art. 2f>.0 Sõbre cada um dos relatórios II. qll :e refere
o artigo ~4.o lançará O inspector o I'OU parecer, prol' ndo
euporíormcnte
as providencias
que julgar convoni IIt08
para melhorar o funcionam mto dos sorviço . inspe cionados, ou para fazor cor sal' quaisqu 'r acto' que e lh afigurem inconvenientes
e cuja solu '110 não s(lja da ua

competõncgi.
§ 1.0 Cumprido
citados rolatórlos,

o determinado
n sto artigo
com os docum ntos qu lh.

irão o.

d ,"um
ser juntos, (l('sdo logo onviudos à. corre pondllnt>
direcc:õos gorai. do Ministério da Guerra para.
r m presentes ao Ministro da hu 1'1'0..
O (lue so r fira !lOS serviços do aclmini trnçlto " tnmbóm desd~ logo ell\'i~do à. Direcçno do . erviçoB d'
S

INFORMACÃO DE OFICIAIS
Determinando
Regulamento

a última parte do art2.26Q.do
de Inspecções

do Ex~rcito

que

de todos os oficiais da unidade inspeccionada o Inspector informará em folhas de informação m/A do Regulamento

de Informações,

mas sendo dificil o mesmo Inspector formar
Um

Juizo seguro em que possa basear uma in-

formação justa de cada um dos mesmos oficiais da unidade inspecclonada,devido

ao

curto periodo que com êles está em contacto.
ae esclarece,que

tal informação

a prestar

pe Io mesmo inspector,so " devera interferir
na informação prestada pelo Comandante

da

Unidade, sobre cada oficial como uma posaivel correção pessoal.
(Art2.I02.da O.S.do G.M.L.ng.294
931)

de 22/12/

J.-~VV"'UlUt.l.

•

Instru~ões insertas na O.E.ng.18-1~.série
1916
(Ver § única do ~rtigo 292.)

de

N2.192•
Terminada a fiscaliza~ão,o fiscal dirige ao Presidente do Conselho, uma nota,
indicando os actos administrativos que
tiver julgAdo menos conformes com os regulamentos e s diferen~es que dêles
POssam ter resultado no movimento dos
fundos ou fará declara~ão de que nenhuma dúvida se lhe oferece na gerQncia do
Conselho.
NQ.202•

Na primeira sessão que tiver lugar depois da fiscalização,o presidente dará
conhecimento ao conselho da nota que tiVir reCe b ido do fiscal que
sera transcri"
ta na acta e que ficar~ arquivada.

...
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Administração Militar, que o informará devidamente, remetendo-o em seguida ii. Inspecção Superior da Administração do Exército.
0
§ 2. As reme sa a que se refere u parágrafo antecedente serão feitas por intermédio dos comandantes das
regiões ou governo militaros, quando se tratar de unidades ou osta.belocimC'ntos constantes das alíneas a), c) e
d) do artigo 2.0
•
Art. 26.0 Depois de cumprido o preceituado no artigo
antecedente o inspector formulará um relatório que,
observando-se o di 'posto no § 2.0 do citado artigo, será
presente ao inspector superior do exército para despacho
do Ministro da Guerra .
...[este relatório separará clara. o detalhadamonn, o
actos do gerência de cada um dos comandantos ou directores que 11' unidades ou e tllbelccimentos tiverem tido
durante o período inspeccionado, do forma a poder apreciar-se a maneira como o comando ou direcção foi por
ales exercido. Da apreciação dos actos do gerência do
cada um dos comandantos (JlI díroctores sorão extraídas
cópia autênticas pi lo insp ctor, que serão juntas ao 1'0Iatório, para. orem arquivada' nos processos individuais
do oficiais a que S refinim, d pois do convenientemente
apreciada.
D todos os oficiais da uuidade ou estabelecimento
in peccionado o inspector informará cm fõlhas do informação, modelo A do r guiamento
do informações, que
serão junt: ' ao citado relatório.
\.rt. 27.0 O in. pector logo que oncorr qualquer inspecção, pod pu. sar 11 outra, indopendentomonn, da entr pu do sou relatório final.
Art. 28.<> Do nccrramento
da inspt'C('ão informará o
insp ctor im diatamonto o r pectivo comandante da região ou governador militar. para ('0 nroin as medidas
tomada
UI virtud
do artigo 11.0
Al't. :.?9.o ~ os r Intório a CJ uo s r fero o § único do
nrtigo fi.O o fi. cai limitar- o hão fi relatar o e tarlo om
Jue encontraram
o serviço qu li cnliznrnm, nbstondo.so
e fuzer r f r ncias oloeio as ou criticas e do formular
pr~P?8~QS p r. louvore .'='
~UICo.
e a a r 'lU
n. ela nota a que alueIll () 11.o 19. o
das ln ~rltC
n Orct 11 do H.l'ércitll 11.° 18, 1." st',rio,
d 1.91ü. II "omunicaç
qu IwjUlll dI' r foitas a08
uro:ll~'ut
tio 'on "lho :ldmini tl'lltÍ\ os 1'Of(l1'ellto.8
8.
'Cto fi'enhzad08
_lo JIl'lO, d poi de ii pacho
up >rlOr,
I.
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por intermédio das repartições competentes, devendo
para com estas comunicações proceder-se de harmonia.
com o n." 20.0 das mesmas instruções.
CAP ['fULO III

Inspecções extraordinárias
Art. 30.0 As inspecções extraordinárias são cm regra
inspecções parciais e regular-se hão, quauto possível,
segundo o fim a que forem destinadas, pelas regras fixadas para as inspecções ordinárias gerais o pelas dis posições ao diante consignadas.
§ único. As inspecções oxtruordináriae
não deverão
ser ordenadas a unidades que est jam em inspecção
ordinária goral, mas, havendo q IIal quer facto concreto
que demando especial atenção, sorâ comunicado ao oficial inspector para os devidos efeitos.
Art. 31.0 As inspecções oxtraordinárias em regra não
poderão durar roais de dez dias úteis, sondo indispensável autorizução superior parn BO pr longarem por maior
prazo.
Art. 33.0 NaH inapecçõcs extruordinúria
o ofi ial insI poctor, Jogo que chegar ao quartel da unidad
ou \.lstabelcciroonto que vai inspeccionar, mandará eh mar o
comandante ou director do estabelecimento ou, na ua
ausência, o oficial mais grudundo do sorviço interno,
vorincar{t a 0.·OC\H;itO dos dlforontes serviços.
§ único. N os ta primeira 'visita, por um ' guro golpe
do vista e bom critério ncõrca do tudo quanto pre~cndar
dentro e fora do q uartel, o oficial ins pector procuro rá
dotorruinar
desd logo q unl o ui> 1 da ini truçt o e da
disciplina,
o modo { poutualidndo como H. o oxecutados
os Ili \'<'T'~Os sorviços.
Al't. 33.0 Depois do cumprir o pr C 'ituado no artigo
antecedouto,
O ainda no primeir
dia. d inspo ç' o, o
oficial <1010. tlllCarl'ogatlo I'ar:\ rI Unir o COIl 'l'lho ndministrutivo pura dar eumprimento no pr (·(litu. do 11
rtigo 16. dêsto l'tlgulaUH'lltO. li~m !>l'gllida pl\!'::;nrá.:t I'_ 1\minar ràpidulllonte
todos os livros, endl1rno , diário ,
• oscula o domai!! Of\('ritura ,no, tanto dnt! '<,cl'l,tllrin. como
do conselho (\ oscola, \ (riticando tam :>'?)JII nt
~criturnçlto dOste)! docullltlntos 1'( \'1 la cui(lado, 80 t:i II
dia, c ,{lOS ill\pl\(linH'lltoB (\ as situl\çlk do lln i. i
lllni~ praças 1\11. h'guis (I o !leu. :Idos no!! lll!~pa da f r
\l
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Art. 34,0 Quando a inspecção disser rospcit,o à d~sciplína ou à in trução, o oficial inspe~tor, nas lIlvc,stIga- •
ções c exames que entender convenientes, ~evera conformar-se
com os preceitos indicados no artigo 19,0 do
presente regulamento.
, , '
,
Art. 35.0 Quando a inspecção
oxt~aQr,din<tna recair
sobre qualquer facto concreto, o o~Clal,lllspector
receberá, no acto da norneaçã~, as prOCUHtSinstruções,
com
as quais s conformará,
tendo sempre o maior cuidado
quando tiver do discriminar
responsabilidades.
§ único. O oficial in: pcctor, n0SRa ocasião, poderá também examinar ràpidmnente a forma como se oxec~taIU
todos os serviços, com especialidade
no qu respeita ~
instrueão e disciplina, obser-vando, para isso, os preceitos estabelecidos
neste regulamento.
Art. 3ô,o O oficial inspector, por meio de notas reservadas dirigidas
ao comandante
da unidade ou director
do cstabek cimento cm inspecção extraordináriu,
farú cessar todas as inf'rucções da lois, regulamentos o ordens
em vigor (lu<, fur encontrando,
o verificará, até o fim da
illSp<'Ct;ll.o, o rigoro o cumpriinonto das suas d terminações a tal respeito, sem prejuízo do procedimento
criminal ou disciplinar
quo se houver por convcni ntc.
Art. 37. o Concluída a. inspecção extraordinária,
o inspector enviará ii. nutoridado
que o nomeou um relatório
ac rca do assunto especial da inspecção ou do estado
om quo encontrou
11. unidado
011 c tabclecimonto
inspeccionado, citando os factos dignos de louvor o as irreguIaridados
que tiver notado, devendo s<,mpro que a unidado ou o. tabelccimonto
tenha tido mal' de UIll comando
0\1 direcção,
d 'do :1 última in: pecção, discrimiuar
oscrupulosamento
as diversa responeubilidados.
Art. :38,0 As dilig ncins
as fõrças em marcha poderão também S r 10:<1> ccíonadas
_·traordintlriamento
por
dcl(lga lo do comandant'
da regiue o governadol'
lllili tareI.:.
CAPÍTULO

IV

Inspecções superiores
'11.0

!wmpro ios'
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naqueles
que, não sendo ospecificadamente
de administração, contendam
ou estejam intimamente
ligados com
esta, ou ainda pela forma como são tratados
se reflitam
em actos de administração;
b) Do chefe do estado maior do exército cm tudo o
que se refira" prõpriamonto
a preparação
do exército
para a guerra,
nomeadamente
à organização,
instrução
e preparação
da mobilização
do exército e à defesa do
País;
c) Do ajudante general do exército em tudo qUE' se
refira a organização
e funcionamento
das várias
ecrotarias e arquivos, a toda a escrituração
militar relativa ao
pessoal,
com excepção
da contabilidade
do con elhos
administrativos
e ao serviço das juntas militar
de inspecção em tempo de paz.
Art. 40.0 A acção de inspecção do aj udanto general,
do chefe do estado maior do exército, do quurtel-mostr
general
e do inspector
superior da udmiuistruçr o do
exército exercer se há por delegação
do Mínistro
da
Guerra.
Art. 41.0 A acção dos inspectores
superiores
o. r or-so há sobro quaisquer
unídad !'I, serviços e stabolecimontos militares, mas UIH\lUl.S d mtro dos obj ctivos d finidos para as inspecções quo normalmente
t 'Ilham a ou
cargo, ou que lh S s(ljam' cspccialruentn
com tido em
cred n ial para o efeito pelo Ministro.
Art. 42.0 Ao inspector
superior da administração
do
exército incumbe, como delegado directo do Ministro da
Guerra, salvaguardar
os int r sses da Fnzonda
acional
e os direitos pC' rsoais, constatar om torlo os
rviço d
adrninistracão
do o. ército a observância
daH leis, decro
tos, portarins,
r gulamcntos,
determinações
o pr cito
logais quo rejam o funcionamento
da udiuini struç o do
exúrcito,
o. .orcondo a flua a çito sõbro todos os fi to
administrativos,
tnuto do dír cção como ti gl' t1\ .
Art. 43.0 Salvo ordem expr
n do • Iinistrc d: ru irra, o inspector superior da adminietrnção
do exército
a
única nlltoridaclo eOlIlpot uto para julgar <la oportunidll.d
da ,conveniOnt'Ín ela ncç: O da Jll( Hllm in pccç'
para a
aprecluçi'to (lo quaisquor aeto I\(lrnilli trntivos do _ órcito,
o dos n._ctos n. inRjl cciunar o dos p r(otlo <lU ti
t r
nbrnngldos
por ssa insp< cç, o.
Art. 44.°
S I'llató1'ios
das insp('c<;õl' nrdinnrill
tl'ltordinárías
OH dns fi!oh'nliznçõüs
ndministl'úti 'a., <Ju
dovem s r prosenteR 1\0 tini, t1'o da Gil rm por int rmó·
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Jio Jo inspector superior da administração do ,exército,
constituem um dos elementos de que o mesmo inspector
dispõe para julgar da necessidade. ~ da oportuni?ade da
intervenção da inspecção que dirige nos serviços de
administração do exército.
.
Paços do Govêrno da República, 5 de Janeiro d.e
1929.- O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento.
Deoreto n.· 16:327

Tendo em consideração o disposto nas bases para ?industrialização dos estabelecimentos produtores do MInistério da Guerra quo fazem parto integrante do decreto n.? 14:128, de 19 de Agosto d 1927;
Usando da faculdade qu me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do doer to n.? 12:740, do 26 do Novembro do
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de ~ de Abril de 1928, sob proposta do ~1inistro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Os vencimentos dos oficiais do quadro privativo dos estabelecimentos prcdutoros do Ministório da
Guerra, em regime do industrialização,
erão pago' pelos fundos do estabelecimentos em que prestem ser-

víco.

§ 1.0 Os vencimentos de qu trata êste artigo são
con tituídos normalmente por duas parcelas:
a) Vencimentos do põsto ;
b) Gratificação indu strial.
§ 2.° O vencimentos do posto serão os que competem aos oficiais da mesma arma ou serviço o pasto, em
efectividade ou orviço, com exclusão das gratificações
de comando, comia ão \ guarnição.
§ 3.° A grntiflcação industrial serti m nsalmont de :
Director.
. . . . . . . . . . • . . .
Sub-director ou categoriaa equíparadas . .
Chefes de ser iço fabris 011 eng uheiros

9001500
800600
700600

§ 4.° O vencimento do. re tanto oficiais serão para
cada. estabel cimento e tab I cidos no rosp ctivos regulamento , tendo m at 'nç: o fi sua categoria e função
qno ele mpenhem .
..\rt. 2.~ Além da gratificação fixa ln no artigo 1.0, o
pc .0:\1 director pod rá comparticipar no lucros, em
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na base 13.11 do decreto
de 1927.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da República,
5 de
Janeiro de 1929.-AN'1'ÓNIO ÓSCAR DE FRAGO o CAR-

harmonia

com

o disposto

n. o 14:128, de 19 de Agosto

?oIONA-Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Deoreto n.· 16:331
Considerando
a conveniência
dr estabelecer
ligação
prática e eficaz entro os diferentes ostabolecimeutos
produtores
do Ministério
da Guerra, em regime d industrialização,
por forma a facilitar a sua mútuo. colabora.
ção, sem prejuízo da autonomia administrntiva
que lhe
foi concedida;
Considerando
que para tal efeito se torna necessário
criar um organismo ospeciul que pOSS1~ coordcnur n. ua
acção em tudo quanto respeite aos sous int. r " os comuns e aos superiores interõsso
do Estado o do exército;
Con ríderaudo a vantag m de o Ministro dispor d um
orgnni 'mo, constituído
por indivídu s intecrudos
no C pírito da industrinlização,
quo, conhr condo elo porto a
necos 'idades do' estabelecimentos
industriulizado
.., o
possa informar
o dai' parecer sobre todos o : ssunto
quo interessem
aos mosmos ostabeloeiuionto
produtores;
Considerando
a vantagem dI' contrulizur num m mo
organismo
a faculdade
do ostudar e propor a' medidas
j ulgndas vantnjosus
para o fomento (l nporfeiçonm nto
dos ostnbclocimolltos
militar s iudustrializndos
;
Usnndo da ínculdark
IJtlO mo cunfur
o n.? 2,<J do urtigo ~,o do decreto 11.° 1:.1:740, do ~ti do 0\, mbro II
1926, por forr;n (lo disposto no nrti ro LOdo dI '1'('tO
n. o 15:~ml, d 9 do Abril dI 102 , sob propo t do Miuistros de toda as UI partiçõc« :
~I ,i por bem deer tal', pn ra val r como 1 i, o oguint :
,
Artigo 1.0 II~ orgauizado juuto (lo Mini t 'rio da Ou rra, om !'ubstitll'iç: o da ('omi ~ (l a que 8 fl'foJ' a bus I
4,a do doc!'(,to n.o 14:1~K, (1 10 do ro to d lH27, o
on~H,lho ~'lIporior dOR g~tnh('lll'iJll! IIto Produtor,
do
Mini 'tério da Guerra! no qllal ('ollll)(ltil'lí:
1.0 Estabol(\c
'I' a lJ.. açilo clltr
o dii' nnt
I tal> 1 ••
9
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produtores

industrializados

o facilitar

15
a sua mú-

tua colaboração;

2,° Consultar
o ~Iinistro sõbro todos os assuntos qUH
julgar dignos do serem submetidos
à sua consi~ora~ilo
para fomento o ap rfeiçoamonto
dos estnbelccimentos
produtores;
3,° E .tudar

tontos,

,~a rõzo das Instâncias , compeunto , quer de uatur zu técnica, quer
qu iuter« som os estabelccim
ntos pro-

e informar

todos os

U<;,

administrativa,
dutores o tenham por fim ins truir processos que devam
ser prcs ,at '8 3. despaclm do Hui stro ;
"
4,° Informar
a' rl·clallla~t)eil sõbrr preços, fabrico ou
qualidad<,s do matérla prim
de urtigo. fornecido'
quo
sejam presentos ao ~IiIli.
tro para resolu .ito;
5,° Prestar
à.
st 'Õ
competentes
as inforruaçõe
que lho forem pedidas sôbro li. mobilizacão
industrial
do
Pn.ís.
0

°

ons lho SlI períor elos Estahelocimeo tos
Art. 2.
Produtores
do Iinistório da Guerra 80l'Ú coo .tituído pelos directores
dos r ferido
tubr 11'('imentoA, presidido
por um coronel de artilharia,
'ng nhl,.'iro fabril, do quadro activo ou da r!' ierva. O~ servi os da secrctarin e arquivo ficarão a cargo do IIIU chefo do socrotarla,
que
exercerá as fun~õo do s crotário do Conselho, som voto,
de um escriturál'io
o de um
rvcnto.
§ 1.0 Ü presíd sut do COIl lho dos Jo. 'tab<,l cimpntOii
Produtor
s terá a gratiticll.<:: o do QOrSmensais parra p 'Ia
verba. global orçamental
do gratifica<;õc ,
§ 2,°
chof
da
er taria, o o critul'ltrio
e o
1'von te pertencerão
no quadro dos c 'tabol'cimontos
produtoros o pOI' les r C h rão o
eus vencinwntos.
0
Art. 3. Fi a. r vogada ti. logi slação rn contrárln,
D tormina-s'
portanto a todas a, l1utoridutll's u ql1em
o conhecimento
o ','eCII<;, o do pr sento d 'Cl' to com furça
de I ,i pert 'nCl r o cumpram
• f. '11m cumprir u guardar
tam intpirum n como II lo
cont "m .
.Os Minil'tro
d toda: a, R partiçõ s o f:l<:'llll iltlprimlr, publicar
corr r. Dad
no Paços (lo 00\ .rno da
R pública, cm Ü d Jan iro li lü2n.-A. 'ró, lO

°

CAn

DE FR,\GO

o

C

6s-

RMO. ',\ -

Jo,~é Virellte de /ti'cita _,

Mário de Nguciredo-António
de Oliveira alazar-Júlio Erne to de forais
armento-Anlbal
ele .llesquita
Guimar(7s8 -:Manucl
arlos QlllnWo Meil',les-Rdllardo
Aguiar Ifrugan('a-José Bacelar Beblauo- Gllstat'O ordeiro Ramo - Pedro de Ca iro Pinto Bravo.
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Ministério da Guerra- 3.a Dirrcção Geral- 5.· Repartição
Eslado Ilaior do Exércilo
Deoreto n.- 16:332
Considerando 11 necessidade urgente de regulamentar
as provas de aptidão que os capitães de aeronáutica de.
vem prestar quando lhes competir a promoção ao pasto
de major;
Considerando quo, na prestação dessas provas, não
pode deixar de atender-se à faculdade q uo õssos oficiai'
têm do regressar à sua arma do origem;
Considorundo que êsso assunto dev SOl' regulado conjuntamente com o que disser respeito à prestaçt o do pro·
vas de aptidão nas outras armas j
Cousidornndo que a moderna complexidade dos meio
de acção das díforent s armas obriua 11 dar uma orientacão nova ao critério que anteríoriuent
orientava are.
ferida prestação do provas;
Considoraudo
qne a institntção da ueronáutica como
arma implica naturalmente lima difer nto con ·tituYç·o ,lo
júri;
Considerando que nuo ó convoniento elaborar d sde já
um regulamento definitivo, visto quo
que fõr e tabel .
cido, quanto às condições do promoção indispen sávei .
para se poder SOl' admitido às provas, dov e tal' em
perfeita concordância com o q II vier a r ostabolocido
numa nova leí do promoções, cuja publicação o d creto
n.? 16:485, do 18 de Maio do corront
ano, pr \0;
Oonstdorcndo
finalmont
que, todo om at nção li
alter1t\:õos introduzidas pelo do 'r to 1\.0 1:3:548, de 29 d
Abril do 1927, convirá apenas alterar alguns do, urtigo.
do decreto do 11 do Outubro de 191:3;
Usando da faculdade quo m confer o 11.° 2.° do artigo 2.° do dl\Creto n." 1~:740, d ~G d .. OV mbro d
1026, por fOr\:a do disposto no nrtizo 1.0 do d -cr to
n:o 15:331, (1< 9 do Abril d H1~, oh propostn do .• filllstros do todas as R pl\rli~õ s:
H(\i por b nt ti Crt\tar:
Arti(,o 1.0 Aos oficiais da arma do :I rOllllutic'u ,6 I otI •
ser fita a <,oncossito ,1 r 1;1'0 sar m 1I0S quaor
do ori·
gom desdo qll. tenham sntisfüito às condiç s d promoção nocos~ltrias ,em todo. os po to c mo til no
u
qundro do l'lgOIll ttvossem p('rman cílio, mpl'l.

°

T

1.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 1

47

Art. 2.° Continua
cm vigor á concessão expressa
no
artisro 11.° do decreto n ," 12:162, que dispensa da (>8b
J.
•
cola de recrutas
os oficiais da arma de aeronáutica
o
que considera o tempo de serviço
de comando e~ercido
nas unidade
de aeronáutica equivalont
ao exercido nas
unidades da outra. armas o serviços.
Art. 3.° Quando lhes compita promoção,
os ~apitl1es
de aeronáutica,
tendo sati .f, ito a toda as condições de
promoção, ter, o do pro: tal' proval' de aptidão
para o
pôsto de major.
Art, 4.° Os artigos 2.°, 6.(1 o D.o do regulumouto
para as prov:
especiais d aptidão para fi promoção ao
posto de major (los capitão
das diversas armas e do
serviço do estado maior de 11 de Outubro de 1m3 conservam o m sino número de ordem, mas passam a ter
a eguinto redacção:
Artigo 2.° Para uvaliur ti. rcfer-idns provas elos'
capitães das divorsa
arma havr rá para cada época
um júri ospceial constituído
do moelo seguinte :
a) Presidente - O chof do estado maior do o- ército;

b) Vogais
•m coronel ou tonente-coronol
do
serviço do o tado maior o s i coronóis ou t mente -coronéi.,
ondo dois deles 1ertc ncontcs fi. arma
do candidato
O' quatro
restantos
a c, da uma das
outra. armas.
§ 1. Q O pro. ident tom voto duplo imultftllOO.
§ 2.° S rão anualmente nomeado.' pelo Ministério
da Guerra, podendo contudo essa nomeação recair
sobre o' que fizeram parto do júri no ano autorior :
a) O coronol ou t nellte-coron ,I do sorviço do
estado maior
o cinco coronói
ou tcnont is-coronéi das arma
111' o"n em perman nt m nt faz r
parte do júri durant
um uno;
b) O cinco coronéi
011 tenente. - oronéi
d infantaria,
artilIimi.,
ca\"ulnrin,
'T\frcIlharin ( aoronúutiea,
qu
vcntllnlm 'ntt. far, o })nrt' do júri duo
rante Ó o ano, conform
a arlllLl ti. quo [lort ne!'.
rem o ('zllldidat
.
§ 3.° O yogal mais moll rno 'ntrl os d0Eign:Hlou
na alinl a a) do
~.o r\'irfL d
crotario.
Art.
.0 A pr
y,
('rita consi t( na r( solução de
UIll 011 mai
problema,
formuln(lo'
('lU zonn
dI'
torr no d qu' haja cnrta topofl'r:íflc
publicada
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nas escalas de 1/20:000, 1/25:000, 1/50:000 ou
1/100:000.
§ 1.0 O ponto da prova escrita será o mesmo
para todos os candidatos de cada arma ou serviço
do estado maior que prestem aquela prova no
mesmo dia, quando o número dês ses candidatos não
fõr superior a cinco; se o número do candidato
exceder cinco, organizar-se hão grupos de três ou
quatro candidatos, de modo a compreenderem todos
os concorrentes do cudu sessão do prova escrita.
Os excedentes serão divididos pelos grupos constituídos, de modo a nunca haver um tema êOlUum a
mais do cinco candidatos.
A essa distriburção por grupos corrospondeni a
organização do processo referente às provas do cada
dia.
O tema parn cada grupo sorá tirado à sorte pelo
mais antigo dos candidatos (lUO dele fizerem parte,
de entre três, quo lhe serão apresentados P lo presidente do júri.
§ 2.° No ponto a que se refere o punigrafo anterior será apresentada
uma situnção tática dum
corpo do exército ou duma. divisão isolada, (11 maneira que, por moi o dum tema, de dl'cis~ '8, ordens,
boletins, instruçõ s o esclarocím ntos complem ntares, se possa fazer uma idea perfeita o clara da ~ituação o da missão da grande unidade na part qu
interessa, bom como da unidade ou unidades quo O
oficial comandará, ou do serviço que ê1 toré a do'empenhar dentro do quadro geral da grnnd unidade.
deverão de§ 3.0 As funções q uo os eaudídatos
sompenhar são:
a) Para 08 de infantaria. - O scmando do um
,bntnlhl1o de infnntaria, que podo
r r 'I' r -ado com
ongonhos de acoui pan bmnento (morteiros, can hõ " ),
carros Olllllosmo com artilharia do.acompanhamento
j
Em todas as situações do combato, além do ompr -go do batalhão, d vcrú sompr: indicar qual o
apoio quo doaejnriu que lh fosso dado pela artilharia de apoio directo correspoud nt .
b) Para 0.'1 de cavalarla.'olUando d um
grupo de squatlrões Nll serviço d
gUl'Lln~aafu taela, pr6.<ima ou imodiata, ou ocupando uma 1'1' 'nto

defoDl:!i\'u.
O grupo

de esquadrões

pode

801'

r forçndo

corn
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auto- metralhadoras
canhões,
infantaria
transportada (1 ciclista.
o' tiver algum apoio de artilharia,
o cundidato indicará o apoio que desejaria lhe fosse
prestado por essa artilharia.
c) Para o. de arttlharia>« O comando de um
agrupllmento
de artilharia que coopero ~om tropas
de infantaria ou do cavalaria ou no 8('rVl<:0 de contra·uutaria,
indicando s mpre qual o má.'im.o apoio
que poderá fornecer e as Iigações O trnnsmissões
a
estabelecer para o hom desempenho da Rua mi são ;
d) Para 08 de ellgenharia.- O comando de engenharia d uma divisão i olada ou encorporadn
e,
como tal, formular o plano do emprego dos sapadores min('iros relacionndo c m o estudo da erganização dofen iva ou • ta belocor um plano de destrutção ou ainda elaborar o plauo de transmissões
da dívisão ;
e) Para 08 de aeronáutico.- Comandante de esquadrilha. indepC'ndC'nto ou grupo do esquadrilhns
00 ainda a d
comandante do aeronáutica. do divisão ou corpo do exército. No ponto será apresentada uma situação tática, da. qual resulto claramente a missão que compete à aeronáutica
da
grande unidade c 11 fõrças de aeronáutica que dentro da grande unidade se atribuem ao candidato.
1t to apresentará propo tas para o mpr go da
aeronáutica
da referida grande unidade o redige as
ordens
. in truçõo
à unidade do a ronáutica que
comandar,
d modo a a segurar odes mpenho da
missão que lhe fõr atribuída.
Compotir-lh
há ainda, conforme a sua arma d
origem
d ntro do quadro da grand unidad que
servir 'parn a prestr ção da prova da a ronftuti a,
de emponhar
a funçOl
indicada. na' alíneas a),
b), c) e
com ('_'c<'p<:l1odo oflcinls pr venicntos
dos orv iço c re tantes quadro. do ex ército, (lU
pro tarão ap nas II pro, IIS relativa
à arma do
aeronáll ticn.
Est ofieiai :6 poderl1o r gr 's. ar ao sC'l'vi<:o ou
quadro de origC'm se como ('llpiU1E' pr .., turem ns
prO'a. Cl'ip<,ciai d nptioã
pura o pO. to do mujor,
regulam ntadas para o. . II r pcctiyo <]uadro!!.
f) Para 011 do . E .. M.-Do dH'fndo K J.
duma
di\'i lIo i I dn ou rllcorporndn,
claLoraDdo
2.• purt ), re nltnnus ordens d
pr a~õ (1.4

dl,
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tos de uma decisão do comandante
da grande unidade o as funções que são pedidas aos oficiais das
armas, conformo a arma a que pertencer.
§ 4,0 Para o desempenho das funções a qn aludo
o parágrafo
anterior
cada candidato
redigirá
as
ordens, planos o instruções
que julgue nocess.lrias
para o completo desempenho
da missão que lho for
atribuída,
incluindo
a parto respeitante ao. S <.'1'\, iços (saúdo, administrntivos,
reabastecimento
, munições).
Devorá
dar ainda indicação do div erROS
movimentos
necessários
para o desenvolvimento
do
combate.
Artigo 9,0 A prova oral constará do ju ,tificaç; o
e discussão sõbre o trnhalho realizado na prova escrita e sõbro quaisquer
assuntos relacionudos
com
õsso trnbalho, respeitante!'
à sua e as outras t nna ,
quo o júri julgue
conveniente,
tendo somprr rIU
atenção o pOsto a quo o oficial ascendo o os coube
cimentos gerais do tática que devo possuir.
O interrogatório
s rà f ito por quatro dos vogais
do júri, devendo
pelo monos um dêl !i pcrtenc \1' à
arma <10 cnndidato.
§ único. A prova oral deverá realiznr-s
trüs dia
p lo monos depois da prova. prritic. .

A rt. 5. o ftste r 'gim do prestação d( prova •. 6 t' nplicávol aOR candidatos qm vierem a frl'CJii mtar a li). ,O.
cursos organizado
d har(lo pres nt. dl'crl to.
Art. 6.0 Ficam
m efeito aR disposi<,:Ol\S <10. • nico
do artigo 2.0 do decreto n." 11 :297, do 30 II J.' ovombro
do 19:!f>.
Determina-sr,
portanto a todas as nutoritl,lIll',
:l <lU 10
o eonhecimouto o exceucão do prcHI ntr (lel'f( to ('OIU f(')J'(;a

desde

quo esta. t( Ilha

OH H('IlS

monia com a' dotcrminaçõus

d }(.j l)(\J'tcn<'or o cumpram
façalll cumprir ' gU'lrdar
tum intl,iraJUI'nto pomo n 1 SI ('Ollt "m.
O~ :i\linistro. dI tOlla, a Hllpal'ti(,1 <'s o façalll imp('illlir,
puhlicar
corr(lr. J)n([o nos Pa\os do (;0\' 'J'JIO d UI'
púhlica, ('m 9 do .Janeiro do l\)~ü.-.A ('Ó '1) ('>. G.u~
})g FltAOOSO OARMO.' \.-.10.'11$ rí:('el/t~ de I','cita -J.lfúrio

de Fi!Jueh'f'(lo - Alltúllio de Uli I'riru al,[ ar - .Júlio Er·
711'IItodf'. ,Morais al'll/(mto-AnflH1/ de .J fe~fjuitrc G ti7lW·
tl1e,~-J[(wuel ('(f/'lo,~ qUilltl o Meirele. -/úlullI do Igui,'
JJraqan~'Cl- .José lIacrlw' Bc'biallo - .. (, u lu/.:() (ar lei,.')
R«U~Od - Pedro de 'a.~t)·O I 'illfo Ilrul'o.
j
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2,· - Portaria
Jiui 'térie da Guerra - Repartição do Gabinete
Portaria n," 6:809
Consid(\rantlo
a conv iniêneia de facilitar a oluboração
da cstatí, tica médica do o. ército português, cuja publicação l'!>tú muito atrnsada ;
Cun:-;idorando
que C:;11\o actualmente
ainda em vigor
as dbpusi<;õl'
da poetaria de 31 de Dezembro do 1HlO,
publicadas
na Urdem. do Exér, ito n. o 3, 1.. sório, do 7
de Fl'ycroiro
de HIll,
segundo as quais as Inspecções
do Servi<.:o de

aúdo, por não terem

organizução

apro-

priada, oram dispcnsadus
de colaborur no su elabornção ;
Coo idcrando,
porém. (lUO {Is 'e stado (lo cou 'as so
não mantém o qU(1 à: In:pl'cç'õl\S (lo Serviço do Saúde
foi dada, pel t dotoruiinação
II) da Ordem do gJ'hcito
0
11. 9,
1.. sério, do HI~7 (circulsr n.? 28. do 11 do Agosto
<1(\ 1927), lima organização que lhes permito colaborar muito
ficazmoute na elnboração da referida c tatfsti eu módica :
~Iauda o Govõrno da H pública I'ortuguosa,
pelo ~Ii.
nistro da Guerra,
aprovar
n seguinte altcl'll<:il.o às instruções para U laboração da estatística médica do exército:
Quo o artigo ~5,o da. instruções para a olubornção <.la
e tatíetica médica. do exér .ito passo a ter a. s guinte 1'0-

<lacç:il.O:

Artigo 23,0 Todos () mapas a que
referelll serão roühidos
pelo ln pcc
S3.úd~ da respectiva
área, o qual o
1'0 pouRá\'ol
p"lo e_'ncto cumprimento
§ 1.0 Em facl' do' mapa. recebidos

stas instruf,:õl'S so
tor do lIol'vi<:o (I
vllrificarA, ficundo
dp-sta iustru 'ões,
das unidlldo8
s.
tabelecimt'llto
('ada in p '('<;1\0 do aúde elabor rá. mapa
de conjulIto, r l:J.tiv
~1O no ('ompleto, que eH iar:\ t
l)ir,'c<:, o (lo 'erviço (1e aú lo ~[ilital' até o dia 1 ti Abril
do ano 'oglliute tUfU le a qu
o r f,'re JLOstatístieu a (.labofar•
§ 2,0 A Dil'('C('[lo do
n'i~o d
níllI ..lili tur fomeeorú, à, lns(l ,.
(I
\'iço tI
aÚll as in t1'u<;H'
I.;

que,

JUlglll,

C?UJUllt0

ária
P' 1'n a I laboração do mapn
d
l'f'''ionai , por forma qu hnja c treita hnrllloo ma}> s ti
dif rcnt~' regi( l s e cOlUandos

llI~, olltr
Dlllttal'l\ ,
• Pa<; d

19~ ,arJ~1ClItO.

III 'l'R.

.o,V rno dn. 11 público ,2
~ltnl tro du
U rr , Júlio

de

J)

zmnhro

doe

E1'Ilesto de .Moral4
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3. o - Determinações
lIinistério da Gucrra- f.a Dirf.cção Geral- 3.a R~partição
I) Que, tendo sido reduzido o tempo de duração das
escolas do recrutas das diversas armas e orviços, as
praças designadas pelos comandantes das unidades para.,
nos termos do artigo 121.0 da parte IV do Regulamento
para a instrução do ox6rcito metropolitano, marchar a
apresentar-se nas várias fábricas do extinto Arsenal do
Exército e, ali, praticar e fazer exame para artifices
das respectivas especialidades, permaneçam nas oficinas
daquelas fábricas até serem submctidaa ao exum a que
se refere o artigo 124.0 do citado regulamento, o qual 6
deverá ter lugar quando estiver terminada a instrução
da especialidade a que são destinadas.
O regresso destas praças às unidades a que pertencem,
poderá, portanto, realizar-se em data posterior àq u la
em que, nas mesmas unidades, teriam as referidas praças
sido dadas prontas da instrução de recrutas. No tas condições, aquelas a quem, nos termos da logisla.;:ão em vi- .
gor, já tiver competido o licenciamento, s rito líeonciadas
no dia imediato àquele em quo 'o aprosontar m de regresso da fábrica onde foram praticar .
• illl tério da Guerra -

2,&

Direcçio Gerll- 3.a Reparlitie

II) Quo no conselho administrativo da Direc Ao da
Arma do Artilharia soja feita a seguinte alteração na
constitutção que lhe foi estubel cida P ln circular 0.0 58,
de 26 do Outubro de 1926, dos a R purtição, publicada
na Ordem do E.rército n. o 15 do mesmo ano: «
vogal
relator será, como nos conselhos adniinis trativo da outras Direcçõ(I~, o chefe do Repartiçüo mui cruduado ou
antigo, o n. o o Director do Dopó 'it
ornl d )Iatorial
de Guerra, que sorá o presidente do eon 'olho admini trativo, que dnvorá ser organizado no me mo Depó ito 1\
partir do 1 do Janeiro próximo, com a ·omposi<;lI.or gulamentar eetabelecída»,
•
lioillério da Garrra - Diret'ção do Seniço de .Htnioi lraçá. Mililar-t

a

Rtplttlçlo

III)
on~id rando que o espírito do nrti.,o 14.0 d lei
1:452, do 20 de Julho d lf)23, as im como do tI Cl' to n. o 1[>:782, do 2;) do Julho d 19:.8, foi procllr r
D.o

V Série
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manter nas fileira praça que P las suas aptidões ~aior
garantia d em ao serviço e à conservação do material a
seu cargo, determina. e o seguinte:
.
1.0 Que o abono da melhoria de que trata. a. lei
n.? 1:452 não deve s r feito a nenhum cabo ou soldado
depois d roformado
e na ocasião de passar a esta. situação o não esteja percebendo;
2. ° Que nos termos do
tabelecido pelo artigo 8.° do
decroto n. ° 8:396 a m lhoria a perceb r pelas praças a
quem aproveita a 1 i n.? 1:4b2 é reduzida a 75 por
cento quando pn sarem à situação de reformados;
3.° Quo a propo ta fundamentada. a qu se refere o
artigo 1.0 do d cr to n.? 15:7 2 deve preceder o início
do abono da melhoria concedida p la 1 i n. ° 1:452, em
todos os casos em que
ta so deva aplicar;
4.° Que podendo acontecer que a alguma praça, por
má interpretação dos diplomas citados, esteja s ndo abonada a melhoria de que s trata, concedida d pois de ter
passado à situação de r formado, devorá tal abono coso
sar imediatament , nllo lhe sondo porém d scontado o
q ue indevidamente tenha recebido.
(Circular

0.°

6, de 5 de D zombro de 19~ ).

lini lério da Guerra-

2,&

Direcção Geral- 5. a Reparli{io

IV) Qu , t tido-se verificado ültimamont
qu algumas
praças de pré, adida a outras unidados, têm sido sim ultãnoam nt abonadas dos rospectivos
vencimentos
por
e ta e por aqu las u que P rteucom, o convindo, no intores o da Fuzenda
! fi ioual,
pro 'pd r pum com as
m mo. com já. li acha dcteruiinudo paro. com as roforinadas
pura om o v ncim mtos do ofi <ai!!, a partir
do pró. imo mO. de Janeiro,
obsorv ln as segulnt ~
pre cri~õ
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os concelhos administrativos das unidades a que pertencem as praças enviar, com a antecedência precisa, as
minutas de vencimentos as unidades ou estabelecimentos
onde se achem adidas;
b) A importância da alimentação fornecida pelas unidades e estabelecimentos do exército a praças adidas
será paga, nos primeiros dias do mês seguinte, àquelas
unidados ou estabelecimentos pela unidade ou estabelecimento a que as mesmas praças pertençam;
c) As unidades e estabelecimentos que forneçam pão
ou forragens a praças ou solípedes adidos devem formular facturas ou notas de consumo, mensais, do número dessas rações de pão e de forragens, exarando
no alto dessas facturas ou notas de consumo, a tinta
vermelha, a seguinte verba: «para ser levado à. conta
do ..• (I)>>, enviando-as à Manutenção Militar. Cópias
destas facturas serão enviadas às unidades ou estabelecimentos a que as praças ou solípedes pertençam;
d) Que achando se determinado pela circular n.? 7 da
5. a Repartição desta Direcção Geral de 25 de Outubro
de 1926 (Ordem do Exército n." 15, 1.1\ série, p. 961)
que os vencimentos das praças de pré reformadas só
podem ser abonados pelas companhias n que pertençam,
fica esclarecido que só as mesmas companhias de reformados podem abonar as gratificações e outros vencimontos a que as suas praças tenham direito por estarem
prestando serviço;
e) Exceptuam se das disposições contidas nus alíneas b), c) e d) os vencimentos que sejam pagos por
conta dos fundos próprios dos eatabelecimentos onde as
praças se encontram prestando serviço, ou por conta de
dotações que o orçamento fixe privativamente
para
êsses estabelecimentos ;
f) Quando os solípedes adidos sejam abonados de rações' de verde, os conselhos administrativos a que os
mesmos pertençam pagarão ao conselho administrativo
da unidade ou estabelecimento onde estiveram adidos a
importância dessas rações, mediante o competente recibo
assinado pelo mesmo conselho, que constitui documento
bastante para justificação da despesa a liquidar na conta
m/B da respectiva unidade ou estabelecimento;
g) Os sargentos pertencentes ao Quadro do Secretariado Militar passam todos a ser abonados pela 2.a Secção da Agência Militar, ou pelo conselho administrativo
que de futuro a substitui, mesmo que se encontrem em
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localidades fora de Lisboa, com excepção daqueles que
se encontrem nas ilhas, e só neste caso serão abonados
pela unidade fi que se encontrem adidos.
(Circular n." 63, de 17 de Dezembro de 1928).
V) Que, não estando estabelecidas pelo decreto
n.O 9:246 gratificações de comissão a abonar aos oficiais
do activo que façam serviço no Depósito de Material de
Aquartelamento e convindo alterar as que no mesmo
decreto se acham estabelecidas para os oficiais dos quadros de reserva ou reformados em serviço no referido
Depósito, tanto a uns como aos outros deve ser aplicada
a tabela que para os oficiais em serviço na Agência Militar foi publicada na circular n. o 55 desta Repartição
Com a emenda constante da circular D. o 60.
(Circular n. o 67, de 27 de Dezembro de 1928).

linislério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 5. a Repartição

VI) Que ficam autorizadas as bibliotecas das unidades e estabelecimentos militares a adquirir um exemplar
das obras em seguida especificadas:
Portugal no Brasil, de Pedro Muralha, pela quantia de
2M, devendo os pedidos ser feitos ao autor, Travessa
da Espera, 32, Lisboa.
Elucidário de vencimentos de praças de pré, de José
Barroso Boavída, segundo sargento de infantaria D.O 12,
Pela quantia de M, devendo os pedidos ser feitos ao autor, Guarda, regimento de infantaria n. ° 12.
P O Distrito de Tete, do tenente-coronel de infantaria
"edro Augusto de Sousa e Silva, ao preço de 25fJ, den endo os pedidos ser feitos ao autor, Rua Morais Soaell, 116, 3.°, direito.
5aOa?'tilha Colonial, por Pedro Muralha, pela ~uantia de
Es' devendo os pedidos ser feitos ao autor, Travessa da
.te.rl\, 32, Lishoa.
Adl,ii' breve notícia histórica e descritiva, pelo capitão
ed·· no Delduque, pela quantia de 51$, devendo os
Idos ser feitos à livraria J. Rodrigues & C. a, Rua do
0;;;0, 18G e 188, Lisboa.
;studo sucinto da Ligação Infantaria-Artilhm'ia
no
ataque, do major com o curso do estado maior Raúl
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Rato, ao preço de 15tí, devendo os pedidos
ao autor na Escola Central de Oficiais.

Obras dos Capitães e Miseionário« Portuqueees nas
Terras do Ultramar, de Monsenhor Gustavo Couto, pula
quantia de 105, devendo os pedidos ser feitos ao autor,
na Rua Poeta Milton, 27, 3.°, direito.
Origem Económica dos Conflitos Internacionais, obra
do major do Serviço de Administração
Militar, Manuel
da Costa Dias, pela quantia de M, devendo os pedidos
ser feitos ao autor, na Escola Militar.
Marinho. de Guerra Portuquesa, do tenente-coronel
de
artilharia
Camilo Sena, pela quantia de 7600, ou 8~50
1)('\10 correio, devendo os pedidos ser feitos à redacção
da Revista Jb:litar, Largo da Anunciada,
9, Lisboa.
Despesas Militares, do major Vitorino
Guimarães,
lição inaugural, pela quantia de 46, ou 5f1> quando enviado
pelo correio,
devendo os pedidos ser feitos à redacção
da Revista JIllitar, Largo da Anunciada,
9, Lisboa.
Resumo da História de Macau, do capitão de artilharia
Jacinto José do Nascimento Moura, pela quantia de 155
em papel patinado,
ou 12;S em papel comum, devendo
os pedidos ser feitos ao autor, Rua Primeiro de lfaio;
22, Lisboa.
Elogio histórico do general Bernardo de Faria, pelo
major de artilharia,
professor,
Eduardo da Costa Ferreira,
pela quantia
de 106, devendo
os pedidos SOl'
feitos à Comissão Executiva
dos Padrões
da Grande
Guerra, Escola Militar, Lisboa.
(Circularos
n.oll 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159,
161,164,165,170
e 171, de Dezembro de 1928).
linistério da Gaerra-P

Direcçã' Geral-5.a RtptrliçãG

VIr) Que todas as unidades e estabelecimentos
militares que possuam
biblioteca
enviem imediatamente
à.
3.11 Direcção
Geral, 5.11 Repartição,
uma declaração da
sua existência e local da sua sede.

4.

o-

Declarações

lIiDislérlo doi Gama - nrplrliçh

')0

flahillPlp

I) Que, a partir do dia 1 do corrente mês, todas as
estações da Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguo-
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ses iniciaram a venda de quartos de bilhete de Ln classe
para oficiais do exército (75 por cento de redução) pará
as estações das linhas combinadas,

II~ Que a nova tabela geral do imposto do sêlo foi
publicada no Diário do Gouêrno n." 8, La série, de 10
do corrente mês.
lIinislério da Goma - 3.& Direcção Geral- Set:ção de Cartografia Militar

III) Que se encontra publicada a fôlha n. o 15 da nova
carta itinerária do Portugal, na escala 1/250:000, estando
desde já à venda no conselho administrativo do estado
maior do exército.
O preço de cada fõlha é de 21$.
Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

r

6ópia - D.A.C.-lê.Rsp.-Nota

n2.65/6/3 da

11/2/930.
Para os d8vidos .f8itos e fins convenientes
encarrega-me Sua Exê.o General da Arma d.
tranacr V8r a nota n2.545 de 8 do corrQnte
mês da Rep.do Gab. que abaixo se transcreva.

1

"Tfindo o Governo Militar de Lisboa comunicado a .sta Rep. que em virtude dos oficiais
inspectorQs das inspecções parciais deixarem d

estar subordinados á quêl. Governo

deixou,ipso racto,de ter conhecimento de
qUando, como • com que resultado s. realizam
essas inspecções a unidR.des • estabelacim.n
tos que lhe

estão subordinados,S.Ex~.

o

Ministro determina que a doutrina do artQ•
82.e do § 22.do art2 .252 .do regulamento de
inapecçõos do Exército seja aplicava 1 a todas as inspecções quer gerais,quer parciais,
de que tratam os art2s 22 e 32 do referido
Regulam8nto" •

o

Adjunto

0.E.n2.1-1ê.S.-1934-pag.51

'I

•

.1

qópia - D.A.C.-I~.R p.Cir.n2.206/6/2-S.R.Lx.,20/3/933-Ao

Sr.Inspector da Arma de Ca-

valaria-Lx.
Sua Ex~.o General Director da Arma encarrega-me de enviar a V.Ex~.a cópia da nota cir.
n2.10.386 de 18 do cor.,da Rep.do Gab. do
I

segUite teor:
11

C onv i ndo unificar o cri terio
'
a adoptar pe-

las inspecções ás unidades, quanto á selecção
da documentação a remeter ao Arquivo Geral
deste M2.,encarrega-me

Sua Exª'. o Ministro

da Guerra de dizer a V.Exª.se digne provid&nciar para que aos Srs.Inspectores

s.ja r~

comendada a consQrvação de toda a correspond.ncia em arquivo,registoa

da mesma ou copia

dores de corrQspondancia,documsntação

esta

que deve ser enviada para o Arquivo Geral e
ali submetida á apreciação da Comissão nomea~
da por portaria de 21/9/921,bem como todos
os cadernos de alterações de oficiais e praças,seja qual fôr o seu estado ou a sua antiguidade,livros de ordens e processos individuais ou documentação que lhes diga respeito"
O Chefe Int.da Rep._(a)F.P.Coutlnho-Major.

..

MINlSTERIO

DA GUERRA

25 DE JANEIRO DE 1929

ORPEM

DO EXÉRCITO
(l.a

Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

Decrete
lIiolstério da Guerra- Reparlição do Gabinele
Decreto n.O 16:407

Convindo alterar algumas das disposições orgânicas do
exército metropolitano, no intuito de melhor o adaptar
às actuais condições económicas e financeiras da N ação, sem contudo deminuir a sua eficiência, tendo, tanto
quanto possível, em atenção respeitar os princípios estabelecidos pelo decreto n.? 11:856, de 5 de Junho de
1926 ;
Considerando a necessidade de desde já preparar a
codificação de todas as disposições referentes à organização do exército e tendo em vista a necessidade de
publicar algumas disposições, emquanto outras vão sendo
cuidadosamente estudadas;
Usando da faculdade que me confere o n," 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
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n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:

OrganizaçãO do exército metropolitano
CAPÍTULO I

Composição e organização geral do exército
Artigo 1.0 O exército metropolitano compreende:
1.o O Ministério da Guerra;
2. o Os oficiais generais;
3. o Os Oomàndos de regiões e Governos militares;
4. o O Serviço do Estado Maior;
5. o As diversas armas e serviços técnicos, a saber:
Arma de infantaria.
Arma de artilharia.
Arma de cavalaria.
Arma de engenharia.
Arma de aeronáutica.
Serviço de saúde militar.
Serviço veterinário militar.
Serviço de administração militar.
6. o Os quadros auxiliares do exército, coustituídos pelos:
Secretariado militar.
Quadro auxiliar do serviço de artilharia.
Quadro auxiliar do serviço de engenharia.
Quadro auxiliar do serviço de saúde.
Quadro dos picadores militares.
Quadro dos chefes de música.
7.0 Os serviços gerais do exército, a saber:
Propriedades e obras militares.
Recrutamento e reserva.
Remonta.
Recenseamento de animais e veículos.
Instrução.
Justiça militar.
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Companhias de reformados.
Asilo dos Inválidos Militares.
Estabelecimentos de produção e reparação.
§ único. A ordem de precedência a observar, para todos os efeitos, será sempre a estabelecida no corpo dêste I
artigo.
Art. 2.° A composição e organização do exército colonial será objecto de legislação especial.
.
Art. 3.° O serviço militar será pessoal e obrigatório
desde os dezassete anos aos quarenta e cinco anos de
idade, sendo a duração do tempo de serviço assim escalonada:

Exército
Reserva
Reserva
Reserva

activo, quatro anos.
activa, dezasseis anos.
territorial, cinco anos.
de recrutamento, três anos.

§ 1.0 A encorporação no exército activo será feita no
ano civil em que os mancebos completem vinte e um anos
de idade, salvas as excepções indicadas no regulamento
do recrutamento.
§ 2.° Os licenciados do exército activo poderão ser
chamados às fileiras, por ordem do Ministro da Guerra,
mediante simples avisos convocatórios, dos comandantes
das unidades a que pertençam.
§ 3.° As reservas, activa e territorial, só poderão ser
convocadas por disposição legal emanada do Poder Executivo. Exceptua-se o caso dos reservistas incursos nas
sanções do Código de Justiça Militar ou do Regulamento
de Disciplina Militar, os quais serão intimados a apresentar-se por editais, da autoridade competente, para
prosseguimento de processos ou cumprimento de pena,
sendo considerados desertores quando se não apresentem
. no prazo legal.
\
§ 4.° O exército activo e reserva activa são obrigados
ao serviço militar no continente, nas ilhas adjacentes, nas
\
colónias ou onde as conveniências nacionais o exigirem.
§ 5.° As unidades e formações que se organizarem
com a reserva territorial poderão ser empregadas em
qualquer serviço e em qualquer local da metrópole.
'
Art. 4.° O tempo de serviço no exército activo a que
as praças são obrigadas, em circunstâncias normais, é de
quinze meses, findos os quais são licenciadas. Dêste tempo

'J

/
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sete meses são destinados à escola de recrutas e oito
meses à instrução profissional dos quadros permanentes;
findos os três primeiros meses de recruta todos os recrutas deverão ser considerados mobilizáveis.
§ 1.0 Para as praças refractárias, nos termos dQ....
artigo 189. o do R. S. R., e para as compelidas, o tempo mimmo
de serviço nas fileiras será de dois anos a partir da data
em que termina a escola de recruta.
§ 2.0 Haverá uma única encorporação em todas as
armas e serviços, a qual se efectuará de 1 a 5 de Março.
Artigo 5.0 As escolas de recrutas realizam-se nos regimentos de infantaria e artilharia, grupos de artilharia
de montanha, grupos mistos de artilharia montada, grupo
de artilharia a cavalo, grupos de artilharia pesada, grupo
de especialistas, grupo de defesa submarina de costa,
batarias de artilharia de costa, regimentos de cayalaria
e engenharia, batalhões de caçadores, de ciclistas e metralhadoras, de automobilistas e de pontoneiros, companhias de saúde (enfermeiros), companhias do administração militar (especialistas) e escolas práticas das armas.
§ 1.0 Nos regimentos de infantaria serão instruidos os
maqueiros destinados ao seu serviço próprio e ao das
formações sanitárias, os quais continuam pertencendo ao
efectivo dos regimentos, embora desempenhem em tempo
de paz serviço nos hospitais e noutros estabelecimentos
do serviço de saúde.
Os maqueiros destinados à mobilização das formações
sanitárias do exército activo pertencerão às classes mais
antigas da reserva activa e com êsse destino terão passagem aos distritos de recrutamento e reserva.
§ 2.0 Nas unidades de artilharia serão instruidl)s todos
os condutores destinados a esta arma; finda a instrução
terão passagem às batarias de condutores dos regimentos
ligeiros os condutores que forem destinados ao serviço
que a estas incumbe. Os condutores destinados à mobilização das colunas de munições, formações sanitárias e
administrativas do exército activo pertencerão às classes
mais antigas da reserva activa e com êsse destino terão
passagem aos distritos de -recrutamento e reserva. Os
condutores das outras armas serão instruídos nas unidades da arma respectiva.
Art. 6.0 As praças impedidas nas oficinas regimentais
são contadas no efectivo das respectivas unidades e concorrem no serviço regimental como os outros impedidos.
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7.0 Quando o orçamento não permitir a conser- J
vação de todo o contingente, dnrante o tempo que segue
~ t.$ ~
à escola de recrutas, serão licenciadas as praças que foI
~em
dadas prontas da instrução de recrutas, que exce- ~ 'Y
I
dam o efectivo orçamental, pela seguinte ordem:
~
~
1.o Praças a licenciar por motivo de amparo;
2.~ Praças que tenham requerido e pago a taxa de li- ~ ().." t.:
cenciamento ;
~ _-'\ ~ .~
3. o Praças que no sorteio ficarem com o número mais ~ ~I
~lto.
1 ~ .
§ 1.0 As praças a que se refere o n.? 1.0 do corpo.~
~~ I
dêsto artigo são licenciadas por ordem do Ministro da
s 't'\. ~
Guerra, mediante requerimento a êste dirigido, que será
acompanhado do respectivo processo, organizado nos ter- ~ \I
•
mos da legislação em vigor.
'II> 'I:{
/ § 2.0 As praças a que se refere o n." 2.0 do corpo ~ f)I-~
..~
dêste artigo são licenciadas pelos comandantes das res- :,..~~ _..~
pectivas unidades, mediante requerimento do interessado,
t\_
entregue na secretaria regimental antes de efectuado o v
~
sorteio, acompanhado da declaração de a taxa de licenciamento, na importância de 2.500a. ter sido entregue
no conselho administrativo, antes de efectuada aquola
operação. A taxa do licenciamento, caso êste se torne
efoctivo, serú remetida à Agõncia Militar sob a rubrica
«Taxa de licenciamento» . .As praças Iíceac adas nestas ,
condições ficam obrigadas a comparecer às convocações
extraordinárias, que não sejam para completar o efectivo
do quadro permanente, incluindo as que forem feitas
para serviço nas colónias.
§ 3.0 Quando o número de praças nas condições do
n. o 2.0 dêste artigo fõr superior ao número das praças a
licenciar, por excederem o efectivo fixado pelo orçamento
depois de deduzido daquele a licenciar por amparo, serão
aquelas licenciadas pela ordem do sorteio, começando pelo
número mais alto.
§ 4.0 As disposições contidas neste artigo não são aplicáveis:
a) Aos refractários;
b) Aos compelidos;
c) Aos
voluntários' ,
,
d) As praças que um mês antes de concluírem a escola de recrutas declararem desejar permanecer no serviço'
e) 'Aos readmitidos.
§ 5.0 Não são permitidas trocas de serviço.

Art.

g~

i~
i!
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Art. 8.0 O território do continente da República e ilhas
adjacentes é dividido em vinte e dois distritos de recrutamento e reserva, constituindo o território da Madeira
um só distrito e dividindo-se o dos Açôres em dois.
A correspondência entre os distritos de recrutamento e
reserva e a divisão administrativa é a constante do quadro r.
§ único. Os chefes dos distritos de recrutamento e reserva serão coronéis de infantaria, contados no quadro
da arma; os outros oficiais serão do quadro da reserva,
substituídos por oficiais supranumerários,
emquanto os
houver disponíveis.
Art. ~.o Para efeitos de comando, administração,
disciplina e justiça militar o território continental divide-se em quatro regiões militares e o governo militar de
Lisboa. Os territórios da Madeira e dos Açõres constitutrão, respectivamente, o governo militar da Madeira
e govêrno militar dos Açôres.
§ único. As áreas das regiões c govêrno militar de
Lisboa serão as constantes do quadro I.
CAPíTULO

II

Ministério da Guerra
Art. 10.0 O Ministério da Guerra é o órgão por intermédio do qual o Ministro da Guerra exerce a sua
acção e compreende:
1.o A Repartição do Gabinete do Ministro;
2. o Três Direcções Gerais;
3.o A Repartição Geral;
4.0 A Inspecção Superior da Administração do Exército;
5. o O Conselho Superior do Exército.
(.

Repartição do Gabinete do Ministro
Art. 11.0 À Repartição do Gabinete do Ministro compete:
1.o A correspondência com o Congresso da República
e com as comissões não dependentes de qualquer das
Direcções Gerais do Ministério;
2. o As relações com o Conselho Superior da Defesa
Nacional;
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3. ° A correspondência com outros Ministérios, com as
corporações civis e com a imprensa;
4. ° Os assuntos relativos a uniformes, condecorações
militares a estrangeiros e bilhetes de identidade;
5. ° Os assuntos que não pertençam a qualquer dos organismos indicados nos n.08 2.°, 3.°, 4.° e 5.° do artigo
anterior;
6.° Os assuntos que, embora sejam das atribuições das
Direcções Gerais ou Inspecção Superior da Administração do Exército, tenham sido reservados pelo Ministro,
por nisso haver conveniência;
7. ° Promover a publicação da Ordem do Exército,
1.a série, centralizando todos os diplomas que nela devam ser publicados.
Art. 12.° O pessoal da Repartição do Gabinete do
Ministro será:

l::

Um chefe, oficial superior com o curso de qualquer arma;
<l'<
Um adjunto, capitão do quadro do secretariado ~
militar;
\
Um arquivista, subalterno do quadro do secre- ~
tariado militar;
~' i.
Oito amanuenses, sargentos do quadro do secretariado militar;
~
Uma dactilógrafa.

l
"",,'

r\:\'

§ 1.0 Na Repartição do Gabinete fará serviço, como \"'" ~.
adido, um oficial superior com o curso da arma, encarregado de exercer as funções de chefe de protocolo do
Ministério e a de agente de ligação com os adidos militares estrangeiros. 11:8tecargo é acumulável com qualquer outra comissão de servieo, mas não dá direito a
vencimentos por acumulação.
§ 2.° Na Repartição do Gabinete poderão prestar serviço outros oficiais que o Ministro julgue necessários
para a execução de trabalhos especiais.
Art. 13. ° O chefe da Repartição do Gabinete despacha directamente com o Ministro nos assuntos relativos
à sua repartição,
Art. 14.° O Ministro terá dois ajudantes de campo,
capitães ou tenentes de qualquer arma, que estarão sob
as suas ordens imediatas e adidos à Repartição <'1.0 Gabinete.
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1. Direcção Geral
11

;t1j """oJIo
D?j(~JtA

o.'~,H7,..
f 'l?-

Art. 15.° A 1.11 Direcção Geral, constituída por três
repartições, funcionará sob as ordens de um oficial general, que se denominará
Ajudante General, responsável
para com o Ministro pela execução dos serviços que competem à Direcção.
.
Art. 16.° E das atribuições do Ajudante General:
1. ° Superintender nos trabalhos da Direcção, propondo
ao Ministro as providências que julgar necessárias para
melhorar o serviço;
2.° Estudar e preparar, com o chefe da competente
repartição, os trabalhos de que fór incumbido pelo Ministro ou que julgue conveniente submeter ao seu exame;
3.° Deliberar sobre os assuntos que lhe forem apresentados pelos chofes das rcp artiçõea, nos casos previstos
pelas leis e regulamentos, c resolver as dúvidas e consultas que lhe forem apresentadas pelas diferentes autoridades militares, quando para isso não fôr necessário alterar alguma resolução superior, dando de tudo conhecimento ao Ministro;
4.° Submeter a despacho do Ministro os assuntos que
por êste tenham de ser resolvidos, prestando verbalmente
ou por escrito as informações necessárias;
5.° Transmitir as ordens do Ministro, mandando elaborar para isso, sob sua responsabilidade, as necessárias
ordens, directivas ou instruções;
6.° Propor ao Ministro a nomeação dos oficiais de qualquer arma ou servíco que devam fazer parte da Direcção Geral ou suas dependências;
'(.° Mandar passar certidões do que constar dos livros
e documentos existentes nas repartições da Direcção,
quando não haja inconveniente.
1.' Repartição

Art. 17. o A 1. Repartição é dividida em duas secções
e um arquivo.
§ 1.0 A 1. Secção tem a seu cargo:
1.0 A elaboração da estatística criminal e disciplinar
do exército;
2.° .As propostas para a nomeação e exoneração do
pessoal dos tribunais militares e dos estabelecimentos penais militares;
3.° O estudo e informação de todas as pretensões e refi
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clamações do pessoal civil ou militar em serviço nos tribunais ou estabelecimentos penais militares e que se relacionem com o serviço dos mesmos tribunais ou estabelecimentos;
4.° As propostas para a nomeação do Conselho Superior de Disciplina Militar e a organização preliminar dos
IV'0cessos que devam ser submetidos a julgamento do
Il\lsmo Consolho;
5.° Todos os assuntos que se relacionem com condecorações e recompensas a oficiais ou praças do exército,
estabelecendo as necessárias relações com os Conselhos
das Ordens Militares.
'1
§ 2.° A 2.a Secção tem a seu carâo :
1.0 Todos os assuntos relativos à justiça e disciplina
militares;
2. ° As relações com os estabelecimentos penais militares e bem assim a correspondência com todas as estações oficiais militaros e civis sõbre assuntos de justiça e
do disciplina militares;
3. ° A formulação e expedição das consultas feitas à
Procuradoria Geral da República e ao Supremo Tribunal Militar sôbre assuntos de justiça e disciplina militares.
§ 3.0 O arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua distribuíção pelas secções segundo a indicação do chefe da repartição;
2.0 A expedição de toda a correspondência da repartição;
3. A guarda e arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados.
§ 4.0 O quadro do pessoal da repartição será o seguinte:
Q

Chefe da repartição - Um coronel com o curso de
qualquer arma.
1." Secção

Chefe - Um tenente-coronel, major ou capitão com
o curso de qualquer arma.
Adjuntos - Dois capitães ou subalternos de qualquer arma ou do quadro do secretariado militar.
2.' Secção

Chefe - Um tenente-coronel, major ou capitão com
O curso de qualquer arma.
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Adjuntos -- Dois capitães ou subalternos de qualquer arma ou do quadro do secretariado militar.
Amanuenses da repartição -Dois sargentos do quadro do secretariado militar.
Arquivo

Arq uivista - Um capitão do quadro do secretariado
militar.
J
Adjunto - Um subalterno ou aspirante do quadro
do secretariado militar.
2.' Repartição

Art.

18.° A 2.:1.Repartição

divido-se em quatro ~ec-

ções e um arquivo.
§ 1.0 A 1.:1.Secção tem a sou cargo:
1.0 As promoções, passagem à reserva

e reforma, colocações, transferências, baixas de serviço e demissões
de oficiais e aspirantes a oficial dos quadros permanente e
miliciano, com excepção dos do extinto quadro dos capelães militares;
2. ° O estudo e informação de todas as pretensões e
reclamações, excepto as de 'carácter administrativo ou
técnico, bom como a concessão de licenças que sejam
das atribuíções do director geral, quando digam respeito
a oficiais o aspirantes a oficial.
§ 2.° A 2.:1.Secção tem a seu cargo:
1.0 A elaboração e publicação da lista geral de antiguidade dos oficiais do exército metropolitano e empregados civis;
2. o O tombo e escrituração das escalas e registos dos
oficiais e aspirantes a oficial dos quadros permanente e
miliciano, com excepção dos do extinto quadro de capelães militares;
3. o A elaboração e publicação da Ordem do Exército
(2.:1.série);
4. o O registo de apresentação de oficiais e aspirantes a
oficial e guias de marcha dos mesmos que tenham de
transitar pelo Ministério da Guerra.
.
§ 3.0 A 3.& Secção tem a sou cargo:
1.0 A escrituração doe rogistos de matrícula dos oficiais generais do activo e dos oficiais, na mesma situação,
cujos documentos devem estar arquivados na ropartição ;
2.0 A organização dos documentos de transferência
dos oficiais de que trata o número anterior;
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3. ° Passar, quando tenha sido autorizado, certificados
ou cópias do que constar nos processos dos oficiais e
aspirantes a oficial;
4. ° O arquivar e verificar as fõlhas dEI informação
dos oficiais e aspirantes a oficial.
§ 4.° A 4. a Secção tem a seu cargo:
1. ° A escrituração dos registos de matricula dos oficiais,
incluindo os generais, pertencentes ao quadro da reserva;
2.° A liquidação do tempo de serviço dos oficiais do
activo e respectivos aumentos por diuturnidade;
3.° As pretensões dos oficiais de reserva que não devam ser tratadas nas outras secções e que não sejam de
carácter técnico ou administrativo.
§ 5.° O arquivo tem a seu cargo:
1.° O registo de entrada o saída de toda a correspondência e a sua distributção pelas secções segundo indicação do chefe da repartição;
2.° A expedição de toda a correspondência da repartição;
3. ° A guarda e arrumação de todos 08 processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 6.° O quadro do pessoal da repartição será o seguinte:
Chefe - 1 Coronel com o curso de qualquer arma.
1.a Secção

Chefe -1 Tenente-coronel ou major com o curso
de qualquer arma.
Adj untos - 8 Capitães ou subalternos de qualquer
arma ou serviço.
2.- Secção

Chefe -1 Tenente-coronel ou major com o curso de
qualquer arma.
Adjuntos - 2 Capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
3." Secção

Chefe -1 Tenente-coronel ou major do quadro do
secretariado militar.
Adj untos - 3 Capitães ou subalternos do quadro
do secretariado militar.

{
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4." Secção

Ohefe - 1 Tenente-coronel ou major com o curso
de qualquer arma.
Adjuntos - 2 Capitães ou subalternos de qualquer
arma ou serviço.
Amanuenses da repartição -12 Sargentos do quadro do secretariado militar.
Dactilógrafa -1.
Arquivo

Arquivista -1 Capitão do quadro do secretariado
militar.
Adjuntos - 3 Subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
3.' Repartição

Art. 19.0 A 3.:1 Repartição é dividida em oito secções
e um arquivo.
§ 1. o A 1.:1 Secção tem a seu cargo:
1.o Os assuntos relativos ao serviço dos corpos, com
excepção dos de carácter administrativo;
2. o A escrituração dos documentos que respeitem ao
pessoal que deva ter os seus processos arquivados na
repartição;
3. o Os assuntos relativos às praças de pré do activo
que não devam ser tratados especialmente palas outras
secções da repartição;
4. o O registo de apresentações do pessoal que eventualmente transite pela repartição§ 2.0 A 2. n Secção tem a seu cargo:
Os assuntos, com excepção dos de carácter administrativo, relativos a cabos e soldados do activo de todas
as armas e serviços do exército.
'
§ 3.0 A 3. a Secção tem a seu cargo:
Os assuntos, com excepção dos de carácter administrativo, relativos a segundos sargentos do activo das
diversas armas e serviços do exército, incluindo os do
secretariado militar
§ 4.0 A 4. a Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos, com excepção dos de carácter administrativo, relativos a primeiros sargentos e sargentos
ajudantes do activo das diversas armas e serviços do
exército, incluindo os do secretariado militar, sargentos
aspirantes a picador e a promoção a aspirantes a oficial
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dos indivíduos que se matricularem na Escola Militar e
a dos alunos das escolas de oficiais milicianos para os
respectivos quadros;
2.0 O arquivo e verificação das fôlhas de informação
dos primeiros sargentos e sargentos ajudantes.
0
§ 5. A 5.a Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos a baixas e reformas de praças
de pré de todas as armas e serviços do exército e do
secretariado militar.
§ 6. o A 6. a Secção tem a seu cargo:
1.o Os assuntos, com excepção dos de carácter administrativo, relativos a músicos, clarins, corneteiros e
aprendizes destas especialidadea ;
2. o Os assuntos relativos a emigrados, trânsfugas e
prisioneiros de guerra.
§ 7.0 A t » Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos, com excepção dos de carácter admínistrativo, relativos a artífices, enfermeiros hípicos, fel'.
radores e aprendizes desta última especialidade;
2.° Os assuntos referentes a empregos públicos para
sargentos e relações com a respoctiva comissão.
§ 8.° A 8.a Secção tem a seu cargo:
O regime de licenças para o estrangeiro e colónias e
para embarcar como tripulante de navios do comércio,
taxas de licença especial e de licenciamento, cauções,
restitmção de cauções e dispensa do serviço militar aos
individuos residentes no estrangeiro.
§ 9.0 O arquivo tem a seu cargo:
1. o O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua distribuição pelas secções segundo a
indicação do chefe da repartição;
2.° A expedição de toda a correspondência da repartição;
3.0 A guarda e arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 10.0 O quadro do pessoal da repartição será o seguinte:
Chefe -1 Coronel com o curso de qualquer arma.
1.· Secção

Chefe -1 Tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjunto -1 capitão ou subalterno de qualquor
arma ou do quadro do secretariado militar,
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2," Secção

Ohefe-1
Tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
(
Adjuntos - 2 Oapitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
3," secção

Ohefe-1
Tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 Capitães ou subalternos de qualquer
a;ma ou do quadro do secretariado militar.
4.' Secção

Ohefe-1
Tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 Capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
5,' secção

Cheíe -1 Tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 Capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
6." Secção

Chefe --1 Tenente-coronel ou major elo secretariado
militar.
Adjunto -1
Capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
7," secção

Chefe -1
Tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 Oapitães'ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar,
8," Secção

;

Chefe -1
Tenente-coronel ou major dEI qualquer
arma.
Adjuntos - 5 Capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
Amanuenses da repartição -15 Sargentos do quadro do secretariado militar.
Dactilógrafa,s - 3.
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Arquivo

Arquivista-1
Capitão do quadro do secretariado
militar.
Adjunto do arquivista -1 Subalterno ~u aspirante
do quadro do secretariado militar.
Conselho administrativo

da 1.' Direcção Geral

0

Art. 20. Para o abono de vencimentos do respectivo
pessoal haverá na La Direcção Geral um conselho administrativo com a seguinte composição:
Presidente - 1 Chefe de repartição.
Vogal relator -1 Chefe de secção.
Secretário-tesoureiro -1
Capitão ou subalterno do
serviço de administração militar.
§ único. Os cargos de presidente e vogal relator
serão exercidos por períodos de quatro meses, por nomeação do director geral, a começar pelos mais modernos, mas por forma que no mesmo período se não reúnam, no conselho, um chefe de repartição com um dos
seus chefes de secção.
2. a Direcção Geral
.Art. 21.0 A 2.a Direcção Geral, constituída por quatro repartições, funcionará sob as ordens de um oficial
general, que se denominará Administrador Geral do Eaér-,
cito, responsável para com o Ministro pela execução dos
serviços que competem à Direcção.
Art. 22.0 É das atribuições do Administrador Geral do
Exército:
1.o Superintender nos trabalhos da Direcção, propondo
ao Ministro as providências que j nlgar necessárias para
melhorar o serviço;
2. o Estudar e preparar com o chefe da repartição competente os trabalhos de que fôr incumbido pelo Ministro
ou que julgue conveniente submeter ao seu exame;
3.0 Deliberar sobre os assuntos que lhe forem apresentados pelos chefes de repartição, nos casos previstos
nas leis e regulamentos, e resolver as dúvidas e consultas que lhe forem apresentadas pelas diferentes autoridades militares, quando para isso não fõr necessário alterar alguma resolução superior, dando de tudo conhecimento ao Ministr<};

~f.
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4. o Submeter a despacho do Ministro os assuntos que
por êste tenham de ser resolvidos, prestando verbalmente
ou por escrito as informações necessárias;
5.0 Preparar e organizar com os chefes da respectiva
repartição os processos de aquisição do material para o
serviço do exército;
6. o Promover a reparação do material em harmonia
com os pedidos das direcções das armas e serviços, exceptuando as pequenas reparações que haja necessidade
de fazer para a sua conservação, as quais ficarão a cargo
das unidades 01+ estabelecimentos a quem está distribuído;
7. o Transmitir as ordens do Ministro, elaborando para
isso as necessárias ordens, directivas ou instruções ;
8.0 Propor ao Ministro a nomeação dos oficiais de qualquer arma ou serviço que devam fazer parte da Direcção Geral ou suas dependências;
9.0 Mandar passar certidões do que constar dos livros
e documentos existentes nas repartições, quando não haja
inconveniente.
1." Repartição

Art. 23.0 A Ln Repartição é dividida em cinco secções
e um arquivo.
§ 1.0 ALa Secção tem a seu cargo:
Todos os assuntos relativos à compra, produção e entrega do material de guerra nos respectivos depósitos e
as relações para êsse efeito com as: Fábrica de Equipamentos e Arreios; Fábrica de Cartuchame e Pólvoras
Químicas; Fábrica de Pólvoras Físicas e Artificios; Fábrica de Munições de Artilharia, Armamento e Viaturas.
§ 2.0 A 2.a Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à compra, produção e entrega
do material de engenharia e aeronáutico nos respectivos
depósitos e para êsse efeito as relações com as Oficinas
Gerais de Material Aeronáutico.
§ 3.° A 3.11 Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à compra, produção e entrega
do material sanitário, farmacêutico, veterinário e siderotécnico nos respectivos depósitos e as relações com a
Farmácia Central do Exército.
§ 4.0 A 4. II Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à compra, produção e entrega
dos artigos de fardamento, viveres, material de subsistências e de aquartelamento nos respectivos depósitos e
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para êsse efeito as relações com as Oficinas Gerais de
Fardamento e Calçado e Manutenção Militar.
§ Õ. o A 5. a Secção tem a seu cargo:
A organização das estatísticas e fiscalização das contas de gerência de todos os estabelecimentos produtores
do Ministério da Guerra.
§ 6. o O arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de entrada o saída de toda a correspondência e a sua distribuição pelas secções segundo a indicação do chefe da repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência da repartição ;
3. o A guarda e arrumação de todos 08 processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 7.0 O quadro do pessoal da repartição será o seguinte:
Chefe -1

Coronel

de artilharia,

engenheiro fabril.

1.' Secção

Chefe -1 Tenente-coronel ou major de artilharia,
• engenheiro fabril.
Adjuntos - 2 Capitães de artilharia, engenheiros fabris.
2,' Secção

Chefe -1 Tenente-coronel ou major de engenharia
especializado em aeronáutica.
Adjuntos:
1 Capitão do engenharia.
1 Capitão de aeronáutica.

•

3,' Secção

Chefe -1 Tenente-coronel ou major médico.
Adjuntos:
1 Capitão ou subalterno veterinário.
1 Capitão ou subalterno farmacêutico.
4,' Secção

Chefe -1 Tenonte-coronel, major ou capitão com I)
curso do serviço de adrniniatração
militar.
Adjunto-l
Capitão ou subalterno do serviço de
administração
militar,

,
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Chefe-l
Tenente-coronel, major ou capitão COIll o
curso do serviço de administração .militar ..
Adjunto-l
Capitão ou subalterno do serviço de
administração militar.
Amanuenses

da repartição:

3 Sargentos de artilharia.
2 Sargentos de engehha;ria.
1 Sargento do' serviço de saúde.
2 Sargentos do serviço de administração militar.
Arquivo

Arquivista - 1 Capitão ou subalterno do quadro do
·secretariado militar,
% •• Repartição

Art. 24.0 A 2.& Repartição é dividida em duas secções
e um arquivo.

•

§ 1.0 ALa Secção tem a seu cargo:
1.o A administração das verbas orçamentais destinadas a obras em propriedades militares e para linhas e
estações telegráficas e telefónicas militares, bem como
aquelas destinadas a pagamento de serviços militares
prestados pelas rêdes civis e das pensões a sinistrados
em obras militares;
2. o O exame e informação sõbre os orçamentos e sõbre
os contratos respeitantes a obras (empreitadas, aquisição
de materiais, etc.);
3. o A verificação das contas correntes das obras militares;
4.0 Os assuntos respeitantes às zonas de servidão militar.
§ 2.0 A 2. a Secção tem a seu cargo:
A superintendência no estudo dos processos de venda
e arrendamento dos prédios militares e de arrendamento
dos prédios civis utilizados por serviços militares, e os de
expropriação e aquisição de prédios necessários para tais
serviços.
§ 3.0 O arquivo tem a seu cargo:
1.0 O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua distribuição pelas secções segundo a indicação do chefe da repartição;
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2.0 A
tição;
.
3.· A guarda e arrumação do todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 4.° O quadro do pessoal da repartição será d seguinte:

Chefe-l

Arquivo

Arquivista -1
secretariado

Capitão ou subalterno do qU<l,droH9
militar.·

)

3.· Repartição

Art. 25.0 A 3. a Repartição é dividida em cinco secções e um arquivo.
§ 1.0 ALa Secção tem 11 seu cargo:
1.o O processo, verificação e liquidação de todos os
vencimentos a que tenham direito os oficiais, praças de
pré e empregados civis portencentes às unidades e estabelecimentos da área do Govérno Militar de Lisboa, com
excepção dos que estejum na situação de reserva, reforma ou aposentação;
2. o O processo, verificação e liquido.ç!to das verbas
para outras despesas que as mesmas unidad.es o estabelecimentos têm consignadas no orçamento;
1
3. o Os assuntos relativos a habilitação
paTa écepção de vencimentos deixados na Fazenda Nacional por
oficiais e praças falecidos, bem como os relativos à reversão de pensões do antigo Montepio do Exército.
4. o As relações com II. :Agência Militar e Fraternidade

.Militar.

•
/
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§ 2.° A 2.a Secção tem a seu cargo:
1.0 Todo o serviço de processo e liquidação dos vencimentos das clasaes inactivas do exército e companhias
de reformados.
§ 3.° A 3. a Secção tem a seu cargo:
1.0 O processo e liquidação de contas de todas as
obras militares em que haja intervenção da arma de engenharia;
2. ° O registo, verificação e expedição de todas as guias
de vencimentos respeitantes a oficiais que passam à situação de adidos e daqueles que regressem doutros Ministérios;
.
3.° O processo, verificação e liquidação de despesas
respeitantes a créditos extraordinários
e especificadamente os de ordem pública;
4.° O abono e processo dos títulos individuais dos pensionistas a que se refere o decreto n. o 16:070, de 25 de Setembro de 1928, e dos provenientes de concessões de Ordens
Militares e Cruz de Guerra ou medalha de Valor Militar;
5. o O registo e envio à 5. a Repartição da Contabilidade Pública dos títulos de todas as unidades e estabelecimentos militares para o respectivo ordenamento;
6. ° O registo e expedição por meio de guias para as
delegações da 3.8 Repartição e para as diferentes entidades do Governo Militar de Lisboa de todos os títulos
processados e ordenados pela 5. a Repartição da Direcção
Geral da Contabilidade Pública;
7. ° A verificação, lançando a respectiva verba nas
contas m/B dos títulos ordenados, a que se refere o número anterior;
8.° As relações com a 5.8 Repartição da Contabilidade
Pública.
§ 4.0 A 4. a Secção tem a sou cargo:
1.0 Os assuntos relativos a transportes militares de
pessoal, animal e material em caminho de ferro e vias
fluvial e marítima;
2.° A liquidação com as companhias ou direcções de
caminhos de ferro e companhias e empresas de navegação dos transportes por elas efectuados.
§ 5.0 A 5. a Secção tem a seu cargo:
1. o O estudar e informar as pretensões, reclamações,
recursos e consultas, sõbre o direito ao abono do vencimentos individuais ou colectivos;
2.° A liquidação e fixação de vencimentos dos oficiais
pela passagem do activo à reserva ou reforma.
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§ 6.0 O processo, verificação e liquidação de todos os
vencimentos de oficiais, praças de pré e empregados
civis, quer no activo, quer na situação de reserva, reforma ou aposentação, pertencentes a unidades ou estabelecimentos situados fora da área do Governo Militar
de Lisboa, e bem assim o processo, verificação e liquidação de quaisquer outras despesas orçamentais das referidas unidades ou estabelecimentos, estarão a cargo de
delegações da Repartição, estabelecidas na sede do cada
região.
As delegações do serviço de administração militar
nas ilhas da Madeira e dos Açõres acumularão as suas
funçõps próprias com as de delegações da 3.a Repartição.
§ 7.0 O arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de entrada e saída de toda a correspondõneía e a sua distribui"ção pelas secções segundo a indicação do chefe da repartição.
2. o A expedição do toda a correspondência da repartição;
3. o A guarda O a arrumação de todos os processos
e mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
0
§ 8. O quadro do pessoal da repartição será o segninte:
Chefe -1
litar.

Ooronel do serviço do administraç-ão mi1.' Secção

Ohefe -1
Tenente·coronel, major ou capitão do
serviço de administração militar.
Adjuntos - 27 Capitães ou subalternos do serviço
do administração militar.
2." Secção
r

Chefe -1
Tenente-coronel, major ou capitão do
serviço de administração militar.
Adjuntos - 2 Capitães ou subalternos do serviço de
administração militar.
'
Amanuenses das 1.& e 2.&Seoções~6 Sargentos do
quadro do secretariado militar.
3." Secção

Ohefe-1
Tenellte'Ct1ronel, major
serviço do administra~ão militar.
;

ou capitão

do

•

Adjuntos-:-3 Capitães ou subalternos do serviço de
administração militar.
Amanuenses - 5 Sargentos do quadro do secreta.
t
riado militar,
4," Secção

Chefe-1
Tenente-coronel, major ou capitão' do
serviço de administração militar.
:Adjuntos-l
Capitão ou subalterno do serviço de
administração militar.
Amanuenses-5
Sargentos, dos quais 2 serão despachantes,'
6," Secção

Chefe-1
Tenente-coronel ou major do serviço de
administração militar.
:Adjuntos - 2 Capitães ou tenentes do serviço de
adminis tr rição militar.
Amanuenaes
Sargentos do quadro do secretariado militar.
e-câ

'Arquivo

Arquivista_,...l Capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar .
.A.djuntos~2 Subalternos ou aspirantes do quadro
secretariado militar.
Amanuenses-8
Sargentos do quadro do secretariado militar.
Delegagão na 1,' região militar

Major do serviço de administração miChefe-1
litar.
AÇljuntos-9
Capitães ou subalternos do serviço de
administração militar.
Amanuenses -4 Sargentos dó quadro do secretariado militar.
Serventes-3
Soldados do serviço de administração
militar,

•

Delegação na 2." região militar

Chefe --1 Major do serviço de admiaistração militar.
Adjuntos - 6 Oapítães ou subalternos do serviço de
administração militar.
Amanuenses-4
Sargentos do quadro do secretariado militar.
Serventes-3
Soldados do serviço de administração militar.
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Delegação na 3." região militar

Chefe -1 Major do serviço de administração militar.
Adjuntos-4
Capitães ou subalternos do serviço de
administração militar.
Amanuensps - 3 Sargentos do quadro do secretariado militar.
Serventes - 2 Soldados do serviço de administração
militar.
Delegação

na 4." região militar

Chefe -1 Major do serviço de administração militar.
Adjuntos - 4 Capitães ou subalternos do serviço
de administração militar.
Amanuenses-3
Sargentos do quadro do secretariado militar.
Serventes-2
Soldados do serviço de administração militar.
~.' Repartição

Art. 26.0 A 4.' Repartição é dividida em três secções
e um arquivo.
§ 1.0 A 1.a Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à remonta do exército ao norte
do Tejo.
§ 2.0 A 2.' Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à 'remonta ao sul do Tejo.
§ 3.0 A 3. a Secção tem a seu cargo:
1.0 As relações com a Direcção da Arma ..do Cavalaria sõbre assuntos de remonta, e os assuntos referentes
à cria cavalar, ao fomento hípico, concursos, exposições
de solípedes, etc.
2.0 As relações com a Üoudelaria Milita.r e Depósitos
de Remonta e de Garauhões.
§ 4.0 O arquivo tem a seu cargo:
l.o O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua distriburção pelas secções ;
2. o A expodi~l\o de toda a correspondência da repartiçltoj
3. o A guarda e a arrumação de todos os processos
e mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
: ,

.

,I
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§ 5.
guinte:

0

O quadro

Chefe -1
laria.

1.' Série

do pessoal da repartição

será o se-

Coronel com o curso da arma de cava1.' Secção

Chefe -1
Tenente-coronel
arma de cavalaria.

ou major com o curso da

Adjuntos:
1 Capitão com o curso da arma de cavalaria.
1 Capitão ou tenente veterinário.
Amanuenso -1

Sargento

de cavalaria.

2.' Secção

Chefe -1
Tenente-coronel
arma de cavalaria.

ou major com o curso da

Adjuntos:
1 Capitão com o curso da arma de cavalaria.
1 Capitão ou tenente veterinário,
Amanuense -1

Sargento de cavalaria.
3.' Secção

Chefe -1
Major ou capitão com o curso da arma de
cavalaria.
Adjuntos - 2 Capitães ou subalternos de cavalaria.
Amanuense-1
Sargento de cavalaria.
Dactilógrafa -1.
Arquivo

Arquivista -1
Capitão
secretaríado militar.

ou subalterno

do quadro do

Art. 27.0 Junto da 2.& Direcção Geral e sob 11 presidência do Administrador Geral do Exército funciona:
a) A Comissão do Contencioso em matéria de fornecit'w-' mentos militares.
.
,~'
Art. 28.0 A Comissão do Contencioso em matéria de
(J- o- fornecimentos militares tem principalmente por fim cot .\./ nhecer os fundamentos dos recursos apresentados pelos
'Ó
fornecedores do exército e bem assim os assuntos res.. ~ . \J.' peitantes a fornecimentos para as unidades e estabeleci~~"""I'! \mentos do exército, competindo-lhe:
a) A aprovação ~os cadernos de encargos elaborado.

\t~~
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nas unidades, estabelecimentos e depósitos militares para
a aquisição de matérias primas, géneros e quaisquer artigo! destinados a essas unidades, ao serviço próprio
dêsses estabelocimentos ou ao abastecimento dos mesmos
depósitos;
b) A aprovação das modificações que nesses cadernos
de encargos devam ser feitas, segundo os usos, costumes
e outras condições regionais, quando propostas pelos
conselhos administrativos ou entidados que tenham de
prosidir às arrematações ou de efectuar os contratos;
c) A resolução final dos assuntos relativos à aceitaç110, beneficiamento ou rejeição definitiva de quaisquer
géneros ou artigos que os directores dos estabelecimentos ou depósitos, os presidentes dos conselhos administrativos ou os fornecedores julguem dever submeter à
resolução da comissão.
-" 7'Ar.t. 29.0 A Comissão do Contencioso terá os seguintef~~;-'

I

vogais e
a) O Director

do Serviço de Administração Militar,
b) Quatro oficiais superiores, sendo um de artilharia,
um de engenharia, um de aeronáutica e um médico;
c) Um major ou capitão de qualquer arma, de preferência habilitado com o curso de direito pela respectiva
Faculdade, que servirá de secretário.
Art. 30.0 A Comissão do Contencioso rege-se, na parte
aplicável, pelo regulamento aprovado por decreto do 16
de Novembro de 1905.
Conselho administrativo

J

d(!:4_,,'"
.
-

17?/~
/d

da 2.' Direcção Geral

Art. 31.0 Para o abono de vencimentos do respectivo
pessoal e de todas as despesas, orçamentais ou não, que
devam ser pagas directamente pela Administração Geral
do Exército, haverá na 2. a Direcção Geral um conselho
administrativo com uma forma de nomeação e composi~ào idêntica à preceituada no artigo 20.0 e seu parágrafo
para a L," Direcção Geral, aumentada do dois adjuntos,
capitães ou tenentes de qualquer arma ou serviço e um
secretãrío, capitão ou tenente do serviço de administra.
ção milí tar .
•
3.a Direcção Geral
0

Art. 32. A a- Direcção Geral, constituída por quatro
repartições, funcionará sob as ordens de um oficial general, que se denominará ()hefe do Estado Maior do Ezél'-

f2-

~

oeri~
~~'( ~

Ip

t...

. . ,
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cito, responsável para com o Ministro pela execução dos
serviços que competem à Direcção.
Art. 33.0 Compete ao Chefe do Estado Maior do Exército:
1.0 O estudo de tudo quanto diga respeito à preparação para a guerra, cabendo-lhe propor ao Ministro, por
sua iniciativa e sob sua responsabilidade, todas as medidas qlle julgar convenientes para que aquela se execute
em boas condições;
.
2. o Tomar conhecimento de tudo quanto se refere à
instrução do exército, propondo ao Ministro, por sua iniciativa e sob sua responsubilidade, tudo quanto julgue
necessário para assegurar a unidade de doutrina, fixada
nos regulamentos respectivos, quer nos princípios que
estes estabeleçam, quer na sua. execução.
Sob êste ponto de vista, inspeccionará, quando o julgue necessário, as tropas, as fortificações, as escolas 61.
'fls campos de instrução;
\
" 3.0 Propor ao Ministro as providências que julgue con... ' venientes para assegurar a mobilização e concentração, total ou parcial, do exército, em correspondência
J com os planos de operações que tenham sido considerados;
4. o Dar execução a todas as decisões do Ministro sebre os assuntos tratados pela Direcção e que a. despacho
dêste tenham sido submetidos, por meio de ordens, directivas ou instruções, redigidas sob sua responsabilidade;
5.° Deliberar sobre os assuntos que lhe forem apresentados pelo Sub-chefe do Estado Maior do Exército ou
pelos chefes das repartições, conforme o previsto nas leis
e regulamentos, e resolver as dúvidas e consultas que
lhe forem apresentadas pelas diversas autoridades militares ou civis, quando para isso não fõr necessário alterar alguma resolução superior, dando de tudo conhecimento ao Ministro;
6. o Submeter a despacho do Ministro os assuntos que
por êste tenham de ser resolvidos, prestando verbalmente
ou por escrito as informações necessárias;
7. o Propor ao Ministro a nomeação dos oficiais habilitados com o curso do estado maior para todas as comissões de serviço do estado maior, bem como propor os
oficiais de qualquer arma ou serviço que devam fazer
c parte
da Direcção Geral ou suas dependências.
As propostas para chefes de estado maior e para
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adjuntos dos directores das armas e serviços serão sempre feitas de acõrdo com os chefes junto dos quais aqueles tenham de desempenhar o serviço;
8. o Mandar passar certidões do que constar dos livros
e documentos existentes na Direcção, quando não haja
inconveniente.
Art. 34.0 O Chefe 0.0 Estado Maior do Exército será
coadjuvado por um Sub-chefe do Estado Maior do Exército, oficial general ou brigadeiro habilitado com o curso
do estado maior.
Art, 35.0 Ao Sub-chefe do Estado Maior do Exército,
além da coadjuvação constante que deve prestar ao Chefe
do Estado Maior, encarregando-se do todos os serviços
que por êste lhe sejam indicados, compete mais especialmente:
1.0 D pachar, cm nome do director geral, todos os
assuntos que por êste esteja autorizado e em conformidade com as instruções que houver recebido ou solicí'tado, dando conhecimento das resoluções que tomar ao
director geral;
2.o Ter a seu cargo a correspondência confidencial
das repartiçõos ;
3. o Lavrar os termos de abertura e encerramento 6'
rubricar as fôlhas dos registos das repartições.
i." Repartição

Art. 36. o A 1. Repartição é dividida em três secções
e um arquivo.
§ 1.0 A 1.11 Secção tem a seu cargo:
1.0 A recepção, diatributção
e expedição de toda a
correspondência da Direcção Geral.
2. o Todos os assuntos relativos ao pessoal que permaneça ou transite pela Direcção o suas dependências,
com excepção dos que competirem a qualquer outra repartição ou secção;
3. o A execução das ordens do Director Geral relativas
à Colocação dos oficiais no serviço do estado maior e
mais oficiais na 3. a Direcção Geral e suas dependências;
4.0 O expediente relativo às provas de aptidão para a
promoção aos diferentes postos.
§ 2.0 A 2.14 Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos relativos à instrução geral das tropas, tiro nacional e instrução militar preparatória;
2.0 Estabelecer as bases que devam orientar o estudo,
li
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aperfeil,;oamento e coordenação dos regulamentos táticos
das armas e regulamentos dos serviços;
3. o O estudo, aperfeiçoamento e coordenação do regulamento para o serviço de campanha;
4. o Os assuntos relativos às bibliotecas militares;
5. o A administração dos fundos de instrução;
6. o Os assuntos relativos às escolas e cursos militares;
7.0 As relações com o Conselho Tutelar e Pedagógico do Exército de Terra e Mar e os assuntos respeitantes ao Colégio Militar e Instituto Profissional dos Pupilos do Exército e Casa Pia, que digam respeito à,
instrução militar.
§ 3.0 A 3. a Secção tem a seu cargo:
1.o A preparação dos exercícios de quadros;
2.0 A preparação dos exercícios com tropas;
3. o A preparação dos problemas sobre a carta e exercícios de jogos de guerra para instrução de oficiais
das armas e serviços;
4.0 Execução dos reconhecimentos necessários para se
poder efectivar o prescrito nos números anteriores;
5. o A elaboração dos temas para provas de aptidão
para promoção aos diferentes postos, com excepção do
de general.
§ 4. O arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de entrada e saída de toda a correspondência da repartição e a sua distributção pelas secções;
2. o A expedição de toda a correspondência da repartição j
3. o A guarda e arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 5.0 O quadro do pessoal da repartição é o seguinte:
0

Chefe -1 Coronel de qualquer
do estado maior.

arma com o curso

1,' secçãc

Chefe -:- 'I'enente-eoronel ou major do quadro do secretariado militar.
Adjuntos-2
Capitães ou subalternos do quadro do
secretariado militar.
2,' Secção

Chefe-1
Tenente-coronel
do estado maior.

ou major com o curso
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Adjuntos:
3 Capitães com o curso do estado maior.
3 Capitães com o curso de qualquer arma.
3.' Secção

Chefe-l
Tenente-coronel ou major com o curso do.
estado maior.
Adjuntos - 3 Capitães com o curso do estado maior.
Amanuenses da repartição -10
Sargentos do quadro do secretariado militar.
Arquivo

Arquivista-l
secretariado

.

Capitão ou subalterno do quadro do,
militar.
2." Repartição

0

a

Art. 37. A 2. Repartição é dividida em duas secções
e um arquivo.
§ 1.o ALa Secção tem a seu cargo:
1.o Os assuntos de natureza diplomática e as relaçõElS
com os adidos militares e missões militares, no estrangeiro;
2. o O manter em dia as informações sõbre os exércitos
estrangeiros, utilizando para isso a imprensa periódica,
revistas, jornais estrangeiros e obras existentes na Biblioteca do Exército;
3. o O organizar e manter em dia ~ estatística dos recnrsos do território uacioual em alojamentos, riqueza agrícola, pecuária, etc.;
4.° O centralizar e arquivar as informações que os
oficiais com O curso do estado maior tenham obtido sob
o ponto de vista do serviço especial que tenham desempenhado como oficiais com o curso do estado maior e a
que se refere o § 2.0 do artigo 64.0;
5.° Os assuntos relativos à cartografia militar.
§ 2.0 A 2.a Secção tem a seu cargo:
1.o Os assuntos que se refiram à defesa da metrópole
e colónias;
2.0 O estudo das operações de guerra em países estrangeiros e suas colónias;
3.0 Os assuntos relativos aos prováveis projectos de
operações dos exércitos estrangeiros na parte que possa
interessar à dofesa do País ;
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4. o A colaboração no plano de guerra na parte que
lhe disser respeito;
5. o A preparação das viagens de generais e outros
oficiais que tenham por fim o estudo de prováveis teatros
de operações;
6. o As relações com a Comissão Superior do Fortificações.
§ 3.0 O arquivo tem li. seu cargo:
1.o O registo de entrada e saída. de toda a correspondência e a sua distríburção
pelas secções segundo a indicação do chefe da repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência da repartição;
3. o A guarda e a arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 4. o O quadro do pessoal da repartição será o seguinte:
Chefe~

1 Coronel com o curso do estado maior.
1." Secção

Chefe -1 Tenente-coronel com o curso do estado
maior.
Adjunto-1
Capitão com o curso do estado maior.
Amanuonses - 2 Sargentos do quadro do secretariado militar.
2.' Secção

Chefe-1
Tenente-coronel ou major com o curso do
estado maior.
Adjuntos-2
Capitães com o curso do estado maior.
Arquivo

Arquivista-1
Capitão ou subalterno
, secretariado militar.

do quadro do

§ 5.0 Emquanto não forem reorganizados os serviços
cartográficos dos vários Ministérios, a secção do cartografia do actual estado maior do exército continuará a
reger-se pela legislação om vigor, ficando subordinada a
esta repartição.
3." Repartição

Art. 38.0 A 3.& Repartição é dividida em três secções e um arquivo.
§ 1.o A 1. Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos relativos à organização do exército e
suas ~elaçõe8 com a marinha de guerra;
Ii
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2.° O estudo das convenções internacionais

e das leis

e usos de guerra.
§ 2.° A 2.a Secção tem a seu cargo:
1.° Os assuntos relativos ao recrutamento;
2. ° Os assuntos relativos à mobilização das tropas e
serviços;
3.° Os assuntos relativos à mobilização çivil.
§ 3.° A 3.a Secção tem a seu cargo:
1.° Os assuntos relativos ao material de mobilização;
2. ° A fixação das dotações de material de mobilização
em harmonia com o plano geral de mobilização;
3.° O elaborar as propostas concernentes à aquisição,
manutenção e renovação do material de mobilização j
4.° O coordenar os assuntos relativos a munições, víveres e material de todo o género, bem como fixar as
dotações dos respectivos depósitos;
5.° A direcção superior e a centralização do serviço
de recenseamento de animais e veículos, incluindo os automóveis.
§ 4.° O arquivo tem a seu cargo:
1.0 O registo de entrada e saída de toda a correspondência. e a sua distributção pelas secções segundo a indicação do chefe da repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência da repartição;
~.o A guarda e a arrumação de todos os processos e
n:-a~s documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 5.0 O quadro do pessoal da repartição é o seguinte:
Chefe-l

Coronel com o curso do estado maior.
1.' Secção

Chefe-l
Tenente-coronel com o curso do estado
maior.
Aàjunto-l
Capitão com o curso do estado maior.
Amanuense - 1 Sargento do quadro do secretariado
militar.
2.' Secção

Chefe -Tenente-coronel
estado maior •

ou major

com o curso do

.;Adjuntos:
3 Capitães com o curso do estado maior.
3 Capitães ou subalternos com o curso de qualquer arma.

ORDEM DO EXl!:RCITO N.o 2

1,' Série

1 Capitão de engenharia.
1 Capitão de artilharia (engenheiro fabril).
Amanuenses -5 Sargentos
riado militar.

do quadro do secreta-

3.' Secção'

Chefe- Tenente-coronel ou major com o curso do estado maior.
Adjuntos:
1 Capitão com o curso do estado maior.
1 Capitão de artilharia.
1 Capitão de cavalaria.
1 Capitão do serviço de administração militar.
1 Capitão médico.
Amanuenses - 2 Sargentos do quadro do secretariado militar.
Arquivo

Arquivista -1 Capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
4.' Repartição

Art. 39.0 A 4.& Repartição é dividida em duas secções
e um arquivo.
§ 1.o ALa Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos relativos às comunicações de relação
e de transporte na parte que interessam ii. defesa nacional;
2.° Os estudos relativos à preparação, organização goralo funcionamento das linhas de comunicações do exército, designadas nos diferentes projectos de operações;
3.0 A elaboração dos planos de transportes de mobilização e de concentração;
4. o A execução dos reconhecimentos necess ários para
o cumprimento do determinado nos números anteriores;
5. o As relações com a Comissão Superior de Caminhos
do Ferro e Comissão Superior de Telégrafos.
§ 2.0 A 2. a Secção tom a seu cargo:
1.0 O estudo, aperfeiçoamento o coordenação dos regulamentos e instruções necessárias ao funcionamento
dos serviços de retaguarda e de transportes ;
2." Os assuntos rolativos aos serviços da segunda linha. o suas mútuas relações.
§ 3.° O arquivo tem a. sou cargo:
1.o O rogisto de entrada e saída de toda ti. correspon-
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dência e a sua distribuição
pelas secções segundo a indícação do chefe da repartição;
2.° A expedição de toda a correspondência da repar-

tição;
3.° A guarda e a arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 4.° O quadro do pessoal da repartição é o seguinte:
Chefe-1

Coronel com o curso do estado maior,
1.' Secção

Chefe -1 Tenente-coronel
do estado maior.

ou major com o curso

Adjuntos:
2 Capitães com o curso do estado maior.
1 Capitão de engenharia.
Amanuenses - 1 Sargento

do secretariado

militar.

2.' Secção

Chefe -1 Tenente-coronel com o curso do estado
maior.
Adjuntos - 2 Capitães com o curso do estado maior.
Amanuense --I Sargento do quadro do secretariado
militar.
Arquivo

Arquivista -1 Capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Art.
Geral,
a) A
b) O

40. () Constituem dependências da 3. a Direcção
subordinadas ao Director Geral:
Biblioteca do Exército;
Arquivo Histórico Militar;
c) A Repartição de Estatística e Estado Civil do
Corpo Expedieionúrio
Português.
§ 1.0 A Biblioteca do Exército é constituída pela fusão
das bibliotecas do Ministério
da Guerra e do Estado
~faior do Exér-cito, e rege-se pelo regulamento de 20 de
Janeiro de 1914.
§ 2.° Fica revogado o decreto n.? 15:483, de 17 de
Maio de 1928.
§ 3.0 O Arquivo Histórico Militar rege-se pelo regulamento do 23 do Fevereiro de 1924 e tem a seu cargo:
1.0 Guarda e catalogação de todos os documentos, que
tenham valor histórico, relativos ao exército português;

'J6
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2. o 'rodos os documentos que possam ter interêsse sob
o ponto de vista bibliográfico-militar.
§ 4.0 O quadro do pessoal do Arquivo Histórico é o
seguinte:
Director -1 Oficial superior do activo, reserva ou
reformado, com o curso da respectiva arma.
Adjuntos - 9 Capitães ou subalternos tio activo, reserva ou reformados, com o curso da respectiva
arma.
Amanuenses
Sargento i do quadro do secretariado militar.
Serventes - 4 Soldados.
-c-ô

Art. 41.0 Junto da 3." Direcção Geral funcionam:
a) A Comissão Superior de Fortificações ;
b) A Comissão Superior de Caminhos de Ferro;
c) A Comissão Superior de Aeronáutica;
d) A Comissão Superior de Telégrafos.
Art. 42.0 A Comissão Superior de Fortificações constitui um órgão de estudo destinado -essencialmente a colaborar com o Estado Maior do Exército na elaboração do
plano da organização defensiva do território nacional,
competindo-lho em especial dar parecer ,jlôbre:
1.o Os projectos das obras de fortificação e seu artilhamento;
2.0 As bases gerais da organização das zonas de defesa fixa submarina;
3.0 As questões concernentes à delimitação das zonas
de terreno sob a acção das fortificações e ao traçado das
vias de comunicação projectadas nas referidas zonas;
4.0 As questões relativas às zonas de servidão militar
e ao traçado das vias de comunicação e, em casos especiais, de construções projectadas nestas zonas;
5. o Os assuntos relativos ao ataque e defesa das fortificações.
, § 1.0 A Comissão Superior do Fortificações será constituída pelos seguintes membros, dos quais o mais graduado ou antigo servirá de presidente:
a) O director da arma do engenharia;
,
b) O director da arma de artilharia;
c) O sub-chefe do Estado Maior do Exército;
d) O chefe da. 2. a Repartição da 3.:1 Direcção Geral
do Ministério da Guerra;

1.- Série

. ORD!:M DO EXmCITO

N.o 2

e) O chefe da 3.& Repartição da Direcção da Arma de
Engenharia;
f) O chefe da 1.li Repartição da Direcção da Arma de
Artilharia;
g) Um oficial superior de engenharia, que servirá de
secretário.
§ 2.0 Sob proposta do presidente serão convocados
para tomar narte nas sessões da comissão os oficiais do
exército ou'~da marinha que a comissão entenda dever
consultar, quando tal proposta seja aprovada pelo Mimstro <la Guerra.
§ 3.° A cargo do secretário da comissão ficará o ar-'
quivo das cartas e plantas das fortificações do Pais.'
/" Art. 43.0 A Comissão Superior de Oaminhos de Ferro
compete:
~~ {_ 1.o Dar parecer sõbro os contratos a estabelecer com
- , as companhias e direcções de caminhos de ferro para a
f )1oxecução dos transportes militares, fornecimento do pese ., soal e material, e propor as providências necessárias para
.. r que estas entidades dêem cumprimento aos contratos exísl'1·lJ-tentes
e .às disposições regulamentares que lhes digam
respeito;
2. o Dar parecer acerca das modificações que convirá
fazer, .desde o tempo de paz ou em tempo de guerra,
nas . llllh~~ férreas existentes e propor as condições
téclllco-mIlltares a que deverão satisfazer as que de
futuro se construírem pam se poder tirar da rêde
ferroviária
do País, em caso de guerra, o máximo rendimento;
3. o Examinar e dar parecer sôbre os projectos de novas linhas e de modificações ou ligações nas existentes,
bem como nas suas instalações principais: estações, cais,
depósitos, tomas de água, otc., sob o ponto de vista ruilital', indicando sempre, no seu parecer justificado, se a execução dos projectos submetidos à sua apreciacão constitui ou não um prejuízo para a defesa nacional;
4. o Dar parecer sõbre as condições fi. que satisfaz o
material circulante, relativamente à sua utilização militar,
e as modificações a introduzir-lhe, desde o tempo de paz,
ou a preparar para serem realizadas em tempo de guerra,
a fim de tornar possível a sua utilização;
5. o Apreciar as destruições a efectuar em tempo d.~
guerra em determinadas obras de arte ou troços do linha, e os meios que deverão estar p:-eparados desde o
tempo de paz para de pronto se realizarem essas des-
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trutções, e bem assim os meios de reparação
r3pida das
linhas assim destruídas ou interrompidas;
6. ° .Â preciar, em harmonia
com os diferentes
projectos de operações,
as medidas tendentes
a garantir a
execução dos transportes
estratégicos
e a prevista organização das linhas férreas. como elemento das linhas de
comunicação
do exército; .
7. o Indicar os reconhecimentos
de caminhos de ferro
de que necessite
para os seus estudos, os quais serão
executados
pela 4." Repartição
da 3. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra;
8.0 Propor a instrução especial que deve ser ministrada a cada uma das armas e serviços para a execução
dos transportes;
9.0 Consultar sõbre todos os assuntos relativos a caminhos de ferro, compreendidos
nas suas atributções,
de
interêsso para o serviço e dar parecer acêrca dos sobre
que for consultada pelas estações superiores.
§ 1.0 A Comissão Superior
de Caminhos
de Ferro
será constituida
pelos seguintes membros, dos quais o
mais graduado ou antigo servirá de presidente:
a) O director da arma de engenharia;
b) O sub-chefe do Estado Maior do Exército;
c) O inspector das tropas de comunicação;
d) Os chefes da 2.& e 4." Repartição
da 3." Direcção
Geral;
e) O comandante do regimento de sapadores de caminhos de ferro;
f) Um oficial da 4. a Repartição
da 3.· Direcção Geral, que servirá de secretário.
§ 2.0 Serão convocados para tomar parte nas sessões
da comissão,
quando as questões a tratar se refiram a
assuntos
da sua respectiva
competência:
o director dos
caminhos de ferro (Ministério do Comércio o Comunicações) e um engenheiro delegado técnico da administração
de cada uma das companhias ou direcções de caminhos
de ferro, quo seja cidadão português.
§ 3.0 Poderão ser convocados para assistir às sessões
desta comissão, medicute
autorização
do Ministro da
Guerra,
com voto consultivo,
os oficiais das armas e
serviços que, a comissão julgue convenionto ouvir.
Art: 44.0 A Comissão Superior de Aeronáutica Militar
compote:
1.0 Apreciar e dar parecer sóbro os contratos a estabelecer com as companhias
do navegação aérea, sob o

1." Série

ORDEll DO EX~RCITO N.· I

99

ponto de vista militar, solicitando superiormente as providõncías necessárias para o cumprimento dêsses contrato i ,
e propor as modificações que a experiência tenha mostrado ser indispensável introduzir-lhes;
2.° Apreciar sõbre o ponto de vista militar e dar parecer sObre todos os projectos de nova! linhas aéreas e
de ligações com as existentes;
~.o Apreciar
o dar parecer sóbre as condições a que
deve satisfazer, sob o ponto de vista militar, o material
aeronáutico em uso nas companhias de navegação aérea,
as modificaçOes a introduzir-lhe, em tempo de paz, e ai
condições da sua. transformação para execução das míssOes da aeronáutica em tempo de guerra;
4.° Apreciar e dar o respectivo parecer, sob o ponto
de vista militar, acêrca de todos os projectos de aeroportos, bases aéreas, hangars e oficinas a construir na metrópole e nas colónias;
5. o Apreciar e dar parecer sôbre as convenções internacionais e regulamentos de navegação aérea, fiscalizando a sua observância e propondo as alteraçõos que
julgue conveniente introduzir-lhes;
6. o Consultar sObre todos os assuntos que interessem ao
desenvol vimento da aeronáutica militar e dar parecer acêrca
dos sôbre que fôr consultada pelas estações superiores.
§ 1.0 A Comissão Superior de Aeronáutica Militar será
constituída pelos seguintes membros, dos quais o mais
graduado ou antigo servirá de presidente:
a) O director da arma de aeronáutica;
b) O sub-chefe do Estado Maior do Exército;
c) Os chefes das 2.& e 4.' Repartições da 3. &Direcção
(teral;
.
d) O comandante de uma unidade de aeronáutica;
e) O chefe dos serviços meteorológicos do exército;
j) Um oficial com o curso do estado maior em serviço
na 2.& Repartição da 3.& Direcção Geral, que servirá de
secretário.
§ 2.0 Poderl1o ser convocados para assistir às sessões
da comissão, com voto consultivo, quaisquer oficiais da
aeronáutica militar ou naval, ou outros indivíduos que,
pela sua competência especial nos assuntos a tratar, II.
comiss!1o julgue conveniente ouvir.
§ 3.° Esta comissão uubstítui a comissão mixta de
aeronáutica, nomeada por portaria dos Ministérios da
Guerra e da Marinha, de 27 de Março de 1919, e cujo
arquivo seni transferido para està comissão.
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Art. 45. e A Comissão Superior de Telégrafos compete:
1.0 Dar parecer acêrca das modificações quo convirá
fazer nas linhas de comunicações telegráficas, radiotalegráficas e telefónicas já existentes, e propor as condições
a que deverão satisfazer as que de futuro se construírem
para se poder tirar delas o máximo aproveitamento cm
caso de guerra;
. 2.° Apreciar, sob o ponto de vista militar, a utilização de quaisquer outros meios de transmiesão ;
3.° Examinar e dar parecer sôbre todos os projectos
de novas rêdes de linhas telegráficas, radiotelegráficas
e telefónicas ou de modifícações ou ligações nas existentes;
4.° Consultar sõbre todos O! assuntos relativos 11 comunicações telegráficas, radiotelegráficas e telefónicas e
outros meios de transmissão de interêsse para o serviço
militar e dar parecer sobre o quI')fõr consultada pelas
estações superiores.
§ 1.0 A Comissão Superior de 'I'elégrafos orá constituida pelos seguintes membros, dos quais o mais graduado ou antigo servirá de presidente:
a) O director da arma de engenharia;
b) O sub-chefe do Estado Maior do Exército;
c) Os chefes das 2.:1 e 4. a Repartições da 3. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra;
d) O comandante do regimento de telegrafistas ;
e) O inspector das tropas de comunicação;
.f) Os inspectores dos serviços redíotelegráfícos e telefónicos da Direcção da Arma de Aeronáutica;
g) Um oficial da 4." Rspartíção da 3.& Direcção Geral, que servirá de secretário.
§ 2.° Por proposta do presidente aprovada pelo lfinistro da Guerra sedio convocados para tomar parte nas
sessões da comissão, quando as questões a tratar se refiram a assuntos da sua especial competência; um funcionário superior dos telégrafos do Estado, um funcionário superior do serviço radiotolegráfíco e um delegado
da Direcção Geral de Caminhos de Ferro.
§ 3.0 Poderão ser convocados, n mesmas condições,
para assistir às sessões deste comissão, com voto consultivo, os oficiais ou individuas da classe civil que pela,
sua especial competência a comissão julgue conveniente
ouvir.
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Conselho administrativo da 3.' Direcção Geral

Art. 46.0 Para o abono de vencimentos ao seu pessoal
e ao que acidentalmente ali faça serviço, e bem assim
para pagamento de todas as despesas orçamentais atríbuídas à 3.a Direcção Geral, haverá nesta Direcção um
eonselho administrativo com a seguinte composição:
Presidente -1 Chefe de repartição.
Vogal relator-l
Chefe ele secção.
Secretário-tosoureiro-l
Capitão ou subalterno do
serviço de administração militar.
§ único. Os cargos de presidente c vogal relator serão exercidos e nomeados por forma idêntica à estabelecida para o conselho adminístratí \"0 da. La Direcção
Geral.
Repartição Geral
Art. 47." A Repartição Geral é dividida em três secções e um arquivo.
§ 1.. A 1.a Secção tem a sou cargo:
1.o A recepção e distributção de toda a correspondência pelas repartições das 1.:10 e 2.11. Direcções Gerais;
2. o A organização dos processos relativos a pensões
de sanguo o subsídios a viúvas o órfãos dos oficiais e
praças de pré;
3.° A elaboração e o registo de cartas patentes e
apostilas dos oficiais do exército;
4.° Todos os assuntos que havendo de ser presentes ao
.Ajudante General ou Administrador Geral não pertencam a qualquer das repartições das La e 2.& Direcções
Gerais.
§ 2.· A 2.· Secção tem a seu cargo:
.
1.° O registo de cartas de lei e decretos emanados do
lfinistério da Guerra e a elaboração e registo de todos
os diplomas relativos a dactilógrafas, enfermeiras e empregados civis do Ministério da Guerra;
2. o Os assuntos relativos a todos os empregados menores do Ministério, propostas relativas à sna udmissâo,
acesso e averbamento de licenças, recompensas e castigos;
3. o Todos os assuntos relativos fi dactilógrafas, enfermeiras e funcionários civis do Ministério;
4.· Os assuntos relativos às praças de pré reformadas
e ao Asilo de Inválidos Militares;
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5.· A superintendência sObre o arquivo geral do Ministério;
6. o A superintendência sõbre o depósito de publicações do Ministério.
§ 3.? A 3. a Secção tem a seu cargo:
1.0 As relaçOes com o Conselho Tutelar e Pedagógico
do Exército de Terra e Mar, e assuntos respeitantes 1\0
Colégio Militar, Instituto Feminino do Educaçãn e 'I'rabalho, Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de
Terra e Mar que não digam respeito à instrução ou
assistência. Os assuntos respeitantes à instrução e assistência tratados pelo Conselho serão submetidos directamente a despacho do Ministro pelo sou vice-presidente;
2.0 Os assuntos relativos aos oficiais reformados, com
excepção de abonos do vencimentos;
3. o Os aasuntos relativos aos inválidos de guerra ;
4. o Os assuntos relativos ao extinto quadro dos capelães militares.
§ 4.° O arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de entrada o saída de toda a correspondência e a sua distribuição pelas secções segundo a indicação do chefe da repartição;
2.0 A expedição do toda a correspondõncia da repartíção ;
3.0 A guarda e a arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 5.0 O quadro do pessoal da repartição é o seguinte:
Chefe -1 Coronel do quadro do secretariado
tar.

mili-

1.' Secção

Chefe - 1 Tenente.coronel. major ou capitão do quadro do secretariado militar.
Adjuntos - 2 Subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
2.' Secção

Chefe -1 Tenente-coronel, major ou capitão do quadro do secretariado militar.
Adjuntos-2
Subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
3.' Secção

Chefe -1 Tenente-coronel, major ou capitão do quadro do secretariado militar,
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Adjuntos - 2 Subalternos do quadro do secretariado militar.
Amanuenses da repartiç1to - 7 Sargontos do quadro
do secretariado militar.
Dactilógrafas - 2.
Arquivo

Arquivo -1 Subalterno ou aspirante do quadro do
secretariado militar.
0

Art. 48. O chefe da Repartição Geral fica subordinado ao Ajudante General, com o qual despacha todos O!!
assuntos relativos a pessoal, despachando os de carácter
administrativo com o Administrador Geral do Exército.
ArquiTo Geral
0

Art. 49. O Arquivo Geral do Miniet6rio da Guerra,
dividido em três secções, é destinado à guarda e conservação de todos os diplomas e processos vindos das três
Dirflcçôes Gerais e que pela sua natureza não devam
fazer parte do Arquivo Histórico Militar.
§ único. O quadro do pessoal do arquivo é o seguinte:
Chefe -1 Oficial superior do quadro do secretariado militar.
Chefes de secção - 3 Capitnes do quadro do secretariado militar.
Adjuntos - 3 Subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
Amanuenlles - 6 Sargentos do quadro do secretariado militar.
Depósito de publicações
Art. 50.0 O depósito de publicaçõea
do Ministério da
Guerra é destinado a tratar da recepção, distriburção,
venda e arquivo da Iista geral de antiguidades dos ofíciais do Ex.ército Metropolitano e empregados civis, regulamentos e outras publicaçõss militares, incluindo as
Ordens do Exéreit«,
§ único. O quadro do pessoal do depósito de publicações é o seguinte:
Chefe -1 Capitãodo quadro activo ou reserva.
Adjuntos - 2 Subalternos do quadro activo ou reserva.
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Amanuenses-2
Sargontos do quadro do secretariado militar, um dos quais desempenhará as funções de fiel.
Inspecção Superior da Administração do Exército
Art. 51.0 A Inspecção Superior da Administraçlto do
Exército será exercida por um oficial general do quadro
activo ou da reserva, a quem incumbo a fiscalização económiea e administrativa do exército por forma a salvaguardar os interêsses da Fazenda Nacional o os direito.
pessoais e a constatar, em todos os serviços do administraçlto, a observância das leis, decretos, portarias, regulamentos, determinações e preceitos legais que rejam
o seu funcionamento.
§ único. O Inspector Superior da Administração do
Exército só recebe ordens do Ministro e opera pessoalmente por sua delegação, sendo-lhe assegurada a independência necessária para garantir a execução do seu
mandato.
Art. 52.0 É das atributções do Inspector S uporíor da
Administração do Exército:
1.o Visitar as unidades e estabelecimentos com o
fim de:
a) Assegurar-se da forma como é exercida a sua administração e da observância das disposiç~es legais em
vigor;
b) Verificar o movimento de fundos;
c) Assegurar-se
das existências em numerano, pessoal, animal e material de toda a espéoie ;
d) Verificar que so não tenham contraído obrigacõos
não autorizadas ou sancionadas por qualquer disposição
legal;
e) Proceder ao exame das contas e demais documentos de receita o despesa;
2.0 Resolver as dúvidas e omissõos que cncoutrar ou
que sejam submetidas à sua apreciução ;
3. o Propor a anulação de todos os actos o procedimentos de carácter administrativ:o prejudicíaix aos interêsses da Fuzenda Nacional ou lesivos dos direitos pessoais;
4. o Propor ao Ministro da Guerra as modificações
que julgue conveniente deverem ser introduzidas em
todos os diplomai de carácter a.dmini!ltrativo ou flscal ;
5. o Propor ao Ministro as medidas necessárias para
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resolver as irregularidades que encontrar e pa.ra exigir
as responsabilidades a quem couberem.
Art. 53.° Um regulamento especial fixará as atribuíçtles dos diversos inspectores e a forma de realizar as
inepecções a que se refere a buse 28.~ do decreto
n." 11:856, devendo os relatórios de todas as inspecções
e fiscalizaçOes administratiyas ser presentes ao Ministro
por intermédio do Inspector' Superior da Administração
do Exército.
Art. 54.° O quadro do pessoal da Inspecção Superior
da Administração Superior do Exército é o seguinte:
Inspector Sup0rior-l
General do quadro activo ou
da reserva.
Inspectores - 6 Oficiais superiores do quadro do
serviço de administração militar.
Adjuntos-6
Capitães ou tenentes do quadro do
servico de admínistração
militar.
Chefe da secretaria-l
Capitão ou subalterno do
quadro do secretariado militar.
Amanuenses-4
Sargentos do quadro do secretariado militar.
§ 1.0 Na Inspecção Superior da Administração do
Exército poderão ser empregados,
temporàriamente,
para a execução de trabalhos espociais, os oficiais que o
Ministro julgar necessários e que sejam propostos pelo
Inspector Superior.
§ 2.° O Inspector Superior e os Inspectores não podem
exercer qualquer cargo ou função em companhias, emprêsas ou sociodades de carácter comercial, industrial,
agrícola ou bancário que tenham ou possam vir a ter relações de carácter administrativo com o Estado.
Conselho Superior do Exército
Art. 55.° O Conselho Superior do Exército, presidido pelo Ministro da Guerra, terá como vogais: o ajudante general, o administrador geral, o chefe do Estado
Maior do Exército, os directores das armas e serviços,
os comandantes de região e governador militar de Lisboa. O sub-chefe do Estado Maior do Exército servirá de
secretário, com voto, e à sua responsabilidade ficará o
arquivo.
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§ 1.0 As funções do Conselho Superior do Exército são
consultivas.
§ 2.° Ao Conselho Superior do Exército podem ser
agregados oficiais que pelos sous conhecimentos especiais o possam elucidar sôbre os assuntos a tratar, 010
quais, podendo intervir na discussão, não tom contudo
direito a voto.

Repartição de Contabilidade
Art. 56.° Junto do Miuistório da Guerra funciona a
da Direcção GemI da Contabilidade Pública, regida pela respectiva legislação.

5. a Repartição

CAPíTULO

III

Oficiais generais
Art. 57.° O quadro dos oficiais generais é o seguinte:
Generais 20.
§ 1.°. Estes vinte generais serão provenientes:

a) :
8
3
2
1

da
da
da
da

arma
arma
arma
arma

de
de
de
de

infantaria;
artilharia;
cavalaria;
engenharia.

b): 6 indistintamente do qualquer dos quadros das
armas indicadas na alínea anterior.
§ 2.° (transitório). Emquanto existirem os oficiais a
que se refere o § único do artigo 68.°, o número de generais a que se refere o parágrafo
anterior será aumentado, na alínea a), de um general proveniente dos oflciais indicados no § único do mesmo artigo, sendo, corrospondentemente, dominuído de uma unidade O número
de generais indicados na alínea b) do mesmo parágrafo
anterior.
§ 3.° (transitório). A promoção a general dos oficiais
a que se refere o § único do artigo 68. ° efectuar-se há
por antiguidade, nos termos do artigo 58.°, ou por escolha, nos termos do artigo 59.°, disputando neste caso,
nos termos do mos mo artigo, as vagas que se dêem no
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grupo de generais de que trata a alínea b) do § 1.0 dêste
artigo, corrigido nos termos do parágrafo anterior.
Art. á8. ° A promoção ao põsto de general em harmonia com o disposto na alínea a) do § LOdo artigo anterior efectuar-se há segundo a antiguidade no pôsto de
brigadeiro nos respectivos quadros das suas armas.
Art. 59. A promoção ao posto de general para preenchimento das vacaturas que, segundo o disposto na alinea b) do § 1.0 do artigo 57.°, pertençam indistintamente a qualquer dos quadros das armas, efectuar- se há
por escolha entre os brigadeiros e coronéis compreendidos no têrço superior da escala geral de antiguidade de
todos os oficiais destes postos, pertencentes àqueles quadros.
§ 1.0 Os generais promovidos nas condições indicadas
neste artigo não são incluídos no número dos fixados na
alínea a) do § 1.' do artigo 57.0 para cada arma.
§ 2.° A escolha a que se refere o presento artigo será
efectuada pelo Conselho Superior de Promoções.
§ 3. O Conselho Superior de Promoções enviará todo
o processo, acompanhado da proposta fundamentada da
escolha, ao Ministro da Guerra, que a fará publicar em
Ordem do Exército quando a sancione.
Art. 60.° 8er110 promovidos' ao pôsto de general de
divisão os oficiais generais que completem cinco anos de
posto, quando obtenham parecer favorável do Conselho
Superior de Promoções.
§ 1.0 Aos oficinis generais que à data da publicação
dõste decreto estiverem nas condições dês to artigo 6 dispensado o parecer do Conselho Superior de Promoções
para serem promovidos ao posto de general de- divisão.
§ 2.0 Os vencimentos dos gpnerais de divisão serão
os que competem actualmente nos generais com cinco
anos de pôsto.
Art. 61.° Os coronéis tirocinados que tenham satisfeito
a todas as condições de promoção ao posto do general
em conseqüência de terem sido chamados fi prestá-las
pela SUIl. antiguidade serão promovidos a brigadeiros,
conservando os vencimentos a qne teriam direito como
coronéis.
§ 1.0 Para efeito do abono de melhoria de. vencimentos
a ]Jercentngem ntribuída aos brigadeiros é fixada em 64,5.
§ 2.° Para 08 efeitos do artigo 59.°, os brigadeiros
continuarão inscritos na escala geral de antiguidade dos
coronéis de todas as armas, organizada tendo por bU80
Q
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a antiguidade do pôsto de tenente, nos termos da legislação em vigor.
Art. 62.0 Todos os oficiais generais desempenhando
comissão de serviço activo ou como tal considerada
terão um ajudante de campo, capitão ou tenente de qualquer arma, que ficará sob as suas ordens imediatas.
CAPíTULO

IV

Serviço do Estado Maior
Art. 63.0 O Serviço do Estado Maior compreende:
a) Os trabalhos que competem às repartições que constituem a 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra;
b) A colaboração nos trabalhos das comissões a que
se refere o artigo 41.0;
c) Os trabalhos de história militar;
d) A coadjuvação dos comandos junto dos quartéis
generais, pela forma por que fôr regulamentada;
e) A coadjuvação dos directores das armas e serviços
como adjuntos;
f) Os trabalhos e serviços que especialmente lhe forem destinados no regulamento para o servi~o de campanha.
Art. 64.0 O Serviço do Estado Maior será exercido por
oficiais habilitados com o curso do estado maior, os
quais tecnicamente dependem, seja qual fôr o serviço ou
situação em que se encontrem, do Chefe do Estado Maior
do Exército.
§ 1.0 A colocação dos oficiais habilitados com o curso
do estudo maior em qualquer comissão de serviço será
sempre feita de acôrdo com o Chefe do Estado Maior do
Exército.
§ 2.0 (transitório). Emquanto houver falta de tenentes-coronéis e majores, habilitados com o curso de estado
maior, para poderem exercer, no serviço do estado maior
os cargos que a estes postos competem, poderão tais cargos ser exercidos, interinamente, por coronéis habilitados com êste curso.
Na falta de capitães habilitados com o curso do estado
maior para desempenharem os cargos que no serviço do
estado maior cabem a êste pôs to, poderão os mesmos ser
desempenhados, interinamente, por majores igualmente
habilitados com o referido curso.
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§ 3.0 Os chefes junto dos quais servirem oficiais habilitados com o curso do estado maior enviarão anualmente,
ou quando estes terminem o serviço que estavam desempenhando, ao Chefe do Estado Maior do Exército, informação escrita contendo a sua apreoiação sobre os trabalhos executados por estes oficiais e juízo privativo quo
dêles formarem.
Art. 65.0 Os oficiais habilitados com o curso do estado
maior não podem estar afastados do serviço das tropas
da sua arma por mais do cinco anos consecutivos; findo
êste lapso de tempo devem servir nas tropas da sua arma
por tempo não inferior a dois anos; devendo, durante
êsto tempo, fazer um estágio, não inferior a três meses,
em cada uma das escolas práticas das armas, incluindo
a da própria arma.
§ 1.0 O período de cinco anos a que êste artigo se refere é começado a contar para os oficiais já habilitados
com o curso do estado maior desde a data do presente
decreto.
§ 2.° A falta de cumprimento do determinado neste
artigo importa a perda da gratificação especial correspondente ao curso do estado maior até que tal disposição soja cumprida.
Art. 66.0 Os oficiais habilitados com O curso do estado
maior, quando na efectividade do serviço e em situação
dependente do Ministério da Guerra, têm direito a cavalo
praça por conta do Estado.
Art. 67.0 A matrícula no curso do estado maior efectuar-se há nos termos que forem regulamentados sendo
obrigatória para:
1
1
3
3

Oficial de aeronáutica.
Oficial de engenharia.
Oficiais de artilharia.
Oficiais de cavalaria.
ti Oficiais de infantaria.
Art. 68.0 São extintos os quadros dos capitães do serviço do estado maior e o do actual corpo do estado maior,
devondo os oficiais que os constituem regressar aos •
quadros da Sua arma do origem, onde ocuparão o lugar
em que nêles se encontram inscritos. Estes oficiais conservam para todos os efeitos o pôsto que tiverem à data
dêste doereto, devendo todos ser considerados adidos ao
respectivo quadro até o pôsto de coronel inclusive.
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§ único. Os oficiais pertencentes ao antigo corpo do
estado maior a quem não é aplicável a doutrina dêste artigo conservar-se hão na sua actual situação até a promoçito a general ou passagem à reserva .
.A rt. 69.0 Aos oficiais habilitados com o curso do estado maior, à data deste decreto e àqueles que actualmente o estão freqücntcndo na Escola Central de Oficiais são conservadas as regalias e direitos que lhes são
concedidos pelas disposições em vigor nesta data, com
excepção das consignadas no artigo 28.0 da lei n. o 798,
de 31 de Agosto de 1917.
Art. o 70.0 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 Governo d~ República. em 19 de Janeiro de 1929.-ANTÓNIO OSCAR Dl~
FRAGOSO CARMONA - José Vicente de Freitas - Mário
de Figueiredo-António
de Oliveira Salazar-Júlio
Ernesto de Morais Sarmento - Aníbal de Mesquita Guimart'tes-Manuel
Carlos Quinttto .Meireles-José
Bacelar
Bebiano - Gustavo Cordeiro Rosno»- Pedro de Castro
Pinto Brat·o.
t
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QUADRO I

Áreas territoriais das regiões e governos militares,
sedes dos dIstritos de recrutamento e reserva e sua distribuição
pelas mesmas regiões e governos
Governos milttares e comandos
ele regiões

Distritos
de recrutamento
e reserva

Concelho a

Sedes

---

N.· 1

Lisboa

I

--

--_._----

N.·

f)

Lisboa

I

I

I
Setúbal
N'U

-

Arruda.
Bombarral.
Cadaval.
Caldas da Rainha.
Lisboa-1.·
bairro.
Lisboa - 3.· bairro.
Lourinhã.
Óbidos.
Peniche.
Rio Maior.
Sobral de Monte 1\graç o.
Tôrres Vedras.

•

Govêrno
militar
de Lishoa

--

Alenquer.
Almeirim.
Alpiarça.
Azambuja.
Benavente.
Cartaxo.
Cascais.
Coruche.
Lisboa - 2.· bairro.
Lisboa-4.·
bairro.
Loures.
Mafra.
Oeiras.
Salvaterra.
Santarém.
Sintra.
Vila Franca de Xi ra.

Aldeia Galega.
Alcácer do Sal. ;
Alcochete.
Almada.
Barreiro.
Grândola.
Moita.
Montemor-o-N ovo.
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Governos mlli·
tares e comandos
de regiões

Govêrno
milita 1:
de Lisboa

Distritos
de recrutamento
e reserva

N.·11

Concelho.

Sades

Palmela.
Santiago do Cacém.
Seixal.
Setúbal.
Sezimbra.
Sines.

Setúbal

~

I

---

-I
N." 3

Caminha.
Esposende.
Melgaço.
Monção.
Paredes de Coura.
Ponte do Lima.
Valença.
Viana do Castelo.
Vila Nova de Cerveira.

Viana
do Castelo

I Amarante.

1." região
militar

N." 6

Arouca.
Baião.
Castelo de Paiva.
Celorico de Basto.
Felgueiras.
Lousada.
Marco de Canaveses.
Mondim de Basto.
Paços de Ferreira.
Paredes.
Penafiel.
Sinfães.
Valongo.

Penafiel

-

Pôf'to

•

_---

N." 8

I Amares.
Arcos de Valdevez.
Barcelos.
Braga.
Cabeceiras de Basto.
Fafe.
Guimarães.
Montalegre.
Ponte da Barca.
Póvoa de Lanhoso.
Ribeira de Pena.
Terras do Bouro.
Vieira.
Vila Verde.
Vila Nova de Famalleão.

Braga

I
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Gov('rnOB mifítares e Gomandoi
de regiões

Distrito.
de recrutamento
e reserva

N.o 9

Armamar.
Boticas.
Chaves.
Fozcoa.
Lamego .
•
Mesã.oFrio.
Moimenta da Beira.
Régua.
Resende.
Sabrosa.
Santa Marta de Pena
guiã.o.
S. João da Pesqueira.
Tabuaço.
Tarouca.
Valpaços.
Vila Pouca de Aguiar.
Vila Real.

Lamego
,

\

1.' região
militar

-

N.o 10

113

2

Concelhos

Sede.

•

Pôrto

1(.8

Bragança

Alfâ.ndega da Fé.
Alijó.
Bragança.
Carrazeda de Anciães.
Freixo de EsÚada-à-Cint a.
Macedo de avaleiros.
Miranda do Douro.
Mirandela.
Mogadouro.
Murça.
Vinhais.
Tôrre de Moncorvo.
Vila Flor.
" Vimilfso.
.

\

Espinho.
Feira.
Gondomar.
Maia.
Matozinhoa.
Pôrto (Ocidental).
POrto (Oriental).
Póvoa de Varzim.
Santo 'firao.
S. João da Madeira.
Vila do Conde.
Vila Nova de Gaia.

\

\

Pôr to

N.O18

I

I
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Distritos
Govern08 mUi·
de retares e oomandos erutamento
de regiões
e reserva

2." região
militar

-

\ No 20

Coimbra

Sedes

I
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Conoelhos

\
" Arganil.
Cantanhede,
Coimbra.
Condeixa.
Figueira da Foz.
Góis.
Lousã.
Mealhada.
Mira.
Coimbra
Miranda do Corvo.
Montemor-o- Velho.
Oliveira do Hospital.
Pampilhosa.
Penacova.
Penela.
Poiares.
Tábua.

----

N." 2

Abrantes

3.- região

militar

-

Abrantes.
Alcanena.
Alter do Chão.
Castelo de Vide.
Chamusca.
Crato.
Gavião.
Golegã.
Mação.
Marvão.
Nba.
Ponte de Soro
Portalegre.
Sardoal.
'I'õrres Novas.
Vila Nova da Barquinha
Vila Nova de Constância
Vila de Rei.

I

Toma,.

N° 7

\

Leiria

Alcobaça.
Alvaiázere. ,
Ancião.
Batalha.
Castanheira de Pêra.
Ferreira do Zêzere.
Figueiró dos Vinhos. ,
Leiria.
Marinha Grande.
Nazaré.
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Governos mf lftarca e comandos
de r.«lões

Dl,tl'ltol
de ra·
orutamento
e reserva

I

I

N.o 7

Sedes

\

Leiria

3.' região

Pedrógão Grande.
Pombal.
Pôrto de Mós.
Soure.
Tomar.
Vila Nova de Ourém.

I

militar

-

(1loIIDOO".
Castelo Branco.

Tomar

N.o 21

Castelo
Branco

,
I
,

N.O 15

Faro
o

4.' região
militar

-

Série

Coneelhos

I

Évora

t.o

----

\ N.· 17

Covilhã.
Fundio.
Idanha-a-Nova.
Oleiros.
Penamaeor.
Proença-a. Nova.
Sertã.
Vila Velha de Ródão.

Albufeira.
Alcoutim.
Aljezur.
Castro Marim.
Faro.
Lagoa.
Lagos.
Loulé.
Monchique.
Olhão.
Portimão.
S. Brás de Alportel.
Silves.
Tavira.
Vila Real de S.'o António
Vila do Bispo.

I Aljustrel.
Beja

Almodóvar.
Alvito.
Barrancos.
Beja.
Cast ro Verde.
Cuba.
Ferreira do Alentejo.
Mértola.
Moura.

-
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Distritos
GOY(,l'OO!'l. mtttde 1'0.
tar(>s c cO~lO,ndos .erutnmento
de regllS
e reserva

N.· 17

Sedos

I
Couee lhos

i
---1--Beja

Odemira. . ~
Ourique.
Portel.
'Serpa.
Viana do Alentejo.
Vidigueira.

---1--

4." regiã.o
militar

N.· 16

Alandroal.
Arraiolos.
Arronches.
Avis.
Borba.
Campo Maior.
Elvas.
Évora.
Estremoz.
Fronteira.
Monforte.
Mora.
Mourã.o.
Redondo.
Reguengos de Monsaraz.
Sousel.
Vila Viçosa.

í~vora

,
_._---

---~

(lovêrno
militar
da
Madeira

N.O 1:1

---1-----

I
I

No"'

Calheta.
Câmara de Lôbos.
Funchal.
Machico.
Ponta do Sol.
Pôrto Santo.
Ribeira Brava.
Sant'Ana.
Santa Cruz.
S. Vicente.
Pôrto Moniz.

Funchal

---- -----Govêrno
militar
dos
Açôres

Ui
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Ponta
Delgada

\

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

Lagoa.
Nordeste.
Ponta Delgada.
Povoação.
Ribeira GrandeVila Franca do GalOpo.
Vila do pôrto.

1------1-----.------
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Governos mílttares e comandos
de regíõos

1.' Sér ie

I
I

Distritos
de recrutamento
c reserva

Sede.

Ooncelhos

.~_._._--

(jovêrno
militar
dos
Açôres

I

x.-

22

Angra
do
Heroísmo

I

I

Angra do Heroísmo.
Calheta.
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.

Paços do Govêrno da República, 19 de Janeiro de
1929.- O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Momis
Sarmento.
Júlio Ernesto de Momis Sarmento.
Está conformo.

o Ajudante

General.

M'IN1STÉRIO DA GUERRA
15 DE FEVEREIRO DE 1929
I

ORDEM DO

EXÉRClT ..
O

(t.a Série)

_-_ ..--..

:""

Publica-se ao exército o seguinte:

Decreto
liuistério da Guerra-Repartição

~8

Gabinete

-

)7* ~"",'>!f/LJ'

(OI~t·/~-,/~~7"",

Oeoreto n.· 16:443
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1,<' do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros do todas as Ropartições : hei por bem aprovar e
mandar pôr em execução, para valer como lei, o Código
-de Inválidos, que faz parte integrante dêste decreto.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
-de lei pertencer o cumpram tl façam cumprir o guardar
tam inteiramente como llêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 1 de Fevereiro de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA
- José Vicente de Freitas - Môrio
de Figuei1'edo_ António de Oliveira Salazar - Júlio Ernesto de Morais Sarmento;- Anibal de ~/JfesquitaGuimarães - Manuel Carlos Quintão Meireles - José Bacelar
Bebiano- Gu.~tavo Cordeiro Ramos- Pedro de Castro
.Pinto Bravo.

~
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CÓDIGO DE INVAfuIDOS
CAPÍTULO I
Disposições

gerais

Artigo 1.o A República, reconhecendo
o direito à reparação que assiste aos cidadãos portugueses
que, no cumprimento do serviço militar, se invalidaram
na defesa da
Pátria, estabelece-o nos termos do presente Código.
Art. 2.0 As disposições dêste Código são aplicáveis aos
«inválidos de guerra» e aos militares incapacitados na manutenção da ordem pública ou voando em serviço e ainda
aos incapacitados
por cegueira ou mutilação adquiridas
em serviço.
Art. 3.0 Consideram-se
«inválidos»:
a) Os que sofreram perda anatómica, prejuízo ou perda
de qualquer órgão ou das suas fuuçõos, em conseqüência
de ferimento,
acidente ou gaseamento
sofridos no cumprimento
do serviço de campanha,
e que, por qualquerdêsses motivos, foram .i ulgados «incapazes
do serviço.
activo» ou «incapazes de todo o serviço», nos termos deste
Código.
b) Os julgados «incapazes do serviço activo» ou «incapnzes de todo o serviço», por motivo do lesões ou doenças
adquiridas
ou agravadas
no desempenho
do serviço de
campanha ou durante a l)ermanGncia em território inimigo
como prisioneiros
de guerra, nos termos dêste Código.
Art. 4.0 Considera-se
«serviço de campanha» o prestado pelas fôrças combatentes
em frente do inimigo
e o desempenhado
na zona de guerra pelo pessoal exigido pela mobilização,
orgnnização,
transporte
e funcionamento dessas tropas, incluindo o serviço dosempeuhado
pelos capelães que por decreto especial lhes foram ou
vierem fi ser agregados;
o prestado
pelas guarnições
dos postos militares das províncias
ultramarinas,
encarregados
da policia do território
e manutenção
da autonomia nacional,
quando em zona de guerra
ou om
comprovado
estado do sítio, e ainda o serviço de manutenção de ordem pública o todo o serviço aéreo da aviação militar.
Art. 5.0 Considora-se
«Zona de guerra», para os efeitos dêste Oódígo, a área em que se movem ou estacionam
as tropas
avançadas
e aquela imediatamente
à reta-

1." Série

ORDEM: DO EX~RCITO N.- 3

121

guarda onde se encontram bases, repartições,
hosp!t~is,
ambulâncias,
depósitos e oficinas, exigidos pela mobilizaÇno e necessidades
dessas fôrças.
Considera-se
também «zona de guerras a parte do
mar percorrida
por navios inimigos armados e as costas
e rios da metrópole, ilhas adjacentes e das colónias portuguesas, onde houver operações de guerra.
0
Art. 6. Só são tomadas em consideração
para os ofeítos dêste Código as lesões resultantes
de ferimento ou
acidente causados:
pelo inimigo por qualquer meio; pelo
fogo das tropas amigas; pejo encontro com qualquer mina
flutuante,
ou as que forem conseqüência
de acidentes
ocorri(los durante
o desempenho
do serviço oficial, mas
que não tenham sido produzidos
por inadvertência,
131'1'0
ou descuido.
0

Art. 7. Não são tomadas em consideração
para os
efeitos dês te Código:
a) As lesões ou doenças que forem conseqü(lncia de
actos estranhos ou contrários
ao serviço, praticados
por
deliberação e ventado do próprio atingido ;
b) As Iesõos ou doenças que forem provocadas
pelo
próprio incapacitado.
0

Art. 8. A incapacidade
do serviço activo ou de todo
o serviço só pode ser considerada
como devida a lesões
ou doenças adquiridas
em serviço do campanha quando
essas lesões ou doenças tenham sido verificadas e registadas oficialmente, durante o mesmo serviço.
§ único. Realizando-se
as condições expressas nesto
artigo, as lesões ou doenr;as são consideradas
«adquirida.s~, ainda que para a sua manifestação
haja concorrido, além do serviço de campanha,
a constitUIção do indivíduo ou as taras hereditárias
ou contraídas.
0
Art. 9. A incapacidade
do serviço activo ou de todo
o seniço
só 6 considprada
como devida a doença ou
lesão agrarada em serviço de campanha quando, durante'
êsse servir;o e em conseqüência
dêle, se haja verificado,
e oficialmente constatado,
aumento notável no seu grau
de gravidade
e tal verificação
conste do processo do
oficial op. praça.
0

Art. 10. Não 6 considerada
doenças. agravadas
em serviço
a) A Incapacidade resultante
nicas, bem defihidns, anteriores
~ue! pela sua natureza, grau e
tíveís com o mesmo serviço;

como devida a lesões ou
de campanha:
de lesões ou doenças cróao serviço de campanha;
evolução, eram incompa-
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b) A incapacidade resulta~te de lesões ou doenças que,
sendo de marcha progreaeiva,
se agravaram
durante o
serviço de campanha,
apenas dentro dos limites da sua
natural evolução;
c) A íncapaeidade
resultante
de losões ou doenças anteriores
ao serviço de campanha
que, s6 por efeito de
afecções acidentais comuns posteriores
ao mesmo, determinaram essa incapacidade;
d) A resultante
de doenças remediáveis por meio de
tratamento
médico dEI uso corrente e de eficácia comprovada, quando os interessados
se recusem a fazê-lo.
Art. 11.° As disposições
dês te Código não são aplíeáveis aos militares julgados
incapazes
que forem repatriados
sem ter permanecido,
pelo monos, um mês nas
províncias
ultramarinas,
dois meses na zona de guerra
em qualquer outra parte e não tenham prestado serviço
efectivo durante êste tempo.
§ 1.0 Estes militares, quando julgados incapazos do
serviço activo ou de todo o serviço por doença adquirida
ou agravada durante o tempo que se mantiveram no serviço de campanha,
apenas têm direito à reserva ou reforma extraor-dinárias
« por incapacidade
adquirida por
motivo averiguado
e determinado
do dever militar».
§ 2.0 Ficam ao abrigo das vantagens consignadas neste
Código, e portanto
exceptuados
das disposições
dêste
artigo, os militares que, não tendo o tempo de permanência em campanha nêle exigido, tenham sido feridos por
gases ou nos termos do disposto no artigo 6.0
Art. 12.0 Durante o tratamento
de quaisquer enfermidades contraídas
ou agravadas
por efeito do serviço de
campanha,
nenhum cidadão sofrerá desconto algum para
o estabelecimento
onde estiver hospitalizado,
tendo o
direito a todos os vencimentos
da sua situação anterior.
a) O internamento
em hospitais civis, nas condições
dês te artigo, só terá lugar quando as juntas reconhecerem que a do onça não pode ser tratada em estabelecimentos militares.
Art. 13.0 Os 'militares
chamados
a prestar
provas
durante
o tratamento
do lesões ou doenças adquiridas
ou agravadas
durante o desempenho do serviço do campanha, e que ainda não estejam ao abrigo das disposições dêste Código, não s110 preteridos,
indo ocupar o seu
lugar na respectiva escala de antiguidades
quando O seu
estudo físico permitir a prestação dessas provas e alcançarem as condições de promoção.
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Art. 14.0 Todos os eidadãos que, tendo prestado s~rviço de campanha, se julguem incapacitados por motivo
de lesões ou doenças adquiridas ou agravadas no mesmo
serviço, e, por êsse facto, com direito a usufruir os benefícios concedidos por êste Código, podem, para êsse
efeito, requerer a sua apresentação à junta a que se refere o n. o LOdo artigo 22.0 dentro do prazo de três
anos a contar da data em que deixaram de prestar serviço de campanha, juntando aos seus requerimentos documentos que justifiquem essas pretensões.
§ único. :f:lste prazo deixa de subsistir para os feridos
por gases a quem o ferimento tenha sido oficialmente
registado.
Art. 15.0 Os cidadãos a que se refere o artigo anterior apresentam as suas pretensões:
a) Os que pertencerem à marinha ou ao exército metropolitano ou colonial, nus unidades ou estabelecimentos
militares de que dependam;
b) Os civis, na unidade ou estabelecimento militar mais
próximo da sua residência, que lhes darão o devido destino.
Art. 16.0 Recebidas as pretensões a que se 'refere o
artigo anterior, organizam as unidades e estabelecimentos militares os respectivos processos, com os seguintes
documentos devidamente autonticados:
a) Nota de assentos;
b) Cópia do registo de alterações dos requerentes,
desde que foram encorporados na marinha ou no exército metropolitano ou colonial;
c) Cópia dos títulos de baixa e de alta dos hospitais
ou formações sanitárias com que os interessados se apresentaram, durante a sua carreira militar, existentes nos
arquivos das suas unidades 011 estabelecimentos;
d) Oópias de todas as partes de .íoente apresentadas
quando em tratamento no seu domicílio, e respoctivos
relatórios dos médicos encarregados de verificar as lesões ou doenças;
e) Oópia de todos os atestados médicos existentes nos
respectivos processos individuais.
f) Cópia de todas as guias de ~archa com que os interessado~ foram mandados apresentar à junta;
g) Cópia das guias de marcha com que se apresentara~ de ~eg.r~sso de qualquer campanha, quando essa
guia fõr mdlVldnal ;
h) Cópia dos registos de alterações em campanha;
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i) Relatório elaborado pelo interessado,
preciso e concreto, em que descreva:
os serviços prestados;
o local
em que os prestou;
as doenças ou lesões de que se
queixa; o modo como adquiriu ou agravou as doenças e
em que servíço ; quem lhe prestou os primeiros
socorros; as formações
sanitárias
a que baixou, onde e em
que datas, pelo menos aproximadamente
; durante quanto
tempo foi tratado;
se teve alta, voltando ao serviço;
ou,
se foi presente à junta, por quantas vezes e em que hospitais; qual o resultado;
se tem sido tratado nos hospitais ou no seu domicílio, e de que doenças. Finalmente,
todos e quaisquer
esclarecimentos
que permitam seguir
a vida dos interessados,
desde que foram encorporados até a data em que apresentaram
as suas pretensões;
j) Auto de declarações dos cidadãos que, por não saberem ler nem escrever ou qualquer outro motivo, não
estejam em condições de elaborar o relatório a que se
refere a alínea anterior, auto que será lavrado por Um
oficial e do qual devem constar todas as informaçõos a.
que se refere a mesma alínea;
k) Cópia do Iivroto de saúdo;
1:) Boletim individual de campanha;
m) Cópia do auto de ocorr'õncia relativo a. qualquer
desastre
sucedido ao interessado
em serviço do campanha ou qualquer outro.
§ 1.0 Quando os requerentes tenham prestado serviço
em várias unidades ou estabelecimentos,
serão as cópias
dos registos
de alterações,
a que se refere a alínea b),
solicitadas
directamente
a essas unidades e os to bolecimoutos veja unidade organizadora
dos processos.
.
milita§ 2.0 Quândo as unidades ou estabelecimentos
res não possam
juntâí' aos processos algum ou alguns
dos documentos f'xigidos, devem promover quo 081<'S sejam substituídos
por documentos subsidiários,
do modo
a suprirem {luaÍlto possível
08 flue
faltam,
e IOÓ em
caso do completa
ímpossibilidadr- serão aqueles dispensados, fazendo-se
menção da falta em nota apensa ao
respectivo processo.
Art. 17.0 Organizados
os processos nas unidndes ou
e~tabolccimentos
militares, em harmonia com o disposto
no artigó 16.0 e suas alíneas, são os mesmos enviados :
a) Aos comandos de região ou dos governos militares
que, pela inspecção
de saúdo respectiva,
procedem ao
estudo dos processos,
verificando
se êles estão devida-
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mente organizados,
devendo requisitar
às unidades ou
estabelecimentos
de onde os receberem
os elementos necessárics para os completar.
Quando completos,
são informados
pela inspecção de
saúde e remetidos:
b) À repartição
respectiva
do Ministério da Guerra,
que, juntando-lhes
todos os documentos
existentes nos
processos individuais dos requerentes,
que se relacionem
com a pretensão,
e quando se trate de oficiais, os remeto
seguirlamente;

c) À Direcção do Sorviço de Saúde do Exército, ao
qual promoverá
que das outras repartições
ou Ministérios lhe sejam enviados todos os documentos
que j ulgar necessários para que os processos fiquem completos.
A mesma Direcção, depois do proceder ao seu estudo
sob o ponto do vista técnico a seu cargo, informa os
processos e remete os :
d) À Repartição
Geral do MinisU'rio da Guerra, que,
informando-os,
os snb neto a despacho do Ministro.
§ 1.0 Quando os pr occesos digam respeito n militares
-pertencentes
aos Ministórios da Mar inha e Colónias ou a
civis q uo por êSS0$ Mmistórios prestaram
serviço (~~
campanha,
depois do organizados
em harmonia
com o
que dispõem os artigos anteriores,
serão remetidos às
repartições
de saúdo, que, procedendo cm conformidade
com o disposto na alínea c) GOsto artigo, os devolvem
1'Ieguidamento às reparti~õos respectivas,
as quais, depois
de os informar, os submetem a du;\pacho do Ministro,
,
. § 2.° Deferidas as pretensões, são os processos dovolVidas à Direcção do Saúde dos Ministério da Guerra o
às' r('parti~(")es do saúdo do ::\Iinistérius da 1farinha o das
Colónias, que profn vem que os interessados
sejam man- .
dados apresentar
à junta a que se refere o 0.° 1.0 do artIgO 22.°, para o quo lhe rcmefbrão os rqspectiyos processos.
§ 3.° Exceptuado
o caso do os reqnerentes
não torem
prestndo sordc:o de' campanha,
ou como tal considerado
:por Clste ü6digo,
s110 sompro mandados
apresentar
à
JUl:~ta a que se refere o parágrafo
anterior, para que ela
emita o seu0 parecer sôbro as pretensões dos interessados.
~rt. 18. S~o mandadas àrquivnr todas as pretensões
pedindo a aplIcação dos benefícios constantes
dõste Oódig.o desde qne tenha expirado o prazo estabelecido
no
al:tlgo 14. o) ~xcepto as que sejam abrangidas
pela dou-:
trína do § urnco do mesmo a.rtigo.

12G

ORDEM DO EXltRCITO N.o 3

1." Série-

At-t. 19.0 Não podem gozar dos benefícios dêste Código aqueles que, depois de ter requerido a sua apresentação à junta, tenham desistido das suas pretensões,
ou tenham recusado submeter-se à observação ou tratamento julgados necessários pela junta a que foram mandados apresentar, excepto a intervenção cirúrgica.
Art. 20.0 Os inválidos têm direito a usar, quer uniformizados quer fazendo uso do trajo civil, um distintivo
bem visível, igual para oficiais e praças de pré, de
forma a chamar a atenção dos seus concidadãos pam o
carinho e auxílio que lhes devem merecer estes bons e
leais servidores da sua Pátria.
§ único. O distintivo consta, quando uniformizados, deuma fita encarnada com duas listas verticais de côr
verde e fivela bronzeada, com a legenda eInválido s ou
«Grande inválido», usado do lado direito do peito, e,
com o trajo civil, do um pequeno laço com as côros nacionais, indicadas neste artigo e conforme o modêlo junto.
Art. 21.0 As repartições competentes dos Ministórios.
da Guerra, Marinha e Colónias organizarão uma relação
completa dos inválidos existentes, a fim de ser publicadaem Ordem do Exército, Ordem da Armada e Boletim Militar das Colónias.
Desta relação constará o combate ou campanha em
que o inválido foi ferido, adquiriu ou agravou as lesões
ou doenças pelas quais foi julgado incapaz, a natureza
dessas lesões ou doenças, percentagem de invalidez atribuída e se esta 6 provisória ou definitiva.
§ 1.0 Deverá também ser elaborado pelas repartições
de que trata êste artigo um serviço completo de estatística, indicando o número dos inválidos existentes, a
sua distributção
pelas diversas profissões e a natureza
das suas enfermidades.
§ 2.0 Os averbamentos nos respectivos registos de matrícula serão feitos de harmonia com o disposto nesteartigo, em face das relações publicadas e independentemente de requerimento dos interessados.
CAPÍTULO II
Juntas

Art. 22. Para o julgamento dos cidadãos que se julguem com direito aos benefícios concedidos por este Código haverá as seguintes juntas :
1.o J untas hospitalares de ins pecção ;
0
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2. o Junta especial para determinação
do grau de invalidez;
3. o Junta de recurso.
Art. 23." As juntas hospitalares
de inspecção a que s.e
refere o n. o LOdo artigo anterior s110 única e exclusivamente:
a) Aquelas que reúnem no Hospital Militar Principal
(Lisboa)
e no Hospital Regional n. o 1 (Põrto), as quais
julgam os cidadãos que pertencerem
ou tiverem pertencido ao exército metropolitano.
b) A que reúne no Hospital da Marinha, que julga os
que pertencerem
ou tiverem pertencido
à armada.
c) A que reúne no Hospital
Colonial, que julga os
que pertencerem
ou tiverem pertencido ao exército colonial.
§ único. A conatituição e atributçõos destas juntas são
as da legislação vigente.
Art. 24.0 Nenhum oficial médico poderá ser nomeado
para mais de uma das juntas
estabelecidas
neste Código.
Art. 25.0 As opiniões das juntas a que se refere o artigo 22.0 formulam-se
nos seguintes termos:
1.0 Quanto à aptidão física para o serviço militar:
a) Pronto para todo o serviço;
b) Incapaz do serviço activo;
c) Incapaz de todo o serviço.
2.0 Quanto às causas das lesões ou doenças que forem
verificadas:
a) ..• adquiridas por efeito do serviço de campanha
em .•.
b)
agravadas por efeito do serviço de campanha
em
.
c)
adquiridas por efoito do serviço colonial em ...
(não de campanha);
d) • " adquiridas por efeito do serviço na metrópole
(nao de campanha) ;
e) •.• sem rBlar,:ão com o serviço militar.
§ 1.0 Quando no mesmo inspeccionn.do sejam verificadas lesO(,8 ou doenças múltiplas,
as juntas discriminam
as que tõm relação com o serviço militar das que são
consoqÜt'bcin. do serviço militar n110 do campanha e das
que são estranhas ao mesmo serviço,
0
§ 2. Quando da discriminação n. quo se refere o parágrafo
anterior se verificar
que as lesões ou doenca8
relacionadas
com o servi~o militar não determinam
a
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incapacidade,
não pode esta ser atribuída ao mesmo serviço, devendo as juntas exurar essa opinião no respectivo mapa da inspecção sanitária.
CAPÍTULO III

Funcionamento das juntas
a) Juntas hospitalares
0

de inspecção
Art. 26. As únicas juntas hospitalares
que podem julgar os cidadãos a q uo se refere o artigo 14. o
são as designadas
no artigo 2H. o
§ único. Quando os cidadãos que requererem
a aplicação da doutrina
estabelecida
por êsto Código houverem anteriormente
sido submetidos
a outras juntas
hospitalares,
serão mandados rcicspeccionar,
depois de
completos
os seus processos,
pelas juntas 11 que so
refere o artigo 22.0, euiborn so cncoulrom já na situação
do reserva Oll do reforma, ou com baixa do serviço.
Art. 27.0 As juntas a que se refere o artigo anterior,
estudando
os processos,
devem: solicitar directamente
às estações competentes
quaisquer documentos ou informações que julguem necossários ou convenientes para o
esclarecimento
dos mesmos processos ; mandar baixar
imediatamente
ao hospital todos os inspeccionados
que
julguem SOl' necessário ou.conycniente
submotor a obsorvação e tratamento
prévios, para so poderem pronunciar; e, finda essa observação
e tratamento,
julgam os
interessados.
Art. 28.0 As mesmas juntas, nas suas decisões, não
usam termos ou expressões
dubita1inl.s, não só quanto à
natureza
das Iesõos ou doenças, mas tambóm quanto à
sua relação com o serviço militar, o sobretudo com o do
campanha.
Essas decisões são precisas e concrotas ; a,
quando se não harmonizem
com o quo consta dos processos, as juntas elaborarão relatórios minuciosos C'l!l que
justifiquem
as decisões tomadas.
Art. 29.0 Findo o j ulgamonto são os processos enviados às rC'partições de que trata a alínea d) do artigo 17. o
e seu § 1.0, que, depois do informarem
o que julgarem
conveniente,
os submetem a despacho.
§ único. Quando seja incompleto ou menos justificado
o julgamento
das juntas, devem os respectivos Ministros
mandar os processos às mesmas juntas que julgaram os
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interessados,
para que elas os esclareç.a~.
ou ap.e~~eiçoem, ou para que modifiquem a sua primitiva opimao,
se o julgarem justo.
Art. 30.° Quando os Ministros da Guerra, Marinha e
Colónias se não conformarem
com as decisões das juntas, são os interessados
mandados apresentar
à junta de
recurso
a que se refere o D.O 3.° do artigo 22.° dêste
Código.
Art. 31.° Confirmadas
as decisões das juntas, tõm os
inspeccionados
os destinos seguintes :
a) Os julgados «incapazes do serviço activo» ou «incapazes de todo o serviço», por motivo de lesões ou doenças adquiridas
ou agravadas,
nos termos dêste Código,
em serviço de campanha,
ou como tal considerado,
são
presentes
11 junta para determinação
do grau de invalidez, nos termos do artigo 35.°
b) Os restantes
têm o devido destino, nos termos da
legislação vigente.
§ único. A todos os inspeccionados
a quem se refere
êste artigo 6 comuni(~ada oficialmente a confirmação da.
decisão da junta, a fim de que recorram da mesma decisão, caso SCl não conformem com ela.
Art. 32.° Aqueles
que so não conformarem
com as
decisões que lhes dizem respeito podem recorrer delas,
apresentando
os seus requerimentos
dentro do prazo de
quinze dias, a contar da. data em que lhes foi dado
conhecimento
oficial da confirmação
das resoluções
da.
junta, solicitando a Sua apresentação
à junta de recurso
a que se refere o artigo 22.0 dêsto Código.
§ 1.0 Esses requerimentos
são apresentados
nas estações oficiais a. quo se refere o artigo 15.°, dentro do
referido prazo, as quais os enviam, depois de informados,
à repartição respectiva.
§ 2.0.\. êsses rE'querimentos e documentos que os acompa~ham são juntos os respectivos
processos
e em segU1~á enviados à Direcção
o l'('pnrtições
do saúde, as
qUlllS, depois
do os informar, os remetem às estações a
que se referem a alínea c) e o § 1.0 do artigo 17.0(q~e
os submetem a despacho do Ministro respectivo,
depOIS
de os informar .

. § 3.° I?eferidas essas pretensões, são os proc~s~os envindos dll'ectamenté
à junta de recurso, que sohCltará a
apresentação
elos recorrentes
quando a julgar
oportuna.

130

ORDEM DO EXERCITO

N .• 3

1.' Série

b) Junta espeoial para determinação do grau
de invalidez

Art. 33.0 A j unta especial para determinação do grau
de invalidez é única, funciona em Lisboa no Hospital Militar Principal e tem por missão avaliar o grau de incapacidade dos cidadãos incapazes do serviço activo ou de
todo o serviço, por motivo do serviço de campanha ou
como tal considerado.
§ único. A avaliação do grau de invalidez será feita
por todos os processos de clínica e laboratório julgados
necessários, devendo o Hospital Militar Principal pôr à.
disposição da mesma junta todos os recursos em pessoal
e material que por ela lhe forem solicitados para o bom
desempenho do serviço.
Art. 34.0 A junta. especial para determinação do grau
de invalidez é composta por cinco oficiais médicos, do
preferência oficiais superiores e que tenham entrado na
Grande Guerra; um coronel médico do activo ou da reserva, preferindo o do activo, que presidirá; dois vogais
nomeados pelo Ministro da Guerra, um nomeado pelo
Ministro da Marinha e um pelo Ministro das Colónias.
Art. 35.0 Todos os inválidos julgados incapazes do
serviço activo ou do todo o serviço, por decisão das j untas hospitalares de inspecção, são, depois de confirmadas
ou do julgadas em recurso essas decisões, presentes à.
junta de que tratam os artigos antecedentes.
Art. 36.0 Recebidos os processos dos inválidos a que
se refere o artigo anterior, a junta estuda-os, inspecciona os interessados e avalia o seu grau de invalidez.
§ único. Quando a junta verificar que as lesões ou
doenças se encontram curadas ou não existem, ou verificar ainda quo as lesões ou doenças alegadas pelos interessados se não relacionam com o serviço militar e em
especial com o de campanha ou como tal considerado,
assim O deixará exarado no mapa da inspecção, podendo.
mandar baixar ao hospital os inspeccionados, para observações, quando o julgue necessário ou convenionta,
Art. 37.0 O Governo designará qual o guia que servirá de norma à junta, na avaliação do grau de invalidez.
Art. 38.0 O grau de invalidez é expresso em percentagens desde 10 até 100, correspondendo esta última 11
incapacidade absoluta, parn os efeitos dêste Código.
§ único. As percentagens serão fixadas sempre em
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múltiplos de 10, baixando-se
ao múltiplo inferior quando, pelo cálculo da avaliação,
terminarem
em 1, .2,
3 ou 4 unidades
e elevando-se
ao múltiplo
supenor
quando terminarem
em 5, 6, 7, 8 ou 9 unidades.
0
Art. 39. Quando no mesmo individuo concorram le'sões ou doenças múltiplas e nenhuma delas acarrete, por
si só, a incap~cidade
absoluta, a totalídado da. invalide.z
será calculada classificando-se
as lesões ou doenças adquiridas ou agravadas
em campanha por ordem decrescente
da invalidez que produzem e, 11 seguir, toma-se na íntegra a percentagem
de incapacidado
correspondente
à
mais grave e adiciona-se-Ihe
metade da percentagem
relativa à lesão ou doença classificada em segundo lugar,
a esta a têrça parte da que figura em terceiro lugar e
assim sucessivamente.
A soma assim obtida aplica-se o
preceituado
no § único do artigo 38.0
§ LOAs
lesões ou doenças a que correspondam
percentagens inferiores
a 10 por conto não são ém regra
consideradas
no cálculo do grau de invalidez.
0
§ 2. A percentagom
de invalidez obtida em harmonia
com o que dispõe êste artigo nunca poderá exceder 100
por conto, sendo considerados
«grandes inválidos»
os
loucos, os intoxicados por gases de guerra, os cegos, os
amputados
de membros e os de lesões profundas
que
impossibilitem
a liberdade
de movímeutos a quem tenha
sido arbitrada esta percentagem.
0
§ 3. Quaudo no mesmo órgão existirem várias lesões,
não deverfL a percentagem
correspondente
ao seu conjunto exceder a que competiria à incapacidade
absoluta
do órgão.
0

Art. 40. Os inválidos a quem a junta arbitrar percentagem de iuvalidez inferior a 20 por cento, calculada
nos termos dõste Código, e aqueles cujas lesões ou doenças a mesma junta entenda não terem relação com o serviço de campanha
serão mandados
apreíloutar
à junta
do recurso, que julgará as decisões da junta especial de
lI~valid()z e da junta hospitalar
de insp0c<:ão que intervleram nos respectivo); processos,
excepto nos casos em
que estas últimas decisões hajam sido anteriormente
objecto de recurso.
.
0

Art. 41. Consideram-se
lesões ou doenças múltiplas
as que são de natur0za
diferente e as que, embora da
mesma natureza,
rosidem em órzãos ou reo-iões díforontes0
. Art. 42. A percentagem
d~ invalide~ atribuída. pela
jnnta será «definitiva» ou «provisória»,

•
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§ 1.0 Os inválidos a quem foi atribuída percentagem de
invalidez provisória serão mandados apresentar à mesma
junta três anos depois da mesma decisão.
Nesta segunda inspecção a junta fixará a percentagem
«definitivamente» ou «provisoriamente» por mais um
ano.
§ 2.° Aos inválidos mandados pela terceira vez apresentai' à junta especial para determinação
do grau de
invalidez, por não ter sido ainda estabelecida definitivamento a sua percentagem de incapacidade, será pela
mesma junta fixada essa percentagem como definitiva;
ou, quando fõr verificado encontrarem-se curadas as lesões ou doenças, serão os inspeccionados mandados
apresentar às juntas hospitalares de inspecção a que se
referem as alíneas a), b) e c) do artigo 23.°
§ 3.° Os inválidos que julguem scutir agravar-se as
lesões ou doenças pelas quais for-am julgados incapazes
podem, em qualquer ocasião, req uerer a sua apresentação 11j unta criada, o defiuida pelos artigos 2~. ° e 33.0,
desde que juntem ao seu requerimento um atestado justificativo, passado por um módico.
a) Nos casos previstos por õste parágrafo poderá a
junta modificar a percentagem do invalidez, embora esta
já estivesse fixada dofinitivamente.
Art. 43.° Os interessados que se não conformarem
com a decisão da junta de invalidez poderão recorrer
para a junta de recurso, aprosontando os seus requerimentos conforme o preceituado nas alíuoas a) e b) do
artigo 15.°, doutro do prazo de quinze dias, a contar da
data em que lhes foi dado conhecimento oficial da confirmação das decisões daquela junta.
§ único. E permitido aos recorrentes fazer-se acompanhar de um relatório do médico assistente, cujo parecer,
por escrito, claro, minucioso e concreto, será junto ao
respectivo proc(·sso.
Art. 44.° Findos os julgamentos seguem os processos
os trãmitos determinados no artigo 29.°
Art, 45.0 Os cidadãos a quem, embora não lhes tendo
sido arbitrada porcontagom de invalidez, a junta especial do invalidez, ou a junta de recurso, mantenha na
situação de reserva ou reforma, por lesões ou doenças
adquiridas 011 agravadas em serviço do campanha ou como
tal considerado, têm direito aos vencimentos a que se
refere o artigo 57.0

I,
!

Nova reda~ão do artQ 44Q do Código de Invalidos:
ArtQ 44Q-Os cidadãos a quem a Junta de invalidez, ou a quem a Junt3 de recurso ou outra com competência para tanto mantenha na situação de reserva ou reforma sem
percentagem de inva lide z, por lesões ou doengas adquiridas ou agravados em ser-ví.ço de campanha ou
outro como tal considerado, são
cons1~erados inválidos e têm d~:reitoaos vencimentos a que se refere o artigo 692 e às demais regal{as emergentes dêste Código,
sem d re t o porém a qualquer aceaã

sO.

Dec-Lei nf 26.739 inserto na O.E.
nº 8.l~Série-de 1936,pag. 436
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c) Junta de recurso
0

Art. 46. A junta de recurso é única, funciona no Hospital Militar Principal e tem por missão julgar os cll:sos
de recurso das decisões das juntas hospitalares do m~pecção e da junta de invalidez, quer interposto pelos MInistros, quer pelos interessados.
§ 1.0 Esta junta é composta por um oficial general do
activo ou da reserva, que será o presidente, e por seis
vogais, oficiais superiores do activo ou da reserva, sendo
um coronel pertencente a qualquer arma ou serviço e
um coronel médico, nomeados pelo Ministério da Guerra;
um capitão de mar fi guerra e um capitão de mar e
guerra médico, nomeados pelo Ministério da Marinha, e
um coronel e um coronel médico, nomeados pelo Ministério das Colónias, devendo de preferência, todos êles,
ter prestado serviço de campanha.
§ 2.0 As sessões desta junta assistem, sem voto, os
presidentes das juntas recorr-idas e, na falta dêstes, os
vogais mais antigos, a fim de prestarem informações.
§ 3. Quando a decisão recorrida tiver sido tomada
por maioria de votos, assistem à sessão da junta de recurso os membros da. junta que tiverem votado contra a
referida decisão.
Art. 47.0 Recebidos os processos dos recorrentes, a
junta de recurso procede ao seu estudo; verifica so, om
face do que dôles consta, as doenças têm ou não relação
com o serviço militar, e em especial com o de campanha;
e, passando à inspecção dos interessados, verifica. ainda
quais as lesões ou doenças de que êlos sofrem, se têm
ou não relação com o serviço do campanha, no todo ou
em parte, e quais estas são, utilizando para êste efeito
todos os meios clínicos e de laboratório.
§ 1.0 Quando a junta julgue necessário ou conveniente,
deve mandar baixar ao Hospital os interessados para
obse1'yuçlto, p3;rl1 tratamento ou para observação e tratatamento, findo o que são de novo presentes à junta. Esta
(lbs.(,1'va<;:lto
e tratamento podem ser seguidos por um ou
mais médicos da junta, por ela nomeados para õsse efeito.
0
§ 2. O Hospital porá à disposição da mesma junta todos os r?C~lrsos cm pessoal e material que por esta lhe
forem sohcltados para o bom dosem ponho do serviço.
Art. 48.0 Quando a junta verificar que as lesões o~
doenças se encontra.m curadas ou não existem, ou verificar ainda que as lesões ou doenças alegadas pelos inte·
0
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ressados
se não relacionam com o serviço militar, e em
especial com o de campanha, assim o deixa ex arado no
mapa de inspecção sanitária.
Art. 49.0 Findo o julgamento
são os processos enviados às respectivas Direcção e Repartição de Saúde dos Ministérios da Guerra, Marinha e Colónias, as quais, depois
de os informarem:
os enviam às repartições
de onde foram recebidos, que os submetem a, despacho.
Art. 50.0 Quando seja incompleto ou ponco justificado
O julgamento
da junta em vista das informações anteriormente dadas pelas ropartições: competentes
o em face do
relatório
a que se refere o artigo 42.0, podem os Ministros da Guerra, M 1.rinba e Colónias remeter
os processos à junta para quo ela esclareça o seu voto.
Art. 51.0 As decisões da junta de recurso, embora tomadas por maioria de votos, são definitivas e delas não
há recurso.
Art. 52.0 E permitido aos recorrentes
a que se refere
o artigo 32.0 fazer-se acompanhar
de um relatório sobre
a sua doença, elaborado por um módico ou cirurgião da
sua escolha, que será junto ao respectivo processo,
Art. 53.0 Os cidadãos julgados pela j unta de recurso
têm os destinos indicados no artigo 55.0
CAPÍTULO IV
Destino

dos inválidos

Art. 54.0 Só são considerados
oficialmente inválidos os
militares e civis que, tendo sido presentes às juntas a que
se refere o artigo 22.0 dêste Código, foram por elas julgados «incapazes
do serviço activo» ou «incapazes de
todo o serviço» por lesões ou doenças adquiridas
ou
agravadas
em serviço de campanha
ou como tal considerado, nos termos do artigo 3.0 dõste Código, e cujas
decisões foram confirmadas.
Art. 55.0 Depois do confirmadas
essas decisões, cs
inválidos a quem se refere o artigo anterior são colocados na situação do reserva ou reforma.
Art. 56.0 Os inválidos a quem se refere o artigo anterior conservam as antiguidades
que lhos competiriam se
continuassem
a figurar nas escalas das respectivas armas
e serviços, ou nas dos cargos públicos quando se trate
de equiparados
civis, sondo a sua promoção, depois de
intercalados,
regulada
pela forma como o fõr a do mili-
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equiparado ou civil, que estava colocado à sua.
na escala da arma ou serviço militar, ou na dos
cargos públicos, a que pertenciam.
. .
§ 1.0 Esta promoção far-se há pura todos os oficiais e
para os sargentos com o curso da Escola Central de
Sargentos, até o posto máximo do respectivo quadro,
se antes não atingirem o limite do idade; e para os sargentos sem o curso da Escola Central de Sargentos, até
o põsto de capitão, inclusive, com dispensa, pura uns e
outros, de todos os tirocínios, provas, exames e mais
condições de promoção.
§ 2.0 Os segundos sargentos inválidos serão incluídos
na escala ele promoção, para efeito da mesma, em seguida
e imediatamente
à esquerda do primeiro sargento inválido mais moderno das suas armas ou serviços, quando
êste exista, ou à esquerda do primeiro sargento mais
moderno à data da confirmação da sua invalidez em
Caso contrário, e mantôm entre si a ordem de autiguidado de pôs to.
§ 3.° As disposições do parágrafo antecedente abrangem os actuais alferes inválidos, promovidos a õsto põsto
para a situação de reforma, nos termos 'da legislaçã»
anterior, mas não são aplicáveis aos primeiros e segundos sargentos promovidos para a mesma situação e nos
mesmos termos.
§ 4.° As promoções dos inválidos nas condições deste
artigo serão feitas pelas estações correspondentes, para.
o que as repartições detentoras das respectivas escalas
de promoção das armas e serviços lhes comunicarão a
promoçno dos oficiais ou praças imediatamente à sua
direita.
§ 5.° Os sargentos e mais praças são colocados nas
companhias de reformados, para efeito de vencimentos,
disciplina e convocação, onde constarão de registo (~Special.
Art. 57.0 Os inválidos de guerra têm direito a todas.
as rogal ias e vencimentos inerentes aos seus postos, como
se Co~1tinuassempertencendo às suas armas ou serviços
de Ol'l~Oln,e estivessem arregimentados nas unidades da
guarn~<:üo de Lisboa, sem a respectiva gratificação de

direita,

guarmcão.

§ único. Os primeiros e seeundos cabos soldados,
marinheiros e ?s equiparados terão direito à~ sogui~tes
percentagens, tiradas da totalidade dos vencimontoslllOrentes ao pôsto de segundo sargento da arma ou serviço
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a que pertenceram,
considerado 'como arregimentado
nos
corpos da guarnição de Lisboa, sem direito à respectiva
gratificação
de guarni<;ão :
a) 70 por cento às praças
do exército e da firmada
-com o pôsto de primeiro cabo e os equiparados;
b) GO 1)or cento aos segundos cabos, soldados,
marinheiros e os equiparados.
de invalidez
Art. 58.0 Aos inválidós com percentagem
definitiva, igualou
superior a 20 por cento, será concedida uma pensão suplementar,
variável
com o grau de
inca pacidade.
§ 1.0 A pensão suplementar
será uma percentagem
igual à percentagem
de invalidez sôbro os vencimentos
consignados
nas tabelas n.os 1 e 2 constantes
do presente
diploma,
não sendo incluídos nesta disposição os militares a qucm se refere o § único do artigo 57.0
§ 2.° Sóbre a totalidade dos vencimentos,
incluindo a
. perrentagem
de invalidez, é concedido
aos «grandes
invúlidos» um aumento de 10 por cento.
§ 3.° A melhoria é acumulável
com a pensão suplementar, não incidindo sobre esta.
Art. 59.° Os inválidos que, em virtude das leis gerais
ou decretos e leis especiais, percam a qualidade de militares mantêm uma pensão única mensal igual à soma
dos vencimentos
completos
do pôsto quo tinham, sem
direito a acosso ou a quaisquer outras regalias dêste Código.
Perdem
porém o direito a esta pensão quando, depois do submetidos
a nova junta, deixem de sor considerados inválidos.
§ único. Os inválidos por motivo de cegueira ou mutilação adquiridas
em serviço têm apenas direito aos vencimentos
do respectivo põsto, nos termos dõste Código.
Art. 60.0 Os inválidos prestarão
serviço compatível
com o sou estado físico, nas mesmas coudições em que
o pr0stam
os militares
nas situações de reserva ou reforma ordinárias,
ficando, como estes, sujeitos às sanções
de todos os regulamentos
militares.
CAPÍTULO V

Regalias
Art. 61.0 Os órfãos e filhos dos inválidos de guerra,
bem como os órfãos dos militares ou civis mortos em
-combate ou em serviço de campanha, serão admitidos e
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instruídos gratuitamente pelo Estado em todas as escolas, institutos e Universidades da República, e serão preferidos na admissão aos estabelecimentos de instrução
da Obra Tutelar dos Ex6rcitos de Terra e Mar.
Esta preferência ser-lhes há dada sôbre todos os outros
candidatos que não sejam órfãos e quando aqueles o não
sejam também, ficando isentos do pagamento de abertura
encerramento de matrícula, do propinas de exame
-e de cartas de curso, embora os exames sejam feitos
-como alunos externos.
§ único. As proforências de que trata o presente arti ..o serão estabelecidas entre os órfãos dos mortos em
c;mpanha e órfãos e filhos dos inválidos, pela seguinte
ordem: mortos em combate; mortos em campanha; grandes inválidos e inválidos, pela ordem decrescente da sua
percentagem de invalidez, sendo ainda levados em conta
entre estes, para o mesmo efeito, as preferências constantes da lei geral.
Art. 62.0 É dada preferência aos inválidos, em igual-dade de condições, para a colocação em qualquer emprõgo do Estado, na metrópole ou colónias, não podendo
estes exercer qualquer comissão, cargo 'ou lugar público
em autorização do Ministóric de que dependam.
§ úuico. As colocações devem ser requeridas pelos interessados directamente à entidade que tenha de fazer a
nomeação para o provimento do lugar.
Art. 63.0 Nos estabelecimentos fabris e agrícolas do
Estado são preferidos os inválidos que tiverem exercido
mestores que ali são utilizados, desde que tenham as ne.cessárias habilitações e capacidade física.
§ único. As nraças ou equiparados cons'derndos grandes mutilados serão, com preferência, colocados em serviços do Estado .nos quais, pela sua presença, possnm
incutir o rospoito e o amor pelos que pela Pátria M batoram, e desde que as suas mutilações os não impossibilitom do exercício das suas funções.
.
a) Oonsideram-se serviços desempenháveis por grandes mutilados os de contínuos o correios de Ministros,
contínuos, guardas ou fiéis das escolas, liceus, institutos, Universidades, museus, bibliotecas, hospitais, governos civis, câmaras e outros estabelecimentos públicos.
é
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VI

às famílias

Art. 64.0 As famílias dos cidadãos que faleçam ou tenham falecido no desempenho
do serviço de campanha
ou como tal considerado,
nos termos deste Código, e as
dos inválidos que faleçam ou tenham falecido posteriormente à prestação
do mesmo serviço, recebem, desde o
dia imediato ao do falecimento, pensão de sangue,
que
será correspondente
ao quantitativo
estabelecido no Código de Pensões.
§ único. Consideram-se
família para o efeito dêste artigo as pessoas assim consideradas
pelo Código de Pensões de Sangue.
CAPÍTULO VII
Aparelhagem

dos inválidos

de guerra

Art. 65. o Todos os inválidos de guerra que sofram de
lesões que, pelo seu grau ou natureza,
lhes exijam o
uso do aparelhos,
quer para acelerar
ou assegurar
a
cura ou reeducação
profissional,
quer para facilitar as
suas funções de relação ou condições do concorrência no
mercado do trabalho, têm direito à sua aparelhagem
conveniente omquanto fôr julgada necessária.
0
Art. 66. Os diversos aparelhos a que se refere o artigo anterior são requisitados,
ao Depósito Geral de Material Sanitário, pelos estabelecimentos
onde os interessados estiverem em tratamento
ou reeducação,
ou pelas
unidades
a que os interessados
pertençam,
nos outros
casos, procedendo-se
de modo análogo ao que é seguido
com as requisições
de artigos a fornecer pelo Depósito
Geral de Material Sanitário.
0
Árt. 67. Os aparelhos a que se refere o artigo 65.°, e
que poJem ser de prótese,
de correcção,
de fixação
ou protecção,
ou ter simplesmente
,fins estéticos, s110.
sempre que fôr necessário,
construidos
individualmente,
isto é, adaptados
às cóudíções
dos intoressados,
tendo
em atenção as circunstâncias
especiais de cada caso.
0
Art. 68. Os aparelhos de prótese são de trabalho e
socorro, do parada ou estéticos, provisórios ou definitivos.
Art. G9. o Todos os interessados
têm direito, além do
seu aparelho drfinitivo, a um aparelho do tipo dos aparelhos provisórios,
que lhes servirá de socorro durante
as reparações
do primeiro.
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Art. 70.0 Os amputados dos membros superiores cujo
cõto seja ainda utilizável para o trabalho, e que exerçam a sua profissão anterior, ou outra para que tenham
sido reeducados, recebem um braço articulado, compreendendo :
a) Um bruco de trabalho com os acessórios profissionais, gerais ou especiais correspondentes.
b) Uma mão de parada com o polegar articulado.
§ 1.0 Os amputados cujo cõto lhes não permita trabalhar recebem sõmento um braço de parada.
§ 2.0 Os amputados dos dois braços recebem os membros correspondentes,
nas condições indicadas noste
artigo e § 1.0
Art. 71.0 Os amputados dum membro inferior têm
direito:
a) A um pilão;
b) A uma perna articulada.
-§ único. Os amputados dos dois membro» inferiores
que não possam ser aparelhados têm direito a. uma
cadeira. rodada.
Art. 72.0 As aparelhagens provisórias são efectuadas
o mais cedo possível depois da mutilação 'ou lesão sofrida,
e renovadas sempre que as circunstâncias o exijam, até
a aparelhagem definitiva.
§ 1.0 A aparelhagem definitiva não se faz -em regra
antes do seis a novo meses depois do uso do aparelho
de prótese provisória, apropriado à necessária reeducação.
§ 2. o Caso tenham sobrevindo modificações nas lesões,
que exijam regularização ou reeducação, o Estado promove que os interossados entrem no Hospital Militar Ou
estabelecimento de reeducação, 'para os fins convenientes.
Art. 73.0 Os aparelhos distribuídos aos militares
ficam sujeitos ii. fiscalização das autoridades militares o
administrativas sempre que fõr julgado conveniente.
CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias
Art. 74.0 Os cidadãos julgados inválidos, nos termos
da legislação antC'rior sobre mutilados o inválidos de
guerra, e os qU0 o venham a ser por motivo de lesões
ou doenças adquiridas ou agrnvndas por efeito do serviço do qualquer campanha realizada até a publicação
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dêste Código, ou por serviços considerados
como de campanha, são reinspeccionados
por uma junta de revisão,
a fim do se verificar não só a sua aptidão física, mas
ainda so as lesões ou doenças do que sofrem têm relação com o serviço militar o, em especial, se foram adquiridas ou agravadas
por efeito elo sorvico de campanha,
ou como tal considerado,
quando essas lesões ou doonças tenham sido consideradas
do carácter provisório por
qualquer junta' anterior.
~ 1. o São considerados inválidos ao abrigo dêste Código todos aqueles que já o oram definitivamente
antes
da publicação do decreto n.? 13:375, do 30 de Março de

1927.
§ 2.0 Os inválidos

com carácter provisório a quem a
mesma junta do revisão tirou a invalidez serão mandados apresentar à junta do recurso em última instância,
sendo estes prevenidos
com dez dias do antecedência,
pM'a poderem apresentar
novos documentos,
se assim O
desejarem.
Art. 75.0 A reinspccção a quo so refere o artigo anterior é feita por ordem de antiguidade
da passagem dos
interessados
à situação do 1'<'S01"vaou reforma, quer tenham sido quer não pro sentes à junta para lhes ser arbitrada percentagem
do invalidez o quer esta lhos tenha
sido arbitreda quer não.
Arr, 76.0 Para os efeitos desta reinspccção, os precessos de junta dos inválidos cuja lesão ou doença foi considerada
do carácter provisório
são enviados pojas ropartições
ondo se acham arquivados
ao presidente dn.
junta-de
revisão.
Art. 77. o A junta de revisão a quo se refere o artigo 74. o 6 constituída por cinco oficiais módicos, do preferência oflciais superiores,
dos quais o mais gradllado ou
antigo será o presidente,
sendo três nomeados PI' o "Ministerio da Guerra,
um pelo da "Marinha e outro pelo
das Colónias,
sob proposta
da Direcção do Serviço do
Saúdo elo Exórcito e Repurticõos
do Saúde dos Ministórios da Marinha e das Oolónias.
Art. 78.0 Das resoluções dosta junta haverá recurso,
tanto por parte dos interossudos
como por parto dos
Ministros
da Guerra, Mariuhu e Colónias, para a junta
de recurso a que se refere o nrtigo 4G.o dõste Código,
dentro do prazo do quinze dias :t contar da data em que
os intorossados
tiveram conhecimento
oficial das respectivas decisões.

1.· Série

ORDEM DO EXltRCITO N.o 3

141

Art. 79.0 A junta de revisão terá uma secretaria, destinada à recepção,
guarda e organização
dos processos
e à escrituração
e expedição de correspondência,
com o
seguinte pessoal:
a) Um oficial do quadro auxiliar do serviço de saúde;
b) Um amanuense proveniente
das tropas do saúde.
Art. 80.) Todo o pessoal da junta e da secretaria, emquanto fizer serviço na junta de revisão, sorá dispensado do qualquer outro serviço.
Art. 81.0 A secretaria
da junta de revisão acumula
todo o s rviço da mesma junta com o corrospondonte
da
junta superior de recurso.
Art. 8:3.0 A j unta de revisão reúne em sessão plena
pelo menos quatro vezes por semana, em dias proviamente fi: ados, e funciona no Hospital Militar Principal,
sendo-lhe aplicável o disposto nos §§ 1.0 (1 2. o do artigo 47.°
§ único. O exp<,dicnte e quaisquer
outra' despesas
eventuais
silo adiantados
pelo con r-lho administrativo
do Hospital
:\1ilitar Principal,
que será oportunamente
reembolsado pelo conselho administrativo
da Secretaria
da Guerra.
Art. 83.0 Recebidos os processos são coordenados na
secrctaríu da junta e apresentados
por ordem de entrada
ao prosideute,
que determinará
o número dos que devem
ser presentes :1 cada sessão pam. julgamento.
Art. 84. o O~ relatórios
elaborados
pela junta são,
quanto possível
concisos,
sem pl't'j uízo da nocessária
clareza e precisão, o sempre completos, adoptando-se
de
preferência
uma fórmula uniforme, escolhida pela junta,
que deve revestir a forma dos articulados,
onde se consignem
todos os esclarecimentos
.indispensávois,
tais
como: quando e onde o interessado
prestou serv iço de
campanha;
data cm que oficialmente foram constutudas
as lesões ou doenças;
quais as lesões ou doonças que
apresenta
actualmcnto
e qual a sua evolução natural ou
provável, bem como se todas ou só algumas foram adquíridas 01I agruvndas
ClU
serviço do cam panha ; 11< tureza
do serviço <h cam panha (ou serviço c~trallho ti ela) em
que foram adquiridas
ou agruvarlas ; quais as doenças
ou lesões de que foi tratado em campanha C' suas conseqüências;
quais as juntas a que foi presente em campanha o posteriormente,
e qual o resultado das mesmas
juntas;
a, finalmente, tudo o mais que fõr conveniente.
Art. 85.0 Quando os processos
não contenham os documentos necessúrios para habilitar a junta a emitir uma,
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opinião concreta e fundamentada, o presidente solicitá-los
há directamente às autoridades competentes.
Art. 86.0 Todos os processos, desde a sua entrada até
a sua conclusão e expedição para as estações superiores,
são conservados na secretaria da junta, de onde só podem ser retirados, mediante recibo, pelos vogais da junta,
com autorização do presidente.
Art. 87.0 O presidente da junta solicitará directamente
aos respectivos comandos que os interessados sejam
mandados apresentar à junta, devendo efectuar essa apresentação
dentro do prazo de oito dias a contar da data
em que receberam a ordem, se residirem no continente
da República; de trinta dias, se residirem nas ilhas adjacentes, e cento o vinte dias, se residirem nas colónias ou
no estrangei,ro.
§ único. As sessões da junta pode assistir, sem voto,
quando solicitado pelo respectivo presidente ou podido a
êstc por algum dos vogais, um dos membros da junta.
hospitalar de inspecção a qUflo inspeccionado tenha sido
submetido, a ,fim de prestar esclarecimentos.
Art. 88.0 A medida que se forem apresentando os inválidos, são os rospoctivos processos, depois de relatados, apresentados pelo preaidento em sessão plena, procedendo a junta à reinspecção dos mesmos.
Art. 89.0 Os iuválid os que não cumpram a ordem ou
intimação recebidas para se apresentarem à junta dentro dos prazos fixados no artigo 87.°, e que não justifiqucm essa falta, perdem todos os vencimentos e as regalia" a que têm direito nos termos dês te Oódigo, a contar
do dia em que receberam ordem ou intimação, sem prejuízo de quaisquer outras penalidades que lhes sejam
aplicáveis, segundo a Icgialação vigente.
.
§ 1.0 Para a devida execução do disposto neste artigo,
comunicam os comandos ao presidente da junta a data
em que os inválidos de guerra receberam ordem ou' intimação para se apresentar, comunicação que é individual
e nrquivada no respectivo processo da junta.
§ 2.° Decorridos os prazos fixados no artigo 87.°, comunicará o presidente da junta às autoridades compotentos a não apresentação dos interessados, pam os efeitos
cor:signados neste artigo.
§ 3.0 Os inválidos de guerra que à data deste decroto se encontrem, com a devida autorização, residindo
nas colónias farão a sua apresentação à junta dentro do
prazo marcado no artigo 87.0, para o que lhes será abo-
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nada uma passagem por conta do Estado pelos governos
coloniais. Quando desejarem regressar à colónia onde se
encontravam, ser-lhes há igualmente abonada a passagem pelo Ministério das Colónias, quando regressem no
prazo máximo de sessenta dias a partir da sua apresentação à junta, pagando-a porém à sua custa quando prefiram embarcar para colónia diferente.
Art. 90.° Quando os inválidos de guerra não se encontrem no seu domicílio oficial, e por isso não possam receber a ordem de apresentação, são avisados, nos termos
da legislação vigente, por editais afixados nas sedes dos
concelhos e locais da mesma residência, para que se apresentem nos prazos indicados no artigo 87.°, sendo-lhes
aplicável o disposto no artigo 89.° se não efectuarem a
sua apresentação, devendo ser enviada ao presidente. da
junkl uma cópia dos mesmos editais.
Art. 91.0 Os inválidos de guerra que não possam efectuar a sua apresentação à junta para os efeitos do disposto no artigo 74.° por motivo de fôrça maior, estranho
a doença, deverão realizar a sua apresentação
logo que
cesse õsse motivo, o justificar a falta, por meio de documento passado pela autoridade competente.
Art. 02.0 Os inválidos de guerra que não possam efectuar a sua apresentação à junta por motivo de doença
têm de justificar essa falta por meio de atestados médicos, passados pelos respectivos clínicos assistentes, nos
quais se indique o número de dias necessário para o
tratamento da mesma doença e qual o prazo de que necessitam para poder apresentar-se à junta.
§ 1.0 Quando os inválidos de guerra sofram do doença
que, pela sua natureza o gravidado, os iniba definitivamente de sair do seu domicílio, devem os atestados a
quo se refere õste artigo mencionar êSSR facto.
§ 2.0 Os atestados médicos são enviados ao presidento
{la junta.
Art. 93.0 Recebidos os atestados a que se refere o artigo anterior, solicita o presidente da junta directamente
às autoridades militares competentes, que os doentes
sejam mandados inspeccionar pelo oficial médico da unidade ou cstabolecimonto militar mais próximo, se residirem fora de Lisboa ou nas suas proximidades, o mandará um dos vogais procedor à inspecção dos interessados
no seu domicílio, se residirem em Lisboa ou seus arredores.
Art. 94.0 Os oficiais médicos e encarregados da inspecção a que se refere o artigo anterior obsorvam cui-
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dadosamente
os doentes e redigem um relatório minucioso acêrca do estado físico dos interessados,
em que
informem
se elos necessitam continuar o tratamento
no
seu domicilio e por quanto tempo; se podem ser transportados
para o hospital mais próximo sem risco de vida, ou se, pela natureza e gravidade das doenças de que
sofrem, estão absoluta
e definitivamente
incapazes
de
sair do seu domicílio. Estes relatórios
são enviados pela
autoridade
militar competente
uo presidente
da junta.
§ 1.0 Quando os inválidos do guerra não possam sair
do seu domicílio, por sofrerem de lesões ou doenças que
disso os inibam definitivamente,
são mandados inspeccionar no mesmo domicílio, caso residam em Lisboa. ou
seus arredores,
por um dos vogais da junta, que, elaborando o seu rola tório, o apresentará
à mesma. junta.
§ 2.0 Quando os inválidos de guerra a quem se refere
o parágrafo
anterior residam fora da • área do Governo
Militar de Lisboa ou das suas proximidades,
serão inspeccionados
pelo inspector
de saúde da região militar
onde residam, quo elaborará
um relatório circunstanciado,
que remeterá ao presidente
da junta.
Art. 95.0 Recebidos
os relatórios
e cópias dos boletins clínicos e depois de juntos aos respectivos
processos, são inspeccionados
os intoressado s pela junta, que,
quando tenha de pronunciar-se
acêrca do inválidos cujo
estado lhos não permita que se apresentem,
dolibornrá o
que julgar justo e conveniente,
se entender dispensávol
a inspecção directa, baseada nos relatórios
dos oficiais
módicos relatores
do processo.
Art. 96.0 Completos os processos de revisão, são enviados às respectivas
Direcções ou Repartições de Saúdedos Ministérios da Guerra, Marinha o Colónias, quo informam o que se lhes oferecer e os enviam às estações competentes para. serem submetidos a despacho.
Art. 97.0 A junta a quo se refere o artigo 77.0 julga
segundo os termos prescritos
no artigo 25.0, seus números o respectivas
alíneas ...
Art. 98.0 Os julgados
prontos para todo o serviço
têm os seguintes destinos:
1.0 São reintegrados
no serviço e aumentados ao efoctívo das respectivas
armas, serviços, cargos ou emprogos todos os flue, na data cm qllO passaram
à situação
de reserva ou do reforma, oram oficiais dos quadros por- ,
manentos
e equiparados,
e bom assim os sargentos dos
quadros permanentes
e equiparados.
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2. o São licenciados:
todos os que na data em que passaram à situação de reserva ou reforma não tinham graduação superior a primeiro cabo.
a) Aos oficiais e sargentos milicianos que, nos termos
da legislação
vigente,
tinham direito a continuar
na
efectividade do serviço,
mantido êsse direito; todos os
demais são licenciados.
§ único. As praças a quem se refere o n, o 2.0 dêste
artigo que tenham sido pron ovidas a pôsto superior ao
que tinham no activo mantêm
êsse posto, sendo-lhes
concedida a reforma ordinária nos termos da legislação
vig rito, com o vencimento
a õle correspondente,
caso
tenham o tempo de serviço necessário.
Art. 99.0 Os níilitarcs a quem se refere o n.? 1.0 e
alínea a) do n.? 2.° do artigo anterior
continuam
na
efectividade do serviço nas seguintes condições:
a) Silo obrigados a satisfázer a todas as condições de promoçao, exc pto a d permanência nos diversos postos, 0, depois do as obterem, são promovidos aos postos que teriam
se não tivessem passado à situacão do reserva ou reforma;
b) OCUpDDl nas respectivas
escalas os lugares que
lhes competiriam
se nunca tivessem deixado o serviço
activo, como suprenumerúrios
pcrmanentos ;
c) Quando, ao abrigo da anterior legislução sôbre mutilados e inválidos de guerra ou ao abrigo do lois especiais, tenham sido promovidos
a põsto superior ao quo
lhos pertencia nas escalas das suas armas ou serviços,
mantêm
OSRO
pôsto até que por escala 111('s pertença,
sendo obrigados
a satisfazer
a todas as condições de
promo<;~ o o provas especiais fi êle inerentes, continuando
porém como supranumcr.irios
perrnnncntos j
d) So jú tiverem atingido o limito do idade, só são
proJl1oYitlus até os postos n, que teriam sido promovidos
até 'S80 limito se não tivessem passado
ii, situação
do
ror erva ou reform .
~ rr. 100.° Os julg-ados incapazes
do serviço activo
ou incapazes
do todo o se viço por motivo 0.0 lesões
ou doenças S0111 relação com o serviço militar têm os
seguintes destinos:
'
a) São colocados
na situacão de reserva ou reforma.
ordinária. com os co .rcspondçntos vencimentos, os oficicis ;
,b) São colocadas na situação de reforma
ordinária,
com os vencimentos
correspondentes,
as praças do pró
quo contem o tempo de serviço quo lhos dê direito a
essa refornia;
é
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c) Têm baixa de serviço as restantes praças.
§ único. A doutrina das alíneas a) e b) dõste artigo
s6 é aplicável
aos milicianos
que, pelo seu tempo do
serviço efectivo, tenham direito à reforma nos termos da
legislação
vigente, tendo baixa de serviço em todos os
demais casos.
Art. 101.° Os julgados
incapazes
do serviço activo
ou incapazes
do todo o serviço por motivo de lesões
ou doenças devidas ao serviço na metrópolo
ou colónias, não do campanha,
ou como tal considerado,
têm
direito aos vencimentos
de reserva ou reforma extraordinários,
nos termos da legislação vigente, correspondentes ao sou pÔSlO actual.
incapazes
do serviço activo
Art. 102.0 Os julgados
ou incapazes
de todo o serviço por motivo do lesões
ou doenças adquiridas
ou agravadas
em serviço do campanha,
ou como tal considerado,
são colocados nas situações do reS01"\':1 ou reforma, nos termos do presente
Código.
Art. 103.° A todos os cidadãos que já requereram
a
sua apresentação
à junta hospitalar
de inspecção
ao
abrigo da legislação
anterior
a êsto Código, alegando
lesões ou doenças adquiridas
ou agravadas
em serviço
de campanha,
o ainda não foram presentes
à mesma
junta, são concedidas todas as regalias dos inválidos, se
forem julgados incapazes do serviço activo ou de todo
o serviço por motivo de lesões ou doenças adquiridas ou
agravadas
em serviço de campanha,
nos termos dêste
Código.
Art. 104.° Todos os cidadãos que pretenderem
ser
abrangidos
pelas disposições das leis que dizem respeito
a inválidos o que n110foram mandados apresentar
ii junta
por terem sido indeforidas as suas pretensões,
em vista
da falta de documentos
comprovativos
de que as suas
losõos ou doenças foram adquiridas
ou agravadas
em
serviço de campanha,
e ainda os que aleguem lesões ou
doenças
adquiridas
ou agravadas
em serviço de campanhas efectuadas
ató a publicação dêsto Código e que
ainda não tenham requerido a sua apresentação
à junta
hospitalar
de inspecção,
são mandados
apresentar
às
juntas
hospitalares
ele inspecção
a que se referem os
n.os 1.0 e 2.° do artigo 23.°, se o requererem
até cento e
oitenta dias depois da data da publicação dêste Oódigo,
tendo direito 11 todas as regalias
a que se refere êste
diploma se forem considorndos
incapazes
do serviço
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activo ou de todo o serviço por lesões ou doenças adquiridas ou agravadas por efeito do serviço de campanha.
Art. 105.° As pretensões a que se referem os artigos 103.° e 104.° são instruídas com todos os documentos mencionados nas alíneas do artigo 16.0 dõste Código,
e seguem os mesmos trâmites indicados no artigo 17.0
Art. 106.° No caso de alguma das juntas a que se
refere êste Código verificar que qualquer cidadão emprega ou empregou meios frauduleatos ou falsas declarações com o fim de ser considerado inválido, perderá
todas as regalias que lhe tenham sido concedidas e será.
demitido de todos os empregos públicos, se os tiver,
independE'ntemente das outras sanções penais que lhe
forem aplicáveis pelos códigos e leis cm vigor.
Art. 107.0 Todos os direitos o deveres dos inválidos
ficam regulados única e exclueivaruente por êste Código.
§ único. As «Disposições transitórias»
dizem apenas
respeito aos incapacitados por efeito de lesões ou doenças
adquiridas ou agruvudas em .s~rvi)o de campanha, ou
como tal considerado, prestado anteriormente à publicação deste Código.
.
Art. 108.0 Fica revogada toda a anterior legislação cm
contrário.
Paços do Governo da República, 1 de Fevereiro do
1929. - O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento.

DIstintivo a que se refere o § ÚJ!CO do artigo 20. o do Código de Inválidos

verde

O1WEl\I DO EXERCITO N.- 3

148

ÍIlb('.Ia~

t qUt

sr, refart

1." St\ria

.

li

g 1.' dn ar1íg~ 56. ~ da presente Código
N.· 1
Oficiais
• \ 2 O~OO
250~OO

General com cinco anos
General
•.••
Coronol. • . . . •
'I'en eu te-coronel.
Major •.
Capitão.
•
'I'enente
•
Alferes .•
Aspirante

180100
155.g()0
140100
125100
115100
105'00
(kJOO

N.· 2
Sargentos
Sargento ajudante.
Primeiro sargento.
Segundo sargento.

Paços do Govêrno da República, 1 de Fevereiro de
1929. - O .Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais

Sarmento.
Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

28 DE FEVEREIRO DE 1929
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Publica-se ao exército

1. ° -

o segu'nte:

Deereus

linisMrio da Guerra - Repartição do Gabinete
Deoreto n.o15:705

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Ropartições :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Que o corpo dos artigos 17.0 e 26.0 do decreto n.? 14:589, de 18 de Novembro do 1927, passem a
ter a seguinte redacção:
Artigo 17.° Os subscritores residentes no continente e ilhas adjacentes e que estão compreendidos
nas alíneas b) e c) do § 1.0 do artigo 15.0 quo tiverem em débito as cotas de seis meses o os que
residirem em qualquer das províncias ultramarinas
ou no estrangeiro e tiverem em débito as cotas de
dõze meses, perderão os seus direitos, revertendo
para o cofre as cotas pagas, se durante o mês imediato, indopendentemente de aviso da direcção, não
satisfizerem todas ou parte das cotas em débito,
acrescidas do juro de 5 por cento ao mês.
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Artigo 26.0 Das resoluções da direcção do Montepio dos Sargentos de Terra e Mar haverá recurso
para o Ministro da Guerra, que resolverá em última instância.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com Iõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir,
publicar o correr. Dado nos Paços do Governo da Re- .
pública, em 12 de Julho de 1928.-AN'fÓNIO OSCAR DE
FRAGOSO OARMONA-José
Vicente de Freitas-José
da
Sil'w Monteiro - António de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto de Aforais Sarmento - Anibal de lIJesquita Guimarães-António
Afaria de Bettencourt Rodrigues-José
Dias de Aral!jo Con'eia-José
Bacelar Bebiano-Duarte
Pacheco -_ Joaquim Mende« do Amaral.

Ministério das Finanças -

Direcção Geral das Alfandegas - ta Repartição

Decreto n.s 15:728

O velho a salutar principio legal que proibia a concessão do isenção de diroitos de entrada às mercadorias
que dõles são passiveis tem sido a tal ponto desatendido que raros são hoje os serviços do Estado que se
não encontram autorizados, por disposições especiais, à
livre importação dos artigos de que carecem.
Um tal estado de cousas corresponde, por um lado, a
um benefício cujo alcance não pode ser previamente calculado, e representa, por outro, uma forma indirecta de
aumentar as dotações orçamentais, sem respeito pela indispensável clareza e regularidade na arrumação das
contas públicas.
O mal agrava-se, e mnito, porque, com prejuízo do
Tesouro e da indústria nacional, as isenções de diroitos
foram-se estendendo sob di" rsos fundamentos 11 variados organismos e institutções, umas de carácter público,
outras do carácter meramente particular.
Se algumas, poucas, das concessões são de tal modo
justificadas que a sua derrogação seria agora inconveníente, certo 6 que acêrca de muitas não há razão suficiente para serem mantidas, convindo regressar quanto
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a sua generaliza-

ção,

Aconselham-no
os superiores interêssea do Tesouro, a
protecção que é devida à. indústria e ao comércio nacionais, que nem sempre ficaram cuidadosamente
salvaguardados
nos diplomas que tais isenções concederam,
e ainda a impreterível necessidade
de se ficar sabendo,
ao certo, cm quanto importam os serviços públicos que
devem ter no Orçamento do Estado as dotações que forem julgadas suficientes.
É por outro lado grande - e não se considera êste o
menor benefício resultante
da medidaa simplificação
que vai ter o serviço burocrático
do reconhecimento
das
isenções nos casos particulares,
serviço qne absorvia até
agora o trabalho de não poucos fuucionários.
Nestes termos:
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
D.O 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta. dos Ministros de. todas as Repartições:
H'i por bem decretar, para valer como loi, o seguinte:
Artigo 1.0 Ficam especiflcadamento revogadas,
a partir
da publicação dêst decreto com força de lei, as isenções
àe direitos de importação
concedidas pelos diplomas seguintes:
Lei de 12 de Junho de 1901 e n." 10.° do ardas pautas:
Material
tigo 62.0 dos preliminares
adquirido para museus, bibliotecas,
escolas, institutos e mais serviços de ensino, caridade e beneficência, quo pertençam
ou possam vir a pertencer
ao
Estado,
bem como as heranças ou logados e donativos aos mesmos ou a quaisquer outras instítmções
de beneficrucia ;
Lei do 5 de Junho d 1903: Material para a Assistõnclu Nacional MS Tuberculoso
;
Lei de 19 de Janeiro de lD07: Material para as
linhas de tracção
léctrica d Câmara Municipal de
Coimbra;
Lei de 30 de Julho de 1908: Material de guerra
para a armada. e exército;
Lei n.? 4D, de 15 de Julho de 1913: Aparelhos de telegrafia
s m fios destinados
a embarcações portuguesas;
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Lei n." 149, de 1 de Maio de 1914: Cera animal;
Material para as estações de socorro da Comissão
Central de Socorros a Náufragos -Regulamento
aprovado pelo decreto n. ° 1:029, de 6 de Novembro
de 1914, e n.? 9.° do artigo 62.° dos preliminares
das pautas;
Decreto n.? 928, de 19 de Setembro de 1914: Solípedes para o exército;
Decretos n.? 1:121, de 2 de Dezembro de 1914,
e n." 1:652, de 15 de Junho de 1915: Material para
hotéis;
Decreto n.? 4:745, de 20 de Agosto de 1918: MaC'J.uini!\mos
e material para a transformação industrial.
da cortiça;
Decreto n.? 7:933, de 16 de Dezembro de 1921:
Material de lavoura mecânica e fabrico de adubos;
Lei n.? 1:290, de 15 de Julho de 1922: Material
para institutos de utilidade pública de investigação
ou propaganda scientífica ;
Lei n.? 1:380, de 2G de Setembro de 1922: Material para a Exploração do Porto de Lisboa;
Lei n." 1:462, de 13 de Agosto de 1923: 'I'ornando extensiva a lei n.? 1:290 a ínstitutções de
desporto;
Lei n.? 1:471, de 6 de Agosto de 1923: Material'
e instrumentos cirúrgicos e material radiológico para
o Hospital Radiológico de Ponta Delgada;
Decreto n." 9:802, de 16 de Junho de 1924: Material para a Cruz Vermelha Portuguesa;
Lei n." 1:789, de 29 de Junho de 1925: Material
para a distribulção de energia eléctrica e de águas
das câmaras municipais;
Decretos n." 12:016, de 30 de Julho, e n.? 12:643,
de 12 de Novembro de 1926: Máquinas e cartõespara a Direcção Geral de Estatística;
Decretos n.? 12:178, de 23 de Agosto de 1926, e
n. ° 12:663, de 16 de Novembro de 1926: Material
geodésico dos serviços do Estado;
Decretos n. ° 12:270, de 3 de Setembro de 1926,
e n.? 15:124, de 7 de Março de 1928: Material para
o serviço de faróis;
Decreto n.? 12:477, de 12 de Outubro de 1926:
Material para a Direcção Geral de Saúde;
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Decreto n. ° 12:483, de 12 de Outubro de 1926:
Material eléctrico para a Casa da Nazaré;
Decreto n. ° 12:501, de 12 de Outubro de 1926:
Material de limpeza para as câmaras municipais e
material de incêndios e de socorro para estas e para
bombeiros voluntários;
Decretos n.? 12:512, de 14 de Outubro do 1926,
e n.? 13:134, de 28 de Janeiro de 1927: Material
para os Caminhos de Ferro do Estado;
Decretos n.? 12:559, de 9 de Outubro de 1926, e
n.? 14:772, de 22 de Dezembro de 1927: Material
para instalações hidro-eléctricas;
Decreto n." 12:651:$,de 15 de Novembro de 1926:
Material para a Administração Geral dos Correios
e Telégrafos;
Decreto n.? 12:885, de 15 de Dezembro de 1926:
Material para o serviço das alfândegas do continente
da República e das ilhas adjacentes;
Decreto n." 13:564, de 6 de Maio de 1927,
artigos 13G.0, § único, e 137.0, § único: Películas virgens destinadas a ser impressionadas no
Pais e películas destinadas a rnatinées pedagógicas;
Decreto n." 14:718, de 8 de Dezembro de 1927:
Material para a construção de portos a cargo das
juntas autónomas;
Decreto n.? 15:148, de 23 de Fevereiro de 1928:
Material para o laboratório da região dos vinhos
verdes.
Art. 2.0 Ficam unicamente subsistindo as isenções respeitantes às mercadorias abaixo mencionadas e constantes dos diplomas seguintes:
a) Lei de 15 de Julho de 1912: Material de dragagem da barra do Guadiana;
Decreto n. ° 10:244, de 3 de Novembro de 1924:
Material para a construção e reparo de estradas;
Decreto n.? 12:584, de 1 de Novembro de 1926:
Batata, fava e aveia;
Decreto n.? 13:441, de 8 de Abril de 1927: Material para a secagem e preparo de bacalhau;
Decretos n.
13:784 e 13:785, de 13 de Junho
de 1927: Material para os hospitais de Vila Nova
de Cerveira e Estarreja, até completa instalação;
O

'
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Decreto n." 14:643, de 3 de Dezembro de 1927:
Mobiliário e mais artigos, nos termos do artigo 24:.°,
§ único.
b) Mercadorias declaradas livres na pauta de importação;
Mercadorias e objectos isentos nos termos das
instruções preliminares da pauta, se 11 isenção não
fica expressamente revogada pelo presente decreto;
Mercadorias cuja importação livre de direitos tenha sido consignada em contratos firmados com o
Estado.
c) Material fixo ou circulante dos caminhos de
ferro, nos termos do decreto n, o 13:829, de 17 de
Junho do 1927 ;
Fibra de madeira destinada. a acondicionamento
de frutas no arquipélago dos Açôres, nos termos do
decreto n.? 14:736, de 16 de Dezembro de 1927.

-

Art. 3.0 A abolição das isenções consignadas no artigo 1.0 não é aplicável às mercadorias encomendadas noestrangeiro, em data anterior à da publicação do presento
decreto, pelas entidades que beneficiavam da isenção.
§ 1.0 iAs encomendas a que êste artigo se refere, de
mercadorias que ainda não tenham chegado ao País, têm
de ser justificadas no prazo do oito dias, a contar da publicaêão dês te ,decreto, perante a Direcção Geral das Alfândegas no continente da República, e no mesmo prazo,
a partir da data da chegada do Diário do Gorêmo às
ilhas adjacentes, nas respectivas alfândegas insulares.
§ 2.0 As alfândegas insulares enviarão à Direcção
Geral das Alfândegas, devidamente informados, os documentos que lhes forem entregues nos termos do paragrafo antecedente, para resolução superior,
Art. 4.0 As isenções de direitos de importação não revogadas por êsto decreto, com excepção das compreendidas na alínea b) do artigo 2.°, só sorão concedidas de
ora em diante nas condições seguintes:
a) Quando se trate de mercadorias que não sejam
produzidas pela indústria nacional;
b) Quando, tratando-so de mercadorias que 11 indústria
nacíouál produza, o seu preço soja superior ao valor de
análoga mercadoria estrangeira despachada para consumo, acrescido êsse valor de 10 por cento.
Art. 5.0 Continua em vigor o abatimento de 90 por
cento nos direitos de material para a lavra de minas de
r
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earvão, nos tecIDOS do decreto n.? 11:852, de 3 de Julho
de 1926.
Art. 6.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a qnem
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.
O. Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr, Dado nos Paços do Govêrno da
Repóblica, em 16 de Julho de 1928. - A TÓNI() ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA - Josi Vicente de Freitas - JOBI
da Süva Monteiro - António de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto de MoraÚl Sarmento - Aníbal de J[esquita Gui,.
7JI(lrt2es-António JI,[ariade Bettencourt Rodrigues-Josl
Dla8 de Armljo Oorreia-José Bacelar Bebiona=Duarte
Pacheco - Joaquim ~Vende8do .Amm'al.

li1Iislhio das Colónias- Direcção Geral Jlililar
Decreto n.· 16:201

Considerando que algumas vezes as emprõsas marítimas ,de navegaçãç adiam a. data da partida dos seus
vapores de carreiras para a Africa Ocidental e Oriental
bem como para os portos do Oriente; o
Considerando que nestas circunstâncias ficam 08 mi.
litares do exército e da armada que se acham já apresentados no Ministério das Colónias, para. seguirem ao
seu destino, prejudicados, em face da doutrina do ar.
tigo 98.° do decreto n." 12:209, quanto '& veneímentos; mas
Tendo em ato~ão que os mesmos militares, por efeíte
dêsses vários adiamentos de partidas de vapores, não
podem já regressar aos Ministérios da Marinha e da
Guerra, de ondo vieram; o
Usando da f.c.u.ldade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:7l!O, do 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
0.° 15:331, 00 9 de Abril de 1928, aob proposta dos
Ministros de todas as Ropartições :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo V' As disposi.ções do artigo 98.° do decrete
n. o 12:209, de 27 de Agosto de 1926, do lo aplicáveis aos militares do exército e da armada que, tendo
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realizado a sua apresentação no Ministério das Colónias,
tenham que ficar demorados por ter sido adiada a partida do navio que os devia transportar.
Art. 2.0 Aos militares nas condições do artigo anterior
serão abonados os voncimentos a que tiverem direito
por conta da colónia em que forem servir.
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 Iõrça
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 30 de Novombro de 192t;. - ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA-José
Vicente de FreitasMário de Ft,queiredo-António
de Oliceira SalazarJúlio Ernesto de Morais Sarmento -Aníbal
de Mesquita
Guimar{1es- Eduardo Aguiar Bragança - José Bacelar
Bebiano - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de Castro
Pinto Bravo.
Ministério do Interior-Comando
Deoreto

Geral. da Guarda Nacional Republicana

n.·

16:247

Considerando que a guarda nacional republicana tem
passado por várias reorganizações que têm alterado os
seus efectivos, impondo-se a remodelação dos estatutos
do seu Montepio, aprovados pelo decreto n. o 9:119, de
11 de Setembro de 1923;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fórça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Presídente do Ministério e Ministro do Interior:
Hei por bem decretar o soguinto i
Artigo 1.0 Silo aprovados os estatutos para o Montepio da Guarda Nacional Republicana, que a seguir vão
publicados.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Presidente do Ministério e Ministro do Interior
assim o tenha entendido e faça executar. Paços do Govêrno da República, 18 de Dezembro de 1928.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - José Vicente de
Freitas.
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Estatutos do Montepio da Guar~a Nacional Republicana
CAPÍTULO I

Organização e fins do Montepio
Artigo 1.0 O Montopio da Guarda Nacional Republicana é, para todos os efeitos, considerado como instituíção oficial, e funcionará sob a superintendência do comando geral, regendo-se pelos presentes estatutos.
Art. 2.° Os fins do Montepio são: dar pensões a parentes dos subscritores em certos graus, a estranhos em
casos especiais, conceder dotes a pensionistas solteiras,
quando casem.
CAPÍTULO II

Dos subscritores
Art. 3.° São obrigados a inscrever-se como subscritores do Montepio, para adquirirem direito a legar as pensões constantes da tabela n.? f> ou 6, todas as praças em
serviço activo, com excepção dos sargentos e equiparados, e que façam parte dos quadros orgânicos da guarda
nacional republicana.
Art. 4.° É facultativa a inscrição como subscritores a
todos os oficiais e equiparados que pertençam aos quadros orgânicos da guarda nacional republicana e que no
exército pertençam aos seus quadros activos.
Art. 5.° Os subscritores dividem-se em três classes,
conforme a sua categoria, a saber:
1. a Classe - oficiais.
2. a Classe - aspirantes a oficial, sargentos e equiparados.
3.11 Classe - cabos, soldados e equiparados.
Art. 6.° Os subscritores de uma categoria, quando promovidos a uma categoria imediata, transitarão para a
classe respectiva no mês em que tiver lugar a promoção.
§ único. Os subscritores que passarem de classe pagarão a diferença de jóia e a cota correspondente à nova
classe a partir do môs em que tiver lugar a promoção
e em relacão à idade que tiverem nessa data.
Art. 7.° Os subscritores tom os seguintes deveres:
1.0 Pagar a jóia. e cotas constantes das tabelas n.08 1,
2, 3 ou 4, conforme as condições de inscrição ;
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2. ° Pagar mais de 50 por cento das cotas quando residam nas colónias voluntàriamonte ;
3. ° Pagar, a partir do terceiro mês, de jóia e cotas
em dívida a multa correspondente a 10 por cento;
4. ° Desempenhar durante um ano o cargo de membro
da direcção, quando para tal fór nomoado ;
.5.0 Adquirir um exemplar dos estatutos e respectivo
diploma.
.
Art. 8.° Competem aos subscritores os seguintes direitos:
1.° Transmitir por sua morte as pensões pagas em
duodécimos
constantes das tabelas n." 5 ou 6 e na conformidade dos artigos 15.°, 16.°, 17.°, 18.° e 20.°;
2. ° Designar por dis posição especial em testamento
ou escritura pública, na falta de pessoas indicadas nos
artigos 15.°, 16.° e 17.°, as que hão-de usufruir a pensão segundo o artigo 19.°;
3. ° Levantar
as cotas com que tiver contribuído
quando impossibilitado física ou mentalmente de adquirir meios de subsistência pelo seu trabalho, comprovando-se com documentos legais não possa continuar a contribuir para o Montepio e não tenha qualquer das pessoas constantes dos artigos 13.°, 16.°,17.° O 18.° que
satisfaça êsse encargo;
4. ° Levantar as cotas com que tiver contribuído se,
contando mais de sessenta anos de idade, justificar legalmente perante a direcção não ter quaisquer herdeiros a
que se referem os artigos 15.°, 16.°, 17.° e 18.°;
5. ° Examinar os livros e contas do Montopio, para o
que estarão patentes por espaço do trinta dias, depois
de encerradas as contas anuais, o que será publicado em
ordem do comando geral;
6.~ Reassumir os direitos conforme o artigo 10.°;
7.° Reclamar de qualquer deliberação da direcção do
Montepío, com recurso para o comandante geral;
8. ° Retrotrail' os seus direitos nos termos dos artigos 50.° o 51.°
§ único. As praças que porventura de futuro venham
a ser compelidas a. servir na guarda nacional republicana podem no acto de passar ao exército, não desejando continuar a ser subscritoras, levantar a jóia eco.
tas com que tiverem contribuído.
Art. 9.° São eliminados do Montepio, perdendo todos
08 direitos:
1.° Os subscrítoros, com excepção daqueles a quem o
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pagamento das cotas feito por descontos nas relações
de vencimentos nas unidades da guarda, que se recusarem ao pagamento de multas e chegarem a dever as cotas de sois meses ou uma importância
igual em jóia e
cotas, salvo estando em campr nha, tendo emigrado, emquanto permanecerem nessa condição, e os interditos
emquanto não estiverem lcgalmonto represontadoa;
2.° Os subscritores que judicialmente foram condenados por qualquer crime contra o Montopio,
Art. 10.° Os subscritores incursos no n. ° LOdo artigo anterior reassumem os direitos perdidos se assim o
requererem à direcção, no prazo de doze meses, pa·
gando a jóia, cotas, multa em débito, por uma só vez o
no prazo de tr~s meses, depois de deferida a pretensão,
e a indemnização de 20 por cento do seu débito.
ó

CAPÍTULO III

Dos pensionistas,

pensões e dotes

Art. 11.° Os h rdoiros <los subscritores que falecerem
e se tiverem inscrito há mais de cinco anos, e no gêzo
dos seus direitos, u ufruem as pensões anuais fixadas
nas tabelas n.OS 5 ou 6, segundo as condições do iascrição.

§ 1.0 Os graus do pensão vencem-se por períodos de
doze meses completos, a contar do GO. o mês de admissão.
§ 2.° Quando os subscritores faleci ~OB não tiverem
cinco anos de subscritor, os herdeiros ficam com o di1fito
de receber por uma só vez a importância das coros com
que êlo tiver contribuído.
Art, 1:3.° As pensões ficam sujeitas ao pagamento das
dividas do subscritor a ..Iontepio e caixa económica.
que provierem de cota " multas, empréstimos e juro,
sendo o pagamento feito por descontos nas pensões
mensais, quo não dev rão exceder um tõrço da pensão.
Art. 13.° Quando o fundo di ponív \1 U' o chegar nalgum ano para pagar as pensões por int iro, serão completadas pelo fundo de re ervu.
Art. 14.° Os pensionistas (lue receberem a pensão
ficam obrigados a apresentar todos os sosiestres certidão do vida, e do seu estado os quo por mudança dele
perdem direito à pensão.
Art. 15.° Por morte do subscritor, a pensão que o
mesmo tiver direito a deixar pertencerá aos herdeiros
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hábeis, salvo o disposto no artigo 16.0 e nos termos seguintes:
1. o Se o subscritor falecer no estado de casado, deixando viúva ainda mesmo em regime de separação absoluta de bens, e filhos hábeis para herdar a pensão, será
esta dividida em duas partes iguais, pertencendo uma à
viúva e a outra aos filhos;
2. o Se o subscritor falecer no estado de casado, não
, deixando filhos hábeis para herdar pensão, haverá' a
viúva a pensão por inteiro, ainda que o subscritor haja
casado em regime de separaç-ão absoluta de bens;
3.0 Se o subscritor falecer no estado de viúvo e tiver
filhos hábeis para receberem a pensão, pertencerá esta
na totalidade aos filhos;
4.0 Se o subscritor falecer no estado de solteiro, deixando filhos reconhecidos ou perfilhados, será para êles
a pensão, observando-se o disposto na segunda parte da
alínea o) do § 2.0 do n." 5.0;
5.0 Se o subscritor falecer no estado de casado, estando em regime de separação de pessoas e bens, gozará a consorte de direitos iguais aos de viúva, uma vez
que haja sido considerada inocente na respectiva sentenç-a
de separação, tenha bom porte moral e se encontre nas
condições preceituadas no artigo 16.0
§ 1.0 Têm direito a herdar pensão os filhos legítimos incluindo os póstumos ou legitimados, e os perfilhados nos termos da lei civil.
§ 2.0 A pensão ou parte desta que pertencer aos filhos será dividida entre os que forem hábeis para herdar, pela forma que se segue:
a) Se concorrerem à pensão só filhos legítimos ou legitimados ou só os filhos porfilhndos, a totalidade ou
parte da pensão atribuída aos filhos será. dividida entre
õles em partes iguais, e sendo só um pertencer-lhe há
por inteiro;
b) Se os. filhos perfilhados concorrerem com os legítimos ou legitimados observar-se hão as seguintes regras:
Ln Se os filhos perfilhados o estavam ao tempo em
que o subscritor contraiu o matrimónio de que veio a ter
filhos legítimos ou resultou a legitimação dos outros,
pertencerá a cada um dos filhos perfilhados um quinhão
igual a dois terços do que pertencer a cada um dos legítimos ou legitimados.
2.11 Se os filhos forem perfilhados depois de contraído
o matrimónio, a parte da pensão que pertencerá a cada
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um dõlos não deverá exceder dois terços da parte de
cada um dos legítimos ou legitimados, e saIrá só da metade ou quarta parte da pensão, conforme os filhos tenham direito à pensão por inteiro ou somente a metade
dela.
~ Art. 16.0 Se o subscritor falecido tiver sido divorciado
uma ou mais vezes, os cônjllges sobreviventes que se
conservem naq11ele estado, com bom porte moral, quando estejam recebendo alimentos taxados judicialmf1nte,
são hábeis para herdar em partes iguais a metade ou
totalidade da pensão legada pelo seu ex-consorte, conforme haja ou não filhos hábeis.
§ 1.0 Se o subscritor nas condições dêste artigo tiver
falecido no estado de casado, a metade ou totalidade da
pensão SArá dividida em partes iguais pela cônjuge viúva
e pelas divorciadas nas condições dêste urtigo.
§ 2.0 Se o divórcio tiver sido requerido e autorizado
por mútuo consentimento, proceder-se há conforme o
preceituado neste artigo e seu § 1.0, se assim tiver fi.
cado consignado na declaração sôbre bens que os CÔnjuges têm de apresentar com o requerimento em que pedirem o divórcio o na falta desta declaração não terá o
cônjuge sobrevivente direito à pensão.
Art. 17.° São hábeis pam receber a correspondente
pensão, corno filhos:
1.o As filhas solteiras j
2. o As filhas que na data do falecimento do subscritor estiverem viúvas ou divorciadas j
3.° Os filhos varões ate a idade de dez6ito anos, ou
mesmo até a idade de vinte e um anos quando provem
que, com aproveitamento,
estudam algum curso ou
aprendem qualquer arte ou profissão e não recebam do
Estado vencimento superior à parte da pensão que lhes
pertencer j
4. o Os filhos varões com mais de dezóíto anos com incapacidade mental ou impossibilidade física, em quanto
durar urna e outra causa.
Art. 18.0 Não existindo os herdeiros indicados nos artigos 15.0, 16.0 e 17.0 podem os subscritores legar em
testamento ou por meio de escritura pública, na totalidade ou em partes, a pensão a qualquer pessoa ou pessoas do sexo feminino, solteiras, viúvas ou divorciadas,
ou filhas casadas: e do sexo masculino quando menores
de dezóito anos ou maiores desta idade que estiverem
nas condições previstas nestes estatutos para os filhos
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dos subscritores ou que, tendo mais de setenta. anos de
idade, não tenham meios conhecidos de subsistência, e
ainda aos filhos de qualqu r idade que vivam em precárias circunstâncias.
Art. 19.° So o subscritor falecer n::'r ficando nenhum
herdeiro hábil dos indi ados IlOS artigos 15.°, 16.° e
'. 17.° ó considerado hábil pUl':1- rec bimento da pensão a
mão não casada ou o pai maior de sessenta anos, sem
meios de subsistência conhecidos.
§ único . .A:.. pensão a que se refero êste artigo será
abonada na totalidade quando haja um 6 herdeiro, ou
em quinhões iguais havendo pai e mãe.
Art. 20.° Quando o subscritor falecer sem testamento
e sem deixar herd riros, nos termos dos artigos 15.°,
16.°, 17.0 e 18.°, têm direito à pensão em partes iguais
as irmãs que existiram no ostado de solteiras, viúvas ou
divorciadas e os irmãos menores ou impossibilitados que
se acharem nas condições dos n. os 3.0 e 4. ° do artigo 17.°
Art. 21.° A viúva de qualquer subscritor adquire direito à pensão logo que o marido faleça, som dependência do tempo que esteve casada.
Art. 22.0 Decorridos que sejam os éditos de trinta dias,
publicados no Diário do GO'l1érno, sem impugnação, a direcção do Montepio conc derá 11 pensão definitivamente
aos herdeiros do subscritor falecido quo tiverem comprovado o seu direito a ela com os necessários documentos.
Art. 23.° Não tem direito à ponsão :
1.0 Quem fõr judicialmente condenado por ter sido o
autor ou cúmplice na morte do subscritor;
2. ° A viúva que na ocasião do falecimento do subscritor esteja dêle divorciada ou separada legalmente em
virtude de processo judicial, salvo o disposto no n.? 5.°
do artigo 15. o
Art. 24. ° As pensões rovortem :
1.° Vagl\ndo a pensão que aoviúva recebia, reverte esta
em partes iguais para os filhos que nessa ocasião existirem e forem hábeis para receber a pensão; .
2. ° Vagando a pensão que um filho do um subscritor
recebia e que não deva reverter para a sua mão, nos
termos do n. o 3.° dêste artigo, reverterá em partes
iguais para os restantes filhos que forem hábeis;
3. o Vagando a parte da pensão que recebiam os filhos
da viúva que falecerem ou estiverem compro ndidos nas
disposições do § 2.° do artigo 25.°, reverte para a viúva
do subscritor;
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4.° A parte da pensão da filha que casar só reverte
para a viúva ou pam os outros filhos hábeis depois de
indeeanizado o
ntepio da importância que adiantou
para paga
o do dote, nos termos do artigo 26.°
AM. 25.
er
o direito à pensão:
1.0 As pensio
'lue ca arem'
2.° Os ponsion
Jo sexo ma~culino
jam
. a. idade de dozó.to ou vinte o um anos , n
VIsto no n.? 3.1) do artigo 17,° ou quando ten
a inabilidade de que trata o n." 4.° do mesmo
Art. 26.° A. filhas pensionistas, solteiras, que I
por certidão ter casado, poderão receber um doto
a cinco vezes a sua pensão.
Art. 27.° Quando o fundo de reserva se eleve à importância consignada no artigo 29.°, as pensões deverão
ser acrescidas de um bónus, nos termos do mesmo artigo.
CAPíTULO
Dos

IV

fundos

Art. 28.° Os fundos do Montepio compreendem: o
fundo permanente, o fundo de reserva e o fundo disponfvel:
1.0 O fundo permanente, que deverá atingir 4:000.0008,
forma-se com as seguintes r ceitas:
a) Jóias dos subscritores;
b) Saldos anuais do fundo disponivel.
2. ° O fundo de reserva, que é ilimitado, é constituído
pelas seguintes receitas:
a) Pelo produto liquido de legados e donativos feitos
ao Montepio ;
b) Pel s quantias que o Ministério do Interior venha
a inscrever no orçamento para subsidiar o Montepío ;
c) Por todos os abonos das }>rar,:as ausentes sem licença o de licença registada que não revertam para o
fundo do instrução e prémios;
d) Pela gratificação
de serviço e correspondente melhoria das praças convalescentes, de licença da junta,
detidas ou com pena superior a detonção ;
e) Por 10 por cento de todos os emolumentos pessoais cobrados pela guarda nacional republicana;
f) Por 25 por cento dos juros vencidos pelas quantias
depositadas na. Caixa Económica Portuguesa ou bancos
pelos diferentes conselhos administrativos da guarda nacional republicana;
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g) Pelos créditos de oficiais e praças considerados
desertores;
h) Pelo saldo anual do fundo disponível quando o
fundo permanente já esteja realizado;
i) Pelo aumento de 10 por cento sôbre as tabelas que
estiverem em vigor para os serviços remunerados;
j) Por todas e quaisquer outras receitas n110especificadas- e que de futuro possam ser destinadas ao Montepio pelo comando geral e outras entidades;
3.0 O fundo disponível, que se destina ao pagamento
de pensões e despesas de administração, é constituído
pelas seguintes receitas:
a) Cotas dos subscritores;
b) Rendimento do capital.
Art. 29.0 Quando o fundo de reserva atingir 3:000.0006,
deverá ser distribuído aos pensionistas um bónus que
nunca poderá exceder 50 por cento do saldo anual do
fundo disponível e numa percentagem relutiva às pensões que os pensionistas usufruam.
1tste bónus não ultrapassará os seguintes limites:
50 por cento quando o fundo de reserva atingir

3:000.0008 ;
100 por cento quando

o fundo de reserva

atingir

6:000.000t$ ;
150 por cento

o fundo

atingir

quando

de reserva

9:000.0008 ;
200 por cento quando o fundo de reserva atingir
12:000.0008.
Art. 30.0 O capital, com excepção do do fundo de reserva.
que fõr destinado à caixa económica, será empregado cm
.bilhetes do Tesouro ou qunisquer papéis do Estado.
Art. 31.0 A alienação do valores que constitu m o capital do Montepio só poderá ser feita por deliberação
do comando geral, precedendo resolução e proposta da
direcção, para converter imediatamente noutros valores
que porventura vençam maior juro.
)
CAPÍTULO V

Administração,
0

escrituração

e fiscalização

Art. 32. As receitas do Montepio são constituídas pelas cotas e jóias descontadas aOS subscritores e verbas
eventuais a que se referem os n.O. 2.° e 3.° do artigo 28.°
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§ único. Proceder-se há pela forma seguinte com relação às cotas e mais abonos que têm de ser descontados aos subscritores e recebidos pelo Montepio:
a) As companhias, esquadrões, unidades e formações
independentes da guarda que efectuarem abonos de ven-cimentos a pessoal farão constar das relações de vencimentos em coluna especial sob a epigrafe «Descontos
para o Montepio da Guarda Nacional Republicana» as
importâncias descontadas aos subscritores, de cotas e mais
vencimentos abonados, que devam reverter para o Montepio, e organizarão relações numéricas o nominais de
todos os subscritores e importâncias com que contríbucm, as quais entregarão nos conselhos administrativos
nas mesmas datas em que fazem a entrega dos documentos de despesa mensais;
b) Os conselhos administrativos das unidades de Lisboa, directamente, e os da província, por intermédio da
Agênci:l Militar, farão entreaa na tesouraria do Montepio, depois de verificarem a~ relações com as de vencimentos, da importância total da soma das mesmas contra
recibo passado pela direcção do Montepio ;
c) Os conselhos administrativos são obrigados a fazer
entrega no Montepio, logo que estejam habilitados com
as respectivas relações, da importâncias que lhe são
devidas, tornando-se responsáveis pelos prejuízos que
causarem 30 Montepio pela demora na entrega das
quantias quando se prove ter havido desleixo ou des-cuido;
d) As relações do descontos, depois da descarga feita
no Montepio, registo respectivo, serão enviadas à Repartição dos erviços Admini trativos do Comando Geral,
para que os oficiais do processo rectifiquem os descontos
feitos aos subscritores ou mencionem nas relações as alterações que houver, com o fim de o Montcpio se habilitar
a reclamar ou restituir às unidades, quando pedidas, as
importâncias que no proce 'o forem abonadas ou eliminadas; estas relações, devolvidas ao Montepio com a competente verba de verificação do oficial do processo, são
arquivadas para feito de fiscalização;
e) Os subscritores que deíxarom de pertencer à guarda
nacional republicana devem comunicar ao Montepio onde
desejam pagar as suas cota, e quando se vão domiciliar fora de Lisboa poderão pngar as cota nas unidados ou ub unidades da guarda aquarteladas na árpa do
domicilio, sendo por êsto facto os respectivos comandan-

166

ORDEM DO EX~RCITO

N.o

1." Série

tos obrigados a receber o fazer chegar ao Montopio, por
intermédio do conselho administrativo da sua unidade,
as importâncias que lhe forem entregues.
Art. 33.0 Todas as demais receitas do Montepio, de
qualquer natureza, devem constar de documentos visados pelo presidente da direcção, dos quais constará a
proveniência e repartição superior de onde emanou a ordem para serem recebidos.
Art. 34. o As despesas de expediente e pequenas despesas eventuais são reguladas e autorizadas pela direcção e as respectivas requisições visadas pelo seu presidente; todas as demais desposas que fõr ll('cessúrio realizar carecem de autorização do comando gorul,
§ único. Todas as despesas serão dovidamonto documentadas e junto, quando digam respeito a autorizações superiormente pedidas, o respectivo despacho, sem
o que não terão validade.
Dirccçlto

Art. 35.0 O comandante geral da guarda nacional republicana será o presidente honorário do Montepio.
Art. 36.0 A direcção do Montopio é confiada a uma.
direcção que exercerá o seu mandato por períodos d
um ano, tomando posse no primeiro dia. útil do mOs de
Janeiro.
§ único. A direcção ou qualquer dos seus m mbros
poderão ser reconduzidos em anos sucessivos.
Art. 37.0 A direcção será constituída por três subscritores de 1." classe, de nomeação do com ndante geral, que exercerão os cargos de presidente, tesouroiro e
secretário.
1.0 A direcção nomeará quadrimestralm nt , on r os
seus membros, oro que exercerá as funções de director
gerent ;
0
2. A substituXçi10 de qualquor m mbro da dirocçí o,
por impedimontn legal, far-se há imodiatam nte por nomeação do comandante geral;
3. o Os cargos da direc ão são acumuláveis com os ou.
troa 8 rviços que os oficiais do sempenham ;
4. o O director ~orento vencerá uma gl'atifit'llçllo, qu
será fixada em DC7.ombro do cada ano, mediant proposta da direcção devidamonte informada
aprovada.
pelo comandante geral.
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Atrilmiçõcs gerais da direcção

Art. 38.0 Os membros da direcção não podem, sob
pretexto algum, fazer por conta do Montepio operações
alheias à respectiva administração e dar aos ,f mdos do
Montepío uma aplicação diferente da quo os estatutos
determinam, bem como cobrar dos subscritores importâncias não indicadas nos e tatutos ou por processo diferente dos estabelecidos nos mesmos.
Art. 39.0 É expressamente proibido aos membros da
direcção uogoeiar directa ou indirectamente com os fundos do Montopio.
Art. 40.0 Compete à dirr-cção :
1.o Prover à administracão económica do Montepío ;
2. o Resol ver sobre a inscrição do subscritores do La
e 2.a classo ;
3. o Conhecer da legalidade das habilitações das pessoas que reclamarem pensões, superintendendo sobre o
direito de recebê-Ias, para o que fará, caso julgue necessúrio, prévias consultas do técnicos;
4. o Fazer examinar por módico, quando j ulguo conveniente, os subscritoras a que se referem o n. o 3.0 do
artigo 8.0 e o artigo 51.0;
5.0 Fazer examinar por médico, quando julgue conv niente, os pensionistas a que se refere o n. o 4.0 do
artigo 17.0;
6.0 Eliminar os subscritore incursos no artigo 9.0;
7. o Formular o orçamen to anual para as peq uonas
despesas eventuais, d
xperliente e gratificações, consorvaudo cm cofre em cada mês apenss o duodécimo
para cs as despe as, devendo o excedente dessa verba
ter o destino indicado no artigo 30.0;
8. o .Apr('s~ntar anualnu nte ao comandante g ral, por
intermédio da Repurtição dos orviços Administrativos
do Comando Geral, qu dará o seu parecer om relatório
circunstau iado do estado financ iro do Montopio, as
conta da U:1 gl'r ncia o orçam mto das de posas do futuro ano, ncompanhado do mapas do movimento de
subscritor s o p nsioni tas, e bem a iim do qualquer
proposta teudeute :lo beneficiar o Montcpio o garantir a
sua acção futura;
9.0 Dar balanço P lo mono uma v z m cada mõ .vorificando o .aldo m caixa
a exist ncia, qualidade e legalidade dos resp ctivo valor
e docum nto , saldo que
constará. da re spectiva acta;
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10. o Fazer imprimir o seu relatório e contas da gerência anual
depois de aprovado pelo comandante
geral, de forma a ser distribuído profusamente por
todas as unidades da guarda, a fim de que todos os
subscritores tenham conhecimonto da administração
do
Montepio;
11. o Remeter à Repartição dos Serviços Administrativos do Comando Geral, nas épocas que lhe forem indicadas, as iIlforma~õos que lhe forem pedidas sôbre a
situação e gerência do Montopio e de harmonia com os
modelos enviados;
12.0 Providenciar para que a escrituração do Montepio esteja sempre em dia, por forma a ser examinada
por qualquer delegado do comandante geral devidamente
autorizado;
13.0 Organizar instruções para o serviço interno do
Montepio;
14. o Distribuir a todas as unidades da guarda, companhias, esquadrões, secções e postos, exemplares dos
estatutos;
15.0 Dar posse à nova direcção na época fixada e entregar os objectos e valores por meio de inventário, de
que se lavrará. acta assinada por todos os membros c ssuntos e pela nova dirocção ;
16. o Fiscalizar oscrupulosamonto o emprego dos fundos;
17. o 'I'er à sua guarda e responsabilidade os valores
em cofre, para o que haverá um ou mais cofres à prova
de fogo. com três chaves diversas, distribuídas pelos elaviculúrios, os três membros da direcção;
18.0 Fazer publicar em ordem do comando geral o
balancete mensal dos fundos do Montepio,
Art. 41.0 São atributçõos especiais dos membros da
direcção:
1.o São atribUIções do presidente:
a) Submeter a despacho do comandante goraI, o d pois
de apreciados pela direcção, os rocursos, r clamações o
petições quo pela mesma não possam ser resolvidos;
b) Fiscalizar a observância dos estatutos e resoluções
da direcção;
c) Dosignar os dias de roünião da direcção;
d) Hubricar pelo s u próprio punho todos os documentos de despesa o recoita, bem como as obscrveçõ s das
rolaçj s dos ponsionistas que recebam m lhoria
que
são enviadas a processo.
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2.0 São atributcões do tesoureiro:
a) Vigiar especialmente a execução dos serviços de
contabilidade e tesouraria;
b) Escriturar sob sua responsabilidade o registo de
movimento de fundos e valores;
c) Assinar as relações dos pensionistas que recebam
melhoria e que silo enviadas a processo.
3. o São atribmções do secretário:
a) Escriturar o livro de actas;
b) Organizar e assinar as relações dos p snsionistas
que recebam melhoria e que são enviadas a processo.
4,0 São atribuições especiais do director gerente:
a) Assinar toda a correspond ncia do Montepio;
b) Estudar os recursos, reclamações e petições apresentados, e informá-los devidamente a fim de serem apreciados pela direcção;
c) Fazer pagar mensalmente as prestações das ponsões legadas;
d) Dirigir os serviços da secretaria do Montepio.
Art. 42.0 A direcção do Montopío, além das atributçõea especiais estipuladas no tos estatutos, são conferidas,
por uma forma geral, as mesmua atributções que aos conselhos administrativos, na parte que lhe fOr aplicável.
Art. 43.0 O funcionamento dos serviços administrativos do Montepio regular-se há também por uma forma
geral, pela maneira estabelecida para os conselhos administrativo , p lo respectivo regulamento
da guarda,
quando disposições especiai dê ites estatutos não disponham de maneira diíeronte de o executar.
Art. 44.0 Os membros da direcção, no qu diz respeito a responsabilidade pecuniária, disciplinar o criminal, ficam sujeitos à mesma doutrina quo é aplicada aos
conselhos administrativos.
ervlço

de contabilldadc,

tesouraria

e e8crltoraçllo

Art. 45,0 Haverá uma s cr taria para os s rviços do
contabilidade
scrita do Mont pio, ti. cargo do director
gel' nte o constitui da por duas s cçõo :
a) La secção erviço de contabilidade o caixa económica;
b) 2,& secçllo,erviço do subscritor s p n ionistas.
§ 1.0 Os eh ros de e eão 01'110 d pr f rência subscritor s d 1.a class , devidamente idóneos, em circunstâncias de assidurdad de serviço.
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§ 2.° Os escriturários que forem necessários serão de
preferência subscritores de 2.a 011 3.a classe, em círcunstãncias de assidurdado
de serviço.
§ 3.° Os serventes serão praças da secção de pensionistas, cabos ou soldados, e de preferência subscritores.
0
§ 4. Todo o pessoal da secretaria será contratado pela
direcção e remunerado com as gl'atificaNes qU6 forem
estipuladas, propostas pela direcção e aprovadas pelo
comandante geral.
§ 5.0 O pessoal contratado fica subordinado à direcção,
que poderá dispensá-lo sempre que não convenha ao serviço.
§ 6.0 A escrita do Montepio será executada pelo sistema comercial de partidas dobradas, adoptando os S8guintes livros:
N."

l-Actas.

N.O 2-Düírio.
N.?

3 - Caixa.

N.? 4-Razão.
N.o 5-Balancetos.
6-Movimonto
de fundos.
7-IV'lgisto
do cmprõstimos.
N. ° 8 - Rrgisto de subscritores.
N. ° 9 - Registo de descarga de cotas.
N. o 10 - Registo de pensionistas.
N. ° 11- Registo de descarga de pagamento de pensões.
N.o 12 - Registo de descarga de artigos de material de guerra, aquartelamento
e de
quaisquer outros em carga ao Montepio.
N. ° 13 - Registos auxiliares.
N.?

N.O

§ 7.0 Os registos estarão a cargo:
a) Do tesoureiro,
o registo n.? ô;
b) Do secretário, o registo n.? 1;
c) Do chefe da 1.11 secção, os registos n. o 2, 3, 4, 5
e 7;
_
d) Do chefe da 2.a s cção, os registos n.05 8, 9, 10,
11 e 12.
§ 8. o Na escriturn<:iio do balanc to ter-se há em vista
que os fundos do Moatopio fiquem discriminados. bom
coroo as lmpol'tânciatl om cofre, as depositadas à ord sm
e os valores o espécie dos títulos.
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Fiscallzaçll:o
46.0 A fiscalização ordinária à gerência, admínís.
tração o escrituração
do Montcpío será por períodos de
doze meses, e, extrnordinàriamonto,
sempre que fõr julgado necessário,
e executada
pelo fiscal da Repartição
dos Serviços Administrativos
do Comando Geral, pela
forma estabelecida
para as fiscalizações
aos conselhos
administrativos
da guarda,
na parte aplicável ao Montepio, cumprindo-lhe
especialmente:
Examinar
minuciosamonto
a escrituração
do livro
C'aL'{a verificando
se as importâncias
da receita arrecadadas foram nas datas oportunas
depositadas à ordem
e se no caso de o seu valor o permitir, foram adquiridos
os bilhetes ou títulos do 'I'osouro indicados pelos estatutos, ou se a direcção descurou as suas atribureõos, deixando ficar om cofre, improdutivas,
QU3UtÜtS disponíveis,
sem lhos dar a aplicação d svida, procurando,
por todos
os meios no seu ::dCUlJCO, conhoc r II. razão ou motivo da
falta, quando se dê,
Art. 47.0 O fiscal torna-se solidário com a direcção
pelas faltas ou negligencias
da administração,
ocorridas
durante
períodos
já fiscalizados,
quando delas não dê
conhecimento,
respondendo
nos te caso pelas. responsabilidades pecuniárias,
di .clplinares o criminai , nas mesmas circunstâncias
qu os membros da direcção,
Art. 48.0 O fi scal formulará
um relatório circunstanciado acêrca da maneira como apreciou todas as contas
e actos da gerência da direcção, relativa a cada período
fiscalizado,
o qual será. entregue na Repartição
dos Serviços Administrativos
do Comando Geral.
Art.

CAPÍTULO VI
Disposições

diversas

Art. 49.0 Não 6 permiti-I
a in cri o no Montopio
com idade superior
inqü nta
nov anos.
Art. [>0.° Os actuais sub ..critoros do Montopío podem
trotrair
até a data d
na in. rieão O direit
fi legar

s poo

Õ

\

qu

o r h ru

pronto 011 em prt stnçõ
·M ida.
n prazo de
~!lo de t s e tatuto .

II

t bela n. o 6, p gll.u<l.ode
40 por conto elas
contar

C~~8

<b apr().va.-
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§ único. Os subscritores que desejarem aproveitar-se
do disposto neste artigo farão a competente declaração,
que será remetida ao Montepio.
Art. 51.0 Os actuais subscritores que não se aproveitarem da concessão do artigo anterior e aqueles que defuturo venham a inscrever-se, quando o não façam para
legar as pensões a que se refere a tabela n. o 6, só poderão retrotrair até a data da sua inscrição o direito delegar as pensões daquela tabela, sujeitando-se a uma
inspecção médica quando a direcção assim o julgar conveniente e pagando por uma só vez a importância correspondente à. diferença de jóia e cotas, com o juro capitalizado de 10 por cento, e mais 50 por cento daquela
importância como indemnização.
Art. 52.0 É facultativo aos subscritores descontar a
jóia em vinte e quatro prestações mensais.
Art. 53.0 Por morte do subscritor os herdeiros, para
se habilitarem à pensão, têm de entregar os documentos
que a direcção do Montepio julgue indispensáveis para
estabelecer a sua identidade e direito à. pensão, conforme
o estabelecido nos presentes estatutos.
§ único. As pensões silo abonadas aos herdeiros desde
o princípio do mês em que os subscritores falecerem.
Art. 54.0 Anexa ao Montepio funciona uma caixa económica com o fim de fazer empréstimos aos subscritores
e às cantinas da guarda nacional republicana nas condições seguintes:
1.:1 Aos subscritores de 1.11 classe:

a) Até cinco anos de subscritor.
b) Com mais de cinco anos de subscritor
2. a Aos subscritores

de 2. a classe:

a) Até cinco anos de subscritor.

• . •

b) Com mais de cinco anos de subscritor

3.& Aos subscritores

1.800tSOO
3.600600
900600
1.800600

de 3.:1 classe:

a) Até cinco anos de subscritor.
b) Com mais de cinco anos de subscritor

6001500
1.200600

4. & Quando devidamente caucionados, os empréstimos
poderao ser de quantias superiores às estabelecidas neste
artigo.
a) A quantia emprestada nunca poderá ser superior
a dois terços do valor que fõr arbitrado à. Ct\llÇI!.O;
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b) A caução deverá constar de prédios rústicos ou urbanos, ou de papéis de crédito de reconhecido valor com
cotação permanente na BOlsa;
c) Os prédios serão avaliados por perito especial nomeado pela direcção, que poderá contudo não se conformar com a avaliação. Neste caso proceder se há a nova
avaliação feita por outro perito, nas mesmas condições
de avaliação;
d) Todas as despesas com a avaliação dos prédios e
legalização dos contratos correm por conta dos mutuários, bem como os impostos a pagar r speitantes ao período de hipoteca.
5." O juro a cobrar pelos empréstimos será pelo menos superior em 1 por cento àquele que vencerem os
bilhetes do Tesouro e descontado anualmente, por uma
s6 vez, na ocasião de ser entregue ti. quantia emprestada.
erão concedidos por forma que
6.10 Os empréstimos
o seu pagamento se faça em prestações mensais o sucessivas, vencendose a primeira prestação no mês imediato
àquele cm que fOr concedido o empréstimo.
a) As prestações para amortização dos emuréstimos
não poderão ser inferiores a 10Ot) para os subscritores
de 1.a ela se, 501S para os de 2.:1 e 3M para os de
3.a classe;
b) Quando o empréstimo fõr caucionado, o seu pagamento poderá ser feito por uma s6 vez no fim do contrato, que não excederá cinco anos, ainda que possa ser
renovado ou amortizado em prestações mensai ou anuais
sucessivas, que, no emtanto, não deverão ser de quantia
inferior ti. 2006 men ai .
7." As pre tacões para roemb lso do adiantamento,
quando v ncidas e não pagas nos prazos legais, serão
acrescidas com o juro de mora de 1por cento ao mês.
8.· O
orviços e (> crituracão
da caixa económica
estarão a cargo da 1." •ecção do Montepio.
Art. ü5. o Pela direcção s rão propo tas ao comandante geral a instruçõo
ou regulamento
necessários
para. u execução d st s tatutos.
Art. 56.0 Para instalação do Montepio utilizar-se hão
as d pend(lncins qu o comandant
geral lhe destinar
no quartel do armo.
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Ilinistério das Colónias - Direcção Geralllililar
Decreto n,· 16:421

Sendo freqüente regressarem do ultramar praças que,
antes de findo o cumprimento da pena de deportação militar em que foram condenadas pelos tribunais militares,
são pelas respectivas juntas de saúde julgadas em condições de não poderem continuar nas colónias por perigarem as suas vidas com a permanência ali;
Considerando que não foi prevista no § 1.0 do artigo 26.° do decreto n." 12:393, de 27 de Setembro de
1926, a hipótese de jamais poderem voltar ao ultramar
praças em tais condições, pois que, sendo algumas portadoras de doenças graves e incuráveis, como paludismo
crónico com perturbações viscerais e tuberculose pulmonar, são pelas juntas de saúde julgadas incapazes do serviço nas colónias;
Considerando portanto que é necessário e urgente
definir a situação e determinar o destino que devem ter
as praças Das condições mencionadas, porquanto, não
podendo voltar ao ultramar, também não podem ser licenciadas nem ter baixa do serviço militar sem que integralmente cumpram a pena em que forem condenadas;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1U26, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o scguinte ;
Artigo 1.0 No decreto n." 12:393, de 27 de Setembro
de 1926, é alterada a redacção do § 2.° do artigo 26.0 e
acrescentado o § 3.0 pela forma seguinte:
§ 2.0 As praças Das condições do parágrafo anterior serão presentes a três sessões da Junta do
Saúde das Colónias, sendo a primeira a que tiver
lugar após o desembarque na metrópole
as seguintes com intervalos de três meses. E, quando na
última sessão, ti Junta, depois do escrupuloso exame,
se pronuncie pela impossibilidade do voltarem ao
ultramar por perigarem as suas vidas com a pormanência ali, 8(\1'110 as r(>foridas praças transferidas
imedíatamente para o depósito disciplinar, ondo per-
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manecerão
O tempo
quo lhes faltar para o cumprimento d~ pena de deportação.
. § 3.° As pracas europeias do exército metropolitano e da armada transferidas
para o serviço militar do ultramar
nos termos do artigo 46,° do Código de Justiça "Militar e regulamento
dos ostabolecimentos penais militares e ainda às praças europoias das guarnições
ultramarlnas
pelo mesmo motivo transferidas
de colónia será aplicada a doutrina
dos parágrafos
anteriores.
Art. ~,o 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 intcíramcnto COIDO nõlo so contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam ímprimil', publicar
o correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 2;") de Janeiro de H):.m.- ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA-José Vicente de Freltas-- Mário de Figueiredo - .António de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto de Moraie Sa rmenio - Anibal de Mesquita Guimarães -lJ,Ianuel Carlos Qllilltào Meirelee-: José Bacelar
Bebiano
Gustavo Cordeiro Ramos - Pedr o de Castro
Pinto Bravo,

Presidência
Doel'cto

do linistérie

n.O 16:424

Considerando
que a navegacão aérea interessa nos sons
múltiplos
aspectos :t serviços dependentes
de vários l\liui .térios ;
Considerando
quo o. problemas do aeronáutica
se l'(,sol\"(~1ll cm prohll'lllaS d trnnsportcs,
policia intoruncionnl, cont-es ..ao de exclusivos,
defesa uacioual, acordos
diplorn:lticos
cons ularcs, correios c r 'la<;ões comerciais

fomento colonial ;
Cousidoraudo q\l( ,'. tam nec . sário COOlO urgente centralizar a intorrnncão
rcsolu 'ê o dos vários problemas
quo . O assunto
<la
navegação
aérea comporta um um 01',.
o

O

"al1ISmO umco ;
:;:ln(10 da facul UdC1qll me conter
o n." 2.° do artizo j.O do uN;r<·to n.o 1:2:7010, UO :.) <lo ..'o\l'llIbro
ue H)jG, por fo)rça do <li po to no artigo 1.0 do d{'creto
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n , o 1D:331, de 0 do Abril do 1028, sob proposta dos Ministrós do todas as Repartições :
Hei por bem, decretar, para valor como lei, o soguínte :
Artigo 1.0 E instituído
cm Portugal o Conselho J.:: ucionai do Ar, composto do sete vogais c um secretário,
80b fi presidência
do Presidente do ~Iinistério.
§ 1.0 Os vogais do Conselho N acional do Ar serão indicados, de entre as pessoas com competência
ospC'cializada sobro as matórías
a versar no Conselho, um por
cada um dos seguintes Ministérios:
Interior.

Finanças.
Guerra.

Marinha.
Estrangeiros.
Comércio o Comunicações.
Colónias.

§ 2,° O secretário do Conselho Kacionul do .\1', que
terú intervenção o voto pus decisões, será escolhido pl'- •
los Xlinistros
da Guerra, (' da Marinha do entre os oficinis suporioros da noronáuticn
militar ou IHl\·aJ.
§ 3.° O~ vogais do Conselho servem por sois ano, ,
...[o Hill dos priuiciros
Sci8
anos SOI'110 sorteados três
niem iros para substitutção,
uzondo-so
as sucos i as
substitu.ções
por rouleu. nt, do três cm três anos.
J rt. 2,0 O 00ns('I110 .~ad nal do Ar funcionará
junto
<la Presidência
do ~Iinibt6r;0, com uma secretaria anexa
t' o soguiuto
pc, sonl :
1 secretário,

que será o socrctúrio

do Con olho :

1 a ljunto, quo ~t'l'(L um oficial dn aoronáuticr
ilitar OH (li. a rouáutica naval. conlun lOS
crotário
do Cou lho do AI' li r IIIll oficial d.~
:1(11'o11'\1ti(',.IW\
1 011 da :1C'l'on:'tntka milit
;
1 ron ultor jnrí,r o pociali:r.ndo t'111 :1S;l1l1lt05 do
din'ito inl l'll. 'oual públi('o:
1 :; 'gl n lo ofici.u,
('011 ido de ('ntr
os fl1llciçmúrios
adil
ou (' '(' ti o do') ~lillist"rio8;
1 éo tínuo, (1) 01
o (. entro os fUllcion 'u'io allidos.
I

A:t. 3,0 O Con'
nl'nt

e único

touOS o

a 6U.t

tem i ciati;'a
l'

d('

lo' Série
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os diplomn
fi submeter
h
lini tro,
01' int -rn édio do

r
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rio de Figueiredo - Ant6nio de Olioeir a Salazar - Júlio
Ernesto de Morais Sarmento - Anibal de Mesquita Guimarães - Manuel Carlos Quzntão Meireles - José Bacelar Bebiano- Gustavo Cordeiro Rumos-Pedro
de Castro Pinto Bravo,
Presidência do lIinistério
Decreto n.O 16:449
Considerando
que necessário se torna alterar parte da
legislac;ão referente às Ordens Portuguesas,
e reünir em
um diploma todas as disposições legais concernentes
a
êsto assunto;
Usando da faculdado que me confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n," 12:740, de 2G de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril do 1~~8, sob proposta dos ?tIi.nistros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os serviços das Ordens Militares Portugueaas, os das Ordens do Mérito Agril:ola e Industrial,
da
Instrução
Pública c da Bcnomerõncia
ficam a cargo da
Chancolnria
das Ordeus Portuguesas.
Art. 2.° As rosolucões dos Conselhos das Ordens,
bom como a execução do respectivo rogulamcnto que faz
\parte integrante
desta lei, serão suporiorment
dirigidas
1)010s rospoctivos
chanceleres.
§ único. Todos os assuntos da Ohuncolarlu cuja resoIução seja comum às diversas Ordens serão resolvidos
em conselho
de chanceleres,
servindo do presidente
o
mais antigo nesta categoria.
Art. 3.° A Chancelaria
das Ordens Portuguesas
fun-ciona na Presidência
da República.
§ 1.0 A direcção elo todos os serviços da Cliaucclarin
incumbo no sccrotário geral das Ordens.
§ 2.° O cargo de secretário gornl das Ord ms sorú provido pola Presidência do Ministério, sondo substituído êste
fun~iollúrio
nos seus impodimoutos
1>(,Jode maior categona. da Chancelaria,
O continua
n ser exercido pelo
chefo do protocolo da Proside·ncia da República.
§ 3.° O pcssoul necessário n cxocuçno dos sorvicos da
Chancelaria
o o arquivista
serão rcqui itados aoS ~finis·
t6rios p<,lo secl'etúrio goraI das Ordens, do pntre o pcs:onl
.efllctivo 011 contratndo,
adido, em disponibilidau
ou i:tua\ão u estas oqt1L\'aleutc, som pn'juízo dos sous r0S-
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pectivos
direitos o vencimentos,
que continuam
a ser
abonados pelos seus Ministérios.
§ 4.0 O pessoal menor indispensável
à execução dos
serviços da Chancelaria
será também requisitado
aos Ministérios ou à Secretaria da Presidência
da República dC7
entre o pessoal
que aí presta serviço, o som prejuízo
dos serviços.
Art. 4.° Incumbe à Chancelaria
das Ordens Portuguesas o registo
do concessão
a cidadãos portugueses
do·
conu0corar;ões
nacionais c estrangeiras,
sendo o respectivo imposto de registo cobrado por meio de guia passada
pela mesma Chancelaria,
doveudo ossa guia indicar, além
da iruportâucia
do imposto,
O nome do agraciado
e a

condccoraçüo§ 1.0 A Ohaucolaria

enviará essa guia ao inspector do
do Lisboa a fim de ser cobrada.
S ~.o Realizudo o pngumcnto, será a guia devolvida à
Chancelaria
das 01"(1('118 Por-tuguesas,
a fim do ser avorbado o respectivo pngamcnto cm livro próprio com a numeracuo seguida.
~ 3.° Não podorú ser p ub licn do no Diário do Oocêrno
O decreto
da concessão sem que o imposto do registo
esteja liquidado.
§ 4.° ão isentos do imposto do registo os agraciados
com as Ordens .1ilitares da Tõrrc o Espada (' Avis, os
cavaleiros
da Ordem do Jlôrito Agrícola o Induetrial,
as
mcdnlhns o eonrlocorucões concedidas ao Presidente da
República,
Ministros,
sub- ccretúrios elo Estado, o os
indivíduos ou colectividades
agruciados pelo Governo da
República. por propor ta do Conselho di' Ministros, qnundo nessa proposta e respectivo decreto soja. consignada
a isencrto do roforido im posto. Tum b(·m são isentos, para
efeito elo concessão do condo 'orações ostrnngeiras,
os funciouários do Mini .túrio elos Negócios Estrangeiros
cm
ofcctivn sorvico, os da. Presidência
da República, o os
militarc's <lo exército de t '1'1'3. C mar igualmente
m cícctivo st'rvi<;o.
Art. 5.0 Pelo registo a. quo :e refero o n1'tigo anterior
será devido o imposto do r gi -to a sabor:

finanças

Gri't-cfnzes.
. •
G raudo oficial
Com ndador

fieial.
Cavaleiro

1.0ootSOO
7notSOO
400600'

200~OO

.
,

100tSO()
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§ único. Quando o grau da Ordem fôr diferente do . indicados neste artigo o imposto será determinado pelo que
mais se assimilar.
Art. 0.0 Os diplomas de concessão fi cidadãos portugueses, de todos os graus das Ordens nacionais e ostrangoiras, registados na Ohancelaria
pagarão a taxa flxu de
lOiS, que será cobrada conj untamcnte com o imposto do
registo,
quando êste seja devido, e mencionada na respectiva guia a que se refere o artigo 4.0
Art. 7.0 A publicação
da nutorizução para acoitr
usar coudecornções
estrnngcirns
fica dependcnt
do registo da concessão na Ohuncclaria das Ordens Portuguesas, o qual será averbado no respectivo diploma.
A rt, 8.0 Da verba total nrreoadadu
em cada ano c '0nómico do imposto de rogisto , 30 por cento dessa importância
o a taxa fixa de registo do diplomas constituem omolumentos
dos fuueionárioa
da Chancelaria,
os
quais serão liquidados
s mestrulmontc.
§ 1.0 Ao secretário geral das Ordens cab m 25 por
cento da totalidade
dos emolumentos,
:-;(\11<10 a re tanto
im portãucia di yi dida pelos outrosfu ncionários.
s 2.° O urquivista
percob
a gratificação
qlln lhe Ó
fixada por lei, não tendo porém direito à partilha li

eniolunu ntos.
Art. \l.o Os decreto

de coucossão dos div 1'808 "I' US
das Ordens
Honoríficas
Portuguesas
serão c_ podidos
pela Presidência
da República,
Chancelaria da' Ord n
Portuguesas,
(I arquivados
na IDe 'ma Chuuccluria.
Art. 10.o Este decreto entra imediatamente
em \ igor
c r voga H legislação cm contrário.
Determina-se
portanto a toda as autoridad s 8. quem
I.) conh
cimento e o.' cução do pros mt decreto com fõr.a
de lei pertencer o cumprnm e façam cumprir
guardar
tam iut iram nto como nõlo , o contém.
Os Iínistros
do toda as Reparti tH'S o f 'am impr'mil', puhlicar o corr r. Dado nos r os do Go\" rllu a.
R( púhlica, (1m :10 do J; neiro do lü20,
A ·'1'Ó. I() r CAI! DE }l'ltAH SO OA 10 'A
,/08é Vic /lte de j.;. ita J/ário de Fi.rlue're-lo -.António
de Olirdl'a SJt zarA

Júlio Ernesto de ,]lol'ais Sl1l'lIlcnto- AnEbal de Jlesljuita
Guima/', e..~- Manuel C(ll'108 Quintt10 .Meil'cle.
.lo é
Bacelar l?ebiano
Gustm'o Cordeiro RallloB-J>
dto de
Ca tro Pinto Bl"at'o.
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Regulamento das Ordens Portuguesas
CAPiTULO

I

Conselhos das Ordens
Artigo 1.0 As Ordens Portugue
as são:
a) Ordem Militar da. 'I'orrc o Espada;
b) Ordom Militar de Cri to;
c) Ontem Militar de Avi;
d) Ordem. Iilitar de Sant'Iago da Espada;
e) Ordem do Mérito Agrícola o Industrial ;
f) Ordem de Instrução Pú1~liea;
9) Ordem d Benemerência.
§ único. Os graus da Ordens (h Tôrrc o Espada,
Cri tu, Avi,
Snnt'Lago da E parla, 'Ié:'ito Agrícola c
Indu trial, da ln .trução Pública l' da Bonemcrênciu
'110:
de cav loiro, oficial; comendador,
grundo oíicial I' "TÜ-

..

-cruz.
Art. 2.° Cada

uma das Ordens Portuguesas terá um
'on elho da Ordem compo to pala sezuinto forma:
Para

as Ordens

fi

d), f) o g) do artigo

qu so r f r .m as altueas
1.0:

a) 1 o idcnt« da R pública, prcsidcnto ;
b) Chanceler, vice-prosi
-nto ;
c) Oito vogais da Ordem, d proforência
dência

m Iii b

Art. :3,0
da

p 1

Art.
do.

b), c),

com '(' i\ indo de se rotário o d

grau de menor cntczori .
Para a Ordem

a),

do dó -lto \ erícolu

o Industrial:
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Ministro do Interior, para as Ordens Militar de Oristo e
Benemerência;
dos Ministros da Guerra e Marinha para
as Ordens Militares da 'I'orre e Espada e A vis; do Ministro da Instrução Pública para as Ordens Militar de Sant'lago da Espada e da Instrução Pública;
e dos Ministros
do Comércio e Agricultura
para a Ordem do Mérito
Agrícola e Industrial.
§ 1.0 Dos oito vogais que constituom os Conselhos das
Ordens Militares da Tôrre e Espada e A vis, cinco serão
pertencentes
ao exército e três à armada.
§ 2.° Os chanceleres
das Ordens Militares da Tôrrc e
Espada e Avis serão oficiais generais do exército ou da
armada.
§ 3.° Os Conselhos poderão ser renovados
todos os
quatro anos de metade dos seus vogais.
Art. 5.0 Os Conselhos têm por missão especial:
a) Tomar conhecimento
das propostas
para concessão
dos diversos graus das Ordens a estrangeiros
(como membros honorários)
ou cidadãos portugueses,
não podendo
ser concedidas quaisquer condecorações
a estrangeiros
ou
a cidadãos portugueses
residentes no estrangeiro.
sem qU0
a proposta
de concessão tenha sido prévia o favorávelmente informada
pelo Ministério dos Negócios Estrangr-iros ;
b) Inquirir
das qualidades
cívicas o morais dos propostos;
c) Organizar
os respectivo'
processos;
d) Pronunciar-se
sõbro as propostas que lhes são submetidas, o das resoluções dar coruunicacão
aos Ministros
proponentes,
devendo fuudnmcntá-lus
no caso do rojcição, o, quando os Ministros S0 não conformem,
sC'rlÍ o
assunto resolvido no Oonselho de Ohuncclcrcs,
presidido
pelo Chefo do Estado;
e) Rosolvor sõbro as penalidades
a aplicar aos membros elas Ord0ns, nlóm das da perda total dos direitos,
prorrogntivns
e uso das iustgnias consignudns nus alíncas a) o b) do artigo
do decreto 11.° 3::38G, do :?6
de Setembro
do H117, nos artigos 12.°,13.0
( 14.° do
decreto H.O 12:70:.?, do 13 d Novembro do 10~ô. o no
artigo 12_° e sou parúgrafo
do ti icrcto n.? 13A8G, d
18 d(l Ahril de 1927.
I
§ 1.0 Quand» 08 membros das Ordons não se acharem
íncursos nos termos da!' alínoas 0 nrtigos ncima eitados,
mas tenhnm por outros motivos de ordem moral ou cívica dado lugar a que lhes seja aplicada outra SlU1Ç' o.
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serão organizados
os respectivos
processos 'Pelos Co
lhos das Ordens, podendo ser-lhes aplicadas as
guintes
penalidades:
1.0 Censura;
2.° Suspensão parcial ou temporária. dos seus direitos,
prerrogativas
e uso das insígnias ;

3. ° Irradiação.

§ 2.0 A censura sor notificada polo chanceler.
§ 3.° As penas de suspensão o i1'1'adi<\I:110são pronuucindas pelo Presidente da. República, sob informação
do chanceler da Ordem o ?'e(erelldu1n do Presidente do
Ministério, e taruhem dos ~riliist1'os da Guerra, Marinha
á

ou Colónias pnra os I ilitares do terra o mar.
Art. G." Os diplomas do concessão,
além da. assinatura do Presidente
da República,
rofor mdada pelo Ministro proponente
CjI1(' estiver
em exercício na data em
que for conferido o gl'nll proposto,
levarão a do chanceler, sôbro a qual sprá apõsto O sõlo branco da Ord.em.
§ único .... -os diplomas dos diforcntcs graus das Ordens
passados
a favor do miliraros que tenham sido agraciados por motivo de s( rviços cm campnnha,
mandará o
conselho
da Ordem averbur,
a. seguir ao grau a design °,\,:10 com palma, podendo os 1'('8 pectivos titulares usar
sõbr a fita uma palma dourada colocada da esquerda
para a direita.
Art. 7.° As propostas
fuudamcntadas
dos Miuistros
para. a concessão
d08 diferon es gruus das Ordens ~lilitaro. do Cristo. A "is t\ Sn l'
0'0 da E~ ,ada ti dos graus ~
, nTil. cruz,
"rande ot1('ial l' ('omendador
t as
r ens /t..A/•. ~
do ,MI'rito ~ '~ríc la
Ir lu!'trial e da. InstrlH :to Pública ~
a. naclOnai~ serão enviadas à Chancelaria
das 01' ons a é
aoal
. un 10
('uda ano. onelo a. concE'ssão feita no dia
1) de Outubro pelo Presidente
du Ucpúhli(,:l.
§ 1.0 r'itu estando os processos da concos 1to concluídos em !) do Outubro,
não podl'lHlo por isso ser feita
ne SR cinta a publica('; o 110 fl'spectivo decreto, nos termos dt-sto nrtigo, ill'r:í es. n r)\~Jica<:ã{) Ofl'cth'nda lop:o
quo o processo cst<'ja nrlllo, dcyendo, no mntanto, mencio11ar-'o no mcsmo dt\('reto a data da proposta .
.S. ~.o A cODrc::ão dos di~ rcnt'· gruus da.s QrdCDA~
)frltt!J: s d
'sto o
'1'1"0 da E!o\,ada
mlnndo dl.ls~
tinados a premiar fpitos praticado:
t'lIl campanha,
fur-s '~-4
há em qualquer ('\[l0ca do nno, dcw'ndo
sempre cons/
t:\r do respectivo
docr -to o f ,jto que deu lugar à con,
ce sl1o.

ao
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Art.

8.

.
Orde

Militar

da Tôrre

e Espada

0

Os diversos grans da Ordem Militar da Tõrrc
de Valor, Lealdade
e l\férito, poderão
ser
conferidos
a cidadãos portugueses
o estrangeiros
(honorários),
militares
ou civis, nas condições seguintes, por
proposta dos Ministros;
a) Por altos feitos o valor nos campos do batalha;
b) Por actos excepcionais de abucgnção o coragem cívica;
c) Por actos o assinalados servicos tL Humanídad
, iL
Pátria ou à U('pública,
d) Por relcvnutos serviços prestados no comando de
tropas
em oampanha,
dos quais resultem iucontestúveis
vantagens
o glória para a Iiopúhlica o para a Pátria ;
Art. 9.0 A Ordem Mlíitar da 'I'ôrro e Espada
pode
também SOl' conferida:
a) Por concessão
póstuma
aos cidadãos militare
011
civis quo morrerem
gloriosnmonto
durante ou por u v'
tivo da prritica do qualquer dos actos a que so refere o
artigo nntorior i
b) As unidades militnrC's,n:wios
do gncrrn, cid. de ,
vilas o pra<;a~ do g'llCITU quo por alto: foitos o tenham
notàvolmento
distinguido
em qualquer
campnnha, com-

o Espada,

bate ou acção;
c) A quaisquer
eidas oficialmente

ussocinçõcs ou colcctlvidadcs rcconh '.
como bouoméritas
e qu tonhnru pre -

tado os serviços a que s(' rofero a ulíncn C) do artic
Art. 10.0 .As insígnins
da 01',1 III Militar da Tõrr
Espada, do Valor, L .aldude o ~Il'rito, são:

o

o

Para cacaleiro - Estrêlr do cinco .pontns, d cmalte brnnco perfilada dll ouro, circundada d uma
corou do curx alho d(\ esm. lte \,Ol'c111 )Wl'f'll da ti
ouro; ao cflntro da l :-,tI'0] 11, no :l1l\'f'1' 0, uma spu lu.
COll! uma (~oro:l, ti
can'alho
III c:w po do OUI'
ircund:lfln da )0rrpnd<
lU ouro sobn
c< mpo • z1I1 ( ·ll101', Lould:ul
o l\U rito»; !lI) rI" er'o o c 'cudo nu,cional I'lll ('ampo mml, circundado
da leg-l'll u n
uuro « Hllpúblil'il POl'tllguPSU»
Sll pl:llSa Ih· fit, nzul
f0rt'{'t
('om fi \'oln. dOIl ratln.
• PW'a qficial
A 1n0sma insígnia tpl1(lo 1'(,111'(' n..fiyela uma rosota da Cor da fita do 0"\010 do di m troo

1." 'érío
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Paro comendador - Placa pentagonal de prata,
em raios, carregnda da estrêla descrita pura cava101ro.
Para qrande oficial-Insígnia
idêntica à de comendador, sendo a placa dourada.
Para {vã-cru:; - Banda do soda azul ferrete, posta
3. tiracolo
da direita para fi esquerda, tendo pendento a insígnia do euyuleiro,.o ao peito, à esquerda, a placa do grande oficial.
Estas insígnias são conforme os modelos juntos ao decreto n.? G:~05, do 8 do Novembro do 1910.
§ único. Além das insígnias descrita, os aaraciados
usarão, nas grandes solenidades, um colar formado por
o, pndas c castelos, alternadamente, tendo pendente a insígnia da Ordem, que será, como o coluro de prata osmalt. da para cavaleiro, o do ouro esmaltado para os demais graus.
Art, 11.0 Aos \ ário gl'uus dn. Ordem pl rteucern as
seguintes graduacõcs com as 1'0 .pcctívas honras militares 'o os condecorados não tivorum outras superiores:
Cavaleiro - ulfores.
Oficiul-mujor.

Comendador -- tononto-coronel.
rande oficial- coronel.
01', cruz neral.
(Y>

~ único. Ao
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14.0 Aos militares
condecorados
nos termos das
alíneas a) o cZ) do artigo 9.0 sorão entregues as iusígnias
da. Ordem,
com toda a solenidade,
pelo Presidente da
República,
que, om caso do impedimento,
pode delegar
estas funções no Ministro da Guerra ou cm um oficial
general por êsto nomeado.
§ 1.0 Quando a Ordom fór conferida a unidades militares, navios do guerra Oll praças ao gucrru, por altos
feitos do campanha,
serão as rospcctivas
insígnias entre.
gues pelo Prcsidcnto
da República, om forrnuturn geral
de tropas, na qual tomarão parto delegados do oficiais o
contingentes
do todos os corpos do exército o armada,
bem como rcprosontantcs
dos respectivos
cstubolucimen,
tos de instrução.
§ 2.° No caso do concessão póstuma serão as inaírmias
entregues
solencmcnto pelo Presidente
da República,
que, cm caso de impedimento,
pode delegar estas funções no Ministro ela Guerra
ou cm um oficial general
por (,sto nomeado.
Art.

CAPÍTULO III

Ordem Militar
/

I

de Cristo

10.° A Ordem Militar do Cristo devl'rit' ser cona militares
o civis, II é destinada a premiar os
serviços relevantes. de n~C'Ín()ais ou estran~('il'os prestados ao País ou à IIumunidudo,
e os seus diversos graus
serão conforidos om corrospondõncia
com a magnitude
dos ses ::;~rvi(:os o a catogori» social <10 agraciado.
Art.
cedida

§ 1.° As institurçnns
particulares
ou ficiais, unidades
militares, ote., c indivíduos de nncionnlidudo
ostrnugoirn
as concossõos
dos vários grllus da Ordem serão om número indeterminado
r, honorárias
.
. § 2.° As concessões dos diversos gr;ll1S da Ordem a
cidadãos da classe civil ou militar serão foitxs do harmonia com as vngas que oxi rtirom no respectivo quadro
dos mombros ofeetivos, que será. assim constituído :
Grã-cru7.es'.
. .
Grnndcs oficiuis .
Comonuadol'cs.
Oficiais.
. .

§ 3.0 O número
tado.

de clwaloiros

45
7fl
300
300
da Ordom

nüo ú limi-

1." Série
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Art. 1G.o O distintivo
da Ordem
uma cruz de esmalte vermelho perfilada de ouro, perfilada ao mt io com
outra de esmalte branco, e fita vermelha.
§ único. As insígnias dos diversos graus são:
é

""". ,.

.

Para earaleiro - A cruz singela de om,038 por~"· .,.,.,•..• ~
om,028, suspensa de fita com fivela do rada.
_.: ....;; "
Para oficial=« A mesma insígnia, tendo sobrea
..
fivela uma roseta da cõr da fita de 0"',01 do diãmetro.
' .. "
'•. Para comendador - Placa de prata om raios;"
tendo ao centro um círculo do esmalte branco 'cirf:?· ~
cundado de ouro e carregado
da cruz da Ol'd~!ll.
"1";.
Para grande oficialPlaca idêntica à de coni"endado!', dourada.
Para gri'i-crll:; - Banda de sõda vormolha posta
a tiracolo da direita para a esquerda,
tendo pendento a cruz
ingela com om,Oõ de compr-imentç,
e •
ao peito, sobre O lado esquerdo, a plucn de grande
oficial.
Os modelos são os do decreto
v embro do 1919.
CAPÍTULO
Ordem Militar

n. o 6:2')5, do 8 de N 0IV
de Avis

Art. 17.0 A Ordem Militar de Avis só poderá SOl' cooccdidn a militares, nacionais
ou ostrungciros,
devendo
estes ser considerudos
como mem hros honorários.
Art. 1 .0 ..'cnhulll militar português podt'rú ser condct'orado com qualquer do' crnus desta Ordem sem contar, 1)('10 menos, oito ano' de serviço como oficial do
exército ou da armada.
l:i único. Para os efeitos (lê to artigo os oficiais do
quulquor classe da armada contam o número do anos de
sorv iço lh-sde a sua prumo ',10 a guardas.marinhas
Ou da
sua g!'adlln~: o ne·t pi) to.
Art. lU.O U~ oficiai:
o xórcito C da armada
no aptos,
eui IlÚI!l '1'0 ilimitado, a r c 'hl'r o craus da Ordem
(llHl.ndo r 'úunm as . fYuint con(li~(jes:
a) E:('ml'lul'
comportam
n·o;
b) noa inf'orm:u:õ
do r(\ I ('di\' s clH'fo ;
c) LOll\Or indi idual
m r Iml1:t
'u!' lilltt-nJ llci,\
110 P0fso:ll da .\rru da, U "amo ou r giüo 11lilit!tr, liO

:'
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continento
ou ilhas adjacentes
ou superior,
om ordem
Direcções
Gerais dos Ministérios da Guerra ou da
comando da Escola Militar ou equivalente,
govêrno do província
ultramarina
ou do distrito das colónias, ordem do comando geral da guarda nacional republicana ou comando da guarda fiscal, para os oficiais em
serviço nost s corpos, compctontemento
averbado ;
d) O seguinte tempo de serviço como oficial:

""""''''''H,das
~Marinha,

•

J-.

~
/I..
' '"
... ~
~
r:f;i:i~~

~~

~

Cavaleiro-Tenente

--v~.

ou segundo

tenente com oito

anos.

b...I.4~
~Á'~JOfi 'ial- Capitão ou primeiro tenente com dez
/It~
'/#.)L-ÁAL anos.
~
; err ,.
Comendador-Major, tenente-coronel,
capitão-to-

:--;
r""

CJ.-/J

1~ ./'"'

-Ór

ffJ~

It.fo~

{""I

ou capitão do fragata. com q uinz anos.
Grande oficial- Coronel 011 capitão de mar e
guerra com vinte anos e oficial general do oxórcito

nontc

_.!-:-.--

ou da armada.

•

Grã-crus -:- 06.ei.11 general

do oxórcito

011 da ar-

muda com trinta unos.
§ único. O 1011v51 qu ~ rviu d base para a concossão de um grau u110 podo servir para a atribuI.;.1
lo

I

l'
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Para ojlci.al-A mesma insígnia tendo sõbre a
fivolu uma roseta da cor da fita do om,Ol de diâmetro.
Para comendador-c- Placa de prata em raios abrilhantados, tendo ao centro um círculo do esmalte
branco circundado do um festt'o do louro em ouro
o carregado da cruz da Ordem.
Para grande oficial-Placa idêntica à do comendador, dourudn.
Para qrã-cruz - Banda de seda verde posta a. tiracolo da. direita para a esquerda, tendo pendente
a cruz ingcln de 0''',05 do comprimento o ao peito
:lo placa de grande oficial, sõbro o lado esquerdo.
CAPÍTULO V

Ordem Militar de Sant'Iago da Espada

..

d

10
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denada de duas palmas entrelaçadas, em esmalte verde,
com a legenda em ouro sõbre esmalte branco: «Sciência, Letras e Artes», e fita violeta.
§ único. As insígnias dos diversos graus são conforme os modelos juntos ao. decreto u.? 6:205, de 8 do
Novembro de 1919:
Para caoaleiro - A cruz acima descrita pendente
de uma coroa de louro em esmalte verde e ouro
com diâmetro de 0111,014, suspensa do fita com fivela dourada.
Para oficial--A mesma insígnia, tendo sôbre a
fivela, uma roseta da cor da fi ta, de on\01 de diâmetro,
Para comendador-PInca
de prata cm raios,
tendo ao centro um circulo do esmalte branco circundado do ouro o carregado da cruz da Ordem,
Para grande oficial-rlaca
idêntica à de comendador, dourada.
Para qrã-cru» -Banda
de seda violeta posta a
tiracolo, da direita para fi esquerda, tendo pendento a cruz da Ordem com 0,"'OG5 do comprimento, o no peito sObro o lado esquerdo ti placa de
grande oficial.
Art. 24,.0 Os dignitários da Ordem usarão, nos actos
solenes, um colar formado por coroas do louro o cruzes
da Ordem, tendo pondcnto n cruz do 0111,OG5do comprimento, sendo do prata esmaltada pura os cavaleiros o do
ouro para os demais graus.
CAPÍTULO

vr

Ordem do Méríto Agrícola e Industrial
Art. 2t>,o A Ordem elo Mérito Agrtcola o Industrial Ó
destinada a galardoar os serviços prestados ao trabalho
nacional na agricultura
ou na iudú stria, o tcrú uma
class~ paJ'n, Mérito Agrícola o outra para O Mérito Industríut, dml1oustraclo na indústria propriamente
dita ou
na illdústl'iu. comercial.
Art. 2G," ,'no «oudição índispcnsávol
para s r admitido na Ordem os III "ritos do natureza scil'lltífi('rI, ou prática, rovelados na curn.·iJ'a profissional ou cm serviços

públicos.

•
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Art. 27.0 A concessão dos diversos graus da Ordem
será feita de harmonia com as vagas que existirem nos
respectivos quadros, que serão assim constituídos:
Para a classe do Mérito Agrícola:
Grã-cruzes
• • • •
Grandes oficiais
Comendadores
Oficiais . "
Cavaleiros.
• • • •

...

.........

12
16
60
100
150

Para a classe de Mérito Industrial:
Grã-cruzes
G rundos oficiais
Comendadores
Oficiais . .
Cavaleiro ..

...

16
20
80

140
200

Art. 28.0 Os graus de oficial e cavaleiro são especialmento destinados a mostres, contrnmostres, capatazes,
encarregados d trabulhos o do oficinas, ostabolecinientos o minas, afinadores
e montadores do máquinas,
guarda livros o emprogudos do comércio, feitores superintendentes de adegns, do lagares, do lavoura o criações de gados, arruis, pilotos, mostro de posca, quo se
tornem distinto: pelas suas aptidões, trabalho o serviços,
quer na indústria fabril ou comercial, quor na agricultura.
§ único. A concesi ão dos grau d cavaleiro o oficial
da clns ( de ~Iérito Agrícola ou da classe de :\'lérito
Industri 11 podo ser feita em qualquer época ao ano.
Art. 29.0 As iusí .. nia dos diversos graus são:
Para cavaleiro - Uma e .trêla de nove pontas,
arrai das do prata, e multadas do verde ou vermelh , segundo fôr do l\Il'rito Agrlcoln ou do Industrial, com o diâmetro do 0"\0-'"7, o no centro, em
campo de prata, o sendo nacional, o em círcuuforência, ob!'(\ faixa c smaltada de branco, a legonda
.:Mérito Agrícola» ou «.f{·rito Iridnstrinl»,
segundo
a ela . , SIISp nsa do fita. de chaiualoto branca no
meio e Com as côr s da ela e do. Indo .
iam oficial A mesma estrõla, arraiada em ouro,
su p II a duma fita, como a. do cavaleiros, com 'Um
botão do 0'",010 de diãm tI'O da eor da classe.

I
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Para comendador - Um estrõla de nove pontas
esmaltadas de vorde ou de encarnado, conforme fõr
para o Mérito Agrícola ou Mérito Industrial, arraiadas de prata, com novo oetrêlas pequenas do mesmo
esmalto e colocadas sobre os raios entro cada uma
das suas pontas; no centro em campo do ouro o oscudo nacional, em circunferência sôbre faixa csmaltalda de branco a legenda «Mérito Agrícola» ou
«Mérito Industrial»; diâmetro da estrêla Oro ,075.
Para grande oficiaZ- Insígnia igual à dos comendadores, sendo as pontas da estrela arraiadas
de ouro.
Para qrã-erue - Banda de seda branca com faixa
laterais verdes ou encarnadas, conformo a classo, de
largura igual a dois terços da parte branca, posta
à tiracolo, da direita para a esquerda, tendo pendente a insígnia da Ordem, e ao peito a placa de
grande oficial sôbro o lado esquerdo.
Os oficiais poderão usar a respectiva insígnia em fita.
pendente do pescoço.
CAPíTULO VII

Ordem de Instrução Pública
Art. 30.0 A Ordem de Instrução Pública é destinada
a galardoar os serviços prestados por nacionais ou estrangeiros ou por corporações à causa da instrução.
Art. 31.° São condições indispcnsúvois
para ser admitido na Ord m os serviços prestados ao ensino ou instrução e os revelados na carreira profissional.
Art. 32.0 A concessão dos diferentes gráus da Ordem
será feita de harmouia com as vagas que existirem nos
respectivos quadros, que serão assim constituidos:
Grã-cruzes
Grandes oficiais
Comendadoros • •
Oficiais . . . . •

30

GO
250
300

Cavaleiros - número ilimitado.
Art. 33.0 Aos estabelf'cimentos do ou ino, corporaçõ
~ indivíduos de nacionalidade estrangeira as cone fi

s
s
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dos diversos graus da Ordem scrtto em número indeterminado e honorárias.
0
Art. 34. Os graus são concedidos conforme as resoIuçõos do Conselho da Ordem o tendo em atenção a catogoría oficial do proposto, mediante proposta do Ministro da. Instrução
Pública.
0
Art. 35. O distintíx o da Ordem 6 duas palmas entrelaçadas.
§ único. As insígnias dos diversos graus silo:

Para cacaleiro-As

palmas acima descritas, prade fita amarela, com fivela;
Para oficial- A mesma insígnia, dourada, com
uma roseta da. côr da fita sõbre a fivela;
.
PaI'(( comendador - Uma e trêla do oito pontas
de esmalte' azul raiada
de prata. tendo ao centro
num círculo do esmal te' branco perfilado do ouro, circundndo pelas insígnia'
acima descritas,
o escudo
nacional com a legenda e Iustrução Pública».
Para f]ralLde oficial- Um 3. estrela de oito pontas
omelhaute à. usada pelos comendadores,
raiada do
ouro.
Para gl'il-CI'u,: - Banda ele' sêda de cor amarela
da ordem, posta a tiracolo
da direita para a os'quC'rJa, tendo pendente :i, insígnia da ordem; dour da, O ao peito, do lado c squerdo, a placa de
grande oficial.
I
teadas,

pendentes

Art. 30,0 O: oficiai' O cavaleiro
usarão as rcspcctivas insígnins em fita peudcute do pescoço ou do lado
esquerdo

do peito.
CAPÍ'I'ULO VIU
Ordem de Benemerência

Art. 37.0 A Ordem do B ncmerência é destinada a galardoar
todos os servi os pro tados por nacionais ou
ostrangl iros ou por corporaçõ
~ causa da assistência,
o 11 premiar actos do b n merõn i .
~~rt. a8.o A: cone !l 'ÕPS do' diYNSOS graus da Ordem
a mdadão
I}Orll1gu
.
rão f it s d harmonia com as
vaga~ que exi til' nn no rcsp ctívo quadro dos membros
efectivos, ql1 orá as iro con titufdo:
Grã-cruz
Grand

.

•

•

ofiei is

8.

•

.

. . . . . •

•

•

•

•

30
60
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Comendadores
• • • • • . •
120
Oficiais . • . . • • • . . . • • • 200
Cavaleiros

-

número

ilimitado.

Art. 39.0 Aos indivíduos de nacionalidade
ostrangeira
e corporações
as concessões dos diversos graus da Ordem
serão em número indeterminado
e honorárias.
Art. 40.0 Os graus sào concedidos conforme as resoluções do Conselho da Oràem e tendo em atenção a qualidado dos serviços prestados
ou os actos de benemerência a premiar, por proposta do Ministro do Interior.
Art. 41.0 O distintivo da Ordem
uma cruz de braços
iguais em prata,
esmaltada a azul, com o diâmetro de
om,038, tendo ao centro um círculo de esmalte branco porfilado a ouro com a legenda «Benomerêucia»;
nor overso
o escudo nacional e legenda «República Portuguesa»,
§ único. As insígnias dos diversos graus são:
é

Para canaleiro -A cruz acima descrita, em prata,
pendente de fita tripartida
em faixas iguais com a
do centro om amarelo o as dos lados em preto, com
fivela prosa por uma corõa ele 10UI'os.
Para oficial - A mesma insígnia, dourada, com
uma roseta com as cores da fita sobre fivela dourada.
Para comendador - Cruz semelhante à do distintivo da Ordem com o diâmetro de om,OG5.
Para grande oflcial- A mesma cruz de comendador, dourada.
Para grrl-cruz - Banda de sõda coro as côrcs da
fita posta a tiracolo da direita para a esquerda, tendo
pondcnto a insígnia da Ordem, dourada, o ao peito
a placa de grande oficial, do lado esquerdo.
Art. 42.0 Os oficiais e cavaleiros usarão as respectivas
insígnias
em fita pendente
do POSCOC;oou do ludo esquerdo do peito .

.

Disposições

CAPÍTULO IX
comuns

às diferentes

Ordens

Art. 43.0 O Presidonto
da República
6 o grrto·mestrr
do todas as Ordens Portucuesas
o usará como distintivo,
nossa qualidnde, a banda °dlls trõs Ordcns : Cristo, A "is
o Sant' lago da Espada,
das cor s verde, vermelho o vio-
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Ieta, ou a banda de qualquer das outras Ordens, e a
placa e mais insígnias correspondentes.
As insígnias ser-lhe hão oferecidas pelo Estado.
.
§ único. A banda da grã-cruz das três Ordens só poderá ser conferida a Chefes de Estado.
da Repúblicâ poderá, de sua
Art. 44.0 O Presidrnte
iniciativa
ou sob proposta
do Presidente
do Ministério,
conceder a todo o tempo qualquer grau das Ordens a cidadãos nacionais
ou estrangeiros,
missões scientíficaa,
artísticas ou literárias, militares ou navais.
§ único. Os graus concedidos nos termos dêste artigo
serão considerados
supranumen\rios,
caso não haja vaga
no respectivo quadro.
Art. 4.}.0 Os condrcorados
com mais do um gr:.'.U de
qualquer das Ordens usarão só a insígnia do grau mais
elevado.
§ único. Os condecorados

com a TOrre e Espada usarão tantas insígnias
quantos os graus que lhes tiverem
sido concedidos.
Art. 4G.o Os condecorados
que reúnam graus do grãcruz do várias Ordons só poderão usar a banda do uma
delas.
Art. 47.0 As condecorações
o medalhas
portuguesas
são colocadas
da direita para a esquerda, no lado esquerdo do peito, pela ordem s guint
do precedência:
TOrre
Espada, Cruz de Guerra, medalhas militares de
Valor Militar e de Dons erviços, Cristo, Avis, Saut'Iago
da. Espada, Mérito Agrícola, M "rito Industrial, Instrução
Pública,
Benemerência,
medalha militar de Comportamento Exemplar
e medalha da Vitória. A seguir as Orden e condecorações
e trang iras.
§ 1.0 Quando o' distintivo'
das condecorações
não se
coutonham numa só linha. a. ordem de preferência
começará 11 la linha uperior.
§ 2.0 , ó permitido o uso das fitas das condecorações
'Sem fivela no uniforme d campanha.
§ .3.0 Aos oficiais e praças
permitido o uso das in~fgnlas da Tõrr
e E. padn em pa seio com qualquer unié

é

rormo.

Art. 48.0 Quando os condi corados com qualquer das
O~dens 111'1.0façam n o das resp ctivas ven ras, os cavalelr?s. ti ar110 a fita da Ordem com fiv la dourada ; os
OfiCl~lS
a me 11111 fita com 1'0 .otu da me ma cOr (lo om,OlO
de diãm tro sObro fi fivela; o
omendudoros
com roseta
-de 00\,014; os grandes oficiai
grã-cruz
idõntícn roo

ORDEM DO EXll:RCITO N.o 4

202

seta,

sendo-lhe

filada a prata

v Série

sobreposta
uma miniatura da Ordem perpara os primeiros
o a ouro para os se-

gundos.
Art. 49.0 Com o traje civil ó permitido o uso de um
laço de fita da côr da Ordem para os cavaleiros o para
os outros
dignitários
a roseta correspondente
ao seu
grau c nas solenidades as respectivas
insígnias.
Art. 50.0 Nos actos solenes 01$ digni tários de qualq uer
das Ordens de Cristo ou Avis po(lcrão usar pendente do
pescoço por uma fita da côr da Ordem a respectiva cruz
singela com o comprimento
de 0"\05.
§ único. Os cavaleiros o oíieinis RÓ usarão õsto di tintivo quando não tragam a insígnia do respectivo grau.
Arr. 51.0 Nilo
P rmitido com ou'
formo militar O
uso do distintivos
ou insígniaR, nacionais ou cstrangei1'08, que não sejam
do condecorações como tais oficialmente r('conhecidas
poloe respectivos
Governos.
Art. 5:.?o No casaco ele grande uniforme militar ou
na ensaca
permitido
o uso do distintivo do qualquer
das Ordens,
bordado
na respectiva cor, no lado esquerdo do peito, uns 10 ceutímotros
acima. da intura ,
Art. õ3.o O agraciado com qualquer condecora(.ao
trangeiru não podcrú ~H'('itú-la I1PTlI us ar do respl ctivo
distintivos
e inslgnias
som próviu : utorizucão do 0vêrno, a qunl será publicada na Ordem do E 'rrcito, na
Ordem da Superintendência do Pe880al da Armada ou no
Boletim Militar das Colónias, para os militares do ex '1'cito metropolitano,
tIa armada
ou em serviço nus colónias, respectivamente, 0\1 no Diário do GOVê/'l1O para os
é

ó

civis.
Art. 5+.0 As cruzes,

placas

e distintivos das Ord ns

serão invnrlàvolmcnte
conforme os modelos dotorminados o usar-se hão sempr
do ludo (l. quer-do do peito,
podendo continuar a sor usadas
do lado direito n: (la
Ordem do 1 vis que rotam conferidas
por serviços dis-

tintos,

nos tormos

do alv ará \1(11:3 d· AgMtO d

A rt. ú5.0 As unidades,

1 91.

às quais houver sido couÍlrido
qualquer
grau ih Tôrrc o Espada
(altos feitos (,Ill ' m}Wllha ou actos O assinalados fH'rvi~o Ü hUnJ'lllitlu<1 , Ü
pátria (\ à. Uepúhlicu), usarão R lho () lu<:o da h'mel ,ira
ou estant1urt<\ outro laço do 11t:t do s ,riu dn. cór da Ordom, o.oom,l
de largura,
frnnjada do ouro, tcnd
bordada numa das pontn.g a r ~spectiva. ins!gnia.
Art. 56.0 A conc 8SüO dn. TOrro e K pa<1a 1101' fitos
ou serviços relevaut 'S cm campanha
contra pa1sos o •

1.· Série
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trangciros ou campanhas coloniais, importa, para os militares que tomaram parte na prática daquele feita ou
serviço, fazendo parte do efectivo da unidade, formação
ou fracção, o uso de um distintivo especial.
Êste distintivo, usado com todos os uniformes, será
eonstituído
por dois cordões encadeados, de om,004 de
diâmetro, com as côros da fita da condecoração, tendo,
respectivamente, 0'",40 e 0°\60 de comprimento, e que
se usarão suspensos da. platina direita, passando o mais
comprido por baixo do braço, e indo ambos prender no
primeiro botão da abotoadura do dólman.
Os cordões serão terminados por duas agulhetas de
0"\06 do comprimento.
Os cordões e agulhetas serão respectivamente de seda
o prata dourada para os oficiais e algodão e cobre para

as pracas.
§ único. Aos militar s nas condições deste artigo será.
feito o respectivo averbamento nos seus registos de matrícula, sem o que não poderão usar O respectivo distiatívo.
Art. 57.0 As condecoracõos das Ordens Portuguesas
d verão em regra s r conferidas 11 começar pelo grau do
caval iro O constituindo
promocõos os graus soguintes,
s ndo para as conces ..õrl$ da Ordem de Sant'Lago da Esada nccos ária informação favorável do Ministro da
Instrução Pública.
CAPÍTULO X

Disposição transitória

ne~

Art. 58.0 O Conselho da Ordem de Instrução e
nomorência quo passa :t d -signur-se por Ordem da. Instrução Pública, de tinadn nos fins quo lhe vão designados
nos urtltros 30.0 e 31.° dê. to n'gulamento, continua no
oxorcreío das su s funções para . ta. Ordem, t indo também as atriburçõos
do Conselho da. Ordem do BeuoinerO~cin. até n nomeação do ro pectivo chanceler e vogais.

Paços do Govêrno da. Ilopúblíca,
1020. - José Vicente de Freitas,

30 de Janeiro

do
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da Il~liça e dos Cullos-Direc~ão
Geral da Jusliça e dos Cultos
2. a Repartição

Decreto n.O 16:450

I

Considerando
que a natureza especial dos prédios pertencentes ao Estado o na pOSS0 do Ministério da Guerra
não permite quo os seus arrendamentos
estejam sujeitos
à lei geral, porque a rescisão dos respectivos contratos
pode tornar-se necessária
de um momento para o outro;
Considorando
q uo para prevenir estas eventualidades
foi publicado
o regubmento
aprovado
por decreto
n. o 10:498, de 2 do Fevereiro de 1925, como legislação
administrativa
respeitante
a prédios militares, e portanto
em harmonia
com o di posto no artigo 12.0 do decreto
n.? 5:411, ele 17 de Setembro do 1919:
Hei por bem decretar, parn valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os pródios urbanos pertencentes ao Ministério da Guerra não estão sujeitos às leis do inquilinato,
continuando
para êles em vigor o decreto n.? 10:408, de
2 do Fevereiro
de 1025,
Art. 2.0 Fica revogada a Icgi 'la<:ão cm contrário.
Dcterminu-s
portanto a todas as autoridades
a quem
o couhccímcnto
o execução
do presente
decreto COIJl
fórça do loi port nccr o cumpram o façam cumprir o
guardar
tam inteiramonto como n lo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir,
publicar
o C01'r('1', Dado nos Paços do Governo da Ropública,
m 2 do Fovorciro de 10:29,-AN'rÓNIO
ÓSCAlt
FRAr,OSO
CAR:\l "NAJosé Vicente de Freitas - _lIário de Fiqueiredo-s-cántànio de Ollceira Salazar
Júlio
Ernc8to de ,l[(I)'ais 'CV'/IU'71tO - Anibal de Mesquita Ouima/'i1es - },[unuel Carlos Quintao Meireles -J08(J Bacelar IJebiano - Gustavo Cordeiro Ramos
Pedro de Castro Pinto Bravo,

DE

Pmidêllcia

do Mini;lério

Decreto n.O 16:456
Con 'idt'~'ando qu ~ os corpo
administrativos
<'8tltO
sendo gerido
por comis 'õo' admíni .trutivns con tituídas na .'\la maior parto por fuucionários civis C milit:lros;
C011 idorando
qu alguns d ' s funcionário
deixarum, pelo facto d pa .arcm a faz r parto das mcsmae
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comissões administrativas,
de perceber gratificações de
comlssão e outros abonos a que tinham direito pelo
exercício dos cargos que estavam desempenhando;
Usando das atributções que me confere o n, ° 2.° do
artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 2ü de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Aos funcionários civis ou militares do terra
e mar quo tenham sido ou venham a ser nomeados para
as comissões administrativas
das juntas gerais de distrito ou câmaras municipais continuarão a ser abonados
todos os vencimentos e gratificações que recebiam li.
data da sua nomeação.
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 fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõle se contém.
•
Os Ministros de todas as Ropartiçõos O façam imprimir,
publicar o correr. Dado nos Paços do O ovêrno da República, cm 2 de Fevereiro do 1929. -AN'ró.'IO 6~CAR
DE FUAGOSO C \lUIO~A - José Vicente de Freitas - Mário
de Fiqueircdo-s- ..tÍ'nt6nio de Oliretra Salazar-Júlio
Ernesto de J{orais Sarmento - Anibol de 1l1esIJuita Gutma-

rães-.:.lfanuel Carlos Qllintdo Meireles-José
Bacelar
Bebiano - Gustavo Cordeiro Ramos - Pecll'o de Castro
Pinto Bravo.
Ministério da Guerra - Repartição do Gabine,c
Decroto n.· 16:464
Considcrnndo
que, pelo disposto no artigo 2.0 do decreto 11.o 1ü:~50. UO 18 do Dozcmbro do 10:.?8, deixaram
de estar abrangidos pelo dctermi nado no artigo LOdo
decreto n, o !r>:485, de 18 do Maio 110 mesmo ano, OR
alunos que terminarem o actual curso da Escola Central
de ~argelltos, os quais são promovidos a aspirunt s a
OD.Cllll como dispõe o artigo 20.0 da lei orgânica da me ma
Escola,. decreto n,? 12:992, d 7 de Jmieiro d 1027;
ConsIderando que há uluuos Cpl terurinarum o 'urso
da citada Escola durant o período transitório, pr visto
no § único do artigo 38,0 da sua lei orgânica, e cuja pro-
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\ moção ao posto de aspirante
a oficial é regulada relo
decroto n. ° 13:145, do 16 do Fevereiro
do 1027, o que
na escala de acesso ao oíicialato devem ficar à. direita
daqueles ;
Considerando
que uns e outros são obrigados a um
tirocínio nas cscolus práticas das armas e que tal tirocíio Mio devo tt r lugar sem quo tenham a graduação
que
lhes permita
desempenhar
as funções do serviço que
compete aos oficiais subultemos ; o
Tendo em atenção que 1.0 orcamonto do Ministório da
Guorra cabo o o. ce 50 do despesa resultante
da aplicaçl0 dêsto decrcto ;
Usando
da t culdnde qu mo confere o n." 2.° do artigo 2.° do d croto n.? 12:740, de 2G de Novembro do
19:?ü, por forçe do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:;);31, di' 9 d Abril do 19~8, sob proposta dos Mii. tro do todas ati Hl'p: rticõ :
Hel ror h m d cr t· r, p. ra valor corno lei, o seguinte:
J; rtigo
L" Aos nlui os da Escola Central do Sarg uto qu terminarem
o curso no abrigo do disposto no
~ único do artigo 28.0 do d cr to n , o 1:.?:H0:!, do 7 de
J n 'iro de 1!1!37, 0 no primei '0:1 S'lrg ntos aspirantes a
fieial picador que t rminnrcm O tirocínio de Cjuo tri ta

artigo 15.0 <ln regnlamc

1tO

P ra

O

cur:

O

do picadores

militar es, d que tr ta a vortaria
do :"8 do ~Inr 'o do
1014, 11[10 (, apiicávc lo det rminad
no artil{O 1.0 (10 decroto H.O 1:>; 5, (lIde
:.IaiIJ do 1!1.:!8, devendo con"illuar a 'r pr mo 'ido a; pirante n olicial, nOtl termos
O ti e1'('to n.<l 1:~:145, do 10 d F '\'ctt iro, u1torado pelo
decreto n.O 13::?O-i, do 2 do ~fll.r~o, ambos do referido
: no.
Ar!. 2.° Pica r \ o'" da a l('gislaC'l'lo cm contrário.
D 't<'rminn-'o portanto a todn. 11 ;'utol'idnde
a quom
o conh cimpoto e xeclIl,:üo do prc!';cnto Ut'croto com fOrça
lei pt'rtenc r o <,umpr:lIO 'fa('am cumprir o guardar
t m int 'iram I t como nGltl'
COlltlJffi.
,0 .Mini tro 00 todas ns Hopurti<;õ ·ti o fnçmn imprim1r, publicar
'orr r.
ad.o no Pur,o. do 00\ 'rno da
República, (lm 1< ti 1) 7.. i bro d< 1:)~8.- 1\. TÓ ro 6sc U DE PI' AGO. o C mil • \. - Jo á T irente de Freitas-

~[ário de PirJuciredu1ntóI io de Olil'cira 'alazarJlilfo E/'ne8t~ de MOl'ais ....
'al'7nento Allióul d~ lfe.~quit,t
Gmmal'l7e - .Manuel G a rlo.q Q lÍntao },[eirell'8 - J~'duOl·do
.Afluíal· Braflan a-Jo8 Ba eZul' 13cliiallo- GU8tavo Cordeiro Ramo8~Ped,·o
de Oautl'o Pinto Bravo.
A
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!linisléri9 da Justiça e dos Cullcs - Administração e Inspecção Geral das Prisões
Decreto n,? 16:483
Considerando
quo é difícil encontrar
entre os adidos
psssoas
idóneas pnra o cabal desempenho
das funções
de guardas
das cadeias civis, dada a especial natureza
de tais funções ;
Atendondo n que nos indivíduos quo serviram na fôrça
armada,
com uma corta pormanõncia,
concorrem qualidades q uo os tornam rocomondáveis
para o exercício do
tais cargos;
Usando da faculdade
que mo confero o n.? 2.° do artigo 2.° do docreto n.? 12:740, de 26 de Novemhro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.° do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de Hl28, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
para valor como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Para as vagas, actualmente
existontes ou
quo de futuro venham a dar-se, do guardas dos ostabe
lecimcntos
prisionais do maiores, dopondentos
do Ministério da .Iustiça, podem sor contratados
indivíduos que
tonham servido na guarda nacional
republicana
ou na
polícia de segurança
pública, bem como os ex-combntcntes da Grande G uerra.
f
Art. 2.° Para os fim do artigo anterior, quando o julgar convonionte,
o Ministério da J ustica, pela Administração e Inspecção Geral das Prisões, abrirá concurso no
Diário do GOl'ê1'1w pelo prazo do dez dias.
§ único. Para a admissão ao concurso basta um roquerimento
em papel comum, devendo os interessados
juntar os documentos
exigidos nos respectivos
r gulamcntos prisionais,
0, quaudo
da sua admissão ao serviço,
provar
a qualidade
exigida pelo artigo
1.0 deste decroto, mediante
a apresentação
da sua caderneta
militar.
Art. 3.° Fica reyogada a I gislação cm contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades
a quem
ri conhocimeuto e execução do presento decreto com fõrça
de l~i p~rtencer o cumpram
e façam cumprir e guardar
tam mtelramente
como uõle se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em ~ de Fevereiro
de 19~9.-.ANTÓNIO Ós-
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CARMONA - José Vicente de FreitasMárto de Figueiredo -António
de Oliveira SalazarJúlio Ernesto de .Morais Sarmento-Aníbal
de Mesquita
Guimarãee - Manuel Carlo« Quintao Meireles - José
Bacelar Bebiano - Gllstal:O Cordeiro Ramos - Pedro de
Castro Pinto Bravo.
CAR DE FRAGOSO

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Deoreto n.O 16:492
Atendendo
a quo [t' prática do tiro ao alvo com arma
de guerra tom um fim altamente patriótico;
Atendendo
a que, como estímulo o justa recompensa
ao' indivíduos
que mais se distingam
nesse rumo do
desporto, puramente
militar, devo ser concedido
digno
galardão
que publicamente
os diferendo, pelo uso duma
insígnia udcquada ;
Atoudeudo a que, a tú agora, a classificação do «MestI'O
atirador» COIl titui o grau máximo do perfeição na
prática do tiro, oxigindo da parto dOR Indívíduoa que a
obtenham
exccpcionui
qualidades,
não infcriorcr às de
outros especialistas
a quem so dá o direito do uso de
insígnias c distintivos
ispcciais ;
Ateudendo
finalmcnte
a quo o aperfeiçoamento na
p;-átiea (10 tiro, se é do uma alta importância
no meio cívil, no meio militar tcrnu-so lima necessidade tum útil
quam indi spensável, c portanto digno de prémio ;
, U~ando da faculdade
que me confere o n.? 2.° do artigo 2,° do docreto n." 12:i40, de ~G do .J.:To\'ombro de
HJ~li, por fôrça do dispo to no artigo LOdo
decreto
n ,? 15::331,d 9 de Abril d 1928, ::;(1) proposta
dos
Ministros de todas a' Hopal'tições:
Hei por bem dccr ·tar, para valer como I i, o seguinte:
Artigo 1.0 Ao.' indivíduos qu' obtiv 'r nn a ela 'sificação de II ~ristr atirador» nas c. tegorias instituldm, pela
Federa 'lio do Tiro
•acional Português,
com aprovação
da l'l'partiçEio cornp touto do
iuistério da Guerra
será
conferida pela 11 (' iua illStitu'i~110, ( por Ullla só \'07,.', uma
in~ígllia cspeciul, \.'onform
O lllodêlo junto a
~to docreto.

At,t. 2.° A in ígnin

CI'Ú d

\ l'lUCi1 C0111o

0::;cu(10

('lU

e'multe co~ol',ido, <' t !',:t 0'1\040 (lo di:lgonal. Sor:í usada
do Indo direIto do PitO, p ntl 'l1t<, de fi ta do ~odn azul
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ferrete de O'" ,030 de largura, toudo no centro uma faixa
branca de 0 ,007 do largura. Sõbre a fita serão colocadas: uma passudeiru do vermoil do om,007 de largura,
com a legenda «Mestre atirador», e por baixo uma
passadeira do mesmo metal, do 0"\004: de largura, com
a competente legenda, por cada categoria o.ni que o atirador tiver obtido aquela classificação.
Art. 3.0 Aos militares, quando fardados, 6 permitido
o uso da insígnia, ou simplosmento da fita com as respectivas passadeiras,
do lado direito do peito c em seguida às insígnias ou condecorações estabelecidas até à
presente data, para o que a classificação será publicada
em Ordem, do Eozérciio O avorbuda no respectivo registo
de matrícula.
•
Art. 4.° Os indivíduos que anteriormente 11 data da
publicação do presente decreto tiverem obtido a elas 'iiicacso de «Mostro atirador», nas condições fixndas nas
categorias, VIII, I:, xm O XIV do xxv Ooncurso Nacion 1
de Tiro, poderão adquirir e usar fi insígnia ~tgora instituída, orn substitulçao da que lhes foi conferida.
Art. 5.° Perdem o direito a. usar a in ígnia do \1"1 .
tre atirador- os indivíduos que forem condenados cm
alguma das penas consignadas no Código do J ustiea Iilitar ou no Código Penal, por crimeà ou delitos de cnrúcter indecoroso.
Art. 6.° O presento decreto entra imediatamente em
vigor c revoga fi legislação cm contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento o oxecuçao do presento decreto com
força de lei portencor o cnmpram o façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Pll,ÇOS do Govõrno da
República, em 16 do Fevereiro de 1929.- A.'TÚ:IO
ÓSCAR DE FltAGOSO OAHl\lOÁTA-.JoséVicente de Fi·eita.qMário de Fi[J!'eh'edo- António de Oliveira Sal zar-«
Júlio Ernesto de Morais Sarmento - .Anibal de Mesquita
Guim,llr(7es-Manuel
Carlo« Q/lintão Meirele,q-Jo
Bacelar Bebiano _ Gustavo Oordciro Ramos - Pedro de
Castro Pinto Bravo.
111

é

1.' Série

ORDEM DO EX~RCITO
Insígnia a que

S8

N.o 4

refere o decreto supra

FEDERAÇÃO
O TIRO
NACIONAL PORTUGUÊS

M TRE
ATIRADOR

211

ORDEM DO EXÉRCITO

212

N.o 4

1.· Série

RectificRQão
Para os devidos efeitos se publica quo o § LOdo artigo 74.0 do decreto n. o 16:443, de 1 do corrente mês,
publicado
no Diário do Govêrno n,o 2G, La série, da
mesma data, passa a ter ti. seguinte redacção:

§ 1.0 São considerados
inválidos ao abrigo dêste
Código todos aqueles que já o eram definitivamente
antes da publicação
do decreto n. o 13:375, de 30 de
Março de 1927.

Ministério da Guerra -

Repartição

do Gahinete

Deoreto n.O 16:539
.J._Jãoconvindo aos superiores
interêsses do Estudo que
lias colónias se venda pólvora física ou química para
usos industriais
ou caça, produzida
em fábricas particularos ;
Considerando
que ao Estado muito importa fiscalizar
ti. qualidade)
e quantidade
do pólvora física ou química
vondida em cadu colónia;
Considerando
que em algumas colóuias e::;tá su pensa
a venda do pólvoras físicas e químicas o quo em outra.
este eomórcio 6 aberto a ostraugoiros, o que não con-

vém;
Considerando

quo o Estado

possui

hoje

organismos

pelos quais pode não só encarn ..'gar-so das vendas acima
referidas,
como da sua fiscalização,
com o quo só pod -m
adv ir bonoflcios para O I'~stado;
Usando da fuculdudo quo me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 20 de Novembro de
19:!(i, por fôrçu do disposto
no artigo 1.0 do de ·reto
n.? lf>::JiH, de ü de Abril de 1\):28, sob proposta dos ~linistros de todas as Ropnrtiçõcs :
Hei por bem decretar, para valer C01110 lei, o seguinte:
Artigo 1.0 I~ proibida nas colóuias a venda do qualquer
rólvora
física ou química <[ue n: o sojn produzida pelas
fáhricas do l~stado.
Art. 2.0 Ao Estado compete, por intermédio das c taçõos com potentes, fornecer os mercados coloniais da pólvora noc('ssúria
no !iOU consuuio, cm conformidade com
o regulamento
do cada colónia.
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Art. 3.° O Estado, por intermédio dos organismos interessados, fiscalizará em cada colónia o comércio de pólvoras e outros explosivos conforme para cada uma delas
fõr regulamentado.
Art. 4.° O Govêrno, pelos Ministros da Guerra e das
Colónias, mandará elaborar os regulamentos necessários
para a execução dêste decreto,
Art. 5.° Fica revogada a I gislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conheci monto 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 GovêmoÓda
R pública, cm 26 de Fevereiro de 1929. -ANTÓNIO
SCAR DE FRAGOSO CARMO~A José Vicente de Freitas=«
Má1'io de Figueiredo - António de Oliveira SalazarJúlio Ernesto de Morai« Sarmento -Aníbal
de Me,qquita
Guimarães - Manuel Carlos Quinttto Meireles - José
Bacelar Bebiano - Gustavo Cordeiro Ramos- Pedro de
Castro Pinto Bramo,
Ministério da Guerra - Repartição Geral
Deoreto n.· 16:541
Considerando

que

o

decreto

com

fõrça

de

lei

11.° 5:785-5 R, de 10 <loMaio de 1919, estabelecendo o
quadro de dactilógrafa
do Ministério da Guerra, teve
origem na carência de sargentos habilitados com a especialidade de dactilografia, b m como no inconveniente
quo ;esultaria para o erviço de tropas distraindo das
respectivas unidades alauns sargentos que possuíssem
aquela especialidade, impondo-se o s u afastam nto das
mesma unídndes para s poder atisfnzer o crescente
8;umento dos serviços de expedi ate das diversas repartições do me 'mo Ministério;
Considerando que o decreto com fõrça d lei n." 16:211,
d,o 10 de Dezembro do ano findo, tornando obrigatóna y:ln todo. os sargento (lo ecr tariado militar, aos
quais estilo ntribuldns as funções d amannonsado milit r, a.ospecialidado d dactíloarafia para a x cuç: o do
o. p dieut que lho f r d t rminado torna insubsistente
os f~Ildam ntos • ~a~õe quo d t rminaram o quadro das
dactilógrafas do hItm tório da II rra ;
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Considerando ainda não ser conveniente para a. disciplina militar, e até para o carácter das ínstituíções militares, a existência de elemento civil nos seus organismos, principalmente do sexo feminino;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° 40 decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:031, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo L o E extinto o quadro das dactilógrafas do Ministério da Guerra, estabelecido pelo decreto com fõrça
de lei n.? 5:785-5 R, de 10 de Maio de 1919.
Art. 2.° Às funcionárias que compõem o referido quadro são mantidas as suas categorias, promoções, vencimentos, reforma e mais regalias ou direitos consignados
na actual legislação.
Art. 3.° As vagas que ocorrerem no quadro das dactilógrafas, extinto pelo artigo 1.0' do presente decreto,
serão preenchidas por sargentos do quadro dos sargentos do secretariado militar.
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 fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir
guardar
taro inteiramente como nele se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Paços do Governo
da RC\pública, 27 do Fevereiro de 1929.- ANTÚNIO vSCAR
DE FRAGOSO OARMONA-José
Vicente de Freitall-' Mário de Figueiredo - António de Oliveira S alazar
lio Ernesto de Morais Sarmento-Aníbal
de }.[ellquita
Guimartle8--Manuel
Carlos Quintao J.lfet'reZcs-José Bacelar Bebiano-Gu8tavo
Cordeiro Ramos-Pedro
de

-.rú-

a -

tro Pinto Bravo.
2. o -

DetermlDa~es

.iui~~ri. ~a Guerra - R.eparli~10do Gabinele do Ministro
I) Que, emlluanto não fõr publicado o novo r gulamento g ral par o rvíço do xór ito, l\ titulo provisório se obscrv o soguinto:
1.0 Quo seja suprimida
reme su dos s guint
do-

1,' Série
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cumentos constantes da tabela ínserta a pp. 168, 169 e 170
da 4. a parte do regnlamento geral para o serviço do
exército:
a) Mapa m/44;
b) Relação dos oficiais e praças de pré adidas, a enviar mensalmente aos quartéis generais;
c) Mapa da fôrça DI/52;
d) Mapa da força m/6 (embora digam respeito a unidades de reserva que actualmente não existem);
e) Relação m/48;
f) Relação m/53 destinada aos quartéis generais;
g) Relação m/54;
h) Mapa m/57.
2.0 Que, com relação às relações e talões de requisição
de transporte m /?5 e 56 do regulamento geral para o
serviço do exército, se recomenda a observância. do disposto no n." 5.0 da circular n.? 4 da 3.a Repartiçã.o da
extinta Direcção GoraI dos Serviços Administrativos do
Exército, do 27 do Outubro de 1920, inserta a p. 597
da Ordem do Exército n. o 13, 1.a série, do mesmo ano.
B." Que as unidades remetam ao quartéis generais de
que dependam, c na. datas que forem fixadas pelo respectivo comando da região ou Governo Militar, um mapa
da. fôrça do formato e modêlo junto, com a situação do
pessoal em serviço activo e bem assim do animal e material de que disponham para serviço.
4. o Que as unidades remetam aos respectivos quartéis
generais, onde se devem cone ntrar, para, depois de
dele se extraírem as indicações necessárias ..lOS mesmos
quartéis generais, ser m por e tes enviado às estações
destinatária,
os guintes documentos:
cc) Relação m nsal dos oficiais e luas situaçõe. m/53,
destinadas à. 2.· Repartição da 1. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra;
b) !lapa mensal a que s refer o n." 4.0 da Ordem
do E~ército 11.0 13, La éríe, de 1925, modificado
pela. determinnç: o 8. n d n. o 3.0 da Ordem do
E~érei.to 0.0 12, 1.· érie, d 31 de Dezembro
de 1928, p. 779.
5. o 11 ~ mapa da fOrça m 31 do r gulamento geral
para o serviço do exército l1ejll r metido sOmente para
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o estado maior do exército e só quando tal documento
fôr solicitado, para o que as unidades o deverão conservar devidamente escriturado, actualizando-o em cada mês
até o dia 5.
6. o Que as relações nominais m/25 do regulamento
supracitado, respeitantes a sargentos, artífices, a enfermeiros hípicos e ferradores, mestres e contramestres de
clarins ou corneteiros, e bem assim as relações lD/26,
respeitantes ao pessoal das bandas de música, passem a
ser remetidas &0 Ministério da Guerra trimestralmente,
referidas aos dias' 31 de Março, 30 de Junho, 30 de Sotembro e 31 de Dezembro, sem prejuízo das imediatas
remessas das relações de alterações 10/36 e 37, a que se
refere o artigo 60. o da 4. a parte do mesmo regulamento.
7.° Que as repartições das direcções gerais do Ministério da Guerra podem corresponder-se directamente com
as unidades ou estabelecimentos militares sempre que
os assuntos sejam de natureza tal que não careçam ser
levados ao conhecimento dos comandos das regiões ou
governos militares.
Por exemplo:
Informação sõbre a situação de praças ou oficiais, pedidos e devolução de mapas, notas de assentos, relações
de alterações, despachos de requerimentos cujo conhecimento só interesse a praças já encorporadas nas tropa
territoriais, etc. Os assuntos desta natureza podem ser
tratados por meio de verbetes lançados nas própria
notas das repartições do Ministério da Guerra, quo 'eguidamente serão devolvidas à proveniência.
8. o Que os requerimentos deixem de ser acompanhados
de notas de assentos ou das notas de pretensão a que se
refere o artigo 225.0 da 2. a parte do regulamento geral
para o serviço do exército, devendo as informações necessárias para as resoluções das pretensões ser exaruda
no próprio requerimento e a seguir ao respectivo texto
ou no verso, ou fO ha adicional não selada, Quando porém
para a resolução da pretensão haja necessidade d se
conhecer detalhadamente o que consta do registo d matricula, sorü então junta ao requerimento a respectiva
nota de a sentes.
9. o Que nas notas de assentos a extrair dos r gi tos
de matricula se aproveitem os espa~os disponív is para
se completar a transcrição de verbas que, por 01' lI1
demasiad~ longas, não possam caber na casa apropriada
de um único exemplar. N ate caso trancar- e hão a. de-
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signações das verbas que não tenham de ser escrituradas.
1
10.o Que deixem de ser elaboradas folhas de matrícu a
e bem assim deixem igualmente
de ser fornecidas cadernetas militares às praças que se alistarem directam~nte
nas tropas de reserva e territoriais,
ficando abrangidas
por esta disposição as praças alistadas anteriormente
a
esta data e a respeito das quais ainda não tenham sido
organizadas
fõlhas de matricula
ou sido fornecida a caderneta militar.
A caderneta militar nestes casos deve ser substituída
definitivamente
por uma cédula militar, em papel cartonado, do formato e modêlo adjunto, servindo õste documento para provar a sua situação militar e que terão de
apresentar
quando tenham de tratar de qualquer assunto
militar junto das autoridades
militares ou civis.
O extravio dêste documento será punido nos termos da
lei.
11. o Que as cadernetas militares sejam sempre entregues directamente.
nas unidades,
às praças a quem
dizem respeíto, no acto de estas serem licenciadas,
ou
tenham baixa de serviço, como se acha preceituado
no
§ LOdo artigo 16.0 da 4. a parte do regulamento geral
para o serviço do exército, visto que o não cumprimento
desta disposição
dá origem a avultada correspondência
para se conseguir que as cadernetas
militares sejam entregues aos destinatários,
por intermédio
das administrações dos concelhos ou dos distritos de.recrutamento e
reserva.

12.0 Que os modelo

de mapas e relaçõ s em uso no
exército, com excepção do que tenham fixadas as respoctivas dimensoos (como sej am as fõlhas do matricula,
nota
de assentos,
cadernetas militares), pass m a ser
do formato mais reduzido pos ível e consentân o com a
utilidade
d tais documentos,
por exemplo as relações
hI/25, 26, 35, 36, 37 e 53 do regulam nto g ral para
o serviço do exército,
mj4, 31, 33, 34 e 35, etc., do
regulamento
d r crutam nto, modelo
tes que pro~('n~f'monte t im o formato de meia fõlha e algun
de folha
inteira, mas que pode ser r iduzído em pr juízo algum
para o fim a que e d stinam.
0
13. Que as pUlliçõ di ciplinar pass m a fi r averbadas nas folhas d matrícula
m face da ordem r gimental, di p nsando-,
fi im a cópia dos artigo
da ordom resp itant
a ca 'ti~08, destinada a ficar arquivada
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nos processos individuais das praças, conforme prescreve
o n. o 63 da circular n. o 36 da 3. a Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra, de 27 de Novembro de 1926.
(Circular n. o 1, de 21 de Janeiro).
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Mapa da situação do pessoal e animal do quadro permanente referido ao dia .. , de .•.
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lIinisténo da Guerra - t,a Dirrrção Gl'ral- 2 ' Repartição

II) Que, passando os aspirantes a oficial a .ve!lcer
solde, deixam de ser readmitidos, perdendo o direito ~
O'ratifica~ão de readmissão, não obstante não deverem
b
ser considerados oficiais, visto que se lhes não con f'oro a
patente.
lioistério da Guerra - La Dlrectáo Geral-

3.' Rpparllçát

III) Que o artigo 15.0 e seus §§ 1.0, 2.0 e 3.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927, Ordem do Exército n. o 5, La série, de 16 do Maio do mesmo ano, seja
extensivo aos sargentos, devendo as declarações dar entrada na 3. a Repartição da 1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
IV) Que, havendo sucedido que em algumas unidades
foram dadas às praças passagens à reserva activa em
datas indevidas, em vista do facto consumado e já sem
inconvenientes s110mantidas essas passagens.
A passagem à reserva territorial das classes de 1912
a 1926, inclusive, só terá lugar porém, respectivamente,
em 31 de Dezembro doo anos de 1932 a 1946, qualquer
que tenha sido a data em que lhes esteja registada a
passagem à reserva activa, tendo todas baixa de serviço
quando atinjam os quarenta e cinco anos de idade.
A partir da ela se de 1927 as passagens à reserva e
a baixa de serviço terão lugar nas datas fixadas nas instruções provi 6rias pare. a escrituração de matrícula das
praças do pré.
linislérIo da Gurra - 2. a Direcção Gtral-~.

A

Repartição

V) Que· as verba
de tinada
nos orçam ntos das
obras a expediente e administração devem 80r transferidas dos conselhos adminiatr-ativoa 0'0rente8 das obras
para o con elho adminiatratívo do comando da r spectiva
região ou governo militar.
O recibo passado pelo coo lho admini trativo do comando de regi. ou governo militar servirá. d documento
de de pe a II. j untar à. conta corrent da obra corrospond nt .
As verbas r cabidas con titurr: o um fundo único, que
ficará à di posição do dir ctor do s rviço de proprieda-
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dos e obras militares da região ou do comandante de
engonliaria do Govôrno Militar de Lisboa, para custear
as despesas de expediente e administração das obras,
incluindo nestas as ajudas de custo aos oficiais encarregados da sua direcção O fiscalização.
Trimestralmente deverão todas as direcções do serviço
de propriedades e obras militares das regiões e o comando do engenharia do Governo Militar de Lisboa enviar à Direcção da Arma de Engenharia um mapa. indicativo das importâncias recebidas, sua origem. despesas
efectuadas e saldos.
hlslério

da Guma - til Direcção Geral- 3.& Reparliçá.

VI) Que, pum. cumprimento do disposto no § 2.0 do
artigo 110.0 do decreto com fôrça de loi n.? 13:851,
publicado na Ordem do Exército n, o 7, 1.& série, de
1927, P: 856, e em execução desde 1 de Junho do mosmo
ano, se determina:
1.o Que os conselhos administrativos das unidades e
estabelecimentos militares, que tenham ou não hospitais,
enfermarias regimentais ou postos de socorros, enviom,
80b proposta
do módico, até o dia 10 de cada mês, à
Direcção do Serviço de Saúde llilitar (4.& Repartição),
requisições, em duplicado e em separado, de medicamentos e utensílios de farmácia que necessitem para tratamento dos doentes, a fim de, por aquela Direcção, serem devidamente apreciados não só na espécie, como
também nu quantidade, o ordenando o seu aviam nto
na Farmácia Central do Exército, suas delegaçõos ou
cantinas.
2.0 Quo os hospitais que tenham delegações na Farmácia Central do Exército, os seus conselho administrutivos enviem à Direcção do S rviço de Saúde Militar,
até o dia 10 do cada m H, om voz do requisição do modicamoutos, cónía da factura do fornocim nto of ctuado
no mõs anterior' pela respectiva dol gação.
:3. o Quo as requisições de ostupefacientee sejam feitas
em separado e em duplicado, com a ussinatura do módico exarada na hnha seguinte ao último medicamento
pedido.
4. o Quo as requisiçõos individuais e as pam. forn cimento fi pronto pagamento a oficiais, urgentes e suas
famílius sejam envíadas directamente ao organismos
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fornecedores por não necessitarem elo autorização da
Direc~fio do Serviço de Saúde Militar.
.
5.° Que às requisições das unidades e estabol(lCll~lentos militares, nas condições do n." 1.0, que não transttem
pela Direcção do Serviço de Saúde Militar, não seja
dado andamento pela Farmácia Central do Exército, a
não ser que essas requisições tenham o carácter de urgente, devendo, nesse caso, os respectivos conselhos
administrativos dar conuecimonto imediato à Direcção
do Serviço de Saúde 'Militar dos motivos e dos artigos
requisitados, sua quantidade e pre<;os.
.
6.° Que os conselhos administrativos
dêem conhecimento à Direcção do Serviço de Saúde Militar dos artigos que não tenham saída, a fim de a mesma Direcção os
colocar noutros estabelecimontos ou unidades que os
possam consumir, ou propor a sua venda à Farmácia
Central do Exército.
7. ° Que os conselhos administrativos das unidades e
estabelecimentos militares que tenham hospitais, enfermarias regimentais e postos de socorros enviem uma rolaç!lo do todos os medicamentos e utensílios de farmácia
existentes em 30 de Junho de cada ano, devidamente
preçáda, e nos anos seguintes, até o dia 10 de cada mês,
uma relação do movimento havido no mês anterior (entradas, proveniência e quantidades, saídas, destino o
quantídadss ).
8.° Que as unidades e estabelecimentos militares que
passam a. ser abrangidos por esta circular enviem até o
dia 10 de Fevereiro próximo futuro uma relação dos
medicamentos e utensílios de farmácia oxistcntos cm 31
do mês corrente, a qual servirá de base pnra os balanços ulteriores.
9.0 Que o pagamento da respectiva importância Reja
feito pelas entidades roqui irantos directamente à. lj armácia Central do Exército nos prazos e condições proscritos na circular n.? 3:911/34. de 14 de Dezembro de
1927, da 3. a R p rtiç! O da 2.' Dir cção G ral d sto Ministério, publicada na Ordem do Exército n.? 1, La sórie. do ano findo, P: 42.
10.0 Qu as disposi<,:õe de. ta. circular sub tituem IIS
da circular n." 102/10, d 11 de Jan iro do 192 , publicada na Ordem do Ecéreito II. o 3, 1.:1 óri« do lllet!JlIO
ano, p. 1 5.

(Circular n." 200j34, d 17 d Jan iro).

'
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linistério da Guerra- 3. a Direcção Geral- 5,a Repartição
VII) Que todas as unidades do exército devem fazer
imediatamente a assinatura da Revista Francesa da sua
arma o as unidades da arma de artilharia também a da
Revista de lnfantm·ia.
Essa assinatura deve começar em 1 do corrente.
(Circular n. o 11/1, de 8 de Janeiro).
VIII) Que, tendo se suscitado dúvidas na interpretação
da doutrina do § 2.0 do artigo 98.0 do R. 1. E. 1\1:. e da
condição 3. a do artigo 18. o do regulamento de promoções
aos postos inferiores do exército, se determina:
a) As praças que não obtenham aproveitamento no
, 1.0 grau da Escola de Enfermeiros deverão freqüentar
um novo período de instrução desta escola;
b) As praças que, após a freqüência de um segundo
período de instrução, ainda não obtenham aproveitamento,
terão passagem à classe de maqueiros ~ como tais serão
aumentados ao efectivo das aecções de maqueiros das
companhias de saúde, sendo licenciadas as praças da
secção de maqueiros a quem por escala competir, para
que os respectivos quadros não fiquem excedidos;
c) Quando se verifique que a falta de aproveitamento
das praças nos cursos do 1.0 grau da Escola de Enfermeiros foi devida a manifesta falta de vontade por parte
das praças, e ainda quando haja uma inaptidão absolutamente comprovada, tanto para enfermeiros, como para
maqueiros, deverão as praças nestas condições ter passagem li. arma de infantaria, onde farão uma escola de
recrutas, e permanecerão nas fi1 iras o tempo de serviço
que lhes faltar.
liaialério da bem-Direcção

do Serviçode Admioislraçio lIililar-P

Rrpartição

IX) Que ao artigo 32.0 das «Instruçõe
para o orviço de Pardamento de 1920» (Ordem do Exército n. o 14,
1.8 série) seja dada a seguinte interpretação:
((A substitu'ição dos artigos extraviados devo ser fita
quanto possível por artigos com o m smo número d
meses de uso. Se isto fõr ímpossívol, por os n o hav r
em depósito, o crit6rio a seguir deve sor o do a praça
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indemnizar a Fazenda Nacional da importância reforente
ao valor dos artigos extraviados.
Por importância de artigos extraviados deve entender-,
-He o valor dêsso artigo relativo ao número de meses
durante os quais ainda devia prestar serviço».

3.

°-

Oeelarações

Ministério da Guerra - Rtpartiçáo

do Gabinete do MIDistro

I) Que foram criadas as freguesias da Boa Vista' e de
Santa Eufémia, no concelho e distrito de Leiria.
(Decreto n.? 15:009, publicado no Diário do Gooêrno
n.? 295, de 22 de Dezembro de 1928).
II) Que a freguesia de Santa Eulália, do concelho de
Tondela, passou a denominarse Campo de Besteiros)
sendo elevada à categoria de vila.
(Decreto n.? 16:467, publicado no Diário do Govêrno
n." 30, de 6 de Fevereiro de 1928).

III) Que o distintivo do intendente geral de segurança
pública, quando tais funções sejam exercidas por um coronel, seja duas estrêlas de ouro na gola, e fi pala do
boné igual à que está determinada para o comandante
da guarda fiscal.
(Despacho p lo Mini tério do Interior,
vereiro).
linistérlo

da Guerra-

3.& Dlrrrção Gml-

de 6 de Fe-

5.& Repartição

IV) Que ficam autorizadas as bibliot cu do estabolecimentos e unidades dos serviço d aaúd a adquirir
um exemplar da obra E cola de UlrUTflia de Lisboa e 08
Cirurgiões .Militares, 11 lo tenent corou 1 médic
o professor r. Manuel Ro ado Fernando Gião, p la quantia
d 108, devendo o pt'di(lo,'. r feitos a J, 1 odrigu s
l~
• a, Rua do Ouro, 1
, Li boa.

( Jircular u. o <JfI, d 7 d J au iro).
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V) Idem de um exemplar da obra Introdução ao Estudo
do Combate de Infantaria, pelo coronel do corpo do estado maior Sr. Vitorino Henriques Godinho, pela quantia
do 306, brochado, ou 406, encadernado, devendo os podidos ser feitos à Livraria Peninsular, Limitada, Rua
da Vitória, Lisboa.
(Circular n." 17/1, de 16 do Janeiro).
VI) Idem :t fazer uma assinatura da revista do propaganda da aeronáutica civil e militar Do Ar, ao preço
de 506 por ano 011 aOb por sois meses, devendo os po·
didos ser feitos nu administração da mesma revista, Rua
de S. Paulo, 55, :3.0, Lisboa.
(Circul ar n. o 30/1, de 29 do Jaueiro),

Na Ordem do E:céreilu u.o 12, do alio findo, na .letcrurinação I),
em toda a tabela e iustruções, onde se ln: «Piguct», deve ler-o:
«Piguet»]
a 11. 762, 1. 4, oude se 1(',: «duetos», une ler-se : «duetos»; a fi. 7Gü, 1. 28, onde se 1(;: «marcados no 11." 41, 110$ outros
casos. (Vide obs. 4.")>>,deve ler-se: «umrcados no n." 1J (JlO~ outros casos vide obs 4.")>>; a íl, 707, 1. 3, onde se ln: «quando 1111111
~ó. (Vide obs. 4.°»), devo Ier-se : «quruulo 1I1111l só, vide obs ... "»;
na mesma fôlha, 1. 14, onde se l
« quando 1I0b dois olhos, quando
num só. (Vide obs. 4.")>>, deve Icr-se : «quando 1I0S dois ól110 ;
quando num 5Ó, vide obs. 4,.,,; na mesma fôlha, 1. 38, onde e I·:
"pro-», deve Ier-se : «produziu dou ; a fi. 'itiU. 1. 34, onde se lil: 'paraxíst ica», deve ler-"o: «paroxíst.icac ; a 11. 772, 1. 1 onde ij líJ:
"Em todos os outros casos ("ido obs. 2.0",
Ier-se : "Em todo
08 outros casos, vide obs, 2.°".
Na mesma Ordem do Exército; ,\ fi. 781,110 título da coluna
dcstinnda a oscri turnr ati praças ('1Jl serviço efectivo ' 11:\dat: da
portaria n.? 4:<151, onde se 10: ,d7-6-\.I2()', tI·\ e 1"1'-1\11:,,17-()-!)~j •.
ô

:

ct,·, ('

Júlio Ernesto de Morais Sarmento,
Está conformo.

o Ajudante

General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE MARÇO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se ao exército

o seguinte:

1.0_ Decretos
liBislério do lolerior - Direcção Geral de Assisl~otia
Decreto n.O 16:028
Considerando que da publicação do decreto n." 15:518,
de 29 de Maio do corrente ano, suspendendo a aasietõncia aos funcionários civis tuberculosos, criada por decreto n," 14:192, de 12 de Agosto de 1927, resultou o
não funcionamento das juntas médicas, não podendo a
elas ser submetidos periodicamente os doentes em regime do subsidio;
Considerando que dos doentes neste r gim e posslvelmente alguns se encontram já curados das Iesõee que
deram origem ao primitivo parecer das juntas a que
foram submetidos;
Considerando não ser justo nem moral que funcionários em regular estado fi ico continuem gozando os beneficios da ussiatência, impondo-se, por sse motivo, uma
urgente e rápida reinspecção ;
Usando da faculdade que m confere o n." 2.° do artigo 2.° do d creto n." 12:740, d 26 d Novembro de
1926, por fOrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril do corrent ano:
Ilei por bem decretar, para valer como 1 i, o soguinte :
.
Artigo 1.0 Todos os funcionários o quaisquer sorvldo-
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res do Estado e corporações administrativas, em regime
de subsídio ao abrigo do decreto n. o 14:192, de 12 de
Agosto de 1927, serão submetidos no prazo máximo de
quinze dias, contados desde a. publicação do presente
decreto, a uma nova junta módica, constituída pela
forma estabelecida no artigo 3. o do presente decreto,
que apreciará do estado sanitário de cada um.
§ único. Os doentes que pelo seu estado de saúdo não
possam comparecer à junta médica comunicá-lo hão à
Direcção Geral de Assistência, que providenciará no sentido de serem examinados no seu domicílio.
Art. 2.0 Os doentes que faltarem à junta médica por
motivo diferente do mencionado no parágrafo antecedente, bem como os que se verifique não estarem em estado que os impossibilite de sair de casa, perdem todos
08 direitos e regalias
que estavam usufruindo ao abrigo
do decreto n.? 14:192 e seu regulamento.
Art. 3.0 Em cada capital de distrito funcionará para
o fim indicado no artigo anterior uma junta médica composta pelo inspoctor :de saúdo, por um médico militar
nomeado pelo Ministério da Guerra o por um médico da
classe civil nomeado pelo ~overnador civil respectivo.
Art. 4. o Das resoluções das j untas a q ue se refere o
artigo antecedente há recurso, pelo prazo de oito dias
a contar da data da comuuíeacão ao interessado, para
~s junta a quo se refere a alínea a) do artigo 5. o do regulsmeeto aprovado por decreto n.? 14:546, do 8 do
Novembro de 1927.
Art. 1).0 Emquante não estiver m concluídas as reinepecções a que se refere o artigo 1.0 fica suspenso o PRgameute de subsidios, os quais só ser o abonados àqnales que as respectivas jnntas considerem como ainda não
c.rados.
Art. 6. o Quando so verifi q ue hav r um funcionário em
regie& de subsídio dos mpenhado qualquer serviço ou
irtIb&1ho em repartição
pública, emprê a ou serviço pariícular-, perderá todos os direitos coneedidoa pela A i..
têncía e será demitido do 8011 eargo público, seja qu
~r o parecer da jl:lm.ta. fi qno vai ser abm tid •
An. " o Â J:)Uocç1l.oG ral de Afi i tê . Públics, duá
as neceseárias i~O
IS P r
cabal l~_- ~('lI.o Q ste d •
creto.
Art. 8.,0 F~fL feJV'Oga.d.aa logi b.;&o (ln eonteãrio,
Determina-se portanto n todas as autoridad 'S 3 que
~ eoeh cimon,ro e e c.:uç
do P eu
d roto com
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fOrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar taro inteiramente como nêle se contém.
.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir publicar o correr. Paços do Govêrno da República, 15 de Outubro de 1928.- AN'rÓNIO ÓSCAl:.
DE FRAGOHO OARMONA - José Vicente de Freüas
José da Silva Monteiro - António de Oliveira SalazarJúlio Ernesto' de Morais Sarmento - Anibal de Mesquita
Guimarães - .António Maria de Bettencourt Rodrigue8José Dias de Ara?Vo Correia - José Bacelar RebianoDuarte Pacheco - Joaquim Mendes do Amaral.
r+

lIinisltrio

da JUSlita • des Cultes - Dirtc~ão Gml da lu liça e dos Cul",
2,& B.eparliç1.

Deoreto n.·16:450
Considerando que a natureza especial dos prédios portencentes ao Estado c na poss<, do Ministério da Guerra
não permito que os seus arrendamentos estejam sujeitos
à lei geral, porque a rescisão dos rospectivos contratos
pode tornar-se necessária de um momento l)ara o outro;
Considerando que para prevenir estas eventualidades
foi publicado o regulamento
aprovado por decreto
n, o 10:498, de 2 do Fevereiro de 1925, como legislação
administrativa respeitante aoprédios militares, e portanto
em harmonia com o disposto no artigo 12.0 do decreto
0
11. 5:411, do 17 de Setembro de 1019:
Hei. por bem decretar, parn valer como lei, o seguinto :
Artigo 1.0 Os prédios urbanos pertencentes ao Ministério da Guerra não estão sujeitos às 1<.'Í8 do inquilinato,
continuando para êles em vigor o decr to u, o 10:498, de
2 do Fevereiro de 1925.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação cm contrário.
Determina-se portanto a todas a autorid dos a quem
o conhecimento e e cccução do presento decreto tom fõrça
de l~i pertencer o cumpram
façam cumprir o guardar
tam inteiramente corno nõlc e contém.
Os Ministro' d todas as R partições o façam imprimir, publicar e correr. 1). 00 110 Pa<:08 do Govõrno da
República, em 2 de li' vcroiro d Hl29.-.A 'róNIO ósCAU DE Fnxoo o
R.10.~A-J08é
Virellte dr, Freitas-r:
Jlfcírio ele Fi[jllcire<lo- .J.1ntÓniode Olloeira Salazar-
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Júlio Ernesto de Morat» Sarmento - Aníbal de Mesquita
Guimariles- Manue! Carlos QuinUl0 Metreles -José Bacelar Bebiamo - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de
Castro Pinto Bravo.
Ministério da Guerra - Repartição do GabiRete
Decreto n.·16:559
Tornando-se necessário reforçar algumas verbas do
orçamento do Ministério da Guerra para o ano económico de 1928-1929 e havendo disponibilidades noutras
do mesmo orçamento, que se podem transferir;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e tendo ouvido o Conselho de Ministros:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Silo transferidas dentro do orçamento do
Ministério da Guerra para o ano económico de 19281929 as verbas constantes do mapa junto ao presente
decreto e que dêle faz parte integranto.
Art. 2.0 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 pertencor 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 Puços do Govêrno da Ropública, em 2 00 Março do 1929.- AN'ró. 10 Ó CAR
DE FRAGOSO CAUMONA-José Vicente de Freitas--Jf.fário de Figueiredo-António
de Oliveira 'alazar-Júllo
Erne8to de Morai« Sarmento - Anihal de Mesquüa Guimartle8-Manuel
Carlo« QuinU10 Meireles-Jo
é Bacelar Bebtano_ Gustavo Cordeiro liamoe=Pedro de Castro
Pinto Bra1'o.

1.0 Sórie
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ORDEM DO EX~RCITO

N.o 5

1.· Série

lIinislério da Guerra - 1. a Direrção Geral- f .' Rtparliçáo
Deoreto n.O 16:668

Considerando que posteriormente à. publicação do decreto D.O 13:392, de 31 de Mar~o de 1927, que criou 08
tribunais militares para o julgamento do. crimes de rebelião praticados no território da República duranto o
mês de Fevereiro do mesmo ano, foi determinado que o
cargo de auditor dos tribunais militares territoriai e do
tribunal militar de marinha possa ser exercido por juízes de direi to de 2.:l. elas se ;
.
Considerando que os auditores dos tribunais criados
pelo citado decreto n. ° 13:302 devem ser escolhidos de'
preferência entre os que estejam servindo ou hajam sorvido nos tribunais militares territoriais, conformo 80 estabelece no § único do artigo 2.0 do mesmo d creto,
que, havendo presentemonto nestes tribunais juízes de
direito de 2. a classe, hã vantagem em os mosmos poderem ser nomeados para exercer o cargo do auditor jnnto
daqueles tribunais;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, do 26 do Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições :
Hei por bem decretar, pnra_ valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O § único do artigo 2.° do dccreto n.? 13:392,
de 31 de Março de 1927, passa a ter a seguinte rodacção :
Os juizes auditores serão juízes do La ou do 2.:1
classe, escolhidos de preferência entro os (lUO est jam, servindo I)U hajam sorvido nos tribunais militares.
Art. 2.° Fica revogada a Iegíslação em contrário.
Determinn·se portanto u. todas us autoridud s a quem
o conhecimento e execução do presente doer to com fõrça
do l~i P?rtencor o cumpram e façam cumprir e guardar
taro mtOlmmonto como nêl S(~ contém,
Os Ministro do todas as Rl'partiçi'\<, o fnçam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Governe da
República, em f> do Março de 19:!9.-A "1'0.10 ÓsCAR DI~ FRAGO o OARMONA-José Vicente de Freitas-
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Mário de Figueiredo - António de OliveÍ1'a Salazar:Júlio Ernesto de Morais Sarmento - Aníbal de 1rJesqulta
Guimariles-Manuel
Carlos QuinUl0 Jl1eireles-José Bacela?' Bebiano - G u8tavo Cordeiro Ramos - Pedro d~
Castro Pinto Bravo.
liniatério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto n.s 16:575
Tendo passado

para aDir cção da Arma de Artilhada. e. tinção do Arsenal do Exército, o
encargo do pagamento do férias aos operarios civis tuberculosos do mesmo Arsenal, nos termo do artigo 15.°
da lei n.? 1:454, de 27 de Julho do 1923 ;
Nilo tendo sido incluída no orçam nto do Ministério
Guerra para 1928-1929 verba. alguma para eatisfação
d sse encargo; mas
Sondo necessário efectuar õsse pagamento, determinado
por lei;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do II.rtigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrç:\ do dispo. to no artigo 1.0 do decreto
n.° 15:331, do 9 do Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros do todas as Repartiçõ s:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o so
guinte:
.
Artigo 1.o ]~ in crita no orçamento do Miniatério da
Guerra em vigor no corrente ano económico de 19281929, no capitulo 4.°, artigo 11.°, a quantia de 450.0006,
sob a seguinte rubrica: «Para pagamento de fórias MS
operários civi tub rculo o do extinto Ars nul do Exército n , an ulando-so igual im portnncia na verba de
39:618.395545, com ignada a «Rancho s, no capitulo 18.°,
artigo 58.°, do mo mo orçamento,
.
Art. 2.° Fica r vogadn a l(lgi lnção em contrário.
Determina- o portanto 3. todas as autoridades a. quem
o conhecimento
. eução do pr
nte decreto com fõrca
d l~i p~rt nc r o c nnpr m
fa iam cumprir
guardar
tam inteíramonto
como n 1 I) cont m.
Os ..Ilnistros d todn
R partições o façam imprimir, publicar
corr r. Dado no I aço do Govõrno da
R pública, m
d
Iarço d Hl:?<.. 'ró 10 ÓsCAR D~ ]!'RAOOSO
MO. -.José
Vicente de Freitas>«
Mário de Figueiredo - António de Olit:etT(l
alas:a1'ria, em virtude

•
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Júlio Ernesto de Morais Sarmento ~ Aníbal de Mesquita
Gulmarães - Manuel Carlos Quinti10 MeÍ1'eles - José
Bacelar Bebtano - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de
Castro Pinto Bramo,
Decreto

".0 18:682

Considerando que não há nenhuma razão para que o
regime do decreto n.? 16:002, de 4 de Outubro de 1928,
se aplique exclusivamente aos funcionários civis ou militares acusados de terem tomado parte na preparaçr o ou
execução do movimento revolucionário do mês do Fevereiro de 1937, mas que, pelo contrário, os sentimentos
que o inspiraram aconselham que seja alargado o seu
âmbito de aplicação por forma que o Govêrno, ponderadas certas situações de facto, possa, em vista delas, utilizá-lo, segundo o espírito de reconciliação que, guardadas as necessidades da defesa da situação, o tem sompre orientado;
Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do doer to
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
llei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O decreto n.? 16:002, de 4 de Outubro de
1928, é aplicável a todos os funcionários civis e militares acusados de tomar parte na preparação ou execução de qualquer movimento revolucionário contra a
ditadura militar e ainda a todos aqueles contra os quais
tenha sido instaurado qualquer processo por actos violentos que visassem a substituir o Govêrno.
Art. 2.u O Govêrno quando defira ao requerido pelos
interessados, nos t rmos do artigo anterior, pod também ordenar que se arquive, pela entidade compet nte,
qualquer processo instaurado aos requ rentes desde que
não se apure comparticipação em actos 00 factos violentos que .tenham perturbado a ordem pública, d terminando a intervenção da fõrça armada.
Art. 3.° É lícito ao Govõrno, examinando cada ca o
em especial, tomar quaisquer decisõ s não pr vi tas no
decreto, n:o 16:002 que, acant laudo a ordem
interêsse publico, permitam atender a todas as círcun t ncías dentro dos princípios da equidade.
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Art. 4.J As vantagens dêste decreto só aproveitam
aos que o requererem dentro do prazo de sessenta
dias.
Art. 5.° Êste decreto entra imediatamente cm vigor
ficando revogada a legi lação cm 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 uêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do GO\'QI'no da
República, em 9 de Março de 1929. A."ró,-IO ÓSCAR
DE FRAGOSO CAR\lONA - JOI~é Vicente de Freitas -ltlário de Figueiredo - Antónto de Oliveira Salazar
Júlio
Ernesto de },.{orais Sarmento - Anlbul de Mesquita Üuimardes - J1Januel Carlos Quilltão Meireles - José Bacelar Bebiano - Gustavo Cordeiro Ilmno» - Pedro de Oastro Pinto Bravo.
Deoreto n.· 16:685

Heconhecendo-se que a. aplicação do decreto n. o 13:174,
de 21 de Fevereiro de 1927, tal como 80 encontra rodigido, o com o qual se pretendia. regulamentar a fusão
dos quadros de artilharia a. pó e do campanl a, nos termos do disposto no artigo LOdo decreto n. o 12: 162, de
21 de Agosto do 1926, vem trazer grandes perturbações
no quadro desta arma, visto quo num futuro próximo os
quadros dos seus oficiais superiores ficariam excessivamente aumentados, sem vantagem alguma pum o serviço
da arma, mas com pr juízo evidente para o Tesouro Público;
Considerando a conveniência do coujugnr quanto poso
sívol os direitos adquiridos durant a pnrução dcs quadros da. arma. de artilharia, com o de interê,
de 01'dem geral, especialmont o do urdem PcoTlólOica;
ConsidC'rando qll o Cons olho de
cursos, já ouvido
sõbre a forma. de organizur n. scala úniea do oficiais
da arma d artilharia, emitiu como p' rec r que ti mOf!1I1l\
1'Ose organizada tomando.
p r 1>:1 o n antiguidad do
pO_to de tenente para o of 'iai habilitado t'O!O o antigo curso d artilharil e e u data corrigida do !llgarismo a quo o relere o arti o .0 do ti croto I1.0 l~:W~,
do 21 de Ago to d 1921i, 1" ra o oficiai hubilitados
com o cur o de artilharia a. pó do campanha;
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Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1028, sob proposta dos Ministros de todas aa Repartiçõos s
Hei por bem decretar, pa.ra valer como lei, o seguinte:
,
Artigo 1.0 E organizado o quadro único dos oficiais
da arma de artilharia, tomando-se como base a data do
põsto de tenente, nos termos do artigo 8.° do decreto
n. ° 12:162, de 21 de Agosto de 1926. modificado polo
decreto n. ° 15:448, do 3 de Maio do ano findo, observando-se na sua organização e respectiva escala :1.S seguintes regras:
1. a Os oficiais do antigo curso de artilharia da. Escola
do Exército e os que o concluíram na E cola de uerra,
nos termos do artigo LOdo decreto do 14 de Agosto de
1911, ingressarüo neste quadro, ocupando 10 cada pô rto
O lugar
que 111(18 competir pela duta da conclusão do
curso, salvo SA houver lugar a prot rição nos termos da
legislação gorul.
2. a Os oficiais dos cursos de artilharia a pé e de campanha da Escola do Guerra. o Escola Militar serão colocados no te quadro único dentro da raesmu annguidade
do poeto de tenente nos termos do artigo <.0 do referido decreto n." 12:162, modificado pelo decreto n.? 15:44 ,
segundo a ordem da classificação do re pectivo curso
naq nelas Escolas, o em igualdade do ela siticaç o aplicar-se há o disposto 110 artigo 13.0 da carta. d I i d 12
de Junho úe 1H01.
Art. 2.° O curso do artilhurin da Escola do Exército
ou concluído na Escola de Guerra nos termos do artigo 1.0 do decreto d 14 de Agmlto do HUI,
o dar.
tilharia a. pó da. Escola. do Ou rrn (\ o da li:scoln Militar
vonstltuom
hahilituçãc
<-,spl'ia) pura o desemponho de
doterminndo!l c. rgo , para o . rei io do quai
eja
exigida. por disposi Õ s 1 gai .
Art. 3. o Aos oficiais habilitados com o cur o de artilharia do campanha ela Escola de Ou -rra ou da I.' cola
Militar é-lhes asseguradc o direito de podr r m adquirir
a prcparaçll.o técnicu <JII( fõr julgada II c I ária para
serem eq Iliparlldos para todos os ft ito aos oficiai habilitado com o IIr o da anticn g cola do
do artilharia a pó da b cola'"'do
II Irra

litar.
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Art. 4.° A promoção ao pôsto de general para o pree~chimento das vacaturas destinadas à arma do artilharia
é feita por ordem de antiguidade dos brigadeiros da
mesma arma quando a vacatura não deva ser preenchida
por oficiais generais que pela sua situação devam entrar
no respectivo quadro.
Art. 5.° O quadro dos oficiais da arma de artilharia
passa a ser o seguinte:
Brigadeiros
. .
Coronéis .....
Tenentes-coronéis.
Majores
Capitães
Subalternos
. .

.

4

16

20
45
120
220

.
.
.

Art. 6.° Para preenchimonto das vagas nos quadros
:fixados no artigo 5.° dõste decreto eutrarão na sua totalirlade todos os oficiais que, por virtude do decreto
n. ° 13:174, n110 preenchiam vagas, o ainda todos a(1'lO'
les que estejam nas situações do disponibilidade ou supranumerários por . cccdor o quadro.
Art. 7.0 Os oficiais que ainda ficar m a mais depois
de completado o respectivo quadro, nos termos do ar.
tigo anterior, ser: o considerados suprunumerários
por
excesso, sendo ao sua entrada nos quadros fixados no
artigo 5.° regulada em conformidade com o dispo to nos
artigos 13.° e 14.0 do decreto n.? 12:162, obscrvando-so
a escala geral de antiguidade, organizada nos termos do
artigo 1.0 dêsto d creto
mais legisla ão geral, logo
que as prornoçõo sejnm r stabelecidns.
Art. 8.0 Fica revogud a lpgislnc,:lo cm coutrárío.
Determina-se portanto a toda /1.. antoridadss a quem
o conhecimonto o o
ução do present
decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram o facam cumprir o
guardar tam inteiram nte como nêle
contém,
Os Ministros de todas a R rpartiçõ«
0:1'< çam imprimir, publicnr e corr r. Dado no P <:0 ~l Gov ruo <III
República, em 12 do Iareo do 1920.- 'STÓ.lO
oxu
DE FRAGOSO CAU 10. A-Jo
é Vicente de /'1' sita» _ .Má-

o

rio de Fi,queire.do- António de Olireir

l

'ia/azar _ Júlio

Ernesto de ~l(or"i
armento
Aniba! de J.lfC'8qnit" Ouimarães - Manuel Carlos utnt o Jleirele. _ .los!>' Bar.t'lar Bebiano - GU8ta'lJO Cordeiro liamo _ Pedro de ( astro Pinto Bravo.
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Deoreto no· 16:627
Tendo sido extinto o Parque Automóvel Militar por
portaria de 13 de Julho de 1928 e verificando-se quo as
vendas efectuadas pela comissão de liquidação foram
aplicadas às despesas com os serviços indispensáveis à
liquidação em curso, e ainda ao pagamento de algumas
das inúmeras dívidas que o referido Parque contraiu por
fornecimentos quo lhe tinham sido feitos (\ não pagos;
Considerando que estão ainda por pagar muitas do sas
dividas e que se torna inadiável o sou pagamento, tanto
mais que entre os vários credores figuram algumas firmas estrangeiras quo insistentomcnte vêm instando pela.
liquidaç-ão dos seus créditos;
Não havendo no actual orçamento do Ministério da
Guerra verba alguma por onde se possa, directamente,
ocorrer ao pagamento dõsses débitos, mas existindo disponibilidade noutra verba do mesmo orç-amento que, s m
o seu dosoq uilíbrio, pode ser aplicada à completa satisfação daquelas dívidas;
.
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n. o 12:740, de 20 do Novembro de
H)20, por fõrça do disposto no artigo LOdo d cr to
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições :
.
IIei por bem decretar, para valor como lei, o se·
guinto:
,
Artigo 1.0 E inscrita no orçamento do Ministério da
Guerra para o ano económico d 1928-1\)29, no artigo
66.0 do capítulo 19.°, fi quantia do 779.20õ&57, sob a 0guinte rubrica:
Para pngumouto do dividas do extinto
Parque Automóvel l\1ilitar)), auulnndoigual quantia
na verba de 35:204.7ól;S7ô que no me mo orçamento se
acha descrita no artigo 9.° do capítulo 4.°, para pagamento de vencimentos do oficiais da arma d infantaria.
Art. 2.0 Fica revogada ti. logislação om contrário.
Determina-sr, portanto a todas as autoridad
a qnom
o conhecimento o o."C'cu<.:110 do presente decreto com f rçu
de l~l p.ortoncer o cumpram e façam cumpsir
guardar
tam iutoiruments como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o corror. Dado nos PIlÇOS do Governe da
República, em 19 do 1\13.1'<':0 do 1929. -A. 'l'()~1O Ó':CAlt
(I

J1r.entede ft'reita8- .Mário
de Olioeira Salazor
Júlto

DE FRAGOSO OA!t~10NA --./oHé

de Figueiredo - António

s-s
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Ernesto de Morais Sarmento - Aníbal de Mesquita Guimarães - Manuel Carlos Quilltào .Meireles - José Bacelar Beblano - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de
Castro Pinto Bravo.
Deoreto n.· 16:628

242
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rio de Figueiredo - António de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto de Morais Sarmento - Anibal de Mesquita Guimarllell- Jl[anuel Carlos Quintao Meireles - José Bacelar Bebiano -- Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de Castro Pinto Bravo.
Daoreto n.· 16:229
Considerando que 6 de toda. a convoniência criar umas
oficinas onde se possa fabricar e reparar o material especialmente empregado pela engenharia no serviço do
exército, reparar o material automóvel e efeetuar os trabalhos de oficina de construção civil utilizáveis no serviço de propriedades e obras militares;
Considerando que é de toda a vantagem concentrar
num só estabelecimento as grandes reparações do material de engenharia que não possam ter lugar nas peque- •
nas oficinas das unidades da arma, conseguindo-se maior
perfeição e rapidez na execução dessas reparações;
Considerando quo 6 uma necessidade inadiável criar
os artífices de engenharia e outros dostlnados ao material automóvel, ministrando-lhes instrução técnica e prática;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto 0.° 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por Iõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de Hl28, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bom decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São criadas as oficinas gerais de material
de engenharia, que se destinam, dentro dos limites da
sua produção, ao fabrico o reparação do material ospecialmonte empregado pelas tropas de engenharia, à. r paração do material automôvol e aos trabalhos de oficina
de construção civil, utiliz,íxnis no serviço de propriorlados o obras militares.
§ único. Nestas oficiuas será organizado um dopóaito
de ma.tórias primas de uso mais freqücnte nos seus trabalhos e de artigos mauufucturados do material de ngenharia ele maior consumo nas unidades e obras militares.
Art. 2.0 As oficinas oxistentcs nas unidades e stabecimentos .dopendentes ela urrou do engenharia funcionarão em ligação téenica COlO as oflcinus gerais de matorial do ngenharia e sorno mantidas apenas COIDO oficinas

V Série

ORDE1\[ DO EXERCITO

N.o 5

243

ligeiras, destinadas à conservação e pequenas reparações
de material.
.
Art. 3.° As oficinas gerais poderão fornecer à indústria particular artigos similares aos que produzirem para
o serviço do exército.
Art, 4.0 Nas oficinas gerais do material de engenharia
serão professados cursos especiais tcóríeos e práticos
para habilitacão de aargontos e cubos artífices de engenharia e mecânicos de automóveii conforme o quadro o
programas que forem superiormente fixados.
Art. 5.° O pessoal permanente técnico, administrativo
e artífice será, tanto quanto poseível, militar.
Art. 6.° As oficinas poderão porém admitir ao seu serviço, e com cante a necessidades da produção, especializados civis, tendo o cuidado do regular as respectivas
admissões de conformidade com as verbas das suas dotações e dos orçamentos das obra quo lhes forem requisitadas.
Art. 7.° O director das oficinas gerais de material de
engenharia será um oficial, uporior de engenharia, tendo
como adjuntos dois capitães do engenharia, que serão os
chefes dos serviços oficínais.
Art. 8.° O oncarregado do depósito de matérias primas o artigos mannfacturndos será um capitão ou 5U balt roo do quadro au: iliar dos s rviços de engenharia.
Art. 9.0 A formaçl o do pessoal terá a eguinte compo iç: o:
1 capitão do quadro auxiliar <lo serviço de engenharia;
1 subalterno do quadro auxiliar do serviço do engenharia;
1 primeiro argonto ;
G segundos ar rentoa, (lo tiuados a apoutadoçes,
aman UOII e e vaeome tres.
1 primeiro cabo enfermeiro j
~O cabos e soldndos erveutet j
Uma ecção do artlfices, con tituída por iargentos,
cnbos o 601d do da difer ntes unidudos do
engenharia, pronto
da in trução, e ele tinados
a08 trabalho da oficinas.
Al't. 10.0 O
rviço do cr taria o p dionte serAo
d omp nhndo por um oH .iul do cr tari do militarArt. 11.° O conselho admini tr tivo das otlcinas g(l-
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rais de material do engenharia será constituído pelo director, como presidente, pelo adjunto mais antigo, como
vogal relator, e pelo tesoureiro, que será um oficial do
serviço de administração militar.
Art. 12,o A direcção da arma de engenharia exercerá
a superintendência técnica sõbre as oficinas gerais de
ma terial de engenharia.
Art. 13.0 Os vencimentos do pessoal civil e as gratificações especiais do pessoal militar que trabalhar nas
oficinas serão fixados pelo director, segundo os méritos
desse pessoal, mas por forma que se comportem nas dotações e orçamentos das obras.
Art. 14.0 Os vencimentos normais do pessoal permanente serão pagos pela verba orçamental do respectivo
quadro de oficiais e praças e as gratificações especiais
diárias serão as seguintes:
10600
Director . . . • . . . . . .
61500
Adjuntos, chefes de serviços oficinais
MOO
Capitães . . . . .
4850
Subalternos.
. '.
2tS50
Primeiro sargento .
2~00
Segundos saJ'gl-lntos
850
Cabos e soldados .
o

•

o

o

Art. 15.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto aotodas as autoridades a quem
o conhecimonto (\ 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. Pacos do Govõrno da República, 19 de Março de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO
CAIU!O:-<A
José Vicente de Freitas - Mário
de Piglleiredo - Antônio de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto de Morai« Sarmento -_.Aníbal de Mesquita Guimarãee-. Manuel Carlos QuinUlo Meirele
José Bacelar ReMano-Gustm'o
Cordeiro Ramos-Pedro
de Castro Pinto Bravo.
Decreto no· 16:634
Usando da faeuldado que mo confere o n.? 2.° do artigo 2." do d cruto n." 12:740, do 26 de Nov mbro d
192G, por f( rçn do disposto no artigo 1.0 do d cr to
n." 15:331, do n do Abril do 1928 sob propo ta do Ministro da
uerra : hei por bom ~provllr o mandar pOr

a
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em execução o regulamento
do con: elho administrativo
da Escola Militar, que faz parto integrante dêste decreto.
O Mini tro da Guerr
assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da Rl pública, 20 de Março
de 1929. - ANTÓ,'W ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Júlio Ernesto de .Morais Sarmento.

Regulamento do consel~o administrativo da Escola Militar
CAPÍTULO I
Da organizaçllo

do conselho

Artigo 1.0 Ao con lho administrativo
da Escola Militar compete a gerência ti
receitas de qualquer proveniência
d tinada
à mesma Escola e a sua aplicaçt o
legal, a autorizução
para o pagamento
das despesas,
a
administração
o a conservaç o do material do toda a espécio o mais valere confi dos à sua guarda, e bem assim
a fiscalização a xercer sôbre as entidades que na Escola
de empenham
funç is administrntivas.
Art. 2,° O con lho admini trativo
constituído pela
seguinte forma:
ó

Presidente

-

o segundo

comandante

da Escola.

Vogai:

a) UIU oficial nporior de qualquer arma ou do serviço de admini traçi o militar, que orá o relator;
b) Um profos or nome, do por escala, em cada ano
conómico;
c) O comandante
do corpo de alunos;
d) O te our iro, capitão do serviço do administração
militar;
e) ecrotãrio,
III voto, o oficial provisor,
t nente do
serviço de administraç
o militar.
l:APfT
Âtrlhui~Gell

e de eTC do

LO II
DI

mhro

do con e1110

admltll tratho
Art.

3.°

Ao pr

1.° Convoc

id nte in umbe:

r a r üui1lo do con lho para a

s Õ08
ordinária
e,
'trMrdiu
riam nt , quando o julgue necessário ou lho seja ord nado p lo comandunte da Escola;
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2. o Submeter à deliberação do conselho os assuntos a
tratar;
3.° Exigir, em harmonia com o disposto no n." 3.° do
artigo 4.°, a entrada no cofre das quantias que, para
êsse fim, deverem ser recebidas pelo tesoureiro, e autorizar o pagamento das despesas;
4. o Tomar conhecimento de toda a correspondência
enviada ao conselho e assinar a que tiver de ser expedida, com excepção da que fõr dirigida aos directores
gerais do Ministério da Guerra ou a oficiais generais,
que será assinada pelo comandante da Escola;
5. o Ordenar e fazer vigiar o cumprimento das deliberações do conselho;
6.0 Rubricar, de seu próprio punho ou de chancela,
todas as fõlhas numeradas dos registos do conselho, assinando os respectivos termos de abertura e encerramento;
7. o Ser um dos claviculários do cofre.
Art. 4.0 Ao vogal relator incumbe:
1.0 Estudar e informar todos os assuntos que devam
ser sujeitos ao exame do conselho administrativo, com
excepção dos constantes do n." ].0 do artigo 5.°, aprosentando-os e relatando-os em sessão;
2. o Vigiar pela execução das deliberações tomadaa o
providenciar para que sejam publicadas na ordem da
Escola as que o conselho tenha resolvido dar conhecimento aos chefes dos diversos serviços;
3.° Assegurar-se de que as somas provenientes das
receitas orçamentais sejam entregues no cofre imediatamente à. sua recepção e que as de outras proveniências
dêem entrada no mesmo cofre, na devida oportunidad ,
e bem assim que todos os pagamentos aejam satisfeitos
pontualmente;
4,° Exercer, como delegado do conselho admini trativo, a neceasária superintendência e fiscalização cm todos os actos de administração e respectiva escrituração
da.Escola;
, 5.° Receber todos os docum utos respeitant ii à administração e contabilidade da Escola, que devam ser prosentes &O conselho administrativo, e verificar a sua autenticidade e Iogalidado j
6.° Apresentar ao pr sirlente a corr spondêucia dirigida , o conselho e bom assim a que tenha do HeI' 'PPdida, quer deva ser assinada pelo presid nte, quer pelo
comandante da Escola;
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arrecadadas e efectuar os pagamentos determinados pelo
conselho administrativo;
2. o Escriturar ou fazer escriturar, sob sua responsabilidade, o Diário do movimento do cofre, Registo geral de fundos, e seus auxiliares, Diário do movimento
de cédulas, bem como os documentos ou recibos que,
assinados pelo conselho, hajam de ser submetidos a processo ou ser entregues em qualquer estação;
3. o Executar os demais serviços, inerentes às suas
funções, determinados pelo presidente do conselho administrativo ;
4. o Ser um dos claviculários do cofre.
Art. 8.0 Ao secretário incumbe:
1.o Ter a seu cargo o arquivo;
2. o Formular as actas das sessões;
3.0 Escriturar ou fazer escriturar, sob sua responsabilidade, os registos de fardamento e o livro «Armazém»;
4. o Redigir a correspondência e dirigir o expediente
relativo a assuntos da competência do conselho;
5.0 Reünir as requisições de pão e forragens, formulando os respectivos vales, receber os géneros e forragens e proceder à sua distribuição;
6.0 Tor a seu cargo os depósitos de géneros para
rancho, de fardamento, e do grão para os solípedes, solicitando do conselho administrativo as providências necessárias para o sou reabastecimento, com a informação
dos preços correntes do mercado, fazendo submot r, no
acto da recepção dos géneros, ao devido exame e análise os que destes forem susceptíveis, sem prejuízo do
disposto no artigo 43.°, e verificando so são ob orvadas
as condições dos contratos quanto à qualidade;
7. ° Executar os demais serviços, inerontos às suas
funções, determinados pelo presidente do conselho administrativo.
Art. 9.0 Todos os membros do consolho administrativo são pecuniária e solidàriamento responsáv is pelas
resoluções que tomem, quando contrárias às 1 i , regulamentos e disposições em vigor.
Art. 10.° Os três claviculários do cofre são pecuniária. e solidàriamente responsáveis:
a) Pela nogligência no exame e v ríficação do doeumentos, ou pela falta de cumprimento de quaisquer determinações legais ou regulamentar s;
b) Pelos valores que, em face dos saldos acusados ua
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última acta registada e por êles assinada, devam existir
no cofre;
c) Pelo extravio de fundos ou de quaisquer outros valores provenientes da falta de precauções que deverem
ser tomadas pelo conselho.
CAPÍTULO III
Auxiliares e órgãos de execu91lo do conselho admlnlstratlTo

Art. 11.0 Um oficial da arma de engenharia, professor
ou professor adjunto, nomeado pelo comandante, é especialmente incumbido:
a) De projectar e dirigir, sob o ponto de vista técnico, as obras e reparações necessárias para a conservação, ampliação e renovação do edificio e das diferentes instalações da Escola;
b) De dirigir as oficinas, que estejam a seu cargo, de
harmonia com as decisões do conselho administrativo;
c) De omitir parecer, sempre que lhe seja solicitado,
acêrca de assuntos da sua competência técnica que interessem à. Escola.
Art. 12.0 O oficial superior adjunto do segundo comandante auxilia o conselho administrativo, superintendendo
no serviço de administração, escrituração e contabilidade
do corpo de alunos e das secções montada e apeada,
competindo-lhe, em especial e ainda, o seguinte:
a) Vigiar que a escrituração do corpo de alunos e das
secções s<>ja feita em conformidade com as disposições
regulam ntares ;
b) Rubricar o numerar as folhes dos cadernos e regi tos do corpo de alunos e das secções o as fOlhas de
carga do material que est ja ou não distribuído;
c) Verificar se os consertos r feridos nas relações formuladas p lo corpo do alunos, secçõ s, instrutores e oficiais encarregados do material silo aqueles de que os
artiaos naco sitam, e, po t riormente, certificar-se de que
foram . ocutados todos os consertos que tinham sido
autorizado ;
d) Verificar o estado de con ervação o a conveni ncia
do reparação ou substitUlç:llo dos artigos de material em
carga ao orpo d alunos o à ecções, o bom assim do
mat rial à r spon abilidad dos in trutor s e dos oficiais
a que se refer o artigo 14.0;
e) Conforir a observações das relações de voncimen·
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tos formuladas pelo corpo de alunos e secções, perante
os documentos que justifiquem tais observações fazendo-se auxiliar pelos comandantes destas formações e saro
gentos que por elas respondam. e assinando as respectivas declarações de conferência;
f) Passar, quando o julgue conveniente, revista aos
fardamentos distribuídos as praças das secções, a fim
de verificar o seu estado.
Art. 13.0 O comandante do corpo de alunos e os comandantes das secções são encarregados, sob a autoridade do conselho administrativo e superintendência do
oficial superior adjunto do segundo comandante, da
administração das respectivas formações,
competindo-lhes a execução de todos os àctos administrativos, e
sendo por õles responsáveis, bem como pela respectiva
escrituração e contabilidade, e ainda pela exacta observância das disposições legais, competindo-lhes ainda, e
muito especialmente, zelar os interêsses dos aluno e
das praças, atendendo aos seus direitos e MS da Fazenda Nacional.
Art. 14.0 Dois capitães ou subalternos dos quadros
auxiliares, um do quadro auxiliar de artilharia e outro
do quadro auxiliar de engenharia, terão a sou cargo,
como delegados do conselho administrativo, respectivamente a recepção e arrecadaçí o do material de guerra
e do material do aquartelamento escolar e de qualquer
outro fornecido à Escola ou por ela adquirido, procedendo às suas dístributções,
em harmonia com as deliberações do conselho administrativo ou com as ordens
do comandante, e escriturando os respectivos registos,
sendo responsáveis pela segurança e conservação do
material que não estivor distribuído.
Art. 15.0 Para li. dircccão o vigilância do quaisquer
outros serviços administrativos podem ser nomeados,
como procuradores do conselho, oficiais subalt rnos do
corpo de alunos ou instrutoros, acumulaudo êsses serviÇ08 com os que lhes pertencerem pela natureza dos seus
cargos.
CAPÍrrULO IV

Das

8C8SGe do con8~llio

Art. 16.0 O conselho tem mensalmente quatro S 88ões
ordinárias:
a primeira no dia 8, a
gutlda em 16, ti.
terceira em 25 e a quartil. no último dia do mês. Quando
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qualquer dos dias indicados seja feriado a sessão realiza-se no dia anterior.
§ 1.0 A sessão do dia 8 é destinada:
a) A entrega e arrecadação das receitas cobradas até
essa data que ainda não tenham dado entrega no cofre;
b) Ao pagamento ao tesoureiro, em face dos correspondentes documentos, das pequenas despesas por êle
efectuadas, por conta da sua cédula, desde. a data da
sessão anterior;
c) À entrega por cédula, às gel' ncias dos ranchos,
das quantias necessárias para efectuarem as compras de
géneros que não possam ser adquiridos directamente
pelo conselho administrativo, mediante prestação e completa liquidação de contas' da importância que, pelo
mesmo motivo e com o mesmo fim, tenham recebido na
sessão anterior;
d) À completa liquidação de contas e pagamento de
todas as de pesas do mês anterior;
e) À resolução das requisições a que se refere o artizo 29.° dõsto regulamento.
b § 2. o A sessão do dia 16 é destinada:
a) À entrega e arrecadação das receitas cobradas até
essa data que ainda MO tenham dado entrada no cofre;
b) Ao pagamento, aos. comandantes das secções montada o apeada, dos vencimentos das pra9as respeitantes
à. primeira quinzena e ao dou~ras quaisquer despesas
cuja data de pagamento tenha Sido fixada, pelo conselho
administrativo, para 8S0 dia;
c) Ao pagamento ao te oureíro, om face dos correspondentes documentos, das pequenas despesas por êlo
ofoctuadas, por conta da sua cédula, desde a data da
sess o anterior;
d) A entrega por ?édula, às, gerências dos ranchos,
das quantias n ce ária para efectuarem as compras de
géneros que 11 o p~~amo 01' adquirídoe
directamente
pelo conselho admInlstratlvo, mediante prestação o completa liquidaç o do contas da importância. quo, pelo
m smo motivo com o mesmo fim, tenham recebido na
essão anterior;
e) À resoluç o das r qui içõe a que s refere o artigo 29.0
§ :3.0 A
o do dia. 2~ é de tinada:
a) ..t\. entr g
arrecad ~no d re itas cobradas até
es. a data qu ainda n o t nham dado ntrada no cofre,
l\ ao p gamento
lle quaisqn r d pe as cuja data de
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pagamento tenha sido fixada, pelo conselho administrativo, para Osse dia j
b) Ao pagamento ao tesoureiro, em face dos correspondentes documentos, das pequenas despesas por êle
efectuadas por conta da sua códula, desde a data da sessão anterior;
c) À entrega por cédula, às gerências dos ranchos,
das quantias necessárias para efectuarem as compras de
géneros que não possam ser adquiridos directamente pelo
conselho administrativo, mediante prestação e completa
liquidação de contas da importância que, pelo mesmo
motivo e com o mesmo fim, tenham recebido na sessão
anterior ;
d) À resolução das requisições a que se refere o artigo 29.°
§ 4.° A sessão do último-dia do mês é destinada:
a) A entrega e arrecadação das receitas cobradas até
essa data que ainda não tenham dado entrada no cofre;
b) Ao pagamento dos vencimentos dos oficiais;
c) Ao pagamento ao comandante do corpo de alunos
o aos comandantes das scccões montada o apeada, respoctivamentf\, dos vencimentos mensais dos alunos e das
praças respeitantos u segunda quinzena e ao de outras
quaisquer desposas cuja data de pagamento tenha sido
fixada, pelo conselho administrativo, para êss dia j
d) Ao pagamento ao tesoureiro, em face dos correspondentes documentos, das pequenas desp sas por êle
efectuadas, por conta da sua cédula, desde a data da
sessão anterior;
e) Ao resgate das cédulas o completa prestação de contas das gcrõncins dos ranchos durante o mês;
f) A entrega por cédula, às gor ncias dos ranchos do
mês imediato, das quantias uocossáriaa
para efectuar m,
até a data da ses ão seguinte, a compras de géneros
que não po sam ser adquiridos diroetarnente pelo conselho administrativo;
g) A resolução das requisições n que s refere o artigo 29.°
§ 5.° Nas SOHSÕ S ordinárias, além dos actos que estão
especialmente determinados, podem 8(\1' apr ciados quaisquer outros as untes julgados n icosaúrlos.
§ 6.° Todas as recepções de fundos, aut rÍímçõe para
despesas, recopçõos o di trihuiçõcs
do íardamento, subsistências o matorinl do qualquer natureza devem ser
conseqüência do deliberação do conselho administrativo.

V Série

ORDEM DO EXlRCITO

N.· 5

253

Art. 17.° O consolho administrativo reúne extraordinàriamente sompre quo as nccosaidados do serviço o
exijam.
Art. 18.° As cédulas a quo se referem os parágrafos
do artigo 16.° e as relativas a qualquer abono feito
pelo con 'olho são autenticadas com a rubrica do vogal

relator.

Art. 10.° As delibera õ s do conselho administrativo
são tomadas por unanimidade ou maioria do votos dos
membros do conselho a quem, nos termos dõste regulamento, cumpra interferir na re .oluç, o dos assuntos, e registadas na acta.
§ LOAs votações roclízam-se pela ordem inversa da
gradua~110 o antiguidad dos membros do con olho.
§ 2.° Qualquer membro <lo conselho podo, quando não
concordar com a r 801uç;o tomada, oximir-so à respectiva r spon .abilidado,
doclaran(l()-o verbalmente
o antepondo li. sua assinatura a declaração re rumidamento escrita.
I
§ 3.° Quando, por efeito da' atribu~\ões especiais dos
doi' vogais referidos
nu' alíneas b) e c) do artigo 2.°,
deva apenas um dõles comparecerna
sessão do consolho, funcionando, conseqüont monte, õsto com um número ímpar do vogais, o pr idento terá tambóm voto
de q ualidade.
Art. 20.° Terminada cada se ão do consolho, lavra-se imediatamente a r spectiva acta, que, depois de
lida
aprovada. ó assinada pelo presidente, vogais presento c s cr tário, con Idorando-sc, só então, encerrada
a sessão. A assinntura,
cm d( clnração do voto, importa
a nprovnçr o da d IiI> iraçõ . do conselho .
Art. 21. ° ~ mpr que haja movimento
de numerário
ou d cédulns r i tam-so o sns op rações ant ti do encorramo
o da s '. no no Diário do movimonto do cofr • f ze do-so men~1to na acta do que neste fica eo'istindo.
Art. 22.0 1<"111 clIda ~ s' o do con lho o pr idonto,
m ,~gllidn li ter (h clartHlo ah rta a OSI!, o, propõ no
con lho, d acOrdo COm o di po, to no n,O 1.0 do artigo 4.° e no n,O 1.0 do artigo :),0, o a. unto' a tratar
O r gula a ~UCf\
110 do
trabalho pp]a forma <lu julguo maio convoni nt
~\rt. ~:).O Jl~nc rI' da ca(ln
,!lo, O pr idontrl apront. rã. a :let ao 'omand:mt, par. qu
t(l tomo conhecim nto da rc"o]u<:ões do COIl ellto admiuistrativo, e
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assim o ateste oxarando, em seguida às assinaturas, a
verba «visto», que rubricará, tornando por êste meio
definitivas as mesmas resoluções.
§ 1.0 Antes de exarado o «visto» do comandante, somente poderão ser cumpridas as deliberações que pela
sua natureza devam considerar-se incontroversas, habituais e puramente executivas.
§ 2.°.As deliberações do conselho administrativo que
não sejam tomadas por unanimidade de votos dos membros que it sessão devam comparecer não poderão ser
executadas sem' o «ViRtO»do comandante.
Art. 24.0 O comandante da Escola, quando reconheça
ilegal ou considere prejudicial aos intorêssea da. Fazenda
qualquer resolução tomada, invalidá-Ia há, escrevendo e
assinando, em .oguida à acta, a ordem terminante que
simplesmente a anule, ou expressamente indique o procedimento u adoptar. se, dando de tudo conhecimonto
imediato ao Ministro da Guerra, por intermédio da Direcção do Serviço de Administração Militar, e assumindo
a absoluta responsabilidade do que houver ordenado.
cAPi'rULO

V

Da!! reeeítas

Art. 25.0 As receitas s110de natureza ordinária ou extraordinária.
§ 1.0 Oonstituem receita ordinária as verbas fixadas
no Orçamento do Estado para. o pagamento dali despe.
sas com o pes oal, animal e material da Escola.
§ 2.0 Oonstituem receita extruordinária as seguintes
verbas referidas no artigo ;33.0 do decreto com fõrça do
lei n." 12:704, de 2[, do Outubro de Hl26, que reerganizou a Escola
Iilitar, O bom assim quai quer outras
que do futuro lho sojam consignndas ;
1.0 O produto das propinas do abertura. o ncerramente til' matrícula, das cartas o dus cr rtidões de aprovação de cadeiras o anos;
2. o O produ to das publicações 01'( ctundas por couta.
dos fundos da Escola ;
3. o O produto da oxploruçl o dos terrenos da Escola,
dos artigos julgadOR incapazes o do quuisquor outras receitas não previstas ;
4. o As doações, eucessõe 011 legados qu forem transmitidos à Escola.
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Art. 26.0 As receitas ordinárias são cobradas nos termos da legislaçí o vigente.
Art. 27.0 As importâncias das propinas, cartas e certidões são cobradas directamente dos interessados pelo
conselho administrativo, em conformidade com a tabela
junta ao presente regulamento, e por meio de guias (modêlo n.? 1) passadas pelo secretário da Escola. Um dos
talões serve de recibo ao interessa <lo para juntar ao requerimento de matricula. O imposto de sêlo será cobrado
pelo modo prescrito na legislação em vigor, constituindo
receita do Estado.
Art. 28.0 Os saldos positivos acusados na última conta
de cada ano económico, depois de esta ter sido devidamente liquidada, serão entregues à Fazenda Nacional
em conformidade com a legi lttç~o vigente, sendo o respectivo recibo arquivado 110 conselho. Os excessos de'
despesa ocorridos em qualquer das verbas especiais, que
formam a dotação para mnterial o diversas despesas da
Escola, podem porém SOl' satisfeitos com as sobras existentes em outras daquelas verbas, contanto que a verba
geral inscrita no respectivo artigo do orçamento do Ministério da Guerra não seja alterada.

CAPÍTULO VI
Da ordenação

das de pesas c sua eomprovaça:o

Art. 29.0 Nenhuma requí ição do -material, instrumentos, livros, artigos de expediente,
limpeza, iluminação
e outros de qualquer naturoz , de roparução no edifício
e suas dep ndêncías, ou li consertos do mobília, podo
ser satisfeita sem que tenha sido proviam ente eKcritnrAda
assinada no regi to de roq uislçõcs (modelo n. o 2) pelo
requisitante e sub oqüontemento autorizada pelo conselho admini trativo.
§ 1.0 ,'110 apenas exc ptundas de requisição prévia as
desp sas que ro peitam ii. preparaçi o da alimentação,
dietas, ferragem e curativo de cavalos, mas nenhuma
delas se pode realizar som eonh cimento do segundo couiandante, que devo averbar o s u ,,"isto». Também não
são compro mdída 8S requi~içõ
de artigos que existam
no rospectivo
depó ito , II. quai são satisfeitas mediante impl
autorizac;:1to do ecundo comandante.
2.° O regi to das requisiçõe
tá no coneelho admí-
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nistrativo, na posse do vogal relator, e cada uma delas
deve ser assinada pelo respectivo requisitante.
§ 3.0 As propostas dos professores para aquisição de
Jivros para a biblioteca (modelo n. o 3) são entregues ao
professor bibliotecário, q lH1, na casa de observações, informa se existe ou não a obra requisitada, e, no caso afirmativo, se convém adquirir novo exemplar, pela afluência de consultantes, rubricando essa informação. Essas
requisições são, pelo referido lente bibliotecário, apresentadas na. primeira sessão ordinária do conselho de instrução, e, quando aprovadas, seguem para o conselho
administrativo, que autorizará a aquisição, quando a -despesa a fazer caiba dentro da verba a que se refere a
alínea. b) do artigo
o
§ 4.0 Nas requisições dos artigos que não sejam de
uso comum são indicados os valores aproximados, procedendo-se idõuticamento
com respeito às obras ou consertos a realizar e despesas enumeradas no n. o LOdo artigo 5.°
§ 5.0 O presidente do conselho pode autorizar o cumprimento imediato de qualquer requisição que r conheça
urgente.
Art. 30.0 O registo das requisições e as requisições
avulsas a que se refere o § 3.0 do artigo anterior 811.0
presentes ao conselho nas sessões ordinárias, a fim de se
deliberar relativamente às que ainda não estiverem despachadas.
§ LOAs requisições
aprovadas levam a rubrica do
presidente na casa das soluções, sendo soguidamente nurueradas pelo secretário com números seguidos dentro de
cada. ano económico. Em cada acta da sessão faz-se
monção do número das requisições aprovadas.
§ 2.0 Nas requisições não aprovadas ou adiadas Iançada, na casa das soluções, a nota do «rejeitada» ou
«adiada» .
§ 3.0 Em seguida no dospacho das requiaiçõos, o vogal
relator ontrflga no provisor, para que t nham a devida
execução, as cópias das roquisições aprovadas (modêlo
n." 4) e 08 originais das requisições avulsas, em todas
as quais SO lança a vorba : «Autorizada em os ão do
conselho ?<1ll1ini,trativo de ... 'II, devidamente rubricada
polo preaidonto do conselho administrativo.
Art. 31.° Os pagumontos a ef ctuar pelo con lho
ndmiuistrutivo realizum-se lias datas a que 8 ref r m
os §§ 1.0 a 4.0 do artigo 16.0 Os que, pela legislação viõ.

ó
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gente, não devam ser efectuados na secretaria
do conselho serão feitos pelo vogal tesoureiro,
ou mandados efectuar sob sua responsabilidade
nas respectivas
repartições ou estabelecimentos,
quando em Lisboa, ou por
intermédio da Agência Militar, caixa económica, ou vale
do correio, no caso contrário.
.
0
de despesa que houArt. 32. Todos os documentos
ver a pagar são apresentados
pelo tesoureiro ao vogal
relator para êste os conferir, verificar o rubricar, depois
do que o referido vogal os apre 'enütrá ao presidente,
que autoriza o seu pagamento,
rubricando
também a referida verba de autorização,
Art. 33.0 Até o dia 10 de cada mês, deve o tesoureiro
apresentar
ao vogal relator,
devidamente
organizada
e
por ale assinada,
a conta de receita e despesa mensal
respeitante
ao mês anterior,
acompanhada. dos correspondente
documentos.
O vogal reluto I', procedendo à.
conferência da referida conta, as iná-la há depois de voriflcar, sob sua exclusiva rcsponsabilidudo,
se está em
harmonia
com os lançamentos
c saldos constantos dos
registos
do conselho, submetendo-a
depois à as, inatura
do presidente
c entregando-a
roguidaruento ao secrotário para que
t faça o expediente
necoasário para a
referida
conta ser
m-iada à r partição encarregada
da
conseqüente
verificação e liquidaçt o.
Art. 34.0 O secretário do con 'dilo escritura em livro
especial as requisiçõe
cujo pagamento ru o sojn a pronto,
de modo que possa ràpidamonto
verificar-se qual o QStado de contas com cada fornoc dor.
Art. 35.0 A aquisição
dos género
destinados à. aliIII ntação
feita nus termos do regulamento
paru a formação du contratos
cm matória de administraçt o militar, na parte em vigor.
§ único. Quundo a aqui ição de géneros tenha sido
feita por arreuiataçr o, 08 forn cedere dev m nJlr ontar
meusalm nte ao con olho a: contas corr ntes dos seus
créditos
(mod lo n." 5), nus quai
l'rú prece sndo em
coluna
pocial o con sumo realizado, dr vendo SOl' pusado somente pela importância
(I t o r cílio da conta
do gén iros de tinados à aliurentnção.
Ao fornecedores
s r: o ontrczu 8 o vales prr ci o para qll' o (l "C!C so do
fornr cimento que não t nh p dido vit r- e entro em
conta eorr mto no mê
oguintc.
Art. 36.0 O autor
ou r pon áy i pOl' (J II lÍs<)u~r
e:tl'avio
ou dunos cau' dos d vcm, cUl l' gra, indommé
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zar O conselho administrativo da importância dêstes prejuizos, independentemente
da penalidade disciplinar em
que possam ter -ineorrido.
.
§ 1.0 Quando se não possa averiguar quem inutilizou,
deteriorou ou extraviou qualquer artigo, a importância.
do seu consêrto ou substituição é paga por derrama entre todos os que pudessem ter sido causadores dêsse dano.
§ 2.° O conselho administrativo dove ter oscrituração
especial, da qual se mostre o movimento de receita e
despesa provenientes de extravios, danos ou iuutilizações.
Art. 37.° As receitas oxtraordinárias constantes dos
11.OS1.0 e 3.° do § 2.° do artigo ~5.0 do presente regulamento devem ser aplicadas ao melhoramento das várias
instalações e dependências destinadas ao ensino o seu
. mobiliário, bem como a quaisquer outros fins que se destinem a satlsfazcr às exigências da instrução teórica e
prática dos alunos.
Art. 38.° A receita extraordinária de que trata o n.? 2.°
do § 2.° do artigo :3f).o elo presente regulamento é destinada a fazer face às despesas com O material para o
serviço da litografia o à remuneração
pelos serviços 0.'traordinários do respectivo pessoal autorizada no rospectivo regulamento, devendo quaisquer saldos ocorrentes
ter a aplicação indicada no artigo procedente.
Art. 39.° A aplicação da receita a que se refere o
n. ° 3.° do aludido § 2.0 do artigo 25.° é feita nos termos da vontade dos Iogatários, tostadorcs ou beneméritos, quando tenha precedido à aceitação do legado ou
doação a aprovação do GOVêl'IlO.
CAPÍTULO VII
Ira 1l1hnentlu:lo

Al't. 40.° A administração do rancho dOR alunos incumbe ao conselho administrativo, no que scrú auxiliado
por uma comissão nomoada monsalruento o presidida por
um subalterno do corpo do alunos, nomeado por o. cala,
tendo por vogais efectivos três alunos, sondo um nomeu.~lo p,,10 comaudanto do corpo o os dois res tantos o colhidos pelos nIuHOS arranchados, com aprovação do
mesmo comandaun..
~ 1.0 Haverá tr(ls vogais suplentes para nbstituir os
efectivos nos seus lmpodiincntos, d siguados 1>010 mesmo
modo quo os efectivos.
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§ 2.0 Para coadjuvar a comissão será também mensalmente nomeado, por escala, sem troca ou recondução,
um dos sargentos em serviço na Escola, exceptuando os
encarregados da escrituração do corpo de alunos e das
secções, ao qual cumprirá auxiliar a comissão nos serviços a seu cargo, fazer a escrituração do rancho e exercer a vigilância e polícia da cozinha.
§ 3.0 A escrituração do mapa men al da receita e dospesa do rancho será feita diariamente no conselho, om
presença dos mapas diário da receita e despesa do
mesmo rancho, que, assinados pelo oficial presidente da
comissão a que se refere êst artigo, serão entregues
ao oficial de dia até o ronder da parada da guarda.
Art. 41.0 A adIllinistrac1to o gerência do rancho geral
será feita em harmonia com o determinado na legislação
m vigor.
Art. 42.° A compra do peixe, legumes frescos e batata necessários, para os rancho que n: o posl:lam ser
adquiridos pelo conselho administrativo será efectuada
pela comissão a que se refere o artigo 40.0 o pelo oficial
mensalmente encarregado da gerência do rancho geral,
em harmonia com as instruç
s que lhe forem dadas
P lo rafe rido con lho.
Art. 43.0 Ao oficial médico (lU pro 'tal' serviço na
Escola cumpre ex: 1'C 'r a devida ti . lizaç o dos géneros
alimentícios, sp cialuieut sõbr os de fácil adulteração
ou deterioraçl o, e bem assim VI rificar SI' na preparaç. o
das refeições se ati faz ao preceitos higiénicos.
§ único. O m nciouado oficial deve apresentar ao segundo comandante, m e. po 'iç' o o erita, quaisquer considerações ou reclauu ÇÕt) qn nt ndor n co rsárias para
o m lhoramonto do regime d aliment t;. o, qll r dos c lunos, quer das pr çn ln orviço na Escola.
Art. 44.° A alim mt, çuo do alunos doent s submetido lL regime o p 'ial é f ita se rundo uma dita dietas
prescritas pelo médico da. E cola
constantes da tal> la.
junta ao pre cnt regulam mto.
CAPí'l't LO Y[lI
])a eserltura

o do mat rll\l

rt. 45.0 A '. rgo do doi otici i dos quadros ati ili r do en renli ria t artilh ria. t o o r gi to do material do guerra., mobília, material de n ioo e uwnsili08,
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devida~ente autenticados, nos quais os artigos de qualquer natureza ou .aplicação estejam arrolados e onde todas as alterações, quer em número e espécie, quer em
valor, sejam consignadas nos termos dos regulamentos
gerais e ordens especiais. Desde 11 data do presente regulamento será inscrito nos respectivos registos o valor
dos artigos adquiridos por compra no mercado ou fabricados nas oficinas do Estado ou da Escola, para o que
estes terão escrituração apropriada.
§ únieo, Aos referidos oficiais competem os demais
serviços que pelo segundo comandante lhes forem distribuídos.
CAPÍTULO IX
Dos depósitos escolares

trt.

46.0 Para a guarda e conservação de todos os artigos pertencentes à Escola, que não estejam distribuidos ou por qualquer forma em serviço, dos géneros destinados à alimentação dos alunos e do pessoal menor,
bem como à alimentação dos solípedes, deve haver os
necessários depósitos. Todos os depósitos têm o respectivo inventário, que deve ser escriturado em harmonia
com as disposições em vigor.
§ único. Os artigos adquiridos pelo conselho administrativo não podem ser distribuídos ou entregues aos requisitantes sem que previamente sejam presentes ao referido conselho, dêem entrada no respectivo depósito e
sejam aumentados ao correspondente inventário.
Art. 47.0 Os diferentes artigos em depósito não podem
dêle sair senão por meio de documento devidamente assinado e autorizado pelo presidente do conselho administrativo.
Art. 48.0 Os géneros para a preparação dos ranchos
só são entregues mediante a requisição das respectivas
gerências, devendo assistir à entrega o oficial de dia,
que verifica as qualidades e quantidades, rubrica as requisições e as entrega com o seu relatório .para serem
arquivadas no conselho.
§ único. Nos depósitos da Escola só podem existir os
géneros de consumo corrente .lOS ranchos dos alunos e
das pracas.
Art. 49.0 A entrada dos f"~lleros nos depósitos efectua-se sempre por meio de guias ou facturas em duplicado, assinadas pelo oficial provisor e verificadas pelo
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oficial de dia, que as entrega com o seu relatório, para
serem arquivadas no conselho.
Art. 50.0 Os géneros destinados às refeições, que não
sejam sujeitos a rápida deterioração ou quebra, são requisitados aos fornecedores em quantidade aproximada
ao consumo mensal.
CAPÍTULO X
Escritnraça:o e contabJlidade

Art. 51.0 Além de outros livros e registos determinados para 1\ escrituração dos conselhos administrativos,
devem existir os sezuintes :
a) Das requisições;
b) Do material escolar;
c) Da conta corrente com a litografia;
d) Dos registos das fôlhas litografadas;
e) Do armazém;
f) Do consumo da electricidade, gás e água;
g) Da receita e despesa extraordinárias.
Art. 52.0 O registo de material escolar deve ser organizado e escriturado pelo modo preceituado para o registo n. o 12. Cada uma das cadeiras escolares tem também as fôlhas volantes respeitantes ao material a seu
eargo,
Art. 53.0 A conta corrente com a litografia acusa a
receita proveniente da venda de fôlhas Iitografudas para
uso dos alunos, e as despesas efectuadas nos termos do
disposto no artigo 38.0
Art. 54.0 O registo das fOlhas litografadas contém o
movimento havido nessas fôlhas, factura e distribuição
por cada espécie de fôlha.
Art. 55.0 O livro do «Armazém», do modêlo igual ao
adoptado no exército, é um auxiliar do registo geral
de fundos e destina-se ao averbamento das entradas e
saídas dos depósitos dos géneros para rancho, forragens
por compra, matérias primas para consertos, etc., de
forma a poder apurar-se, em qualquer ocasião, a quantidade e valor dos géneros ou artigos existentes nos depósitos. Encerradas e liquidadas as contas de cada mês,
o valor das existências em depósito deve ser igual ao do
saldo, sempre negativo, acusado pelo fundo «Armazém,
do registo geral de fundos.
Art. 56.0 O registo do Consumo de electricidade, gás
e água é escriturado segundo os mapas 'de consumo, dià-
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riamente apresentados na secretaria pelo empregado encarregado da leitura dos respectivos contadores, o deve
ser formulado segundo o modêlo n. o 7.
§ único. Ao empregado referido cumpre mencionar,
em observação, qualquer dispêndio superior t. média normal que diàriamente ocorra no consumo da electricidade,
gás ou água, dando a explicação do facto se a conhecer.
Por igual modo procederá, no fim de cada mês, com respeito ao consumo mensal.
Art. 57.0 Os diferentes registos são numerados por fõlhas, contendo a última o têrmo de encerramento, no
qual se deve mencionar o número das fõlhas contidas em
cada um. A rubrica das fõlhas é aplicável o disposto no
n,o 6.0 do artigo 3.0, lavrando-se na acta do rosto o respectivo têrmo de abertura.
Art. 58.0 O conselho administrativo deve enviar à
3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra:
a) Até a data que lhe fôr determinada o orçamento de
despesa da Escola para cada ano económico;
b) Até o dia 10 de cada mês a conta mensal da receita
e despesa do mês anterior, a qual será acompanhada do
titulo da importância necessária para pagamento dos vencimentos da primeira quinzena;
c) Até o dia 15 de cada mês os títulos da importãncia necessária para completo pagamento das restantes
despesas do mês, segundo a sua dotação.
CAPíTULO Xl
Disposições gerais

Art. 59.0 Os autos de arrematação, bem como os de
incapacidade de artigos de material de guerra, mobilia,
utensílios, material de ensino ou qualquer outro são modelados em conformidade com as disposições vigentes,
arquivando-se cópia dos mesmos.
Art. 60.0 Nenhum artigo de material de ensino ou livros a cargo da biblioteca deve ser abatido à carga sem
prévia autorização do conselho de instrução.
Art. 61.0 A gerência do conselho administrativo é fiscalizada pela 4. a Repartição da Direcção do Serviço de
Administração Militar.
Ârt. 62.0 Ao terminar a escrituração de cada um dos
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registos do conselho deve êle ser guardado no respectivo
arquivo.
Art. 63.0 O presente regulamento substitui o que vigora actualmente, devendo ser consideradas revogadas
as suas disposições.
Paços do Govêrno da República, 20 de Março de
1929. - O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento,
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ESCOLA

ESCOLA

MILITAR

Guia n;" ...

e unidade
tia

a que pertence)

de , .. , sua

(abertura

No cofre do conselho

(nome}, , " (pôsto, números ~
propina

ou encerramento)

.,.,

a quan-

de matrícula
do ,.

ano

entregar

(IJ dade

ESCOLA

Esc ....

Guia n:" ...

Esc. " .;; ...

No cofre do conselho administrativo
vai entregar

MILITAR

(nome) .,',

a que pertence)

administrativo

.,',

a quantia

extenso) , ." sua propina de matrícula
tura ou encerramento)

vai

Em ,. .de

"de

o Secretário

19. , ,

I
I

Entregou

Em '"

a quantia

I

da Escola,

de ...

constante

tura ou encerramento)

I
I

desta gUia,1

de 19...

O Tesoureiro do Conselho Administrativo,

ESCOLA MILITAR

Em ...

de ...

""

Em ".

li.

quantia

de .,.

a quantia

de (por

de matricula

(aber-

do ,.,

Mês

Dia

.

Desiguuçâo

da re quíetção

ano do curso.

da Escola,

constante

rlesta guia.

de 19 ...

O Tesoureiro do Conselho Administrativo,

Modêlo

Registo das requisições

Ano

vai
e uni-

de 19.. ,

o Secrétário

Entregou

(), ..

administrativo

••. , (pôsto, números

extenso). , ., sua propina

do ' .. ano do curso,

da Escola,

(uorne)

dade a que pertence)

(aber-

_

o Secretário

"elltregar

de (por

Em , " de . , , de 19. , .

do curso.

Esc ....

No cofre do conselho

(pôsto, números e uni-

1

MILITAR

Guia n.o ...

()...

0.0

Solução

n.O ~
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Modêlo n.· 3

ESCOLA MILITAR
Aprovada
de ...

em sessão do conselho

de instrução

Autorizada

de •••

de .,.

de 19 ...

o

em sessão
de ...

do conselho

administrativo

de 19 ...

O Vogal Relator,

Segundo Comandante,

Proposta para a aquisição de livros para a biblioteca

Designação

do.

Ilvros
p~ •••

Escola Militar,

..•

de '"

Nota.- Esta requisição

de 19 ...

a proposta

o Professor

deverá acompanhar

cação de livros que sejam satisfeitos
vendo-se

ao fornecedor

o recibo da respectiva

em remessas

diferentes,

até que a requisição

ESC OLA MILITAR
7alão de requisição n. o
Materiais

,,~,=,.
_1---------O-b-s-er-v-a9--'~-.8---------

lançar-se

importância,

sem o que não será paga. Quando contiver

há de cada vez na casa de observações

Requisição n. o
Autoriza

rcquisitados:

'a em sessão

• • •

~

I
I

~

I

Lisboa,

Lisboa,

.. , de ..•

de 19 ..•

Modêlo

devol-

D.O

4

ESCOLA MILITAR

Guia de enireqa de requisição n.o

•••

Irnpcrtâneta

-~-~

~
j

Requisita
o conselho administrativo
da
Escola Militar os materiais abaixo mencio-

I

I
I
,

do conselho admiO Vogal Relator

nistrat"ivo.

nados:

a indi-

a nota respectiva,

fique ultimada.

ESCOLA MILITAR

•••

da Cadeira,

~I>-~

-~~

~,,~

_"--'
-/J--:--/~

I
I

-1>--$--$-Soma .......••
Lishoa,

..•

de .,.

de 19 •.•

•.• de ... de 19...

O Fornecedor,

O Tesoureira do COhselho AdministrativO,
Formato:

Om,092XOm,15
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Modêlo n.O G

Verificado.

Pague-se.
O Presidente

O Vogal Relator,

do Conselho Administrativo,

em conta corrente com o conselho administrativo da Escola Militar, referida a .,. de .•• de 19 ...
I

.

Géneros fornecidos

Designaçilo
No mês de

Do antecedente

...

II

I

I

I

I

Géneros
eorlsumídos

Importância.
&otal
do fornectmcnto

Géneros
que flcam em depósllo
na Escols.

I

I

I

,

.

I

-- -- -- -- -- --,

,------~

--~=--- 1--

~-

I

I~

-~-

--- -- -- -

:,a.- I-~-,-,I~,

Importa' o fornecimento dêste mês na quantia de ... " ... , passando à COnta do meu crédito para o mês corrente a quantia de
" •.. , importância dos géneros que ficam em depósito na mesma Escola.
Largura Om,32
Lisboa, '" de •.• de 19 .••
Formato
Altura 0"',22

Modêlo n.O (}

ESCOLA MILITAR
Registo de entrada e saída de géneros em depósito nQ mês de .. ' de 19 ...

-=
A~úenr do

Arroz

lo'

Di". doemê.
Entrou

SaIu

Existe

Entrou

_-- --- -- --

Saiu

-

Existe

-

Transpo,;te.

•

.

1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

.

2G
27
28
29
30
31

.

Soma
Passa ao

1n~S

seguinte .

-

- - --- --- - - --- --- Formato (F,80 X O"',lU
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Ministério do Comércio e Comunicações - Serviço das substâncias explosivas
Alvará de lIoença n.O 206

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações, aos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao que foi representado por António Ferreira
Praganeeiro, casado, natural e residente na freguesia de
Vala do Paraíso, concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, pedindo licença para estabelecer uma oficina piro-técnica no referido lugar de Vale de Paraíso;
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 as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito António Ferreira Praganceíro a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11.0 do decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 1916, no lugar e freguesia de
Vale de Paraíso, concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, 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 dêsto alvará, com a quantia de 1.000~, importância da caução definitiva arbitrada;
2.&:
a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para
os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
·b) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
quilogramas de substâncias explosivas j
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito;
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 delegado
do Arsenal do Exército, a requerimento do interessado;
4. Não efectuar a cessão ou transferência. sem prévia
autorização do Govêrno;
.
&
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Ministério do Comércio e Comunicações - Serviço das substâncias explosivas
Alvará de licença n.O 206

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações, aos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao que foi representado por Autónio Ferreira
Praganceiro, casado, natural e residente na freguesia de
Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, pedindo licença para estabelecer uma oficina pirotécnica no referido lugar de Vale de Paraíso;
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 as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito António Ferreira Praganceiro a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11.0 do decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 1916, no lugar e freguesia de
Vale de Paraíso, concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, 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 1.0006, importância da caução definitiva arbitrada;

2 a,

a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para

os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
·b) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
quilogramas de substâncias explosivas;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito;
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 delegado
do Arsenal do Exército, a requerimento do interessado;
4. a Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia
autorização do Govêrno;
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b.a Aceitar a visita ordinária ou extraordinária do
oficial de artilharia, delegado do Arsenal do Exército, 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, 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.
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 Governo da República, em 13 de
Outubro de 1927.-0 Ministro do Comércio e Comunicações, .Artur Ivens F erras.
Direcção Geral das Indústrias, 14 de Outubro de
1927.- O Director Geral, Luis Mira Feto.
Alvará de licença

n.O 217

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações, aos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao que foi representado por Joaquim Lopes :Messías, proprietário, natural e residente na Cunha Baixa,
concelho de Mangnalde, distrito de Viseu, pedindo licença para estabelecer uma oficina pirotécnica no sítio
denominado de Moledo, da referida freguesia de Cunha
Baixa;
Vista a lei de 24 de Maio de 1902e o decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 1916;
Visto o parecer da comissão dos explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Joaquim Lopes Messias
a licença para a instalação de uma oficina pirotécníca,
nos termos do artigo 11.0 do decreto regulamentar de 29
de Fevereiro de Hn6, no si' de Moledo, freguesia de
Cunha Baixa, concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
ficando o concessionário obrigado ao disposto nos citados diplomas e às seguintes condições gerais e especiais:
1.& Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo

1." Série
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de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a. quantia de 1.0006, importância da caução definitiva arbitrada;
2.& a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
b) Não ter em depósito ou em laboração mais .de vinte
quiljgramas de substâncias explosivas;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite, ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
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
delegado do Arsenal do Exército, a requerimento do interessado;
4.a Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia autorização do Govêrno;
5. a Aceitar a visita ordinária ou extraordinária do
oficial de artilharia delegado do Arsenal do Exército, 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
superiormento 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 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.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 14 de
Junho de 1928. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Dias de Aratfjo Correia.

3. o -

Determinações

Ministério da Guerra - Rrpartição do Gabinete

I) Que sejam postas em execução as seguintes cInssõbre distributção e utilização das montadas especiais de desporto híp ico , , que substituem e revogam
as publicadas na determinação 4.& da Ordem do Exército
n." 5, 1.a série, de 28 de Maio de 1926 (pp. 254 e 255).

truções
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Instruções sõbre distribuição e utilização das montadas
especiais para desporto hípico
1.° Os solipedes classificados pelas comissões de remonta como «montadas especiais para desporto hípico»
terão matrícula no 2.0 esquadrão da Escola Prática de
Cavalaria, ao efectivo do qual pertencerão.
2. o As montadas especiais para desporto hipico serão
distribuídas para tal efeito aos oficiais das armas montadas, sem prejuízo de direito a qualquer outro solípeds
que nos termos do regulamento de remonta lhes deva ou
possa ser distnibuído.
3. o A classificação de «montada especial para desporto
hípico» não poderá incidir sôbre os solípedes cuj a idade
seja inferior em mais de um ano àquela que o regulamento indica como mínima para tomarem parte em provas de obstáculos.
Os solípedes que não tenham atingido esta idade e
possam merecer esta classificação continuarão no depósito de remonta, sujeitos a tratamento especial, até chegarem àquela idade e serem definitivamente classificados.
4.° Os solipedes classificados como «montadas especiais
para o desporto hípico» em caso algum poderão ser distribuídos como praças ou montadas permanentes; logo
que percam a sua classificação recolherão imediatamente
ao 2.° esquadrão da Escola Prática de Cavalaria, não
podendo nunca ter outro destino.
5.° Os oficiais a quem esteja distribuída (montada especial para o desporto hípico» são obrigados a inscrevê-la anualmente em, pelo menos, três provas hípicas oficiais e a montá la nessas provas, sendo absolutamente
protbido inscrevê-la sob designação diferente daquela que
consta da sua matricula.
.
6.° Os oficiais a quem esteja distribuída «montada especial para desporto hípico» são igualmente obrigados a
inscrevê-la e montá-la nas provas eliminatórias para escolha de equipes para a representação nacional.
7.° Terminadas as provas a que se referem os n.O 5.°
e 6.°, os oficiais a quem digam respeito deverão enviar,
por intermédio das entidades a quem estiverem subordinados, à Direcção da Arma de Cavalaria, declaração de
haverem tomado parte nas referidas provas e das classificações que obtiveram.
Quando qualquer oficial provido de montada especial
para desporto não puder dar cumprimento ao determíI
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nado nos n.Oi 5.0 e 6.° deverá fazer por escri.to uma declaração, que será acompanhada de um relatório no qual
se discriminarão as razões justificativas do impedimento,
sendo tudo enviado, pelas vias competentes, e devidamente informado, à. Direcção da Arma de Oavalaría, para
o general director apreciar e determinar o que houver
por conveniente.
8. ° Perde o direito à «montada especial para desportol> que lhe esteja distribuída o oficial que:
a) Não cumpra o determinado nos n.OS 5.°, 6.° e 7.°;
b) Que a ceda a qualquer para, montando-a, tomar
parto em qualquer prova hípica, não estando para isso
autorizado pelo general director da Arma de Oavalaria;
c) Não cuide com todo o interêsse e zêlo o treino,
tratamento e conservação dessa montada.
9.° Os oficiais que desejem, voluntàriamente, entregar
a montada especial de que estejam providos, ou a julguem em condições de não poder continuar a ser utilizada no desporto, farão por escrito uma declaração, que
será apreciada pelo general director da Arma de Cavalaria.
Estes solípedes deverão ser mandados examinar imediatamente por uma das comissões de remonta, que por
escrito informará detalhadamente o que se lhe oferecer.
10.° Quando haja alguma montada especial para o
desporto, a distribuir, o general director da Arma de
Oavalaria, a quem com ete distribuí-las, promoverá que
se publique em Ordem do Exército a data até a qual
deverão dar entrada na Direcção da Arma de Cavalaria
as declarações escritas dos capitães e tenentes das armas
montadas que desejem ser inscritos nas relações para a
sua distribuição.
.
Essas declarações serão acompanhadas dos documentos comprovativos das condições de preferência que constam do número seguinte.
11. o A relação a que se refere o número anterior será.
elaborada tendo em atenção a seguinte ordem de preferências:
1.0 Maior tempo de serviço em unidades montadas ou
de exercício das funções de instrutor de equitação;
2. ° Não lhe ter sido nunca distribuída qualquer «montada especial para o desporto» ;
3.° Número de concursos, provas hípicas e campeonatos em que tenha obtido prémios ou menções, mon-
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tando a sua praça, montada ou solípedo de fileira da sua
unidade;
4.0 Maiores somas de classificações obtidas nessas
provas;
5.° Maior soma de classificações obtidas em provas
montando solipedes do exército ou particulares.
12. o Em harmonia com a classificação dos concorrentes à montada ou montadas especiais a distribuir, a que
se refere o número anterior, o general director da Arma
de Cavalaria determinará quais os oficiais a que devem
ser entregues êsses solípedes.
.
II) Que de futuro o relatório de posse do comando a
que se refere o artigo 189.° da 2.a parte do Regulamento
Geral do Serviço do Exército seja desdobrado em duas
partes, a primeira contendo apenas o que diga respeito
à administração, e a segunda aos restantes assuntos mencionados no mesmo artigo.
A primeira parte, da qual constará também o que
houver a expor sObre o material do aquartelamento, e
sõbre o restante material simplesmente ee as respectivas
cargas conferem 0:1 não com a existência, isto sem prejuízo de quaisquer considerações que o signatário do relatório tenha por conveniente fazer na segunda sobre o
material que não seja o de aquartelamento, será pela autoridade superior enviado à Inspecção Superior do Exército, por intermédio da Direcção do Serviço de Administração Militar, que informará o que se lhe oferecer.

liniltério da Gmra - f.' Diretção Geral-

2,1

Repartição

III) Que o relatório a que se refere o n,? LU da disposição 5.' inserta a P: 777 da Ordem do Exército n.? 12,
La série, de 1928, pode ser substituído pela declaração
no mapa modêlo 49 do R. G. S. Saúde do Exército,
feita pelas juntas a que os interessados sejam presentes;
ficando as licenças que pelas mosmas forem arbitradas
para tratamento fora das sedes das residências dos inspeccionados restritas apenas a uma localidade única,
designada para cada um dos interessados como o ponto
mais vantajoso para o restabelecimento ou cura dos militares, mas sem que tal concessão lhes dê direito a
qualquer encargo para a Fazenda Nacional.
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N.o 5

Ministério da Guerra - La Direcção Geral- 3.a Repartição
IV) Que os pedidos de readmissão dos sargentos do
secretariado militar que prestem serviço em estabelecimentos ou institutções sob a dependência imediata dêste
Ministério, quando não tiverem castigo algum no período
de alistamento que estiverem cursando, sejam resolvidos
pelos chefes dos referidos estabelecimentos ou instituíções ;
Que quando tiverem sido punidos no período de alistamento que estiverem cursando, os pedidos de readmissão sejam resolvidos pelos directores das armas, ou de
serviços, quando estes tenham a patente de general, ou,
quando a não tenham, por êste Ministério, por intermédio da 3. a Repartição da La Direcção Geral;
. Que os pedidos de readmissão dos sargentos do secretariado militar que prestem serviço neste Ministério,
quer tenham ou não sido punidos no periodo de alistamento que estiverem cursando, sejam sempre resolvidos
por êste Ministério, por intermédio da citada Repartição.
Fica por esta forma alterada, na parte respectiva, a
determinação II do número 3.° da ordem do exército
n." 9, 1.a série, de 20 de Setembro de 1928.
V) Que, aclarando o disposto no artigo 104.0 do decreto com fôrça de lei n.? 13:851, de 29 de Junho de
1927, o quadro de sargentos fixados para as companhias de saúde pelo referido decreto seja o constante do
quadro seguinte:
Primeiros
largentol

Designaçno

Sognndo8
sargento.

das unidades

----------_
1." companhia de saúdc
2." companhia de saúde
3.' companhia de saúde

1

1
1

--

--

--

2
2
2

1

4

1
1

4

.

5

-2
1
2
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linislério da Guerra- 2. a DirecçãoGeral- I, a Reparliçã.
VI) Que se observem as seguintes disposições sobre
nomenclatura e composição de material de guerra.

1.0
SAo estabelecidas

as seguintes nomenclaturas:

a) Telémetro I m/B17.
É o telémetro Barr & Stroud Mark II de base de om,80
para uso da infantaria.
b) Batente m/B2B para tiro de exercício com a metralhadora pesada 7,7 m/B17.
É o batente que permite fazer com a metralhadora o
tiro de exercício,
2.°
Passa a fazer parte do completo dos arreios para
muar de metralhadora pesada 7,7 m/926 (acessórios):
Caixa de madeira m/926 (c). . . . . • • 1
Contém 4 frascos destinados ao líquido para lubrificação da metralhadora.
3.°
Alterações
mentar:

ao Manual de Material de Guerra RegulaVolume 1.'

Nos artigos que fazem parte do completo do armão
para forja 7c,5 T. R. m/904 (c) e m/906 (c), página 26
do 1.° volume do Manual;
eliminar:
Serra com estojo de madeira.
Volume

2,'

Nos artigos que fazem parte do completo do obuz 15c
P. T. R. m/901, página 77 do 2.° volume do Manual;
eliminar:

Oapll geral.

1." Série
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Nos artigos que fazem parte do completo da bomba
de liquido Ob 15c P. T. R. m/901, página 81 do mesmo
Manual;
eliminar:
Manómetro, de 125" c/mB

4.°
Esclarece· se :
a) Que a forja 7,5 T. R. m/904: (v. c.) e m/906 (v. c.)
e a oficina de serralheiro-ferreiro 7,5 T. R. mj904, são
colecções separadas, apesar de os artigos que coustituem
a oficina serem transportados
na forja e respectivo
armão.
b) Que para o tempo mínimo de duração 'fixado a páginas 200 do 3.° volume do Manual do Material de
Guerra Regulamentar, para os artigos de atanado, são
exceptuadas as correias das esporas mj911, cujo tempo
mínimo de duração é fixado em 5 anos.

/
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linislério da Guerra - 3. a Direcção Gtral- 5. a Ilepartiçãe

VIII)

Que se publique o seguinte:

Programa dos concursos de admissão à matrícula nos
concursos das diversas armas e no curso de administração militar para o ano lectivo de 1929-1930:
t.o-Provas

gerais eliminatórias

A) Pr'ova de aptidão física

1.0 Corrida de 1quilómetro em quatro minutos e trinta
segundos, no máximo, seguindo-se 300 metros a passo
em cadência ordinário.
2. ° Imediata transposição por saltos, durante uma
corrida de 100 metros, dos seguintes obstáculos:
a) Paliçado de 1"\50;
b) Um muro de tejolo com om,90 de altura e 0 ,23 de
espessura;
c) Uma vala. com 3 metros de largura e 1m,20 de profundidade, tendo os talude:" a inclinação de 3/l.
A distância entre os obstáculos é de 2õ metros.
3.° Subida de uma vara ou corda lisa à altura de
4m,50;
4. o Passagem a pé de uma viga prismática horizontal
com om,10 de largura em um vão de [) metros e colocado
em cavaletes com 2 motros de altura.
10

Advertências:
1.0 Os exercícios físicos só serão executados pelos
candidatos não eliminados na inspecção médica preliminar feita sobro os aspectos físico, psíquico e de aparência militar.
2.° Os candidatos realizarão a prova por turnos tie 15
a 20 concorrentes, tirando à sorte o número de ordem
em cada turno.
3.° Aos candidatos será fornecido um braçal com o
número de ordem, que ostentarão no braço esquerdo até
a conclusão dos exercícios físicos.
4.° Nos exercícios realizados no campo da Escola os
candidatos apresentar·so hão de camisola, cuecas e sapatos de gimnástica.
5. o Os candidatos terão a faculdade do repetir uma

1.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 5

283

vez os saltos, a subida da vara ou a corda lisa e a passagem da viga.
6.° A não execução de mais de um exercício, quanto
ao tempo dos percursos e à altura da subida, determinará a eliminação do candidato.
B) Provas de composição e redacção

Esta prova terá a duração de uma hora, constando de
um exercício de composição e redacção sôbre tema histórico.
Serão apreciados:
a) Os conhecimentos manifestados pelos candidatos
acêrca do assunto proposto;
b) A clareza, precisão e correcção, demonstrando conhecimento da língua portuguesa;
c) O método e a boa ordem da exposição, que não
comportam divagações de qualquer natureza, e a inteligibilidade da letra.
O tema será extraído dos factos e vultos mais importantes da história de Portugal,
2."-ProV3S

de classificação

:Provas especiais obrigatórias
Lo -

Curso de engenharia

A) Matemática (resolução de dois problemas,
sando um dêles sõbre mecânica);

ver-

a) Resolução dos triângulos esféricos rectângulos;
cartesianas e polares. Transformação
de coordenadas;
c) Equações das curvas planas do 2.0 grau em coordenadas cartesianas e polares, centros diâmetros conjugados, focos, directrizes;
d) Derivados e diferenciais das funções de uma ou
mais variáveis;
e) Fórmulas de Taylor e Maclaurin ;
f) Máximos e mínimos das funções;
g) Normais, tangentes, polares, sub-normais e sub-tan-:
gentes das curvas planas;
h) Curvatura das curvas planas;
, b) Coordenadas
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i) Integração imediata por substituição e por partes.
Integração das fracções racionais;
j) Equações diferenciais lineares;
k) Movimento absoluto e relativo de um ponto. Velocidade e acelaração ;
l) Movimentos fundamentais das figuras invariáveis;
m) Redução, equivalência e equilíbrio das fôrças aplicadas a um sólido invariável;
n) Momentos estáticos e momentos de inércia. Oentros
de gravidade;
o) Poligonos e curvas funiculares; catenária;
p) Equações do movimento de um ponto;
q) Movimento dos projécteis no vácuo;
r) Teorema das quantidades de movimento e das fõrças vivas.
B) Física (resolução de um problema):
a) Oalores latentes e específicos;
b) Trabalho desenvolvido numa transformação;
c) Fórmulas de Olapeyron;
d) Aplicação da termo-dinâmica aos gases perfeitos;
B) Tenslto máxima dos vapores saturados;
f) Leis gerais das correntes eléctricas e seus efeitos.
C) Química (resolução de um problema):
a) Leis das transformações químicas; fórmulas e equa-

ções químicas;
b) Pesos atómicos e moleculares, sua determinação;
c) Princípio fundamental da termo-dinâmica;
d) Calores de formação, de fusão, volatilização, dissolução e combustão;
e) Aplicação da lei da constância do calor total à determinação dos calores de formação e reacção;
f) Oalor correspondente ao trabalho exterior quando
há variação do volume do sistema;
g) Variaçl10 do calor de reacção com a temperatura;
h) Equilíbrios químicos.
2.o -

Curso de artilharia

A) Matemática (resolução de um problema):
a) Resolução de triângulos esféricos rectagulares ;
b) Ooordenadas cartesianas e pola.res; transformação
de coordenadas;

li Série
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Coordenadas triangulares,
poligonais e tangenciais.
Relação enarmóníca e armónica-Homografia-Involoção;
c) Equações das curvas planas do 2.° grau em coordenadas cartesianas e polares. Centros, diâmetros conjugados, focos e directrizes;
d) Derivadas e diferenciais das funções de uma ou
mais variáveis;
e) Fórmulas de Taylor e Maclaurin;
f) Máximos e mínimos das funções;
g) Normais, tangentes, polares, sob-normais e snbtangentes das curvas planas;
h) Integração imediata por substitutção e por partes.
Integração das funções racionais;
i) Equações diferenciais lineares. Cálculo aproximado
dos integrais definidos. Aplicações dos integrais definidos;
j) Equações diferenciais lineares.
B) Física (resolução de um problema):
a) Princípios fundamentais da mecânica e gravidade;

b) Calorimotria;
c) Termometria;

d) Termodinâmica;
e) Fórmula das lentes prismas e espelhos. Instrumentos de óptica, potência e amplificação;
f) Leis das correntes eléctricas; seus efeitos;
g) Electro-magnetísmo ; indnção ;
h) Métrica da mecânica e das grandezas derivadas.

G) Química (resolução de um problema):
a)
b)
c)
d)

Leis gerais da química;
Pesos atómicos e moleculares;
Termoquímica;
Equilíbrios químicos;

sua determinação;

e) Estéreo-química ;
f) Funções da química;
g) Conceito da afenidade segundo Gilbs-Helen-Hotz
Varite Hoff. Cálculo da afenídade.
3. o - Curso de infantaria e cavalaria

A) Matemática (resolução de um problema):
a) Resolução de triângulos esféricos rectangulares;
b) Sistema de equações lineares;
c) Derivadas;

e
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d) Coordenadas cartesianas e polares; transformação
de coordenadas;
,
e) Recta e plano;
f) Cónicas ;
g) Tangentes e normais às curvas planas.
B) Física (resolução de um problema):

a) Princípios fundamentais

da mecânica e da gravi-

dade;
b) Calorimetria;

c) 'I'ermometria ;
d) Termodinâmica;
e) Leis das correntes eléctricas; seus efeitos;
f) Electro-magnetismo; indução;
g) Métrice, da mecânica e das grandezas eléctricas.
4.°_ Curso de administração militar

I

A) Contabilidade e escrituração (resolução de um
problema) :
a) Contas correntes simples e de juros recíprocos;
b) Juros e descontos. Taxas médias e vencimentos
médios;
c) Câmbios;
d) Regras de liga ;
e) Operações sobre títulos e fundos;
f) Aplicação dos diferentes métodos de escrituração
comercial e processos do execução.
B) Análise química (resolução de um problema):
a) Principais operações analíticas;
b) Gravimetria;
c) Volumetria.

Ministério 4a Goerra-

ta Direcç30 Geral:-P IICrlrlição

IX) Como esclarecimento à doutrina do decreto
n." lô:45G, de 2 do corrente, se publica quo as gratificações a que o corpo do artigo 1.0 do mesmo decreto
se refere são a de serviço e a do comando ou comissão,
não estando, portanto, compreendida a gratificação de
guarnição ou qualquer outra gratificação especial que
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porventura os oficiais estejam a perceber na data da sua
nomeação para as comissões administrativas das juntas
gerais de distrito 011 câmaras municipais.
(Circular n,? 8, de 6 de Fevereiro).

l1inislério da Guerra - 3.

a

Direcção Geral- 5. a Reparhção

X) Que as bibliotecas das unidades e estabelecimentos militares adquiram um exemplar da obra Ligações .Militares em Campanha da autoria do tenente da
infantaria Horácio de Assis Gonçalves, pela quantia de
M. devendo os podidos ser feitos à Biblioteca do Batalhão de Caçadores n.? 5.
(Circular n.? 5/1, de 27 de Fevereiro).

4. ° - Declarações
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinele do Ministro

I) Que nas linhas do Tua a Mirandela, Santa-Comba-Dão a Viseu e de Mirandela a Bragança, exploradas
pela Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro, não é
permitida a entrada nas respectivas gares aos oficiais de
terra o mar, quer fardados quer em trajo civil, senão
quando forem portadores dos respectivos bilhetes.
Nas linhas do Vale do Corgo e do, Vale do Sabor exploradas pela mesma Companhia, podem os oficiais de
terra e mar entrar nas gares das estações daquelas linhas quando devidamente uniformizados, mesmo fora dos
actos de serviço, mas apresentando o respectivo bilhete
de identidade, passado pelo Ministério da Guerra.

II) Que a sede da comissão liquidatária dos extintos
Serviços Gráficos do Exército se acha instalada no edifício do Coleginho, sede da 5. a Inspecção de Infantaria,
e que o Conselho Superior dos estabelecimentos produtores do Ministério da Guerra funciona provisóriamente
nas Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado.
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ReotlfioRQão
No artigo 5,· do decreto n.? 16:407, de 19 de Janeiro do corrente ano, na parte respeitante às companhias de saúde, deve ser
incluída também a instrução de .praticantes
de farmácia»,
No decreto n.v 16:070, inserto na Ordem do Exército n.? 11, 1,série, de 1928, no artigo 1,·, 1. 7, onde se lê: Rl)as» deve ler-se:
"em qualquer das" j no art igo 3.·, 1. 6, onde se lê: -20 .. deve ler-se: «21•.

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
EstA conforme.

o Ajudante

General,

~MINISTÉRIO

DA GUERRA

15 DE ABRIL DE 1929

~ORDEM

EXÉRCITO

DO

Série)

(1.a

Publica-se ao exército o seguinte:

Decreto
lioistério da G1Ierra- Repartição de Gabiaete
Decreto

n.· 16:718

No intuito de completar o disposto no decreto n." 16:407
de 19 de Janeiro de 1929 (Ordem do Exército n.? 2, La
série) ;.
U sande da faculdade q ue me confere o n. ° 2. ° do artigo 2.° do decreto n." 1~:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 19:?8, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Ilei por bem docretar, para valer como lei, a seguinte
organização das Direcções das armas e serviços e dos
quartéis generais das regiões e governos militares:

TÍTULO I

DirecçOes das armas e serviços
CAPÍTULO I

Generalidades
Artigo LOCada uma das arrnn s e serviços técnicos do
exército será superiormente dirigida por uma Direcção, à
qual compotirão funções essencialmente técnicas e de preparação para a guerra.
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Art. 2.° Os Directores das armas serão generais e os
directores
dos serviços corouóis pertencentes
aos seus
quadros privativos,
IlIlS e outros
habilitados com os respectivos cursos, nomeados, por oscolha , pelo Ministro da
Guerru,
§ 1.0 Os Directores das arm as O serviços terão, pelas
funções que exercem,
suporioridade
hierárquica
sôbre
todo o pessoal quo tecnieamente
lho esteja su bordiuado,
§ 2.° Em quanto não houver gOIl(>rais habilitados com
qualquer dos cursos de aorouáutica, exercerá as funções
de Director de aorouáutica
um gl'lwral ou br igadoiro babilitudo com o curso de q uulqu '1' arma ou que tenha
pertencido
ao antigo corpo de f studo maior.
§ 3." (transitório).
1'0 "pr\'ic,:o da administração
militar
poderão exercer ns funçõos 110 Director os coronéis ~llle
tenham ingressado
no quadro do serviço nos termos do
artigo 53.0 da carta do lt'i rln 1~ de .lun1w do 1001 e
bem assim os que nõlo tonhum ingressado anteriormonte
à publicação da citada carta dl' lei.
§ 4.° Os Directores dus urmas r- serviços serão suhstiuídos. nos sou.s im pedimeutos,
pelo lJ1ais antigo dos insectol'Ps que acumulará o ('llr~õ eÕl11 seu serviç prõ1'1
sem dir, ito a qualquer gmtifi('!I(:;\o.
Art. a." Os Directores das a"II1:lS serão coudjuvados
por um adjunto, (ltil'ial tillJl rio)' da respcctivu
armu habilitado com () curso do ehtil(!o n.uior ; ignaluH'lltt' os Directoros dos serviços serão coadjuvudos, 1I0S:1 tilinto que
se refiram à acçao túctil':l ou propar: cão para. a gUI'ITa,
por UIll oncial supf'l'iol', dn qualquer
arma, habilitado
com o CUI'SO do 0stlldo maior.
§ úllico. Nas armas ('!li q U(I não houver ofi('i:tis nas
condi '0(':-1 (~Xpl'('~sas 11t'Stt' al'ligo, exercerÍt as fUll :õ,,~ Ile
adjullto um Jticial superiur do (jüaltllH'r arma IwlJilttado
Com o Cllr"o dI' f''''t:!lh, lIlarur.
Art. 4.° Os Dirpctorl's dns armas 0 Sf'rvi<;:os d('P0J)dPTU
do ~lini:-ltro da GUt'rra e SI') drstl' fPC0hom Ol'rll'll~, qlle
lhl's sorào spmpre trau:-mitillas
lhlr inÍl'rll1{·dio da RI'partic:ão do Gabim'to 011 Oireeçllo 001'(\1 a quom o I1KSlIllto
dirf'dau1f'nto int01'OSse.
l{('(,ip)'()('unlPnto todos os 1IS!·mnto'l tl':ltanos prlas Diroc<,'ol's das armas (I f'('l'Vi<,'os, quP cal'(~C;:ITU
d('~p:tI'hl) mi·
nititeriaJ, Sl'rao submetidos à aprpciac::\o do )rini~t1·o por
int('rm"llio da Dil'l'CçflO GNal a quo digam rc~p(>i:o, que
os d0\'crá ftlzpr ostudar e int'orI11ar, pplas rrparticões
rospoctivas, antes de o~ submotor a de. pacho.

@

1.' Série

ORDEM DO EX1l:RCITO N.o 6

291

§ único. Sõbre assuntos tócnicos o de preparação para
a guerra os diversos elementos elas' armas o serviços só
receberüo
ordens expediJas
pela sua Direcção, com a
qual sob êste assunto so corresponderão
directamente.
Aos Directores das armas e serviços incumbo o dever
de enviár, ~
cou.b.ç.ç,irrum.w, aos comandantes
de região e govefnadoros militares, todas as suas ordens, instru<;ões ou resoluções que modifiquem ou alterem disposições regulamentares
ou estabeleçam
doutrina. nova.
Art, ó. o Aos Dírectores
das armas e sorvicos, com petirá:
1.0 Dirigir suprriormcnte
os trabalhos da sua. Direcção, propondo,
por iniciativa própria,
todas as providências que .i ulglll'lll con venieutes, para maior eficiência
da arma ou serviço, quando não esteja na sua alçada
at'tl'l'minú-las;
2.0 Deliberar, nos casos previstos nas leis e regulamentos, sóbre todos os assuntos quo lhos forem aprcsentados para despacho o q ue tonham competência
para resolv-r :
3.0 Submeter a dr-spacho do Ministro, por intermédio
da Dirp(',ilo
Geral a (j1H'11l o ussuuto interessar,
t, das
as quustõos
q 110 não tonhum com IH·tf·ueia I,ara rr-sol v '1';
4. o t:'u !lr!in ton dcr em toda a iustrução técnica ministrada nas unidades e escolas ospeci.us da arma ou serviço;
Ü," Propor ao Ministro (Ia Glll rrn , por iutermudio do
Aj udunto Ol:luoral. o possoul H uorucar [la r'L prr-stur sorviço na Dirl'c<:ão ou escolas
quI' 1111'Spstl'jnl1l subordinadas. c, IHJl' intermédio do (_;ltt fo do E8tauo :\laior do Ex('rcito, o respectivo adjuuto;
ti," 'l'runsiuitir
UH decisões,
01',11'118 o instruções
do
Minisn-o às ontidndes interessudas.
quo de si dppPlldaru;
7," Illsp0ceioIHlr ou mandai' inspl1cciouar, uPJlois de
au torizados
polo Ministro da G Ul'rra, sob O pouto ,le
vista t{>ellil'o, as ullidadps e l\stabelPClIlIcntos depllIUII)IHeS
da Din.·c<,:ào;
.
8. u Faz0r cumprir as di" POSÍ!:Õt'B d0 mobilizu(:ão rPlativas lis tropas r SNyi<;os q lIO lh('!> fon'nl Sll bOT"(li!ludos,
em ('on!'()rmid:u1p
com o plano g"ral d l mobilizu(:l'lo,
informalldo da maneira como Plld('IlJ fll'r Cf('ctulldas li propondo as modifieaçõBs quo ju guPUl !Uais COllVüUielltes
para alcançar o t1m pm Yi~ta;
D.o Dirigir os tJ"ahuJho~ da COmil-iRão Técnica.
( Ad. Ü." J nuto d., !)i,ee,Oco da, Anu., o Serv;,o, Iun·
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clonam normalmente
as respectivas Inspecções que delas
fazem parte integrante.
~ 1.0 Os Inspectores
devem estar em contacto permaneuto com o Director da rospectiva arma ou servico, para
bem se compenetrarem
da sua orientação,
a fim de a
poder transmitir,
integralmente,
às tropas e sorviços que
lhes estão subordinados.
Pelas funções que desempenham
são os Iuapectores os principais mant-n-dores do ospírito
da arma ou serviço (' sõbre õles recai a responsabilidade de toda a sua oflciência.
§ 2.0 Os Inspectores deverão apresentar relatórios sucintos ao "Director de que d...pendem, sôbre o resultado
das inspecções que executarem,
indicando o grau da instrucão e preparação om que oncoutrurom
as unidades ou
estabelecimentos
inspeccionados,
bem como as propostas
q UII sôbre o assu nto entendam dever fazer.
§ 3." Nas visitas de inspecção poderão os Inspectores,
qun urlo fõr julgado conveniente,
ser acompanhados
por
algum dos oficiais em serviço na Direcção,
destinados a
auxiliá-los no desempenho
das suas funcõos.
Art. 7.0 Em cada Diroccão da arma 011 serviço constituir-se há um Conselho Admluistrativo
que torá a sou
cargo a administração
das verbas que lh« forr-m consignud as, para pagamento
de vencimento aos oficiais que
dr-lus facam parte, dosposns no ex p.vlieute e outras para
as fjllais ostejatn autorizados
e habilitados
com os respr-r-tivos fundos.
.
§ 1.0 Os Conselhos Administrativ os a quC' êsto artigo
se refere regular-se
hão pelos preceitos
cstubelecidos
pHl'H os conselhos
ad ministrativos
oru gl'rnl;
§ 2." Em cada Direcção o Consol ho Admiuistrativo Herá.
cOll~tituído por um prC'sidl'nte. um vogal, um secrptário-t(>souroiro, capitão ou Hubalterno do servÍ<.:o da administra~ão militar,
e um amalllH'OS(I, spndo nOIDl'ados o
prt':-;idt nte, o vogal e o amanu('nSH por periodos de seis
mI'Sl'S, pelo Director. de outre o p('~~oal da Diro('\:ilo.
~ a.o O Conselho Administrati\'o da Direcf;ão da Arma
de Artilharia
terá dois amaouensC's.
1\rt. 8.0 Em cada Dirpcr,:ào e sob a prosidência do resppt·tivo Dirrctor
funcionará urna CtIluisHào Tl'cllica, .-91'g,10 ('onsultivo, destinado n dar paroe(1r sobro os o~tutlos
r ...·lllzauos pdas repnrti<,:õos ou outros quulsqU('r trabalhof! que lhe s(\jam suhmptidos.
a fim d(\ hubilitan~m O
Din·ctor a aprová-los, mandá los l'I'uovar sob nova orientação, suspendê-los ou modificá-los.
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§ 1.0 Quando o Director não concorde com o parecer
da Comissão Técnica,
o trabalho a que disser respeito
subirá a despacho
superior,
acompanhado
da cópia das
actas das sos sões em que o assunto tenha sido debatido
e de um relatório justificativo da opinião do Director, por
êle plaborado.
§ 2. o As sessões da Comissão Técnica poderão assistir,
além dos vogais, outros indivíduos que, por circunstâncias especiais, sejam julgados idóneos para emitirem parecer sôbre o assunto em estndo.
Art. 9. o Cada Direcção disporá de uma Biblioteca constituída pelas obras oferecidas e por aquelas que tenham
sido adquiridas
pelos fundos a ela destinados,
por a sua
consulta ser julgada de vantagem para os estudos a executar pela Direcção. Da biblioteca farão parte os jornais
e revistas em iguais circunstãucias.
§ único. O bibliotecário
e o amanuense da biblioteca
serão nomeados pelo Director entre o pessoal sob as suas
ordens e acumularão
estes serviços com os do cargo que
exercerem.
CAPÍTULO

Direcção

II

da Arma de Infantaria

Art. 10.0 Comp('t€l à Direcção da Arma de Infantaria:
a) Realizar
todos os estudos que tenham por objectivo
a eficiência da arma;
b) Fixar as earucteríaticas
gerais do armamento,
equipamento,
muuiciamento
e mais material de que devam
dispor as tropas de infantaria,
bem como, de acõrdo com
a Direcção da Arma de Artilharia,
fixar os respectivos
padrões;
c) Superintender
tecnicamente
na Escola Prática da
Arma;
d) Superintender
em toda a instrução da arma e inspeccioná-la
para garantir
uniformidade
na interpretação e execução dos regulamentos
tácticos e técnicos;
e) Superintender
na instrução militar preparatória
e no
tiro civil;
.f) Superintender
em todos os assuntos técnicos que
digam respeito às carreiras
de tiro, para armas portátéis;
gl Preparar
a mobilização da arma de acordo com as
instruções
que lhe forem dadas pelo organismo competente.

294

ORDEM DO EXERCITO

N.o 6 .

1,0

Série

Art. 11.0 A Direcção
da Arma de Infantaria
compreende:
1. o As Inspecçõos da arma j
2." As l{pparti<:õo8 da Direcção e respectivo Arquivo;
3. o A Comissão Técnica;
4.0 A Biblioteca.
Art. 12.0 As Inspecções de infantaria compete a inspecção, n fiscalização técnica (la instrução ministrada -m todas as unidados (' estabelecimentos
da arma, bem como da
instrução militar. preparatória,
no intuito de garuutir uniformidade na interp retacão (l oxocução dos regulamentos.
§ 1.0 Llaverá três inspecções do infantaria, correspondeudo respoctívamouto : a T." à área da La O 2. fi região
militar,
a 2." à ároa da 3.a o 4.a li a 3.:1 à área do Govêrno ~lilit:u' do Lisboa.
§ 2.0 A inspecção
às tropas, à instrução militar preparatória
('l carreiras
do tiro dos Ac,:ôrns e Madeira sor
feita por um dos Inspectores
011 por um coronel
do infantaria em serviço naqueles govoruos, conforme fõr determinado pr-lo Ministro da GUNra, sob proposta do Director da arma.
§ 3." O quadro do pessoal de cada Inspecção será:

á

Inspector -1 brigadoiro de>infantaria.
Adjunto --1 capitão com O curso da arma 00 infantaria, do proterência
habilitado
estado maior.
Amar~uenso -1
segundo sargento

com o curso

de

do infantaria.

Art. 13.0 A Dlrocção da A rma do Infantaria

terá três
repartições
o um arquivo.
§ 1 o A 1.a Ropartição competirá:
a) U estudo do Plllpl'êgo tático da infantaria;
b) A elabornção
dos projectos do regulamentos
() instruções privativas da arma ;
C) O estudo
e propostas sõbro a organização das tropa!> e serviços
da arrn a.
Os assuntos referentes à instrução da arma, incluindo
as oS(l(\cia1j,lnd<,s. _
§ ~.o A :? a Rppartiçilo compctirá :
a) Os assuntos
roferoutes à iuatrução militar preparatória;
b Os assuutos rospr-itantos às cnrreirus do tiro para
armas I'0rtútl'is o ft administrnção
da verba cousignada
no orçamento para sua construção
e reparação j

1.. Séne
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c) Os assuntos referentes
à instrução do tiro com armas portáteis;
d) Os ,u>1suntos referentes ao tiro nacional.
§ 3.<l A :3.a Repartição competirá:
a) Os assuntos
referentes
110 armamento,
equipamento
e mais material de mobilização usado pela infantaria ;
b) O estudo e propostas referentes à mobilização das
tropas e serviços da arma;
c) O expediente geral ela Direcção.
§ 4.° O Arquivo compreonderú
o arquivo geral, destinado à guarda O arrumação
de correspondência
da Direcção, (l o técnico, organizado metodicamente,
por forma
a permitir a consulta fácil de todos os trabalhos elaborados pela Direcção.
Art. 14.0 O quadro do pessoal das repartições e do arquivo é o seguinte:
.
1.' Repartição
Chefo-1
coronel ou tenente-coronel
com o curso
na arma de infantaria.
Adjuntos:
2 majores com o curso da arma de infantaria;
4 capitães ou tenentes com o curso da arma de
infantaria.
Amanuonsos

-

2 segundos

sargentos

de infantaria.

2.' Repartição
<.'hcfo-1
coronel ou tenente-coronel
com o curso
da arma do infantaria.
Adjuntos:
2 majores
com o curso da arma de infantaria;
3 capitães ou tcnl'lltcs com o curso da arma de
infantaria.

Amanuenses -2

segundos

sargentos

de infantaria.

3.' Repartição
Chefe -1
coronel ou renento-coronol
da arma do infantaria.
AdJuntos:

com o curso

2

majores eOD1 o curso da arrua de infantaria;
3 capitães ou tonentt's com o curso da arma de
infantaria.

Amanucnses

-

2 segundos

surgontos

de infantaria.
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Arquivo
Chefe -1 subalterno do quadro do secretariado militar.
Amanuense - 1 sargento do quadro do secretariado
militar.
Art. 15. o A Oomissão Técnica será presidida pelo Director da arma e terá como vogais permanentes:
Os inspectores da arma;
O comandante da Escola Prática da Arma;
O professor da cadeira de táctica de infantaria
da Escola Militar;
O professor da cadeira do armamento de infantaria da mesma Escola;
O adjunto da Direcção;
Os comandantes de duas unidades da arma;
3 capitães ou tenentes de infantaria com o respectivo curso, em serviço em Lisboa.
Servirá de secretário sem voto um adjunto de uma
das repartições, nomeado pelo director,

~,p.

CAPÍTULO III

,f tP-

,['1~(J'

f1J1,f"I1'
'f
/1,8·

Direcção da Arma de Artilharia

Art. 16.0 Compote à Direcção da Arma de Artilharia:
a) Realizar todos os estudos que tenham por objectivo a eficiência da artilharia como arma e serviço e a
colaboração em todos os trab ..lhos das outras armas e
serviços para a realização dos quais se torne necessária a competência especial dos oficiais do artilharia;
b) Estudar as caracterlsticas dos modelos de material
de guerra a adoptar pelo exército, a fim de fixar os respectivos padrões, em concordância. na parte que lhes disser respeito, com as Direcções das outras armas e serviços;
c) Fixar, dentro do plano geral que tenha sido aprovado pelo Ministro da Guerra, os planos das construções,
fabricos ou reparações do material de guerra que devam
ser efectuados pelos estabelecimentos fabris dependentes
do Ministério da Guerra ou executados pela indústria
particular;

1.· Série
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d) Executar, em íntima ligação com as direcções dos
estabelecimentos fabris dependentes do Ministério da
Guerra, todos os trabalhos tendontes a aperfeiçoar os
modelos existentes de material de guerra, munições e
projécteis ou fixar novos modelos;
e) Superiutender tecnicamente na acção dos comandos
de artilharia e nas escolas práticas da arma;
f) Superintrndpr em toda a instrução da arma e inspeccioná-la para garantir uniformidade na interpretação
e execução dos regulamentos;
gl Hoccber, distribuir e inspeccionar todo o material
de guerra e municõi s do exército, com excepção do material de engenharia c aeronáutico;
h) Fiscalizar o cadastro do armamento, munições e
explnsivos em todo o continente e ilhas adjacentes, conformo a legislação vigonto ;
i) Preparar a mobilizução da arma no que diz respeito
a unidades de combate, formações, oficinss , depósitos e
parques, de acôrdo com as instruções que lhes forem dadas pelo organismo competente.
Art. 17. o A Direcção da Arma de Artilharia compreeude:
1.o As Iuspecçõos da arma;
2. o As repartições da Direcção e o respectivo arquivo;
3. o A Comissão Técnica;
4. o Os Depósitos de material de guerra ;
5. o O Campo de tiro de artilharia;
6. o A Biblioteca;
7.° O ~luseu Militar.

•

Art. 18.° Às Inspecçõos de artilharia compote a ínsp=cção e fiscalização técnica das tropas, estabelecimentos e serviços da arma, bem como a do material de
guerra e munições a cargo das outras armas, e, dentro
das respectivas áreas, os serviços técnicos e de fiscalização atribuídos
pelo decreto n.? 13:740, do ~1 de Maio
de] 927, às delegações do extinto Arsonal dei Exército.
§ 1.0 Haverá três Irspec<:ões, correspondendo respectivamente: a L" à área da 1.11 e 2.11 região militar, a
2. a à área da 3. a O 4.11 região militar o a 3.11 à área do
Govêrno Militar de Lisboa.
§ 2.° A inspecção às tropas aq uarteladas nos Açõres e
Madeira será feita por um oficial suporior de artilharia,
que residirá na sedo do Comando Militar dos Açõres.
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§ 3.° O quadro
Inspector

do pessoal

-1

1.· Série

de cada Inspecção

brigadeiro

será:

de artilharia,

Adjuntos:
1 capitão de artilharia,
de preferência. habílitado com o curso do estado maior;
1 capitão do Q. A. A.
Arnanuenses
Art.

Hl.

0

-

A Direcção

1 segundo
da Arma

sargento

de artüharia.

do Artilharia

terá duas

repartíçõ-s e um arquivo.
§ 1." A La Repart.ção comp 'tirá:
a) Os estudo
de balística interna e externa,
tiro,
acústica e óptica da artilhuria ;
b) Cátculo e truçnrlo
do. niau-riul do artilharia,
armas
de fõgo e seus projécteis,
minas, torpedos, bombas e
questões similares;
c) O estudo
dos tipos de too o o material cujo emprego seja privativo dus unidades da nrma ;
d) O:i estudos relativos a viaturas hipomóvr-is, arreios
de tracção e do transporte
a dorso (de qualquer tipo),
material
de observacão
terrostro,
e todo o armamento
e restante
material
de g-uerra. Hão privativo de outras
armas ou scrviços ;
e) Os estudos relativos ao cmprêgo da artilharia como
arma;
f) Os assuntos de iustrução ;
g) Elaborução
do projoctos de regulamentos
o instruções privativas
da. arma;
h) A colaborução com as outras armas e marinha de
guerra em tudo quanto iutoresae à prcpuracão
da arma
para a guerra ;
i) Os assuntos rolati \"OS u organização o mobilização
da arma. o respectivos
serviços.
§ 2. o Sem p ru q ue a uocessidude do e. tudos os pociais
o rodamo poderão se r chamados a prestar
serviço temporàriamonto
nesta ropurtição oficiais ou pessoas dr- reconhecida capacidade
)Jura ês (' fi m propostos ao Ministro da Gil 'na. pelo Director da. arrua.
:
§ 3.° A 2.a H.epartiçao competirú
a) O expediente
geral da Uil't'c<:ào;
b) O mo impnto do curuas o íoruccimentos de matoríal rle gn('l'l'a, sua exp~diçào e l'elaçõl's com os depósitos;

•
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c) A centralização
do cadastro
e fiscaiizaoão do armamento, munições e oxplcsivos, nos termos do decreto
n." 13:740, de 21 de Maio de 1H27.
§ 4.° O Arquivo compreeuder{i o arquivo geral, destínado à guarda e arrumação
de correspondêucia
da Direcção, e o arquivo técnico, que sorá organizado de maneira metódica, de forma a permitir a consulta de todos
os trabalhos
elaborados
pela arma nos SllUS diferentes
ramos, e será .constituído inicialmente
pelos documentos
de natureza técnica já existentes na Direcção (' por todos
aqueles que sejam devidamente
seleccionados nos arquivos do extinto Arsenal do Exército,
antigas comissões
de estudo, antigo Govêruo
do Campo j<jntrinclwirado,
antigas Inspeccõos de artilharia a pé e artilharia do campanha e em quaisquer outros l'stabeh'ciruentos
e que por
sua natureza sejam dignos de figurar neste arquivo.
Art. 20.0 O quadro do pessoal das repartições e do Arquivo
o seguinte:
1.' Repartição
é

Chefe - 1 coronel
engenheiro

ou tenente-coronel

de artilharia,

fabril.

Adjuntos:

2 tenentes-coronéis,

majores ou capitães
(lngpnheiros fabris;
1 tenonte-coronel ou major de artilharia;
2 capitães de artilharia.

de ar-

tilharia,

Amanucnscs -:3 soguudos
sargentos
de artilharia
ou antigos pscriturários
do extinto Arsenal
do
Exército.
2.' Repartição
,

Chofo-1

coronel ou tenente-coronel

Adjuntos:
2 majores

do Q.

ou capitães

de artilharia.

A. S. A.

1 capitão de artilharia;
4 capitães
Amnuuesos

011

subaltl'rnos

6 segundos

do Q. A.

sargentos

S. A.

do artilharia.

Arquivo
Ch,~fe

- 1 subalterno

do quadro

do socretnríado mi-

litar.
AUlanuenso
militar.

-1 sargento

do quadro

do secretariado
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§ único. Provisoriamente
na 2." Rppartição os serviços respeitantes
ao cadastro e fiscalização do armamento,
munições e explosivos serão desempenhados
pelo pessoal
civil ou contratado
do extinto Arsenal do Exército pago
pelos fundos de fiscalização de armamento A explosivos.
Art. 21.0 A Comissão Técnica será presidida pelo Director da arma e terá como vogais pormanentes:
Os inspectores
da arma;
O comandante da Escola Prática da Arma;
Os professores
das cadeiras de táctica, aplicações
de balística ao tiro, material de artilharia,
táctica e serviços
de artilharia,
da Escola Militar;
O adjunto da Direcção;
Os comandantes
do duas unidades da arma;
Dois capitães ou tenentes de artilharia cm serviço
em Lisboa .

... Servirá

..--

de secretário,
sem voto, um adjunto da La
Repartição,
nomeado pelo Director.
Art. 22.0 Os Depósitos
de material de guerra continuarão
a funcionar
nos termos da legislação em vigor
até ulterior regulamentação.
Art. 23.0 O Campo de tiro de artilharia é destinado a
experiências
balísticas da arma. Torá por comandante
um capitão ou subalterno do Q. A. S. A. sob cujas ordens
servirá o pessoal auxiliar n=ceesário e um destacamento
a fixar no SI'U regulamento.
Art. 24. o A Biblioteca será constituída, inicialmente,
pelos exemplares
que formam a actual biblioteca,
e pelos que formavam as bibliotecas
do extinto Arsenal do
Exército,
das antigas Inspocçõos da artilharia
a pé e artilharia de campanha
e de quaisquer outros estabelecimentos ou unidades de artilharia
que sejam extintas.
Art. 2ó. o O Museu Militar continuará a reger- se pelas
disposições dos decretos n. o 13::324, de 26 de Fevereiro
de 19~7, e n." 14:563, do 12 de Novembro do mesmo
ano.
CAPÍTULO IV
Direcção

da Arma de Cavalaria

Art. 26.0 Compete à Direcção da Arma de Cavalaria:
a) Realizar todos os' estudos que tenham por objectivo
a eficiência da arma;

L" Seria
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b) Fixar as características gerais do armamento, equipamento, arreios, municiamento e mais material de que
devam dispor as unidades da arma, bem como, de acôrdo
com a Direcção da arma de artilharia, os respectivos padrões;
c) Superintender
tecnicamente na Escola Prática da
arma;
d) Superintender em toda a instrução da arma, e inspeccioná.la para garantir uniformidade na interpretação
e execução dos rpgulamentos tácticos e técnicos;
e) Superintender na instrução de equitação de todo o
exército, elaborando para ela a necessária regulamen\ tação;
f) Superintender tecnicamente no serviço de remonta
e dirigir superiormente os depósitos de remonta;
g) Distribuir os solípedes adquiridos pelas comissões
de remonta ou existentes nos depósitos de remonta do
exército ;
h) Preparar

a mobilização da arma, de acôrdo com as
instruções qu~ lhe fõrcm dadas pelo organismo competente.
Art. 27.0 A Direcção da Arma de Cavalaria compreende:
1.0 A Inspecção da arma;
2. o As reparrições
da Direcção e respectivo arquivo;
3. o A Comissão Técnica;
4. o Os Depósitos de Hemonta;
5.0 A Biblioteca.
Art. 28.0 '.e\.. Inspecção da Arma de Cavalaria compete
a inspecção e fiscalizução técnica da instrução miniatrada
nas unidades não cmbrigadadas e nos estabelecimentos
subordinados à direcção.
§ 1.0 Os comandantrs de hrigadas de cavalaria desempenham, relativamente às tropas da arma que lhes estão
subordinadas, fuucõos análogas às do inspector, ficando
sob êste ponto de vista subordinados ao Director da arma.
§ 2.° O quadro do pessoal da Inspecção será:
Inspector-1
brigadeiro de cavalaria.
Adjunto-l
capitão com o curso da arma de·cavalaria, de preferência babilitado com o curso
do estado maior.
Amanuense -1 segundo sargento de cavalaria.
Art. 29.0 A Direcção da Arma de Cavalaria terá duas
repartições e um arquivo.
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§ 1.0 À 1." Repartição

r

competirá:
a) O estudo do emprõgo táctico da cavaluria ;
b) O:; assuntos referentes à iustrucão da arma, incluindo
a de equitação e das ospocialidades ;
c) A. elaboração dos projectos
do regulamentos
e instruções privativas da arma ;
d) Os assuntos referentes
à organiznção
e mobilização
da arma.
§ 2.° .A 2." Roparticão compotirâ :
a) Os assuntos referentes ao armamento, equiparnontos, arreios U TIl' is material de mobilizaeão usado pela
. cavalaria;
b) Os assuntos referentes à 1'\'1110 11ta ; distributção dos
solípedos pelo exército o sua trunsferência
e liquidução
por incapucidado ou voncimen to do sou tom po (lo bt'n iço;
c) Todos os assuutos relativos a concursos hípicos e
provas hípicas militarr-s ;
d) O registo de matrículas tios solípedes do e: ército
que não façam parte do efectivo das unidades ;
e) Os assuntos roferoun-s aos Depósitos de Remonta;
f) O oxpr-diento geral da Direcção,
§ 3.° O Arquivo compre uderá o arquivo g=rul. dostinado à guarda e I1lTllInLU:1tO do corrcsponéêuciu
da Direcçno, e o técnico, organizudo mvtõdic.uucnte,
por forma
a permitir a consulta fácil de todos os trabalhos
olabo-'
r rados ps_la pirccc;ão. ,
Art. .)0. O quadro do pes oal das repartições
o do
arquivo 6 o seguinte:
1.' Repartição

Chofo-1
da arma

coronel ou tenente-coronel

com

O

curso

de cavalaria.

Adjuntos:
2 majores
com o curso da arma de cavnluria ;
2 capitães ou tenentes com o curso da arma de
cavalaria.
Amanuonses

-4

segundos

sargentos

de cavalaria,

2." Repartição
Chefo - 1 coronel ou tenente-coronel
da arma do cavalada.

com o curso
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Adjuntos:
2 majores
com o curso da arma de cavalaria;
2 capitães ou tenentes com o curso da arma de
cavalaria.
Amanuenses

-

4 sargentos

de cavalaria.

Arquivo
Chefe -1 suba1terno do quadro do secretariado
militar.
.
Amanuense-l
sargento do quadro do secretariado
militar.
pelo DiArt. 31.0 A Comissão 'I'écnica sorá presidida
rector da arma e terá como vogais pormanontcs :

O inspector

da arma ;
O comandante
da Escola Prática da Arma;
Os cOIll'Ludantes (1(' duas unidades da arma;
O professor da cadeira do táctica de cavalaria na'
Escola Militar;
O adjunto da Direccão ;
Dois capitães ou u-m-ates do cuvalaria com o respectivo curso em servico om Lisboa.

Servirá
de secretário,
SPID \·O.0)UID
adjunto duma
das repartições
nom eado pp o iJ l"t·("tor.
Art. 3~.O OS Dt\pósitos t!(\ R( muuta serão organizados
e funcionarão conformo fór rogulumcutudo.
CAPíTULO

Direcção
Art.
ria:

33.0

Compete

Y

da Arma de E genharia
fi Direcção

da Arma

do Engenha-

a) R('allzar todos os estudos qn! tr-nhum por objectivo
a efieiônda da engenharia
como arma II serviço, II colaborar em todos O~ trabalhos das outras anuas o serviços p'tra a. nmli7.:lçào
dO>1 quais se torne necessária a
COlll1H'WlIeia ospecinl ,lo" oli('iais dl' ln~enharia;
b) Fixar as cara('wrístiells
dos 11I0.\l'los dll material de
engenharia
a udoptar pelo exército. bum COLllO os respactivos padrões;
e) Delinear, dentro do plano t!:,'ral q uo tenha sido aprovado pelo Ministro da Guerra, 08 projectos do construI
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ção, fabrico e reparação do material de engenharia que
devam ser executados
nos estabelecimentos
fabris dependentes
do Ministério da Guerra ou na indústria particular;
d) Executar,
em íntima ligação com as Direcções dos
estabelecimentos
fabris dependentes
ao Ministt>rio da
Guerra,
todos os trabalhos
tendentes
a aperfeiçoar
os
modelos existentes do material de engenharia,
ou a criar
novos modelos;
e) Superintender
tecnicamente
na Escola Prática da
arma;
f) Superintender
em toda a instrução da arma e inspeccioná la, para gnrantir uniformidade na interpretação
e
execução dos regulamentos;
g) Superintender
tecnicamente
no estudo, construção,
conservação e reparação
das fortificações ;
li) Dirigir o serviço das obras e propriedades
militares;
i) Receber, distribuir e inspeccionar todo o material de
engenharia
cm carga às diferentes uurdados, depositos e
serviços do exército;
j) Preparar a mobilização da arma, dI" acôrdo com as
instruções
que lhe forem dadas p<>10 organismo competente.
da Arma de Engenharia com.
Art. 34.0 A Direcção
prcende :
1.o A Inspecção das tropas e serviços do pioneiros ;
2.0 A Inspecção das tropas de comunicação ;
3. o A Inspecção do serviço das obras o propriedades
militares j
4. o As repartições
da Direcção e o respectivo arquivo;
5.0 A Comissão T{>cnicaj
6.0 A Biblioteca e gabinete do instrumentos
topográficos;
7. o As Oficinas gerais do material de f'ngonhuia;
8.0 Os Depósitos de material de t·n~puharia.
Art. 35.0 A Inspeccão das tropas e sr-rviços de pioneiros compete:
a) A inspecção e fiscalização
técnica das tropas o sorviços do pioneiros e a sua preparação
para. a g-U{'rra;
b) A inspecção das fortificações ;
c) A inspecção e fiscalização técnica do matoi-ial de
pioneiros
distribuído
fi todas
as iluid:ld"s e «stabolecímen tos do exército e depósitos de eugeu haria ;
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d) A orgnlliza<:ão
e actualização
das cartas o docurnentos
relativos
às vias do comnnicação
ordinárias
(estradas,
rios o canais) e forroviárias,
quo pO'5sam interossar ao oxército em campanha.
Art. 36.0 A Inspecção das tropas de comunicação compete:
li I A inspecção
e fiscalização técnica de todo o serviço
tell'gráfico, incluindo o da aeronáutica;
b, A iuspocção
e fiscalização técnica dos serviços de
caminhos de forro o do automóvel;
c) A inspecção (1 fiscalizacão técnica do material telegráfico, de transmissões,
elo caminhos do ferro c automovel diatribuído
às unidades do exército;
d) A reünião de todos os dados ostatlsticos referentes
às comunicações
tolegrúficas. telefónicas. radiorelegráflcus, radiotelefónicus
e pombais existentes no País, e o estudo da sua utilização para o serviço militar;
e) A reünião
de todos os dados referentes às linhas
férrea>; 00 País o O estudo da utilização dG mater lnl ferroviário e automóvel pnra o transporte
de tropas o material;
f) O reoeusoameuto, inspecção, mobilização e emprego
das brigadas de toh-grufistaa (1 de camiuuos de forro ;
gl () recenseamento,
inspecção e mobilização das brigadas de automobilistas
e do material automóvel
oxistente no País j
li) A exploração
das pstaçõl's telcgráflcas e telefónicas
dos quartéis e ostabelecimen tos militares,
bem como a
insta lucão e roparação dos postos telefónicos colocados
om rosidôucias particulun-s
para serviço militar;
i) A instalação,
conservação
e ropurnção das linhas
tel-grúficas e tl'lofónicas militares, bem cumo das respectivas ostaçõos fi postos ;
jl A instulação,
oxploracão e conservação
da rêde militar dI' t8]l'gl'ana sem 'fios;
k) O serviço
do transDlissõl's
ópticas e por pombos
eor n-ios.
~ único. A Escola do Tram;missõcs,
dE'stinada a uniformizar <' difundir no Ex/'rcito os conhrcim<'ntos sôbre
transmisH(lps,
dl'poll dNá directamente
da Inspecção das
Tropas de ComlloicH('ão.
Art. 37." Em CaflO 11(' grl've ou importante
altp!'açito
dI' l)l"(l~lm púbJi('u o Inspe('tor das trupas do comuliicação
0lll'rará. Roh a sllpcrintendên('ia
dirC'cta e imedinta do Ministro da Guerra, sem qualquer intervonção
das Direc-
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ções Gerais do Ministéri~ da Guerra ou Direcção da
Arma de Engenharia.
§ 1.0 Para êste efeito, a Inspecção será dotada. quando
necessúrio , com uma secção de marinha, destinada a
actuar sôbre as comunicações
fluviais e marítimas, e
terá, para o mesmo efeito, permanentemente, delegações
junto das companhias e direcções exploradoras do serviço ferroviário, e evantunlmeute j unto da Administração
Geral dos Correios e 'I'elógrafos e das empresas fornecedoras de iluminação, água e outros serviços dê abastecimento públicos.
§ 2. o Para o serviço das delegações poderão ser nomeados oficiais do quadro auxiliar de engenharia ou de
qualquer arma.
Art. 38.0 No caso previsto no artigo anterior, os serviços cometidos à Inspecção serão desempenhados pelas
tropas e serviços da arma de engenharia e por pessoal
de outros Ministérics,
devidamente habilitado, que lhes
será requisitado.
§ único. Emquanto durar a situação anormal a que se
refere o artigo 37.0 a gerência. dos fundos que venham a
estar a cargo da Inspocção será confiada a um conselho
administrativo evoutuul, constituído pelo Inspector e dois
oficiais do serviço ele administração militar, especialmente
nomou dos para êsse fim,
Art. 39.0 Pela. 3." Direcção Geral (4. a Repartição) serão fornecidos todos os dados ostatís ticos neci ssários ao
desempenho da missão que incumbe à Inspecção nos casos anormais provistos no artigo 37.0
Art. 40.0 A Inspecção das 'I'ropas do Comunicação
compreenderá:
1.0 Uma secção do serviço de transmissões;
2.° Uma secção do serviço do caminhos de ferro;
3.° Uma secção do serviço automóvel.
Art. 41.0 A Inspecção do Serviço das Obras e Propriedades Militares compete:
a) Inspeccionar
os quartóis, estabelecimentos o propriedades militares, bem como as particulares ocupadas
por sNviços militares, com o fim de avaliar o seu estado ele couservação e da necessidade de obras a realizar;
b) Inspeccionar as obras militares em execução, sob o
ponto de vista técnico e sob o ponto de vista administrativo, no que diz respeito ao cumprimento da legislação
sõbre as mesmas obras;
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c) Inspeccionar
o serviço relativo às propriedades
litares.
Art. 42.0 O quadro do pessoal da L 'I', P. será:
1 inspector-> brigadeiro
de engenharia;
1 adjunto - capitão do engenharia;
1 adjunto - capitão ou subalterno do quadro
de engenharia;
1 amauuense+- segundo

mi-

au-

xiliar

Art, 43.0 O quadro

do pessoal

sargento

do engenharia.

da L T. C. será:

a) Inspecção:
1 inspector - brigadeiro
de engenharia;
1 adjunto - capitão de ongenharia;
1 adjunto - capitão ou subalterno
de qualquer
arma com o curso do estado maior;
1 adjunto - capitão ou subalteruo do quadro auxiliar de engenharia;
1 amanuenso - segundo "argento de engenharia.

b) Secção do serviço de transmiesões :
1 chefe do serviço - tenente coronel

ou major
do engenharia;
5 adjuntos
majores ou capitães do engenharia;
2 adj untos - capitüos ou subalternos
do q uadro
auxiliar do engenharia;
4 amauucnses
- segundos sargentos de engenha-

ria.
c) Serção do serviço de cuminho« de ferro:
1 clwfe - tcnouto-eoronol
011 major do engenharia;
1 adjunto - capitão ou subalterno do quadro nuxiliar de I'ngonhnria;
1 amanul'OS(\
segundo sargento do engenharia.

d) Secção do serviço automó1Jel:
1 chefe - capitão de pngenhariu;
1 adjuntocapitão ou subalterno
xiliar de engvnharia
1 umunuense - segundo

;
sargento

do quadro

au-

de engenharia.

Art. 44:. O quadro do pessoal (h 1. S. Ü. P. àL ::lerá:
1 inspector-e- coronel do ongen haria;
1 adjunto - capitão do en gouhnriu;
1 amanulInso - segundo sargento de ongcnharia.
0
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Art. 45.° A Direcção da Arma de Engenharia terá
três repartições e um arquivo.
§ 1.0 ALa Repartição competirá:
a) O estudo do emprêgo táctico da engenharia;
b) Os assuntos referentes à instrução da arma;
c) Os assuntos referentes à instrução das especialidades de engenharia comuns às diferentes armas e serviços, os quais serão estudados em colaboração com as respectivas Direcções das armas e serviços ;
d) A elaboração dos projectos de regulamentos e instruções privativas da arma;
e) Os assuntos referentes à organização e mobilização
da arma'
a Repartição
competirá:
§ 2.°
a) O estudo dos tipos de todo o material cujo emprego
seja privativo das unidades da arma;
b) O estudo dos tipos de material classificado como
material de engenharia, embora distribuído a outras armas ou serviços (sapadores de infantaria e cavalaria,
transmissões), em colaboração com as Direcções das armas ou serviços a que diga respeito;
c) Os estudos para fixação de modelos e de dotações
de material dEIengenharia distribuído às diferentes unidades do exército, em colaboração com as Direcções das
armas ou serviços a que diga respeito;
d) A recepção, distriburção e inspecção do todo o material de engt-nharia, quer privativo das tropas da arma,
quer distribuído a outras armas ou serviços;
e) A superintendência no movimento de cargas e fornecimentos de material de engenharia para todas as unidades do exército, sua expedição e relações com os depósitos;
.I) As relações com os depósitos de material de engenharia, especialmente no sentido de coordenação e fiscalização superior dos serviços a cargo dos mesmos depósitos;
g) O expediente geral da Direcção.
§ 3.° A 3. a Repartição competirú :
a) O estudo de todos os trabalhos de engenharia, em
conformidade com o plano geral de defesa, superiormente
aprovado;
b) O estudo dos projectos e orçamentos de construções,
alterações e reparações das fortificações, obras e prédios militares;
c) A superintendência técnica nos trabalhos de cons-

12.
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ampliação e reparação om quartéis, estabelecimentos ou monumentos militares;
d) A organização e actualização do tombo das propriedades do Ministério da Guerra e das cartas de documentos técnicos relativos às fortiflcacões do Pais;
e) Os assuntos relativos à guarda e conservação das
propriedades militares. quando desocupadas;
f) Os assuntos relativos a servidões militares;
g) A informação sõbre pedidos de concessão de licença para construções ou explorações em terrenos que
pertençam ao Ministério da Guerra;
h) Os assuntos relativos à aquisição de propriedades
e expropriações que interessem ao Miuistério da Guerra,
e arrendamento de prédios pam. serviços do mesmo Mitrução,

nistério ;
i) A organização

dos processos de arrendamento e
venda das propriedades do Ministério da Guerra;
j) Os assuntos concernentes a foros;
k) Os assuntos respeitantes à venda dos produtos das
propriedades militares.
§ 4.0 Anexo à 3. a Repartição haverá um Gabinete de
desenho, ao qual competirá:
a) A execução dos desenhos e cópias que forem julgados necessários para os diferentes serviços da Direcção;
b) A guarda e conservação de cartas, plantas e desenhos que pelo seu valor histórico, técnico e militar, convenha manter.
~ 5.0 O Arquivo compreenderá o arquivo geral, destinado à guarda o arrumação de correspondência, processos de vendas e de arrendamentos de propriedades
do Ministério da Guerra, e o técnico, metodicamente organizado, destinado à guarda de todos os trabalhos elaborados pela arma nos seus diferentes ramos.
Art. 46.0 O quadro do pessoal das repartições e do ar ..
quivo é o seguinte:
1.&Repartição

Chefe - 1 coronel ou tenente coronel de engenharia.
Adjuntos:
2 capitães ou tenentes de engenharia;
1 capitão ou tenente dó Q. A. E.
Amanuenses - 2 segundos sargentos de engenharia.
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2.' Repartição
Chefe-i-

1 coronel

ou tenente-coronel

do engenha-

na.
Adjuntos:

1 capitão ou tenente

de engenharia;

1 capitão ou tenente do Q. A. E.
Amanuensos -- 2 segundos

sargentos

de engenharia.

3." Repartição
Chefe

~ 1 touente-coronel

ou major

de engenharia.

Adjuntos:

2 capitãos

2 capitães

ou tenentes
ou tenentes

. Amauuonses - 5 seguudoe
Desenhadores
- 2.

de engenharia;
do Q. A. E .
sargentos

de engenharia.

Arquivo
Chefe - 1 capitão ou subalterno
do quadro do secretariado
militar.
Adjunto -- 1 subalterno
ou aspirante do quadro do
secretariado
militar.
Amnnucnsos
:2 sargentos do quadro do secretariado militar.
Art. 47.0 A Comissão Técnica sorá presidida
rector da arma li terá corno vogais permanentes:

polo Di-

Os inspectores
das tropas e serviço do pioneiros,
das tropas fie comunicação e do serviço das obras
e propriedades
militares;
Os comanduntes
dEI duas unidades da arma;
O comandnu te da Escola Prática da Arma;
Os professores das cadeiraa do táctica e serviços de
engenharia, fortificução e comunicações militares
da Rscola Militar;
O adjunto da Direcção ;
3 capitães ou tenentee de engenharia om serviço em
Lisboa.
Servirá
de secretário, som voto, um oficial de engenharia em serviço na Direcção, nomeado pelo Director.
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Art. 48. o A organização () o funcionamento das Oficinas
gerais do material de engenharia e dos Depósitos de ma-·
teriaI de engenharia
serão regulamentados
em diplomas
especiais.

Al-J

~.".JL- .Jt(fj~n
11., 1;1 Direcção
Art, 49.0 Compete

CAPÍTULO VI
d? Arma de Aeronáutica
à Direcção

da Arma

de Aeronáu-

tica:

a) Realizar todos os estudos que conduzam à eficiência da aeronáutica
e colaborar
em todos os trabalhos
para a realização dos quais se torne necessária a competência especial dos oficiais com 08 cursos da aeronáutica;
b) Fixar as características
dos modelos do material
"da aeronáutica
a adoptar
pelo exército,
bom como os
respectivos
padrões;
c) Delinear,
dentro do plano geral que tenha sido
aprovado
pelo Ministro
da Guerru,
08 projectos
de
construção,
fabrico e repar-ação do mater-ial aerouáutico
que dovam ser executados nos cstnbolecimentos
fabris
depondentcs
do Miuistório da Guerra ou indústria particular;
d) Superintender
tecnicamente
no estudo, construção,
eonsorvação
e reparação
do campos de aviação;
e) Executar, em intima lignc:ão com os estabolecimentos falJris dependente
elo Minietório da Guerra, todos
os trnbalhos
tonder tos a aperfeiçoar
os modelos oxistentes do material aeronáutico
ou criar novos modelos]
f) Superintender om toda a in trução da. arma e inspoccioná-Ia por forma 11 garantir unlloruiidado na interprotação o execucão dos regulam ntos ;
g) Receber, distribuir e ins
.cionar todo o material
de aeronáutica
em carga às diferentes unidades, escolas
e depósitos ;
h) Preparar
a mobiliza~ão
da arma no que diz respeito a unidades dp combato, oficinas, depósitos, parques
e campos de aviação, conform
as in truções que receber do organismo computente.
Art. 50.0 A Direcção da Arma de Aerondutlca
compreend(' :
1.o A Inspecção (la arma;
2. o As reparticões da direcção o ro pectivo arquivo;
3. o A Comissão 'r~clli('a;
4.° Os Depósitos elo material aeronàutico ;
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5.° A Biblioteca.
Art. 51.° A Inspecção da arma de aeronáutica compete
a inspecção e fiscalização técnica das tropas e estabelecimentos de aeronáutica,
bem como as de todo o material
aeronáutico
do exército.
.
·w.
§ 1.0 O inspector
da aeronáutica
será um h.~i_gadtliro
ou na sua falta 11m oficial superior de aeronáutieà ..
§ 2.° O quadro do pesscal da in specção será:
Inspector - 1 brigadeiro
ou oficial su porior de
aeronáutica;
Adjunto -1 major ou capitão do engenharia;
Adjunto - 1 capitão inválido do ar j
Amanuonse -1 segundo sargento de aeronáutica.
O major, ou capitão de engenharia
adjunto, desempenhará as funções de director dos serviços radio tologrâficos o telefónicos privativos da arma de aeronáutica.
da Arma de Aeronáutica
terá
Art. 52.0 A Direcção
duas repartições
e um arquivo.
§ 1.0 A 1.a Repartição competirá:
a) O estudo
de todos os assuntos
que tenham por
objectivo a eficiência da arma de aoronáutica
e sua preparação para a guerra;
b) Os assuntos
referentes
à instrução
da arma, incluindo a das especiulidades ;
,
c) A elaboração dós projectos de regulamentos
e instruções privativas
da arma;
d) As ligações entre a aeronáutica
militar e o Conselho do Ar e Aeronáutica
Naval;
e) Os assuntos referentes à organização
e mobilização
da aeronáutica.
§ 2.° A 2.11 Repartição competirá:
a) Os assuntos referentes a fixação dos tipos de material de aeronáutica
e seu aperfoiçoamento
;
b) Os assuntos referentes
à fixação dos tipos de material de mobilização
usado exclusivamente
pela aerouáutica e seu aperfeiçoamento;
c) Os assuntos referentes à escolha, construção, conservação e apetrechamento
dos campos de aterragem;
d) A recppção e distribuição de todo o material privativo da arma;
.
e) O expediente
geral da Repartição.
§ 3.° O Arquivo compreenderá
o arquivo geral, destinado à guarda e arrumacr'o de correspondência
da Direcção, e o técnico, organizado metodicamente,
por forma

t.a Série
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a permitir a consulta fácil de todos os trabalhos elaborados pela Direcção.
Art. 53.0 O quadro do pessoal das repartições e do
arquivo é o seguinte:
1." Repartição

Chefe -1 oficial superior de uerónautíea.
Adjuntos - 3 capitães ou tenentes de aeronáutica.
Amanuenses - 4 segundos sargentos de aeronáutica.
2." Repartição

Chefe -1 oficial superior de aeronáutica.
Adjuntos:
2 capitães ou tenentes de aeronáutica;
1 oficial engenheiro aeronauta.
Amanuenses - 4 segundos sargentos de aeronáutica.
Arquivo

Chefe
1 subalterno do quadro do secretariado militar.
Amanuense -1 sargento do quadro do secretariado
militar.
Art ,540.0 A Comissão Técnica será presidida pelo Director da arma e terá como vogais permanentes:
O inspector da arma;
O comandante da escola da arma ;
Os comandantes de duas unidades de aeronáutica;
O adjunto da direcção;
3 capitães ou tenentes com qualquer dos cursos de
aeronáutica em serviço na área de Lisboa;
Servirá de secretário, sem voto, um adjunto de uma das
repartições nomeado pelo Director.
Art. 55.0 Adjunto à Direcção da Arma de Aeronúutica,
e subordinado ao S{\U Director, funcionará o Serviço Meteorológico do Exército, destinado a obter e cooudenar ~
todas as observações meteorológicas neceeeâriqs
ao
exército.
Art. 56.0 O Serviço Meteorológico do Exército é constituído por:
a) O chefe do serviço meteorológico do exército;
b) A repartição dos Serviços Meteorológicos do Exército;
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c) Os postos moteorológicos ;
d) Os postos aorológicos.
§ 1.0 Ao chefe dos serviços meteorológicos
compete:
a) Dirigir tecnicamente
o serviço meteorológico
e fiscalizar a sua execução;
,
b) Propor
o pessoal para o serviço meteorológico
e a
sua distribuição
pelas repartições
o diferentes postos;
c) Propor a orgauiznção
dos postos e a sua distribntção pelo País;
\
d) Propor n aquisição e reparação
do material meteo-

rolózico
:
t'I
§ 2.0 A Repartição
I,

dos Serviços

Meteorológicos

com-

pete:

a) Centralizar todas as informações colhidas pelos poso
tos e interpretá- las;
b) Estabelecer
us ncoessúriaa relações entro os serviços metoorológicos
do exército e os sorv iços similares
dependentes
de outros Ministérios;
c) Estabelecer
as necossárias
relações com os comandantes de região, governadores
militares
ou direcções
das armas que noceasitom os seus serviços e bom assim
com os comandantes
das unidades ou estabelecimentos
militares onde funcionem postos,
Art. f)7;O O quadro do pessoal dos serviços meteorológicos do oxército será o seguinte :
Chefe de serviço - 1 oficial superior de artilharia,
engonhmia
ou aeronáutica,
espeeiulizado,
que
acumulará com a chefia da repartição.
Repartição do Serviço Meteorológico
Chefe
O chefe do serviço,
Adjunto
1 oficial de artilharia,
engenharia
ou aeronáutica es pocializado,
Amunueuse - 1 St gundo sargento
do aeronáutica.

I(

.~

CAPiTULO VII

~'JI (q~

~,. ':l'
1./(

~.fI

<I

í

,,"'"

Direcção

do Serviço

de Saúde Militar

Art. 58,0 Compete à Direcção
do Serviço do Saúde
Militar:
a) O estudo do todos os assunto:'! que tenham por
objectivo
fi eficiência
do serviço módico-castrense
e do
farmacêutico
militar;
U
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b) Todos os assuntos que tenham por objoctivo a higiene o pr-ofilaxia das tropas;
c) Determinar
as características
do material sanitário
e hospitalar,
tem como fixar os respoctivos
modelos;
di Superintender
em toda a. instrução médico- castrense
bem como na do serviço farmacêutico
e inspeociouá-Ias
para garantir
uniformidade
na interpretação
das determinações o dos rpgulamentos
tácticos e técnicos ;
e) Superintender
tecnicamente
no serviço dos hospitais, enfermarias
regimentais
e quaisquer
ontros estabelecimentos sanitários:
.
,f) Receber, distribuir c inspeccionar todo o material
sanitário, hospitalar e iarmacêutico
do exército;
g) Preparar 11 mobilização dos serviços módicos e farmacêuticos
de acordo com as instruções que lhe fõrem
dadas pelo organismo compr-tente ;
h) Elaborar,
coligir e publicar a estatística
médica e
farmacêutica
do exército.
Art. fl9.o A Direcção do Serviço do Saúde :Militar
eornpri-oude :
1.0 As Inspecções
do serviço médico;
2. o A Inspeccno do serviço farmacêutico;
3,0 .\.s repartições, da Direcção e o respectivo arquivo;
4. o A Comiss 110 Técnica;
5.0 A Biblioteca;
6.0 Os Depósitos do maturial sanitário (1 hospitalar.
Art. 60.0 As Inspocçõcs do serviço médico com pote a
ínspcccão
o, fiscalizução
técnica de todo o 801"\"i\,'0 de
saúdo do exército, bem como do material sanitário e hospitalar.
§ LOAs inspecções do serviço mód ico serão três: a
1. a abrangendo
o torritório
da La e 2." região militar,
a 2." o território da R. a e 4. a região o 11 :3. a fi área do
Govõrno Militar de Lisboa.
A inspecção das unidades o estabelecimentos
dos Governos Müitares da :\1a(It'ira o dos Açores sorá foita, depois de aprovado pelo :\finistro da Guerra, por um dos
inspectores
uomeados pelo Director.
§ 2,° O quadro do pessoal de cada Inspecção será:
Inspector
1 coronel médico.
Adjunto
-1 capit; o ou tenente do quadro auxiliar
do S. S.
Amanuouse
1 lwgundo surgonto do serviço de
saúde.
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Art. 61.0 À Inspecção do serviço farmacêutico compete a inspecção e fiscalização técnica do serviço das farmácias do =xército não industrializadas, bem como dos
produtos químicos e farmacêuticos e material da especialidade em carga às respectivas farmácias, unidades
ou estabelecimentos.
•
§ único. O quadro do pessoal da Inspecção será:
Inspector -1 tenente-coronel ou major do quadro dos farmacêuticos.
Adjunto -1 capitão ou tenente farmacêutico.
Amanuense -1 segundo sargento do serviço de
saúde.
Art. G2. o A Direcção

do Serviço de Saúde terá três

repartições e um arquivo.
§ 1.0 ALa Repartição competirá:
a) O estudo dos assuntos médico castrenses;

b) Os assuntos que digam respeito à instrução especial do serviço de saúde militar, quer sob o ponto de
vista técnico, quer sob o ponto de vista militar;
c) A elaboração
dos projectos do regulamentos e instruções privativas do serviço módico-castronse ;
d) Os as suntos relativos à higiene militar;
e) As relações de carácter técnico com os hospitais,
enfermarias e médicos militares;
f) Os assuntos de carácter técnico referentes às juntas médico-militares;
g) O estudo e informação de todos os processos médÍeos referentes a pretensões <1(1 militares ou civis em serviços dependentes do Ministério da Guerra;
h) A organização e publicação
da estatística médica
do exército;
i) Os assuntos referentes à organização e mobilização
do serviço de saúde.
§ 2.0 n. 2.& Repartição competirá:
a) Os assuntos respeitantes à organização, instrução,
funcionamento e mobilização do serviço farmacêutico do
exército;
b) A elaboração dos projectos de regulamentos e instruções privativas do serviço farmacêutico;
c) Os assuntos referentes à organização e publicação
da estatística farmacêutica do exército.
§ 3.0 À 3." Repartição competirá:
a) Os assuntos relativos a todo o material sanitário e
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de hospitalização do exército, incluindo o estudo e fixação dos modelos a adoptar;
b) A superintendência nos assuntos do material sanitário e hospitalar;
c) O movimento das cargas o fornecimentos de material sanitário e hospitalar às unidades e estabelecimentos,
e relações com os depósi tos;
d) O expediente geral da Direcção;
§ 4.0 O Arquivo compreenderá o arquivo geral, destinado à guarda e arrumação de correspondõncra
da Direcção, e o técnico, organizado metodicamente, ror forma
a permitir a consulta fácil de todos os trabalhos elaborados pela Direcção.
Art. 63.0 O quadro do pessoal das repartições e do
arquivo é o seguinte:
1.' Repartição

Chefe -

1 tenente-coronel,

médico.

Adjuntos:
2 capitães ou tenentes médicos;
1 capitão ou subalterno do Q. A. S. S.
Amanuenses - 3 segundos sargentos do serviço de
saúde.
2." Repartição

Chofe-l

tenent('-coroncl~ou major farmacêutico.

Adjuntos:
1 capitão ou subalterno farmacêutico;
1 capitão ou subalterno do Q. A. S. S.
Amanuenses - 2 segundos sargentos do serviço de
saúde.
3.' Repartição

Chefe - 1 tenente-coronel ou major médico.
Adjuntos:
1 capitão ou subalterno médico;
1 capitão ou subalterno do Q. A. S. R.
Amnnnenses - 3 segundos sargentos do serviço de
saúdo.
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Arquivo

Chefe -1 subalterno do quadro do secretariado militar.
Amanuensea -1 sargento do quadro do secretariado militar.
Art. 64.0 A Comissão Técnica será presidida pelo Director do serviço e terá como vogais permanentes:
Os inspectores do serviço médico;
O director do hospital militar principal;
O professor de higiene da Escola Militar;
O adjunto da Direcção;
3 oficiais médicos com residência em Lisboa.
Servirá de secretario, sem voto, um dos adjuntos das
repartições da Direcção, nomeado pelo director.
Art. 65.0 Os Depósitos de material sanitário o hospitalar terão a SPu cargo a guarda, conservação e reparação, e fornecimento do respectivo material.
§ único. A organização e funciouamento dos depósitos
de material sanitário e hospitalar serão regulamentados
em diploma especial.
CAPiTULO VIII

Direcção do Serviço Veterinário Militar
Art. 6G.o Compete à Direcção do Serviço Veterinário
Militar:
a) O estudo de todos os assuntos que tenham como
objectivo a eficiência do serviço veterinário o sua utilização pelo exército ;
b) Os assuntos <[ue se refiram à higiene dos solípodes
e profilaxia das suas doenças;
c) Determinar as caractertaticas do matorial veterinário, bem como fixar os respectivos modolos ;
d) Superintender em toda a instrução dos veterinários

e ferrudorcs ;
e) Suppriutendrr tecnicamente no Hospital Veterinário, enfl'fmarÍas regimentais ou quaisquer outros estabelecimrntos veterinários;
1> Recoboi-, distribuir o inspeccionar todo o matorial
veterinário do oxórcito ;
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Art. 67.0 A Direcção

do Serviço Veterinário
compreendo:
1.0 Uma Inspecção do Serviço Veterinário;
2. o As repartições da Direcção e respectivo arquivo;
3. o A Comissão 'I'écnica ;
4. o A Biblioteca.
5. o O Depósito de material veterinário.
Art. 68.0 A Inspecção
do Serviço Veterinário
compete a inspecção e fiscalização técnica de todo o serviço
veterinário,
bem como do material veterinário
e siderotécnico distribuído
ao exército.
§ único O quadro do pesscal da Inspecção será:
Inspector -1 tenente-coronel veterinário.
Adj unto -1 capitão veterinário.
Amanuense - 1 segundo sargento
de cavalaria.
Art, 69.0 A Direcção do Serviço Veterinário terá duas
repartições
e um arquivo.
§ 1.0 À 1.a. Ropurtição competirá:
a) O estudo dos assuntos respoitantes
à eficiência do
serviço veterinário
e sua utilização pelo exército;
b) Os assuntos qUI>digam respeito à instrução dos veterinários
e ferradores;
e) A olaboração dos projectos de regulamentos
e ínstruções privativas do serv.co ;
d) Os assuntos roforoutes à higiene dos solípedes e
profilaxia das suas dooncas j
e) As relações de caníctür técnico com o hospital, enfermarias regimentais
e veterinár-ios militares;
f) 01:\ assuntos referentes à remonta na parte especial
que interessa ao serviço veterinário;
g) Os assuntos referentes
à organização
e mobilização
do serviço veterinário;
h) A organização
o publicação da estatística veterinária do exército,
§ 2.0 À 2.11 Repartição compotírá :
a) Os assuntos relativos ao material
veterinário
e siderotécnico,
incluindo o estndo e fixação dos modelos a
adoptar;
b) A sllperintend~ncia
no depósito do material veterinário e sidero técnico ;
c) O movimento das cargas e fornecimento de material
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veterinário
ou síderotécnico
às unidades e estabelecimentos militares j
d) O expediente geral da Direcção.
§ 3.0 O Arquivo compreenderá
o arquivo geral, destinado à guarda e arrumação
do correspondência
da Direcção, e o técnico, organizado motodicamente,
por forma
a permitir a consulta fácil a todos os trabalhos elaborados peja direcção.
Art. 70.0 O quadro do pessoal das repartições
e do
arquivo é o seguinte:
1." Repartição
Chefe -1
major veterinário.
AJjunto-1
capitão veterinário.
Amanuense-l
segundo sargento

de cavalaria.

2.· Repartição
Chefe -1
major veterinário.
Adj unto - 1 capitão veterinário.
Amanuense - 1 segundo sargento

de cavalaria.

Arquivo
Chefe -1
subalterno do quadro do secretariado
militar.
Amanuense -1
sargento do quadro do secretariado
militar.
Art. 71.0 A Comissão 'I'écnica será presidida pelo Director do serviço e torá como vogais permanentes:
O inspector do serviço veterinário ;
O director do Hospital Veterinário
Militar;
O adjunto da' Direcção:
U ui veterinário de uma unidade da guarnição de Lisboa.
Servirá de secretário,
sem voto, um dos adjuntos da
direcção.
Art. 72.0 O Depósito de material veterinário e siderotécnico terá a seu cargo a guarda, cous-rvação
e fornecimento do respecti \'0 materiul,
§ único. A organização
e funcionamento
dêsto depôsito será objecto de diploma especial.
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IX

do Serviço de Administração Militar

Art. 73.0 Compete à Direcção do Serviço de AdminisMilitar:
a) O estudo de todos os assuntos que tenham por
objectivo a eficiência do serviço de administração militar;
b) Superintender em toda a instrução do serviço e inspeccioná-la, para garantir uniformidade na interpretação
e execução dos regulamentos ;
c) Superintender tecnicamente na Escola Prática do
serviço ;
d) Preparar a mobilização do serviço, do acordo com
as instruções 'que lho forem dadas;
e) Superintender tecnicamente nos serviços de fardamento, subsistências e material de administração militar;
f) Determinar as caructerísticus do material de administração militar e fixar os respectivos modelos;
g) Receber,~distribnir e inspeccionar o fardamento e
calçado do exé~cito, bem como o material de administração militar;
h) Os assuntos referentes a contratos para fornecimentos a efectuar ao exército, nos termos do regulamento para a formação de contratos em matéria de admiinístração militar, de 16 do Novembro de 1905, cuja
apreciação não seja da competência do outra Direcção, e
bem assim 08 respeitantes a vendas de estrumes, lavagens o sobras de rancho, sucatas, etc.:
i) Propor anualmente e de harmonia com as tabelas
orçamentais as dotações dos conselhos administrativos do
exército para diversas despesas, iluminação, água, aquecimento de quartéis, etc.;
j) O estudo dos assuntos que interessem à nuiíormização, boa execução o economia da alimentação das praças e solípedes, segundo os preceitos legais, e propor a
verba necessária para custeamento de cada ração.
k) Superintender tecnicamente no serviço de escrita e
contabilidade administrativa militar e bem assim na 01'ganização e funcionamento dos conselhos administrativos
do exército;
l)' Superintender tecnicamente no serviço de fiscalizacão à gerência c contabilidade do todos os conselhos
administrativos do exército.
tração

•
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Art. 74.0 A Direcção de Serviço de Administração Militar compreende:
1. o A s Inspecções do serviço de administração militar;
2. ° As repartições da. Direcção e o respectivo arquivo;
3.° A Comissão Técnica;
4. ° A Biblioteca;
5.° Os Depósitos de administração militar, a saber:
O Depósito goral de fardamento e calçado;
O Depósito geral de material do administração
militar;
O Depósito geral do material de aquartelamento.
Art. 75.0 Às Inspecções do administração militar compete a inspecção o fiscalização
técnica das tropas de
administração militar bom como a fiscalização à gerência e contabilidade dos conselhos administrativos de todas as unidades o estabelecimentos do exército.
~ 1.0 Haverá duas Inspecções do administração militar,
quo exercerão a sua acção conforme fôr determinado
pelo Director do serviço.
§ 2.° O quadro do pessoal de cada Inspecção é:
Inspector -1 coronol do S. A. M.;
Sub-inspectores -- 3 tenentes-coronéis ou majores
do S. A. 1\1.;
Adjuntos - 4 capitães do S. A. M.;
Amanuenscs - 3 segundos sargentos do S. A. M.
Art. 76.0 A Direcção do Serviço de Administração
Militar terá três repartições e um arquivo.
§ 1.0 A La Repartição competirá:
a) O estudo dos assuntos quo tenham por objectivo a
eficiência do serviço de administração militar;
b) Os assuutos quo digam respeito à instrução;
c) A elaboração dos projectos de regulamento e instruções privativas do serviço de administração militar;
d) Os assuntos referentes à organização'c mobilização
dos serviços de administração militar.
•
§ 2.° À 2.3 Repartição competirá:
a). Os assuntos técnicos referentes ao fardamento,
subsistências
fi material
de administração militar, sua
recepção; distribuição e inspecção;
b) As relações, sob o ponto de vista técnico, com a
Manutenção Militar e Oficinas Gerais de Fardamentos e
Oalçado;
c) Em ligação com as Oficinas Gerais do Fardamen-
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tos e Calçado, os estudos para a fixação dos padrões do
tecido a usar pelo exército e bem assim das dotações individuais de fardamento;
d) A fixação dos modelos e dotações do material de
administração
militar;
e) As relações com os depósitos de administração
mi- y.".< ~
litar referentes à recepção fornecimento e propostas para O: c./_/~ J
a fixação das correspondentes
dotações em tempo de paz; /1J.l ._ I.
f) A informação dos assuntos relativos às alterações
" /. ti
das cláusulas dos contratos e à aceitação, beneficiação ou
rejeição do quaisquer géneros a submeter à resolução da
comissão do contencioso militar.

f.

§ 3.° À 3.:1.Repartição competirú :
a) O estudo dos assuntos que tenham por objectivo

a
e contabilidade
administrativa
militar do exército;
b) Estudar as providências
necessárias
para o osclarecimento das dúvidas que se suscitarem
quanto à organização e funcionamento
dos conselhos administrativos;
c) Estudar o propor as providências necoasárlas para o
esclarecimento
das dúvidas ql1~ surjam sôbre as escritas
o contabilidade
dos conselhos administrativos,
provídenciando para que sejam executadaa
segundo as determinações legais sobre o assunto e por um sistema uniforme;
d) Formular as propostas para a iluminação, a fixação
das verbas destinadas a água, diversas despesas, aquecimento. etc.;
e) Estudar os assuntos que interessem à boa execução
uniformização
o economia da alimentação
das praças e
solípedes, segundo os preceitos legais, o propor a verba
necessária para custeamento
do cada ração;
f) Informar
os relatórios
de posse do comando na
parte referente ti administração ;
g) O expediente geral da Direcção.
§ 4.° O Arquivo compreenderá
o arquivo geral, destinado ii. guarda e arrumação
de correspondência
da Direcção, e o técnico, organizado metodicamente,
por forma
a permitir
a consulta fácil de todos os trabalhos elaborados pela Direcção,
Art. 77.° O quadro do pessoal das repartições e do arquivo é o seguinte:
•
escrita

L" Repartição
Chefe-l

tenente-coronel
ou major do S. A. U •
ou tenentes do S. A. M.
Amanuenses - 2 segundos sargentos do S. A. M.

Adjuntos -:3 capitães
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2." Repartiçâo

Chefe-1

tenente-coronel

ou major do S. A. J\{'

Adjuntos:
~ majores ou capitães do S. A. 11.;

2 capitães ou tenentes do S. A. M.
Amnnnemes--2

segundos sargentos do S. A. M.
3.' Repartição

(;hof,'--l tenente-coronel

ou major do S. A. lIL

Adjuntos:
2 majores ou capitães do S. A. M.;
3 capitães ou tenentes elo S. 1\. M.
Arnanuenses-3

segundos sargentos

do S. A. M.

Arquivo

Chofov=L subalterno do quadro do secretariado militar.
Am::muense-1
militar.

sargento do quadro do secretariado

Art. 78.0 A Comissão Técnica será presidida pelo Directal' do serviço e terá como vogais permanentes:
Os inspectores do serviço de administração militar;
O comandante da Escola Prática do Sorviço;
Os professores das cadeiras do serviço de administra<:ão militar c tecnologia administrativa da Escola Mi·
litar;
O adjunto da Direcção;
Dois capitães do quadro do serviço, fazendo serviço
cm Lisboa;
Servirá de secretário,' sem voto, um adj unto do uma
das ropartições' da Direcção.
Art. 7\).0 Os Depósitos gorais de fardamento e cal.
çado, de subsistências, material do administração milítal' e de aquartelameuto regular-se hão por legislação
própria.

1.· Série

ORDEM DO EXERCITO

TÍTULO

N.G 6

3':l5

II

Quartéis generais das regioes e governos militares
CAPÍTULO I
Comando

Art. 80.0 O governa(lor militar de Lisboa o os comandantes de regiões serão generais.
§ único. O governador militar dos Açõres poderá ser
brigadeiro ou coronel e o governador militar da Madeira
o coronel comandante do regimento ali aquartelado.
Art. 81.0 As funções de governador militar ou comandante do região dão, aos oficiais que delas estejam
investidas, superioridade hierárquica sõbre todos os que
transitem ou permaneçam na área do respectivo govêrno
ou comando e não estojam investidos de funções de serviço ou comando que orgâuicamente ou por determinação superior sejam independentes.
Art. 82.0 Em tempo de paz os governadores militares
e os comandantes de região superintendem na administração e comando de todas as fôrças estacionadas ou que
transitem na respectiva área; em tempo de guerra estas
atribuições incidem apenas sôbro as fôrças que, pela oro
dom do batalha, lhes estejam subordinadas.
Art. 83.0 Para efeitos do ordem pública estão directamente subordinadas ao governador militar ou comandante de região todas as fôrças ou estabelecimentos militares que se encontrem na área em que exercem o comando.
'
Art. 84.0 Os governadores militares e comandantes
de região só reco bem ordens do Ministro da Guerra, as
quais lhes serão transmitidas por intermédio da Repartição do Gabinete ou das Direcç:ties Gerais do Ministério •
da Guerra.
Art. 85.0 Compete especialmente aos governadores
militares ou comandantes de região, além das obrigacões
que lhe sejam impost,as por outros diplomas:
1) Executarem (' fazerem executar as ordens do Ministro da Guerra, determinando para. isso o quo fõr conveniente;
2) Resolverem, dentro das suas atribrúções, os assuntos que lhes forem apresentados pelas autoridades subordinadas;

32a

ORDEM DO EXERCITO N.· 6

1." Série

3) Proporem ao Ministro da Guerra, por intermédio
da Repartição do Gabinete ou das Direcções Gerais do
Ministério da Guerra a quem o assunto interesse, tudo
quanto julgarem útil para melhorar os serviços a seu
cargo e que não esteja dentro das suas atribuíções ;
4) Submeterem à resolução do Ministro, por intermédio da instância competente e devidamente informados,
os assuntos cuja resolução não seja das suas atribuições ;
5) Exercerem em tempo de paz o comando superior e
superintenderem
na administração de todas as tropas,
distritos de recrutamento, obras de fortificação e estabelecimentos militares dependentes do Ministério da
Guerra, existentes na área do seu govêrno ou região, e
que não estejam directamente subordinados ao Ministro
da Guerra ou às Direcções das armas;
6) Vigiarem pela boa ordem .e disciplina das tropas,
serviços e estabelecimentos do seu comando, inspeccionando-os, sob êste ponto de vista, freqüontes vezes;
7) Passarem em revista as tropas do seu comando,
a fim de conhecer o seu estado de instrução e atavio;
8) Visitarem freqüentemente as unidades e estabelecimentos que lhes são dependentes, para examinar o estado dos edifícios, do pessoal, animal e material e para
se assegurarem da ordem e regularidade do serviço;
9) Visitarem as fortificações existentes dentro da área
do seu comando e quo lhes estejam subordinadas, para
conhecerem das suas condições de defesa;
10) Inspeccionarem a instrução, a fim de verificarem a
sua proficutdade e se os regulamentos e instruções são
uniformemente executados e interpretados;
11) Dirigirem superiormonte toda a instrução de conjunto e exercícios de armas combinadas, em conformidade com as instruções que para isso recebam do chefe
do estado maior do exército;
12) Superintenderem em todo o serviço de guarnição,
mandando-o detalhar e render convenientemente;
13) Satisfazerem as requisições de tropas feitas pelas
autoridades civis, para efeitos da manutenção da ordem
pública, conformo julgarem conveniente;
14) Mandarem passar os itinerários para as marchas a
efectuar pelas fõrças e militares isolados, que tenham de
sair da sedo do seu quartel, o receberem as apresentações dos comandantes das fôrças e militares isolados que,
por motivo de marcha, transitarem pela sede do comando,
marcando-lhes itinerário para o seu ulterior destino;
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15) Concederem aos oficiais subordinados ao comando:
licença registada. até trinta dias; licença sem perda de
vencimento, até dez dias, àqueles quo tenham de mudar
de domicílio para outras localidades, por motivo de nova
colocação, salvo quando a ordem que a determinar tiver
a cláusula de «imediatamente»; licença para se apresentarem à junta hospitalar de inspecção; e ainda esta última licença aos oficiais pertencentes às unidades das
ilhas adjacentes qne estejam apresentados no comando;
16) Concederem às praças do pré até trinta dias de licença registada, tendo em atenção as conveniências do
serviço de cada unidade;
17) Concederem aos oficiais na inactividade temporã-:
ria, apresentados no respectivo comando, licença para
mudarem a sua residência para qualquer ponto do continente;
18) Concederem aos oficiais na disponibilidade, apresentados no comando, licença para residirem em qualquer
localidade dentro da área do sou comando;
19) Trausferírem de uma para outra unidade, das quo
lhes estejam subordinadas, o dentro da mesma arma ou
serviço. as praças do pró, com excepção dos aspirantos
a oficial, sargentos, músicos, artífices, clarins, corneteiros e ferradores;
20) Autorizarem a transferência de praças reformadas, qualquer que seja a sua graduação, de uma para
outra companhia, dentro da área do seu comando, O para
companhias subordinadas a outro comando, mediante
prévia anuência do respectivo comandante de região ou
governador militar;
21) Despacharem os podidos de readmissão, quando
os requerentes tiverem sido punidos no período de alistamento que estejam cursando;
2) Determinarem o destino a dar às praças readmitidas quando não convenha que continuem a prestar serviço na unidade a quo pertencem;
23) Resolverem se devem ser mantidos os deferimentos de pedidos de readmissão, concedidos pelos comandantes de unidades, a praças que hajam sido punidas,
depois de tal pedido ter sido deferido;
24) Resolverem as pretensões relativas a transferências de praças de pró dontro da mesma arma 011 serviço, com excepção de aspirantes a oficial, sargentos,
músicos, artífices, clarins, corneteiros e ferradores, tendo
em atenção os _efectivos fixados e as conveniências do
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serviço. Quando a transferência fôr para outra região
ou govêrno militar dever-se hú previamente solicitar a
anuência do comando ela região ou govêrno militar para
onde a praça pretender a transforência ;
25) Fazerem cumprir as disposições de mobilização
que lhes forem superiormente comunicadas;
26) Fazerem cumprir as disposições sôbre servidões
militares na área abrangida pelas obras de fortificação.
Art. 86.0 O governador militar de Lisboa e os comandantes de região terão dois ajudantes de campo, capitães
ou tenentes de qualquer arma, com o respectivo curso; o
governador militar dos Açôres terá um ajudante de
campo, igualmente capitão ou tenente de qualquer arma,
com o respectivo curso.
CAPÍTULO II

,

Quartéis generais
Art, 87.0 Os governadores militares o os comandantes
do região exercem a sua acção por intermédio de quar·
téis gonerais.
Art. 88.° Cada quartel general compreenderá:
a) O serviço do estado maior;
b) A socretaria;
c) O arquivo geral;
d) O conselho administrativo;
e) A formação do quartel general.
Art. 89.0 O serviço do estado maior é desempenhado
em cada' quartel general por oficiais habilitados com o
curso do estado maior, o comprcende:
a) O chofo do estado maior ;
b) O sub-chefe do estado maior;
c) Os adjuntos do estado maior.
Art. 90.° O chefe do estado maior dirige superiormente e fiscaliza todo o serviço do quartel general, competindo-lhe especialmente :
1.° Servir de intermediário entre o comando e todas
as entidades que a êste estejam subordinadas;
3.° Apresentar a despacho do comando, devidamente
informados, todos os assuntos que não estiver autorizado
a resolver;
,
3.° Informar o comando de todas as ocorrências que
o possam interessar;
4.° Transmitir tis entidades subordinadas ao comando
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I1S determinações
e despachos
dêste, elaborando para
isso. e sob sua responsabilidade,
as convenientes ordens,
instruções ou minutas de correspondência;
5.0 Obter por sua iniciativa e coligir todas as informações úteis ou necessárias
ao exercício do comando;
6. o Distribuir
os oficiais e amanuensos
do quartel genoral pelos respectivos
serviços;
7. o Dirigir
pessoalmente
e fiscalizar a execução do
serviço do estado maior no quartel general ;
8. ° Ter à sua responsabilidade
a correspondência
confidencial;
9.° Tor à sua guarda o selo branco;
10. o Assinar os termos de abertura o encerramento
e
rubricar
os livros que constituem os registos da secretaria do quartel general;
Art. 91.° Ao suo-chefe do estado maior compete especialmento:
1.0 Substituir o chofe do estado maior na sua ausência
ou impedimento,
assumindo desde então todos os deveres e atribuições
que àquele competem.
Na previsão
desta substituição
o sub-chefe do estado maior deverá
estar informado sobro os assuntos do serviço, cujo prévio conhecimento
lhe possa ser necessário,
para que a
uniformidade
de acção não seja alterada;
2.° Coadjuvar o chefe do estado maior, exercendo as
atribuIções q~e por delegação lhe forem conferidas.
Art.02.0
Aos oficiais adjuntos, do estado maior, compete:
1.0 Coadjuvar o chefe do estado maior no desempenho
das respectivas
funções, contribuindo
pela sua iuiciativa
e dedicação pelo serviço para garantir
a boa execução
dos serviços de que forem incumbidos;
2.° Informar o chefe do estado maior do todos os factos
de que tenham conhecimento
e interessem
ao bom nome
o funcionamento
do quartel general;
3. ° Propor ao chefe do estado maior todas as medidas
quo julguem
poder contribuir
para o melhoramento
e
bO:1 execução
tios serviços.
Art. 93.0 A secretaria
dum quartel
general
compreende
normalmente
quatro
repartições,
numeradas
soguidamente,
e um arquivo geral.
Art. 94.0 A La repartição - Expediente e Pessoaldivide-se em três secções e um arquivo:
§ 1.0 ALa secção - Expediente. - Tem a sou cargo:
a) A ontrada O distributção de toda a correspondência;
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b) A expedição

de toda a correspondência;
c) O expediente de todos os assuntos que não sejam
privativos
de qualquer outra repartição ou secção, conselho administrativo
ou formação;
§ 2.0 A 2.:1 socção-Pessoal-tem
a seu cargo:
a) A escrituração
dos registos do matrícula e disciplinar do oficiais, até coronel, na situação de reserva, reforma e separados do serviço, residentes na área do coo
mando e dos do activo que, domiciliados na mesma área,
estejam
nu situação de licença ilimitada, disponibilidade, inactividade ou outra situação que não permita terem
os registos de matrícula
escriturados
em outra estação
militar;
b) Todos os assuntos respeitantes
a pessoal do quartel general o que não devam SOl' tratados por outra repartição 011 secção, conselho administrativo
011 formação.
§ 3.0 A 3. a Secção - Serviço de guarniçtlo - tem a seu
cargo:
a) A organização
dos mapas da fôrça ;
b) O serviço de apresentações,
itinerários,
etc.;
c) As nomeações para serviço de guarnição, destacamentos, diligências, etc.;
d) A elaboração da ordem de serviço, para o que lhe
serão enviados os necessários
elementos pejas outras repartições, conselho administrativo
e formação.
Art. 95.0 A 2.:1 Repartição-Justiça
e discipUna- divido-se em duas secções o um ai quívo :
§ 1.0 A 1.:1 Secção - Justiça e eetatistica - tem a seu

cargo r
'
a) Os assuntos

,

referentes ao serviço de justiça militar
na área om que o comando exerce jurisdição;
b) Os assuntos referentes
aos tribunais e estabelecimentos penais militares subordinados;
c) A organização
da. estatística. criminal militar o disciplinar.
§ 2.0 A 2. a secção - Disciplina e recompensas - tom a
seu cargo:
a) Os 'assuntos respoitantes
à disciplina;
b) Os assuntos
rospcitantos
a recompensas,
condecorações, louvores ou que como tal devem ser considerados.
Art. 96.0 A 3. a Repartição - Serviços e Administmção - divide-se em trôs secções o um arquivo:
§ 1.0 ALa Secção - Recenseamento e recrutamento tem a seu cargo:
a) Os assuntos do recrutamento ou que com êle se li-

1." Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.· 6

331

=======================
guom (D. R. R. Iiceuças para o estrangeiro
e para embarque, taxas do licença, etc.);
b) A reünião e coordenação
dos trabalhos
das coraissoes de recenseamento
do animais e veículos liiponióveis,
incluindo a preparação
das respectivas
revistas de iaspecção e requisição de solípedes ou veículos;
c) A coordenação dos elementos respeitantes ao rccenseamento de veículos automóveis q ue lhe forem enviados.
a seu cargo:
§ 2.0 A 2.:1 Secção - Mobilização -tem
a) O que diga respeito à organização
e mobilização
das tropas e serviços, bom como os assuntos referentes
a licenciados e reservistas;
b) Os assuntos relativos a dotações de paz e de mobilização do material do toda a espccie, excepto o aquar·

telamonto ;
C) OS trabalhos
de orientação,
previsão o coordcnução
para organização
e funcionamento dos diversos serviços
(artilharia,
engenharia,
saúde, subsistências,
transportes, etc.), no caso do emprego
de tropas (exercícios,
manobras, ordem pública, otc.) ;
d) A direcção e coordenação
dos estudos estatísticos
das localidades,
referentes
a assuntos logísticos e pre·
paração da mobilização económica.
§ 3.0 A 3. a Secção - Administração - tem a seu cargo:
a) Os assuntos relativos fi. quartéis, tais como conservação, reparação,
construção, etc.;
b) Os assuntos referentes
à dotação de material de
aquartelamento;
c) Os assuntos referentes
ao fornecimento
de fardamento,
subsistências
e material
de qualq ucr espécie,
pelos depósitos e estabelecimentos
produtores;
d) Os assuntos relativos a vencimentos, alimentação e
administração
das unidades o estabelecimentos
subordinados.
Art. 97. o A 4. a Repartição -. Operações e Instrução :-divide-se cm três secções e um arquivo:
§ 1.0 1.:1 A Secção - Informações - tem a seu cargo:
a) O serviço militar de informações na lÍJ ea do comando, incluindo as relações com a imprensa e com as autoridades civis;
b) A biblioteca do quartel general e o depósito de caro
tas e outras vub1!c:lçõcs militares (regulmuentos,
instruo
ÇUCf\, etc.),
adquiridas
ou fornecidas, a cargo do quar·
tel general, para serviço em tempo de paz e como dotações de mobilização.
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tom

a

seu

cargo:

a) Os estudos e outros trabalhos preparatórios
de defesa, na área do comando, dentro das suas atribuíções
e conformo instruções superiores;
b) Os assuntos referentes ao emprêgo de tropas para
a defesa da ároa do comando ou por motivo de ordem
pública, conforme ordens superiores.
§ 3.0 A 3.:1 Secção-Instrução-tem
a seu cargo:
a) Tudo o que se refira à instrução das tropas e serviços;
b) O estudo e organização de exorcícios do quadros e
com tropas, por iniciativa do comando ou conforme instruções superiores.
Art. 98.0 Os arquivos
de cada repartição
são destinados à guarda dos documentos
que à mesma pertençam, e quo não seja oportuno mandar para o Arquivo
Geral.
Art. 99.0 O Arquivo
Geral é destinado à guarda de
todos os documentos recebidos das repartições,
a fim de
orem conservados,
o ficará a cargo do arquivista
da 1.:lo
Repartição
o sob u fiscalização directa do chefe desta
Repartição,
excepto no govêrno militar de Lisboa, que
tem um arquivista
especial que depende igualmente
da
1. a Repartição.
.
Art. 100.0 Em cada quartel general haverá um «onsolho administrativo,
ao qual, além das atributções
quo lhe
possam caber por outros diplomas,
incumbirá
especialmente:
a) Administrar
as verbas para obras em edifícios, terronos ou fortificações existentes na área do comando, que
não tenham conselho administrativo
próprio;
b) Efectuar os contratos
de arrendamento
de prédios
militares ou terrenos nas condições da alínea anterior e
efectuar igualmente
os contratos
de venda pu arrematação das pastagens,
frutos ou quaisquer
outros produtos
proveuiflutes dos mesmos torrenos;
c) Passar as licenças de trânsito nas estradas militares e)"istentes na área do comando, quando tenham sido
concedidas, cobrando a respectiva taxa;
d) O,olebrar, quando devidamente autorizado e com as
formalidades
legais, os termos, autos e escrituras referentes a concessão de licenças para construções ou reparuções de edifícios ou de obras em torrenos sujeitos a
servidão militar;
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e) Administrar os fundos destinados à conservação de
monumentos militares ou realização de pequenas obras,
em harmonia com a indicação que lhe fôr dada pelo director do serviço das obras e propriedades militares.
Quando as circunstâncias o aconselhem pode esta atrihuíção ser transferida para outro conselho administrativo
subordinado ao comando;
f) Administrar. conforme as propostas do director do
serviço de obras e propriedades militares, as verbas destinadas ao expediente e administração do serviço e
obras;
g) Administrar as verbas destinadas à conservação ou
construção de obras de defesa, terrestre ou marítima,
existentes na área do comando;
h) Arrecadar as receitas provenientes do arrendamento
de terrenos ou prédios militares, arrematação ou venda
de pastagens, frutos ou quaisquer outros produtos, dando-lhes o destino legal.
Art. 101.0 No conselho administrativo do quartel general do govêrno militar de Lisboa haverá uma secção
especial que terá a seu cargo o expediente e arquivo respeitante ao serviço de arrendamentos e concessão de licenças para as obras nas zonas sujeitas a servidão militar, bem como licenças de trânsito nas estradas militares.
Art. 102.0 Do conselho administrativo do quartel general do govêrno militar de Lisboa fará parte, como
adjunto. um delegado do Director do serviço de obras e
propriedades militares, capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, que terá especialmente a seu
cargo:
a) O expediente relativo à arrematação de empreitadas ou de fornecimentos de materiais e à celebração dos
respectivos contratos;
b) A verificação dos documentos referentes a obras
apresentados para pagamento, na parte em que intervém
a responsabilidade do conselho administrativo;
e) Preparar o pagamento de fôlhas semanais dos jornais, gratificações, etc.;
d) Coadjuvar o conselho em todos os assuntos que :;b
refiram à administração dos fundos destinados às obras
e ao arrendamento das propriedades militares e à venda
das pastagens ou frutos das mesmas.
Art. 103_0 A composição dos conselhos administrativos
dos quartéis generais das regiões e do governo militar
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de Lisboa é a constante do mapa n.? 1 e no govêrno
militar da Madeira e Açôres é a seguinte:
.
Presidente - O chefe da secretaria j
Vogal relator- O adjunto da secretaria;
Tesoureiro secretário - O arquivista;
Amanuense - Um segundo sargento de qualq uer
arma.
Art, 104.° A formação do quartel general será constituída pelo pessoal graduado necessário para garantir a
ordem e disciplina das praças em serviço no quartel general, pelo destinado a fornecer os estafetas, ordenanças,
faxinas e mais pessoal exigido pelo serviço interno e exterior do quartel general, bem como pelos solípedes e as
viaturas destinadas ao serviço pessoal do comando e a
outros serviços do quartel general.
§ 1.0 Os sargentos e eqniparados que prestem serviço no quartel general, quer nas repartições, conselho
u qualquer outro serviço, serão considerados supranumerários nas suas unidades e serão abonados pela formação, como em diligência.
§ 2.° Os cabos e soldados, corneteiros, clarins, ferradores que prestem serviço no quartel general (quadros
I e II) serão praças sem vencimento na unidade a que
pertençam e cousiderados em diligência.
§ 3.° Os solfpedes destinados a montadas de ordenanças ou ao serviço de tracção pertencerão às formações e
a elas serão destinados pela ent~dade competente.
Art. 105.° Os oficiais subalternos da formação, além
do serviço que corno tal lhes compete, desempenharão
. da oficial às ordens sempre que o chefe do esnecessário.
e praças pertencentes ao quadro
terão direito às mesmas regalias e
gratificação especial de guarnição abonada àqueles do
mesmo posto o categoria prestando serviço nas unidades
da guarnição onde o quartel general funciona.
Art. 107.° O pessoal do comando, secretaria, conselho
administra.tivo e formação dos quartéis generais é o constante dos quadros I e II.
Art. 108.° Um regulamento especial definirá os serviços dos comandos e quartéis generais das regiões o govemos militares.
Art. 109.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
_U'llL"La.U'
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fôrça de lei por!cllcer 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 Governo ,da
República, em 12 de Abril do 1929, - ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO OAR~IONA-José
Vicente de FreitasMário de Figueiredo - António de Oliveira SalazarJúlio Ernesto de Morais SarmentoAnibal de 11fesqlll'ta
GU1:rnal'tles- Momuel Carlos Quintão Meireles - José Bacelar Bebiano-Gustavo
Cordeiro Ramos-Pedro
de Castro Pinto Bravo,
Júlio Ernesto de Morals Sarmento,
Está conforme.

o Ajudante

General,

,

I
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Pessoal do comando e quartel general das regiões e governos militares
I
1 Regilo

Govêrno militar
d_ Madeira

Govêrno militar
de Lisboa

IV Regilo

UI R.gilo

II Re,llo

GO"Arnomilitar
dOI Aç6re.

------~----I-----~-----I-----~--~-------------------~-.
. ~ ----~~~-.
. ------~~---~

De.lgnaçlo

I

~
t>

J

!•

i...

o

'ii

'õ

'õ

l>l

rD

o

5

'"

o

1
1

1

Comando
Comandante de região ou governador
...••.••••••••••.
Ajudante de campo - Capitães ou tenentes com o curso de qualquer

arma

1
2

1
2

2
2

1
2

1
2

2
2

1
2

1
2

2
2

1
2

1
2

2
2

1
2

1
2

2
2

1

1

2

1

1

2

1

1

2'

1

1

2

1

1

2

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

t

1

1

1

1

4

.1,

4

2

2 2

2

2

2

2

2

Õ

5

5

1

1

1

1

1

1·

-

1
2
1

1

1

1

-

1

1
1

1
1

1

1

-

1

1

1
1

1

1

1

-

1

1
1

1

Serviço do estado maior
Chefe do estado maior - Coronel ou tenente-coronel
habilitado com o curso
do E. M.
.
.•
•
..•••.•••
Sub-chefe do estado maior - Tenente-coronel
ou major habilitado com o
curso do E. M.
. • •
. .
• •
•.
. .
AW~~~s ~a).-:-~a~o:es:
capitães ou tene~tes ha.bi~it.ados. "" o curso do

2

Secretaria
1.' Repartição
Chefe -

Tenente-coronel
ou major do secretariado
militar _
•
1.' Secção - Capitães ou subalternos do secretariado militar
Adjuntos . . ~.I e 3." Secção - Subalternos do secretariado
militar.
"
Arquivo - Subalterno ou aspirante do secretariado
militar·
Amanuenses - Segundos sargentos de qualquer arma ou sargentos do secretariado militar (d) • • . • • . . • • • • • . • • . • • • • • • •

2

1

1

8

4

õ

1
2
2
1

1
1
1

1

-_I 22

1

10

4

..

2. Repartição
I

Chefe - Major ou capitão de qualquer arma, de preferência
com o curso
de direito ou do secretariado
militar especializado
. • . . . . . . • .
AdjuntosTenentes de qualquer alma ou do secretariado
militar.
. . .
Adjunto arquivista - Subalterno ou aspirante do secretariado militar
. .
Amanuenses - Seguudos sargentos
de qualquer arma ou sargentos do secretariado militar . . . • • . • . • . . . . . • • • . . • . • • • .

3. Repartioão
I

Chefe -

O sub-chefe

do estado maior •
•
•
Capitão habilitado c?m o cursodo E. M. (a)
1.' Secção .
. Tenente de cavalaria
.. . . . . • . .
Tenente de qualquer arma . • . . • . .
Capitão habilitado com o curso do E. M. (a)
2.' Secção.
Adjuntos
· Capitães 011 tenentes de qualquer arma ou
~ do Q. A. S. A ...........•
3.' Secção .
· - Oapí tão com () curso de qu alquer arma. .
Arquivo.
· - Subalterno
ou aspirante
do secretariado
militar ...•..••.••...•
Amanuen868 - Segundos sargentos de qualquer arma ou 8argentos do secretariado militar . • • . . . . • . • • • • . . . . . . . . . • . .

l

I

i

i-

1
2
1

1
4
1

1.

4

1
2

1

1

1

1

1

1

1
1

t
1

1
1
1

1

2

I

=

1
4
1

1
4
1

~ I~

fi

-

I

I

i = i i(~)
= ~ ~ +

=

i i (~)
= i i i = I i .i

-

-

--I~--:---I-- -_ I-..;-I-=- ..,-t---:~-!--=-!--.É!"

(b)

-

-

-

(b)

-

-

-

(b)

-

-,_11

(b)

-=--+-~_:_I-I-I~,
I - I

-

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

- I

~;-

-

-

I-I~:-

,

2

- I 1
1
7

4

4

f-'--;;-

-

-

I

4.' Repartição]
Major ou capitio habilitado com o curso do E. M. (a). . . • • .
1.' SecQlo - CapitAo ou tenente com o curso do E. M. (aJ
2.- Secção - O chefe da Repartição
. • . • . . • • . . .
Adjuntos
3.' Secçl1o-Capitão
ou tenente com o curso do E. M. (a)
Arquivo e biblioteca - Tenente com o curso de qualquer
arma.
•
.,
Amanue!l86s-.S.egundos
sargentos de qualquer arma ou sargentos do secretanado militar •..............•....•.•..

- I-

Che fe -

1

1

(b)

-

(b)

1

1

1

1

(b)

-j-

-

1

1

1

- > (Ia)

(h)

1
1

1

1

tQ) (9)

Arquivo geral (c)
Arquivista - sub alterue ou aspi ran te do secretariado
militar
••
Amanuenses - Segundos sar$ento~
de qualquer arma ou sargentos do 86cretariado militar.
••
•
••
•

ConselhG]administrativo

-

1

1

1

.-

J

Presidente - Na I Região militar e Govêrno militar de Lisboa 1 tenente-coronel ou major do serviço de adminlatração
militar;
na II, III e
IV Regiões militares 1 major ou capítão do serviço de adminiltraQio
militar.
•
••
1
1
1
Vogal relator (e) . . • •
• .....•
Tesoureiro-Na
I Regillo militar e Govêrno militar de Lisbua 1 capitão
do ~nri\lo
~e alimin~u
.u ......
, -u .. ~11",-"'"'
•• L ..........e~.r"y.,._,n."""e
...g;;f'1'1r.....,1JI.--.-mft'IIm\.n~
.. Jre..,'
•.-r--I---l--1f--I--+--l--+--1--+-+~-t--':"
1 tenente do serviço de administraçl0
militar
. • . ..
•...•.
1
1
1
1
1
1
Secretário - Na I Regil0 militar 1 tenente do serviço de administra9io
militar, no Govêrno militar de Lisboa 1 tenente de qualquer arma ou
do Q. A. S. A. e nas II, III c IV Regiões militares o respectivo tesoureiro .
1
Adjuntos (I) • . . •.
'"
Amanuenses - Segundos sargentos
de qualquer arma ou sargentos do secretariado militar . • . ..
•
J.';oma.

I

1

• • • • • ••

••

1
~.,...,j.

1

l---i--I~-+--+--,t--""-'f---I~I-j..-_"'~+--l-----

1

-

1

1

1
2

1
2

•••

(a) Os oficiais habilitados com o curso do E. M., quando chefes da 4.' RepartiçAo ou adjuntos das secçliel da 3." e 4.' Repartlçõea. são contados DO número dos adjuntos do sel'!'i90 do E. M.
(fi) Na I Regil0 o sub-chefe do estado maior ê o chefe da 3.' RepartiçAo e 2." 8ec910. Nos quartéis generais da II, III e IV Regilles militares a 1.' e 2.' Secçlle8 da S." RepartlçiLo e a 2." •
3.' Sec9lles da 4." Repartiçl0
têm por chefe o chefe da Repartiçlo.
(o) Nas I, n, III e IV Regilieh militares o arquivo geral fica a cargo do arquiyilita da 1." Reparti~io.
(d) Um do! amanuenses da 1.' RepartiQiLo desempeoha o cargo de porteiro.
(e) Um dos oficiais em lerviQo no quartel general, nomeado semestralmente
pelo oomando.
(f) Um capitlo ou tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
delegado do director do serviQo de propriedades
e obraslmilitares
e um tenente do Q. A. S. E. (secçlo de
arrendamento) •
(g) No quartel general~do GovArno:militar
da Madeira o pessoal para o seryiço da secretaria é o leguillte:
1
1
1
2

chefe de secretaria - Tenente-coronel
ou major delqualquer
adjunto - Major ou capitão de qualquer arma.
arquivista - Teuente de qualquer arma ou do secretariado
amanuenses - Segundos sargentos de qualquer arma.

(Ia) No quartel general

de) Govêrno:militar

arma.
militar.

dos A~3res o pes80al para o servi90:da

secretaria

1 chefe de secretaria - Tenente-eorouel
ou major de qualquer arm., de preferência
1 adju~tI? - Majc>r ou capitlo de qualquer arma.
1 arqulvlstaTenente de qualquer arma ou do secretariado mUitar.
a aroanneu86S - Seguudos sargentos de qualquer arma.

ê o seguinte:

habilitado

oom o C. E. M.
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Pessoal da formação dos quarteis generais
OOvêrDO militar
de Lisboa

I

I Regilto

II Região

UI e IV Reglões

Dellgoaçllo

.....

<II

s..

~
Comandante da formação-Capitão
de cavalaria
ou do Q. A. S. A. . . . . . . . . . .•. . .
Infantaria
. .
Subalternos
Quadro A. S. A.
Oavalaria ...
Primeiro sargento de qualquer arma.
Iufantaria
Se g u n do 8
Artilharia.
sargentos ~ Cavalaria.

I

Primeiros
ab
c os
Electricista
grafistas)
Carpinteiro.
Serralheiro
Ferrador
Clarim

1

1

1
1

1

1
1

1
2

1
2

2

1

1
1

1-

1

1

.-

1

_1

2
2

1
1

_0

1
1

1
1

1
1

_
-_

1

1

1
1

1

1
1
1.

te1
1
1
1

1
1

_-j -

1
1
1
1
1
2

1
2
2

1
1

1
1

1

1

1

1

1
Infantaria
(<1 ciclistas na I Região e Govêruo Militar de Lisboa e 2 na [I, H I e IV Regiões)
Artilharia
(condutores).
. . . .
Cavalaria ..........•

I

Soldados.

1
1

-,

1

l

Infantaria
Artilharia
(condutores).
Cavalaria.
(cabo ou soldado de engenharia,
.
.

1

1

Chauffeurs.
Automóveis ligeiros .
Carros de esquadrão .
Carros de água . . . . . • .
Carros de transporte de feridos
Carros de pessoal
Solipedes de sela (montadas para
ordenanças).
.
Solípedes de tiro.

21
16
10
2

20
10
10
2

12

12

6
3

3

6

2

2
6
1

2
2

1

1

2
2

2

1

1

1
sargentos

e

8

!}

2<1

Soma.

5

73

37

5
6

10
11

M

3

18

5

2

32

13

5
6
3

2

32

13

3

ObServftçôe.
A formação

do Quartel

General

do Govêrno

Militar

da Madeira

será constituída

por:

1 segundo sargento de infantaria.
1 primeiro cabo e 4 soldadcs de infantaria.
2 soldados de artilharia.
A formação
1
1
1
4

do Quartel

General

do Govêrno Militar

dos Açôres será constituída

por:

subalterno de infantaria-comandante.
segundo sargento de infantaria.
cabo e oito soldados de infantaria.
soldados de artilharia.

Paços do Govêrno da República, 12 de Abril de 1929.mento.

O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais Sar-

,

MINISTÉRIO DA GUERRA
20 DE ABRIL DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(l.a Série)

•

Pubtlca-ae ao exército o seguinte:

Deueto
lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto n.· 16:756

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hoi por bem aprovar e manual' pôr
em execução o regulamento para o serviço do comando
e quartéis generais das regiões e governos militares, a
'Iue se rofere o artigo 108.° do decreto n.? 1ü:718, de
12 do corrente mês e ano, que faz parte integrante deste
decreto.

O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.

Paços do Governo da República, 20 de Abril

de 19:?9.-ANTóNIO ÓSCAR DE FR.\.GOSO
Júlio Ernesto de Morais Sarmento.

CAlmo .•?.\.-
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Re~ulamento para o serviço do comando e quartéis generais
~as regioEs e governos militares
CAPÍTULO I
Comando
Artigo 1.0 O governador
militar de Lisboa e os com audantes de regiões serão generais.
§ único. O governador militar dos Açôres poderá ser
brigadeiro
ou coronel o o governador
militar da. Madeira
o corenel comandante
do regimento ali aquartelado.
Art. 2.° As funções de governador
militar ou comandunto
do região dão, aos. oficiais que delas estejam
iuvostidas, superioridade
hierárquica
sobro todos os que
trausin-m ou permuncc:am na área do respectivo govêrno
on comando o não estejam investidos de funções do S01'viço ou comando que orgãnieamente
ou por determina(:fLosuperior sejam independentes.
Art. 3.° Em tempo do pnz os governadores
mil itares
L! OH comuudautos
do regiões suporiutondcm
na administração o comando do todas as forças ostncionadas ou que
transitem na respectiva
área; em tempo de gUC'lT:1estas
ntribuições incidem apenas sobro as fôrçae que, pela ordem do batalha, lho estejam suhordinudas .
.Art. 4.0 Para efeitos do ordem públir-a estão directamente subordinadas
ao governador
militar ou comandaute do região todas as forças on estabolecimontos
mi.
litarcs que 50 encontrem na área em que exercem o co-

mundo,
Art. 5.° Os governadores
militares c. comandantes
dr'
região só recebem ordens do Ministro da Guerra,
as
quais lhes serão transmitidas
por intermédio da Ropartí(:no do O abinete ou das Direcções Gerais do 11inist('l'io
da Guerra.
Art. G.o Compete especiulmento
aOB governadores
miIitare. ou comandantes
de regiáo , alóm das obrigações
que 11l0s sejam impostas por outros diplomas:
1) Executarem
o fazerem exr-cutnr as ordens do Ministro da. (; uerra, dctcrminundoparn
isso o que fôr convou'( ntfl ;
,
:2) Hesoln'rclll,
dontro das 811,' s atribuIções, os assunti s que 1110S forem apresentado::> P(\1ns nntoridades
1mho,:dinatlas;
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3) Proporem
ao Ministro da Gue17:1, por intermédio
da n"parti,ão
do Gabinete ou das Direcções Gerais do
Mini'>t6rio da. Guerra, a quem o assunto interesse, tudo
quanto julgarem
útil, para melhorar
os serviços a seu
cargoe quo não esteja dentro das suas atriburcõcs ;
4) Submetorem
à rosolução
do Ministro, por intermédio da instância competente o devidamente
informudcs,
\ os assuntos cuja resolução não soja das suas ntributções ;
5) Exercerem
em tempo do paz o comando superior e
superiutenderem
na administração
Cle todas as tropas,
distritos
de recrutamento,
obras do fortifienção o estabclecimontos
militares'
dependentes
do Ministério
da
Guerra, ex is tentos na área do seu govêrno ou região, o
que não estejam directamente
subordinados
ao Ministro
da GI10rra ou às Direcções das Armas;
,
6) Vigiarem
pela boa ordem o disciplina das tropas,
serviços e ostabolocimoutos
do seu comando, inspcccionaudo-os, sou êste ponto do vista, freqücntes vezes;
7) Pussurcm om revista as tropas do S0l1 comando, a
fim do conhecer o seu estado de iustrução o atado;
8) Viaitarem freqüentomeute
as unidados o estabelecimontos q uo lhes silo dependeu t0S, para oxam inar o estado dos edifícios, do possoal, animul, material e para se
assegurarem
da ordem o regular idada.do serviço ;
!}) Visitarem as íortiíicações
existentes dentro da. área
do seu comando e quo lho estejam subordinadas
p:>..ra
conhecorem das suas condições de defesa;
10) Inspeccionarem
a iustrução a fim de verificarem a
-sua proficurdade
e se os regulamentos
c instruções são
uniforrnemcntc
executados c interprotados
;
11) Dirigirem
superiorruente
toda a instrução de conjunte c exercícios do nrmas combinadas,
cm conformidade com as instruções QUI.1 para. i8::;0 recebam do chefe
do estado maior do exército ;
12) Superintenderem
om todo o serviço de guamiçãc,
mandando-o detalhar c render eonvenientomento
;
13) ~ntisfazer('m
as requisições de tropas feitas pelas
autoridiulO!'I civis, pnr:1. efeitos da manutcuc:;:lo da ordem
pública, conforme .i ulbarem COnYNliente;
I
14) jI:mdnrom paSS:tT os itinl'rúrios para as IDnrchDs a
efectuar pelas fôrc:us e militares isulados, que t(:llham de
s:úr da ~;t'do do seu q uartol, c recehercm tl!' apr ~8ent~ções dos comandantes
das fôn;ns o militares isolados flUE',
por motiyO de ~~:rcha, ,tr:msitnrúm ppla sr:de d,o cr~mn.ndo,
marcando-llie~
Itmcrál'JO para o seu ulterlvr (testlllo;
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15) Concederem aos oficiais subordinados
ao comando:
licença registada
até trinta dias; licença sem perda de
vencimento
até dez dias, àqueles que tenham de mudar
de domicílio para outras localidades.
por motivo de nova
colocação, salvo quando a ordem que a determinar tiver
a cláusula de «imediatamente»;
licença para se apresentarem à junta hospitalar
de inspecção;
e ainda esta última licença aos oficiais pertencentes
às unidades das
ilhas adjacentes
que estejam apresentados
no comando;
16) Concederem
às praças de pró até trinta dias de licença registada,
tendo em atenção as conveniências
do
serviço de cada unidade;
17) Concederem
aos oficiais na inactividade
tem porária, apresentados
no respectivo comando. licença para
mudarem a sua residência para qualquer ponto do coutinente;
18) Concederem aos oficiais na disponibilidade,
apresentados
no comando, licença para residirem em q ualquer localidade dentro da área do seu comando;
19) Transferirem
do uma para outra unidade, das que
lhes estejam subordinadas,
e dentro da mesma arma ou
serviço, as praças de pré, com excepção dos aspirantes
a oficial, sargentos,
músicos, artífices, clarins, corneteiros e ferradores;
.
20) Autorizarem
a transferência
de praças reformadas, qualquer
que seja a sua graduação,
de uma para
outra companhia, doutro da área do SC'1l comando e para
companhias
subordinadas
a outro comando, mediante
prévia anuência do respectivo
comandante
de região ou
governador
militar;
21) Despacharem
os pedidos de readmissão,
quando
os requerentes
tiverem sido punidos no período de alistamento que estejam cursando;
22) Determinarem
o destino a dar às prac:as readmitidas quando não convenha que continuem a prestar serv iço na unidade a que pertencem;
23) Resolverem
se devem ser mantidos os doferimontos de pedidos de readmissão,
concedidos pelos comandantes de unidades,
a prat;as qllll hajam sido punidas,
depois de tal pedido ter sido deferido;
2-!) Resolverem
as PI etensões relativas a transferências de praças de pré dentro da 'mesma arma ou serviço, com excepção do aspirantes
fi oficial, sargentos,
músicos, artífices, clarins, corneteiros c forradores, tendo
em atenção os efectivos fixados e as conveniências
do
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serviço. Quando a transferência
fõr para outra região
ou govêrno militar dever-se há previamente
solicitar a
anuência do comando da região ou governo militar para
onde a praça pretender
a transferência;
25) Fazerem
cumprir as disposições
de mobilização
que lhes forem superiormente
comunicadas;
26) Fazerem
cumprrr IlS disposições sõbre servidões
militares na área abrannida pelas obras de fortificação .
militar de Lisboa e os comeu.Art. 7.0 O governador
dantes de região terão dois ajudantes de campo, capitães
ou tenentes de qual quor arma, com o respectivo curso; o
governador
militar dos Açõres terá um ajudante
de
campo ignalmonto capitão ou tenente de qualq uer arma,
com o respectivo curso.
CAPíTULO II
Quartéis

generais

Art. 8. Os governadores
militares e os comandantes
de região exercem a sua acção por intermédio de quar0

téis gcneruis.

Art. 9.0 Cada quartel
a)

O serviço

do estado

general compreenderá:
maior;

b) A secretaria ;
c) O arquivo geral;
d) O conselho administrativo;
e) A formação do quartel general.
Art. 10.0 O serviço do estado maior
desempenhado
em cada quartel g('ll(wal por oficiais habilitados com o
curso do estado maior, e compreondo :
a) O cheftl elo estado maior;
b) O sub-choí .... do estado maior;
c) Os adjuntos do estado maior.
Art. 11.° O chefe (lo .estudo maior dirige superiormente e fiscaliza todo o serviço do quartel gonorul, competindo-Iho especialmento :
1.o Sl'ryir do lnterrucdiário
entre o comando e todas
as entidades que 3. êsto estejam subordinadas;
2. o Apresentar
11 dcspucho
do comando, devidamente
ínformndos, todos os assuntos que não estiver autorizado
a resolvor;
3. o Informar
o comando de todas as ocorrências
que
o possam [ntorcssar ;
4. u 'I'ransmitir às entidades subordinadas
ao comando
ó
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:IS d storminações
e despachos dêste, elaborando para
isso, e sob sua responsabilidade, as convenientes ordens,
instruções ou minutas de correspondência;
5.0 Obter por sua iniciativa e coligir todas as informações úteis ou necessárias ao exercício do comando ;
_ 6.0 Distribuir os oficiais e amnnucnscs do quartel general pelos respectivos servíços ;
7.0 Dirigir pessoalmente
e fiscalizar fi oxecução elo
~rviço do estado maior no quartel general;
8. o Ter à sua responsabilidade a correspondência confidencial;
9.0 Ter à sua guarda o sêlo branco;
"/.10 o Assinar os termos de aberturn e encerramento e
rubricar os livros que constituom os rogistos da secretaria do quartel general.
Art. 12.0 Ao sub-chefe do estado maior compete especialmente:
Substituir o chefe do estado maior na sua ausência
ou impedimento, assumindo desde então todos os deveres f' utribulcões
que aquele competem. Na provisão
desta substiturção
o sub-chefe do estado maior deverá
estar informado sôbro os assuntos de serviço, cujo prévio conhecimento lhe possa SUl' necessário,
para que a

!:I

.0

uniformidado

de acção não soja altcrada

;

2.° Coadjuvar o chefe do estado maior, exercendo as
atribuições que por df'l('gaçào J ho forem conferidas.
Art. 13.0 Aos oficiais 'adjuntos do estado maior compete:
X 1.0 Coadjuvar o chefo do estado maior no desempenho
das respoctivas
f'uncões, contribuindo pela sua iniciutlva
O dedicação
1>('10 serviço p:lra g rautir a boa. execução
dos serviços do que forem incurubidos ;
~.o Informar o chefe do estado maior de tonos os 1',lCtos do que tenham conhecimento
e interessem ao bom
nome (' funcionamento do quartel gencral ;
3.° Propor ao chefe do estado maior to-las as medidas
que juljruom poder contribuir para o melhoramento c
boa execução dos servicos,
Art. 14.0 A Secretaria de um quartel gonora 1 compreoudo uorrnahncnto
quatro Repartições, numeradas seguidarm-nte, e um arquivo geral.
Art. 15.0 A 1.1L Repartição-E.rpediente
e [>e.~"oaldivide-se cm três Secçõos e um arquivo.
§ 1.0 A 1.. Secção - Ea-pediente - tem n. seu cargo:
a) A entrada e distribuição do toda a. corrospondência ;

1.· Série
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li) A expedição

do toda a correspondência;
c) O expediente
do todos os assuntos quê não sejam
privativos do qual 1uor outra repartição ou secção, conse~ho administrativo
ou formação.
§ 2.° A 2.a Socção-Pe~.~oal-tem
a sou earao :
a) A escrituração
dos registos do matricula o dlsciplinar de oficiais, até coronel, na situação de reserva, 1'0forma o separndos 00 serviço, residentes na área do comando c dos do activo que, domiciliados na mesma úrN"
ostojnm na situnçào da liconça ilimitada, disponibilidade,
inactividade
ou outra situação que não permita torem os
registos de matrícula escriturados
em outra estação ni-

litar ;

"ú) Todos os assuntos respeitantes a pessoal do quartel general e que não devam ser tratados por o itru 1'0partição ou secção, conselho administrativo
ou formação.
§ 3.° A 3." Secção-SCl'vi~'o
de !Jltal'lii~'i'lo-tem a "('11
cargo:
a) A organização
os mapas da fõrça ;
7) O serviço (lo apresentações,
itinerários,
etc.;
c) ~\ s nomeações
para serviço de guaruição, d -stacamontes, diligências, etc. ;
di J..elaboração da ordem de serviço. para o I[UO lhe
serão enviados os n essários elementos pelas outrz s Repartições, conselho
dministrutivo
e formação.
Art. lG. o A 2.11 Repartição
Justiça e riil>l'iplil1(t - divide-se om duas S ecoes e um arquivo,
§ 1.0 A 1.a Secção - Justica e estatística - tem fi se 1
<

.

'

ergo:
a) Os assuntos

r forentos ao serviço do justiça militar
nu árr-a cm que o coma 1(10 ('XI rce juriedic ....o;
b) Os assuntos
fere rtes aos tribunais e estabeleci. entos penais militares subordinados;
c) A organização
ela estatística criminal militar c disciplinar.
§ ~.o .A. :3.a Secr::~o-])i~c;i:plina e reC07n[1cIHWJ- tu' fi
seu c:.rf;o:
(() Os assuntos rc. pc.ittlntos ;t di~ciplina;
ú) Os assuntos rospcitant s a recorupen 'as, ('ont1\~corações, lou\'ores ou qnf' como tal devem ser c nSilkl'lluo .
Art. 17.0 A 3. a Repartiç:to - Sen;lço3 e admi"dstl'ação - divide·se em três secC;üús e um arqui\'o.
§ LO.\.. La Sect;ão - Recen.~eamento e l'ccrntwJ7cnto tem a seu cargo:
a) Os assuntos
recrutamento
ou que com 010 so

ae
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liguem (D. R. R., licenças para o estrangeiro e para
embarq ue, taxas de licença, etc.);
b) A reünião e coordenação dos trabalhos das comissões de recenseamento de animais e veículos hipomóveis,
incluindo a preparação das respectivas revistas de inspecção e requisição de solípedes ou veículos;
c) A coordenação dos elementos respeitantes ao recenseamento de veículos automóveis que lhe forem enviados.
a seu cargo:
§ 2.0 A 2.a Secção --lvlobilização-tem
a) O que diga respeito à organização e mobilização
das tropas e serviços, bem como os assuntos referentes
a licenciados e reservistas;
b) Os assuntos relativos a dotações de paz e de mobilização do material de toda a espécie, excepto o aquartelamento;
c) Os trabalhos de orientação, previsão e coordenação
para organização e funcionamento dos diversos serviços
(artilharia engenharia, saúde, subsistências, transportes, etc.), no caso do emprego de tropas (exercícios,
manobras, ordem públicn, etc.);
d) A direcção e coordenação dos estudos estatísticos
das localidades referentes a assuntos logísticos e preparação da mobilização económica.
§ 3.0 A 3. a Secção - Administração -tem a seu cargo:
a) Os assuntos relativos a quartéis, tais como conservação, reparação, construção, etc.;
b) Os assuntos referentes à dotação de material de
aquartolamento ;
c) Os assuntos referentes ao fornecimento de fardamento, subsistências e material de qualquer espécie.
pelos depósitos e estabelecimentos produtores;
d) Os assuntos relativos a vencimentos, alimentação e
administração das unidades e estabelecimentos subordinados.
Art. 18.0 A 4.n RepartiçãoOperações e instrução=:
divide-se em três Secções (J um arquivo:
§ 1.0 A La Secção-informações-tem
a seu cargo:
a) O serviço militar do informações nu ürea do comando, incluindo as relações com 11 imprensa o com as autoridades civis ;
b) A biblioteca do quartel general e o depósito de cartas e outras publicações militares (regulamentos,
iustruções, etc.), adq uiridas ou fornecidas a. cargo do quartel
general para serviço em tempo de paz e como dotações
de mobiliznção.

1." Série
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§ 2.0 A 2.a Secção - Operações-tem

a seu cargo:
e outros trabalhos preparatórios
de defesa, na área do comando, dentro das suas atribuíções e
conformo instruções superiores;
b) Os assuntos referentes
ao emprêgo de tropas para.
a defesa da área do comando ou por motivo de ordem
pública, conforme ordens superiores.
§ 3.0 A 3. a Secção - Instrução - tom a seu cargo:
a) Tudo o que se refira ii, instrução das tropas e serviços ;
b) O estudo e organização
de exercícios de quadros e
com tropas, por iniciativa do comando ou conformo instruções superiores.
Art. 19.0 O arquivo de cada Repartição é destinado a
guarda dos documentos que à mesma pertençam,
e qno
não seja oportuno mandar para o Arquivo Geral.
Art. 20.0 Em cada quartel general haverá um conselho administrativo
ao qual, além das atributções que lhe
possam caber por outros diplomas, incumbirá especialmente:
a) Administrar as verbas para obras em edifícios, terrenos ou fortificações existentes na área do comando que
não tenham conselho administrativo
próprio;
b) Efectuar os contratos de arrendamento
de prédios
militares
ou terrenos nas condições da alínea. anterior oefectuar igualmente os contratos do venda ou arrematação das pastagens,
frutos ou quaisquer outros produtos
provenientes
dos mesmos terrenos;
c) Passar as licenças de trânsito nas estradas militares existentes na área do comando, quando tenham sido
concedidas, cobrando a respectiva taxa;
d) Celebrar,
quando devidamente
autorizado e com as
formalidades
legais, os termos, antas o escrituras
refcrentes a concessão de licenças para construções
011 rol arueõos de edifícios Oll do obras cm terrenos sujeitos a
ser vidão militar ;
X I) Administrar os fundos destinados à consorvação
d. monumentos
militare~
ou realização
de pf'quC'na<:
obras, em harmonia com a indicação que lho fôr dada
l'l'lo director do serviço das obras e propriedades
mília) Os estudos

tares.
Quando as circunstâncias
o aconselhem pode esta atribUl(:ão ser transferida
para outro conselho administrati \0
subordinado
ao comuudo ;
y.... f' I Administrar, conformo as propostas do director do

ORDF..)! DO EXERCITO N:o 7

1.' Sério

serviço de obras c propriedades
militares, as verbas destinadas ao expediente e administração
elo serviço o obras;
g) Administrar
as verbas destinadas à conservação ou
construção
de obras de defesa, terrestre
ou marítima,
existentes nu área do comando;
h) Arrecadar as receitas provenientes do arrendamento
de torrenos
ou prédios militares, arrematação
ou venda
de pastagens, frutos ou quaisquer outros produtos, dando-lhes o destino logal.
Art. 21.° No conselho administrativo
do quartel gonera.l do Govêruo Militar de Lisboa haverá uma. secção
especial que torá a seu cargo o expodiento o arquivo rospeitante
ao serviço de arrendamentos
e concessão de licenças para as obras nas zonas sujeitas a. servidão militar, bem como licenças de trânsito nas estradas militares.
Art. 22.0 Do conselho adminiatrutivo do quartel general do Governo Militar de Lisboa fará parte, como
adjunto, um delegado do director do serviço de 01ru'8 e
propriedades
militares,
capitão UO quadro auxiliar dos
serviços
de engenharia,
que terá especialmente
a seu
~argo:
a) O expediente relativo à arrcmatnção do empreitadas
ou de fornecimentos
de materiais e à celebração dos respectivos contratos ;
.
b) A verificação dos documentos refcr mtes a obras,
apresentados
pnrn. pagamento,
na parto em que inter 'ém
a rcsponsabilidude
do conselho administrativo;
c) Preparar
o pagamento
de fôlhas semanais dos jornais, g-rat illC:1I,:(lOS , etc. ;
d) Coadjuvar o conselho oru todos os assuntos que so
refiram à administração
dos fundos destinados às ouras
O ao arrendamento
das propriedades
militares e à venda
das pastageus
ou frutos das mesmas.
Art, ~3.0 A composição
dos conselhos
administrati"os dos quartéis
gonerais das regiões
o do Governo
1Iilita.r de Lisboa é a constante do mapa n. o 1 o no Govêrno ~mitar da Mudcira o Açõres ó a seguinte:
Presidonte,
o Chefe da Secrctaria ;
Vogal relator, o adjunto da Secrotaria ;
'I'osourr-iro secretário,
o ar-quivista;
Amanllt'nse,
um soguudo sargento de qualquer arma.
Art. 24.0 O J..
r quivo Geral
destinado à guarda do
todos os documontos recebidos das Repartições,
a fim do
serem consonados,
e ficará a cargo do arquivista da 1.1L
I

é
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e sob a fiscalização directa do chefe desta
Repru ..tição, excepto no 00\'01'110 Xlilitar dl' Lisboa, que

o

m um arquivista especial, qU0 depende igualmente da
l.'~ Reparticno,
Art. 25.0 Na organização dos arquivos, além do disosto no regulamento geral do serviço do exército, observar-se há o seguinte:
1.<1)Todos os documentos relativos a um mesmo as'Sunto serão rcünidos formando processo, dispostos o nuerados segundo a ordem cronológica, c guardados dcntoo de uma capa onde se escreverá a designação do assunto quo encerra;
2.4 Os documentos q uo não dêem lugar ii. formação de
recesso serão rcünidos em maços, segundo as estações
de onde provêm os assuntos do que tratam ou pessoas a
-que se referem e em cada um dêlos dispostos por ordemroooiógica;
a." Os processos serão reünidos por anos sucessivos,
em cada ano classificados e divididos em seis grupos
orrespondcntes às Rcpurtições da Secretaria, !10 conseho administrativo e ii. formucão ;
4. Quando do Arquivo Geral sair algum documento
irocesso, o chefe da Repartição
que o requisitar pas..-;;ará recibo quo será colocado DO legar daquele.
'
§ único. Os arquivos das Repartições
regular-se hão
elo disposto neste urtigo.
Art, 26.0 A<!s chefes das HITl:.g:ti~õe cumpre:
1.0 Dirigir õS serviços atribuídos às suas Repartições
os <IU{~ lhes tenham sido distribuídos pelo chefe do eso maior. promovendo o seu regular andamento, para
que solicitarão as instruções nocossúrins ;
2.° Apresentar ao chefe do estado maior, devidamente
rgaaizudos, os processos quP. devam ser submetidos a
'3eU
«spacho ou ao do comando, e a eorrespoudõucia
ara. .assinar para o que previamente o doverão cousultar..· ;
3.° Rq;ular o serviço dos oficiais e nmanuenses sob as
4

as ordons ;

4.°

Iunter a disciplina do pessoal da Repartição.

ÂEt. 27.0 Aos oficiais f. zendo serviço nas Repartições
"itmmpre:

Le Tratar, sob a direc<:fi.odo chefe de Repartição, dos
ntos que lhe forem confb,dos, organizando os res~~vos
processos;
.2.0 DIrigir e fiscalizar o sorviço dos umanuensos.
S
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1.0 Dirig-ir o serviço de registo de entrada e saída da
correspondõncia
;
2. o Ter devidamente
ordenados
e classificados todos
os processos
arquivados,
organizando
e conservando
actualizadas
as relações dos processos, maços de papéis,
registos findos, livros, cartas e todos os documentos que
constituem
o arquivo, de modo que se torne fácil e rápida a sua consulta;
3.0 Vigiar pela conservação do arquivo de modo a evitar estrago!' nos documentos arquivados,
solicitando providências superiores
sempre que o entendam ncceesário ;
4. o Rcünir, para serem inutilizados no fim do ano, todos os documentos sem importância;
5.0 Preparar e relacionar devidamente
todos os documentos
que no fim do ano devam passar ao Arquivo
Geral.
§ único. Os oficiais arquivistns das Repartições dosempenharão, al6m dos serviços do Arquivo, o que compete
aos oficiais adjuntos das Ropartiçõee.
Art. 29.0 Ao arquivista
g0ral competem
atribuições
idênticas às dos arquivistas
das Repartições
no quo respoiÍ:t à organizução
e conservação
dos arquivos.
Art. 30.0 Aos amanuenscs cumpro a execução dos serviços do escrita que lhes forem distribuídos pelos chefes
o oficiais das Repar tições.
Art. 31. o Ao porteiro com pote :
1.0 Receher a correspondência
dirigida ao quartel genoral, passando
os competentes
recibos e oatreguudo-a
na La Hppar1 íção ;
2.° Expedir
11 corrcspondõncia
quo houver de S0T cnviada para fora do quartel goner-al, ontregando a, depois
de verificados
os endereços,
aos estafetas com os rospectivo s protocolos (m odõl o n. o 1);
3.° Dirigir o serviço do limpeza da Secretaria do quartel gcnoral ;
4.° Dirigir e fiscalixar o servico das ordenauças,
conforme as indicações do chefe tia 1.,',l <R('pai"ti~i'to.
§ único. Fora das horas do expediouto o serviço do
recepção
e expedição
de correspondência
compotirú
ao
amanuenso
de dia sob a superintendência
do oficial de
dia ao quartel gener-al.
Al't. B~. o O serviço ordinário das Repartições efectuar-se ha todos os dias não feriados começando e terminando
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às horas designadas pelo chefe do estado maior, conforme
as conveniências
do serviço; normalmente
o sprviço comr ará às onze e terminará
às dezassete horas. Fora das
oras de SPl'\'JÇO ordinário o andamento dos assuntos urgentes estará a cargo do pessoal de dia ao quartel general.
A rt. 33.0 Todos os trabalhos
executados
ou em estudo uas Repartições
e tndo o qne se passar DO serviço
do quartel general
são de carácter
confidencial, sendo
expressamente
proibida a sua divulgação.
Art. 34.0 Os despachos do comando e chefe do estudo
maior sorão escritos a tinta datudos o rubricados no próprio documento ou em papel j unto ao processo.
Art. 35.0 O comandante
ou governador
assina :
1.( A corrospoudêncin 'remetida à Secretaria da Guerra. quando dirigida aos directores
gerais, inspector superior do administrução
do oxórcito e chefe da Repartição
do Gahiuete j
2.° A correspondência
dirigida aos generais que lhe
não forem subordinndos,
governadores
civis e autoridades civis de categoria igual à sua;
3.° A" censuras p repreensões
a oficiais qualquer que
seja a sua gruduação j
4.0 Os autos e documentos
que disserem respeito à
\ acçno (la justiça.
. Art. 3G.o O chefe do estado maior assina:
1." A correspondôucia
dirigida a todas as autoridades
subordinudas
ao comando, qualquer que seja ti sua gradua~1!.o ou categoria j
~. o A correspondência
(liri~ida a todas as antoridndes
militan's ou civis, uão subordinadas
ao comando, quando
sejam de categoria inferior :1 general ou governador

civil

v:

/\

j

:3.0 A correspondência
dirigida aos chefes do estado
maio!' dos comandos
das regiões militares
ou dos comandos de iguais categoria j
-I." A verba «está conforme» nas cópias dos documcnt08, os mapas, quadros,
ctc., juntos às notas ou ofícios
as:-;inados pelo comando j
~f>.o A correspondência
quo devendo ser assinada pelo
comando o não possa ser por êste estar ausente ou impedido, lkclarando quI' é na ausência 011 por impedimento
do ('omando.
Art. 3ó.o O sub-clíofo do estado maior assina a correspondêuciu
para que tenha dolegação do chefe elo es-
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ta do maior o na sua ausência ou impedimento
a que ês
deva assinar, prece::!.endo cm ambos os casos a sua assinatura das palavras
«pelo chefe do estado maior«,
Art. 38.0 Os cheios das Ropartições assinam as mapoe:
e relações que devam ser juntos ii. corrcspondêneía
assinada pelo chefe do estado maior e as verbas «estr e
forme» nas cópias do documentos juntos à mesma
respond ência,
Art. 39.0 Quando qualquer
oficial tenha do ..Issina ..
um documento que dovoria ser assinado por um SOIl superior que se encontra ausente ou impedido, fará P eeeder a sua assinatura
das paluvrns «pelo ... s , 80 receber delegação para assinar alguns documentos,
dos q .
não assume responsabilidade
precederá a sua assina
a
das palavras
eepor ordem do ... ».
Art. 40." As assinaturas
ou rubricas do comando
chefe do estado maior, qnaudo devam ser autenti ad
com o sêlo branco do quartel general, õsto será epõs
sôbre a respectiva
assinatura
na presença do chefe d
estado maior.
§ único. O emprõgo d chancela apenas
perraíti
nas rubr-icas dos livros a (lUCl se refere a regra 1.A doartigo 4[).1), nas nssinaturas
das circulares, notas circ ares, ou em outros documentos do quo sejam expedidos.
vários exomplaros.
Art. 41.J A corrospondõncia
do quartel general (16 esor redigida
com método. clareza o precisão, e restringir-se ~ estritamente
indispensável.
§ 1.0 Como moio do corrospondêncin,
podo
gar-so a 01"ll"111especial,
a nota ospoeiul, o verbete,
circular,
o ofício o o tclogrumn,
devendo em cada
dêstes documentos ser tratado um único assunto.
§ ~.o As notas são empregadas
na corrospondõneia
dirigida a autoridades
militares,
os ofícios na. cOn"esvondência dirigida a autoridndos
civis.
§ 3.0 Os verbetes são somem fl permitidos na correspondência
dirigida por qu alquer autoridade
às que
estejam subordinadas.
~ 4.° Em todos os dias n110 feriados será publicada
ordem dQ serviço por meio da qual será dado eOllbt.'eimento :lS unidades o se1'\'i<:os subordinados
das. de erminaçúl's do comando, do CU r: (;Í('r geral.
Art. 42." Na transmi~:;fLo do correspoudêncio,
deve
gnil'-se a orlll~m hier:ínplÍca.
§ úrú,;o. Qnando, por moti\"o de urg~ncrll, qunTqlIe
ó
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comunicação fõr feita directamente
no intereseado,
deve,
logo que seja possível, ser participada
por ordemhierárquica.
Art. 43.° Em toda a correspondência
expedida pelo
quartel general, ou a êste dirigida, devem ser observadas as seguintes regras gerais:
1.0 N a direc~üo da correspondência
será sempre oscrita a designação da autoridade
e não o nome, excepto
quando o assunto fõr pessoal;
2.° Os requerimentos
serão devidamonte
informados
pelo comandante
da unidade ou chefe de serviço a que
pertencer
o requerente
e sucessivamente
pelas autoridades por que passarem
até chegarem à última estação,
sem necessidade
de nota ele remessa;
3.° Os mapas e relações que devam ser remetidos periodicamente
no q uartel ~l'eneral não carecem de nota
ele remessa, excepto quando haja conveniência
em os fazer acompanhar
de quaisquer consideruções ;
4. o Para assuntos de expediente
corrento poderá fa-,
zer-se o uso do notas impressas
ou Iitogrufadas,
conforme os modelos que se estabeloccrem ;
5.° Todo. o papel em que fór feito o expediente terá. o
timbro 011 designação da Repartição
e Secção respectiva,
conforme o assunto tratado;
G.o As minutas serão escritas com toda a clareza e
juntas aos processos, sendo as relativos a assuntos importantes
rubricadas
por quem assiuar as respectivas
notas ;
7. o As notas tratando
assuntos correntes podem ser
devolvidas pelo quartel general à autoridade remetente,
com o respectivo despacho ;
8.° Para colhõr iuforuiacõos
complernontares
Obro o
assunto de qualquer nota podo esta ser enviada ü autoridade StJ bordiuadu, com o respectivo despacho e indica<;llo «a devol ver» lançado Da referida nota ou cm verbete
anexo, podendo a informação ser escrita na nota ou no.
me.IDO ou outro. verbete;
9.° Poderá iguulmcntfazer-se uso da nota «a devol"Ver» na corrcspondoucia
duma autoridade
para outra
subordinada,
quando aquela entendo que o assunto tratado não exige que o. nota soja guurdadu no arquivo da
autoridade
u que 6 remetida;
na re10.0 O verbete pódo também ser empregado
messa de documentos
qu devam ser acompanhados
de
indicações simple~;
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11. o O emprego
de telegrama
deve restringir-se
às
questões urgentes;
e telefonemas
tratando
assuntos
12.0 Os telegramas
importantes
serão confirmados
em notas;
13.0 As notas confidenciais
serão metidas em dois
sobrescritos,
escrevendo-se
no exterior
a direcção o no
interior a designação confidencial;
'14. o Nos telegramas
e extraordinàriamente
em notas,
tratando
assuntos de carácter
especialmente
reservado,
far-se há uso da cifra. Nos trechos cifrados, que devem
reduzir-se
ao estritamente
indispensável,
Bvitar-s€I há a
interposição
de palavras não cifradas. (A cifra será mudada no princípio
de cada ano, e, além disso, sempre
que o comando o entenda conveniente).
CAPÍTULO III

Registos
0

Art. 44. Na Secretaria
do quartel general
deverá
haver os seguintes registos:
a) Sob a responsabilidade
do chefe do estado maior:
1.o Registo de entrada e saída da correspondência
confidencial;
·2. o Relação das autoridades
a quem deve ser enviada
cifra;
3.0 Série de «Santos» entre o comando e as autorídadades subordinadas;
4. o Relação das autoridades
a quem deve ser enviado
o «Santo».
b) Em todas as Repartições:
11.o Registo de entrada da correspondência,
modêlo 2 ;
.' 2. o Registos das notas e ofícios da assinatura
do general;
3. Q Registos das notas e ofícios da assinatura do chefe
do estado maior;
4. o Hpgistú ele telegramas;
5. o R gisto das ordons o circulares de execução permanente;
- 6. o Registe de verbetes;
7. o Registo de requerimentos;
8.0 Relação dos documentos poriódicos a remeter e a
receber;
9.° Relação das unidades
e estabelecimentos
dependentes do comando, com a indicação das suas sedes;
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10.0 Relação dos comandos

militares subordinados
o
existentes
na área do comando, com indicação das unidades e estabelecimentos
que lhe estejam por seu turno
subordinados.
.

f'I

c) Na 1. a Repartição :
1.o Registo geral do entrada da correspondência,
modêlo 3;
2.0 Registo das circulares do Ministério da Guerra;
3.0 Registo dos resultados das juntas hospitalares
de
inspecção ;
4.0 Registo da inscrição dos oficiais do quadro do
reserva e reformados
e separndos do serviço até ao
põsto de coronel inclusive,
residentes
na área
do
comando;
5.° Registo de matrícula dos oficiais e sargentos pertencentes ao quadro orgânico do quartel general;
6. o Registo de matrícula do oficiais do todas as armas e serviços Das situações do inactividade.
disponibilidade o licença ilimitada, residentes na área do comando
e bem assim dos que estejam em qualquer situacão que
não permita ter os registos do matricula escriturados
Doutra estação militar;
7.0 Registo de apresentação
do oficiais;
8.0 Registo do apresentação do pra~as de pré;
9. o Registo de fornecimento
elo transporte
pelas vias
férreas;
10.0 Registo do fornocimento
do transportes
por via
marítima ou fluvial;
11. o Escalas para o detalho de serviço de destacamouros, diligências O do guarnição;
12.0 Relação dos dastacarnontos
e diligências
Da. área
do comando e das guardas na. área da sedo;
13.0 Relação das moradas dos oficiais o amanuonsos
em serviço no quartel general;
1-!.0 Rela~ão das unidades o estabelecimentos
a que.
em determinados
casos, devam ser enviadas instruções

especiais.
ri) Na 2.:1 Rcpartição :
1. o Registo da. correspondência

com os tribunais

mili-

tares;
Registo DOS autos de corpo <lo delito;
3.0 Hl'gisto dos processos
com todos os detalhes até
a 0xecur,ão das seutonçns ;
4.0 Escala geral dos oficiais que devem ser nomeaclos
para fazer parto dos conselhos de guorru.
~. o
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e) Na 3." Repartição :
1.0 R('gisto das ordens

especHlls e circulares do Ministério da Guerra,
relativos
aos serviços de rocenseamento e recrutamento;
2. o Registo das ordens especiais
o circulares do 11inistérío da Guerra,
relativas ao serviço de mobilização.
j) Na 4. a Repartição:
1. o Registo das ordens especiais e circulares relatix as
à preparação
da defesa na área do comando;
2.0 Registo dos trabalhos
especiuis sobre assuntos do
instrução (conferências
e outros), com indicação dos oíiciaís que as executaram;
3.'0 Registo dos exercícios especiais efectuados,
coui
indicação das unidades que nêles tomaram parte;
4. o Registo do informação;
5. o Registo e catálogos
das obras existentes
na biblioteca.
Art. 45. o Nos registos e sua escrituração observar- o
hão as seguintes regras:
1.a Todos os livros de registo terão têrmo de abortura e encerramento,
assinados
pelo chefe do estado
maior, e as folhas numeradas
e rubricadas
pelo mesmo;
2.n Todos os registos serão escriturados com clareza
e regularidade,
segundo as correspondentes
instruções;
3." Toda a correspondência
expedida
será l't>giHtaua.
na íntegra,
podendo
o rogisto ser constituído com os
duplicados
das notas, ofícios ou telegramas
obtidos à
máquina ou por meio do papel químico;
4.~ A numeração
da correspoudõucia
será feita seguidamente em cada registo e renovar-se há no dia 1 de
Janeiro de cada ano;
5.a Não é permitido raspar o que tiver sido escrito
nos registos;
as emendas
serão. feitas à margem ou na
mesma página por meio do chamadus marêadas
com algarismos
ou de preforéneia
letras e rubricadas
pelo
chefe da respectiva
Repurtição.
CAPÍTULO IV
Serviço

diário

Art. 4G. o Nos dias feriados o em todos os outros dias
fora das horas do serviço ordinário haverá no quartel
general um «oficial de dia» e os amanueuses
e ordcuauças que forem julgados necessários,
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§ 1.0 O serviço de dia ao quartel general começa
às dezassete
horas e termina no dia imediato às doze
horas.
o seu serviço o pessoal de dia é inse§ :3.0 Durante
pàr.ivel do quartel g<'neral.
§ 3.°. O oficial de dia
nomeado por escala entre os
capitães
e subalternos
em serviço nas Repartições
da
Secretaria
do quartel ~eneral e conselho administrativo,
excluídos o presidente do conselho administrativo,
os chefes de Repartição, os adjuntos do serviço do estado maior
o o secretário
e tesoureiro
do conselho
administrativo ,
§ 4.° Os amanuenses do dia são nomeados por escala
entre os amanuenses
das Repartições
da Secretaria
do
quartel general e conselho administrativo.
Art. 47.° Ao oficial de dia, além do que constar das
instruções especiais que o chefe do estado maior entenda
conveniente fazer observar,
compete mais o seguinte :
a) Receber a correspondência
dirigida à Socretaria do
quartel genernl;' abrindo
os telegramas
e a corrospondêacia urgente não confidencial
a fim de promovpr
a.
solução dos assuntos urgentes,
consultando
o chefe do
estado maior sempre que se tratar de assuntos imporó

tantes ;
b) Tomar
as providências
convenientes
em todos os
casos ordinários que ocorrerem durante o seu serviço;
c) Informar
imediatamente
o chefe do estado maior
em todas as circunstâncias
graves ou que reclamem imediatas providencias
superiores,
adoptando
desde logo
aquelas que estiverem dentro das suas atribuições ;
d) Tõmar, quando circunstâncias excepcionais o exijam
e na ausência do comandante
da formação, as medidas
necessárias
para garantir a disciplina ou a segurança do
quartel general, conforme as iuatruções que lhe tiverem
sido transmitidas,
ou na sua falta por sua iniciativa, solicitando
a imediata intervenção
do comandante
da formação quando entenda necessário ;
e) Assinar, pelo chefe do • stado maior, a correspondência que tiver de fazer expedir e as guias de marcha
de apresflntaç1l.0 de oficiais e praças de pré;
f) Receber dos chefos das Repartições a correspondência que houver de ser expedida e as instruções relativas
a assuntos a que tiver de dar andamento;
estas instruções
serão dadas por escrito sempre que so tratar de assuntos importantes;

"?7.
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g) Superintender
no serviço de polícia interna e asseio
das várias dependências
do quartel general, e visitar as
Repartições
do quartel depois da saída do respectivo pessoal, e antes da hora da sua abertura,
verificando na
primeira
ocasião so tudo se encontra devidamente
ordenado e na segunda se o serviço de asseio e limpeza ficou completo;
h) Conservar em seu poder as chaves das Repartições
desde que estas fechem até que se abram.
§ 1.0 O oficial de dia, ao entrar de serviço, apresentar-se há ao chefe do estado maior a fim de receber dêste
as instruções
especiais
que houverem
de lhe ser dadas.
§ 2.° O oficial de dia receberá da Ln Repartição, ao entrar de serviço, as instruções que estiverem em vigor e
uma pasta contendo impros-os para notas, ofícios, telegrnmus,
guias de marcha e o mais expediente
que fôr
julgado necessúrio, pasta esta que restitutrá ao terminar
o serviço.
§ 3.° Terminando
o serviço, o oficial de dia entregará
na 1.a Repartição,
juntamente
com a parte do cornandanto da guarda, um relatório
das ocorrências
havidas,
a correspondência
recebida sôbre que tenha feito oxpodieuto e as minutas da que tiver expedido, <1110 serão por
esta Repartição mandadas às R<>partições a que disserem
respeito os assuntos.
Art. 48.° Ao oficial de dia, como representante
do
chefe do estado maior (' na ausência dêsto ou de quem o
substitui!', são imediatamente
subordinados:
1.0 O comandante
da guarda. ao quartel general e o
oficial de dia à formação, pura. o serviço do polícia e segurança do quartel general;
2.° Os amanuenscs de dia;
3. ° O porteiro para o serviço de Iimpoza ;
4.° As ordenanças
para a transmissão
do correspondência.
Art. 49.° Ao amanuense do dia compete, além do serviço que lhe fór determinado
pelo oficial de dia, o que
pelo artigo 31.° é atribuído ao porteiro. no que respeita
à recepção e expedição da correspondência.
ao quartel general,
considerada
Art. 50.0 A guarda
como guarda. de representação,
será fornecida pelas unidades que tenham o sou quartel permanentemente
na
sede do comando.
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Comandante e formação do quartel general
Art. 51.° Cada quartel general terá um comandante,
capitão de cavalaria ou do quadro auxiliar do serviço de
artilharia.
Art. 52.° Compete 110 comandante do quartel general:
a) Velar pela disciplina, ordem e segurança do quartel general, conforme as ordens quo para isso receber
do chefe do estado maior;
b) Dirigir e fiscalizar o serviço interno do quartel general, com excepção do das respectivas Repartições e
conselho administrativo;
c) Exercer o comando da respectiva formação, nos ~
termos prescritos no regulamento geral do serviço do I ~
€xército para os comandantes do companhia.
§ único. O comandante do quartel general é directa- J..
mco te subordinado ao chefe do estado maior, com quem 7f- L
despacha todos os assuntos a seu cargo.
Art. 53.0 A formação do quartel g('ueml será constituída pelo pessoal graduado necessário para garantir a
ordem e disciplina das praças em serviço no quartel ge·
neral, pelo destinado a fornecer os estafetas, ordonanças, faxinas e mais pessoal exigido pelo serviço interno
e exterior do quartel general, bom como pelos solípedes
e as viaturas destinadas ao serviço pessoal do comando
e a outros serviços do quartel geueral.
§ 1.0 Os sargentos e oquiparados qUi)prestem serviço
no quartel general, qner nas Repartições,
conselho ou
qualquer outro serviço, serão considerados supranumorários nas suas unidades o serão abonados pela formação, Como em diligência.
§ 2.° Os cabos o soldados, corneteiros, clarins, forradores, que prestem serviço no quartel general (quadros
I e II, serão praças som vencimento na unidade a que
pertençam e considorndos cm diligência.
§ 3.0 Os solípedes destinados a montadas de ordenanças ou ao serviço de tracção pertencerão ás formações o
a elas serão destinados pela entidade competente.
Art. 54.0 Os oficiais subalternos da formação, além
do serviço quo como tal lhes compete, desempenharão o
serviço do oficial às ordens sempre que o chefe do estado maior o julgue necessário.
I Art. 55.0 Os oficiais e praças
pertencentes ao quadro

i

f
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do quartel general terão direito às mesmas regalias o
gratificação especial de guarnição abonada àqueles do
mesmo põsto o categoria prestando serviço nas unidades.
da guarnição onde o quartel general funciona.
Art. 56.0 O pessoal do comando, Secretaria, conselho
administrativo o formação dos quartéis generais é o constante dos quadros I e II.
Paços do Govêrno da República, 20 de Abril do
1929.-0 Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento.
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Comando
Comandante de região ou governador.
. . . . . • . . . . . . . . . .
Ajudante de campo - Capitães ou tenentes com o curso de qualquer arma

1

1

1

1
2

1
2

2
2

1
2

1

2

2
2

1

2

2
2

1

2

2

2

1
2

2
2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

1
1

1
1
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

Serviço do estado maior
Chefe do estado maior - Coronel ou tenente-coronel
habilitado com o curso
do E. M.
.
.
•
Sub-chefe do estado maior - Tenente-coronel
ou major habilitado com o
curso do E. lH.
A~~rJ.~s ~a~~~:a~o~es:
capitães ou tenentes habilitad.os. c~m o curso do

Secretaria
1.' Repartição
Chefe -

'I'ensnto-coronel
ou major do secretariado
militar.
•
1." Secção - Capitães ou subalterno, do secretariado militar
Adjuntos . . ~." e 3.' Secção - Subalternos ao secretariado militar.
. .
Arquivo - Subalterno ou a pirante do secretariado
militar
Amanuenqes - Segundo~ sargento'
de qualquer arma ou sargentos do secretariado militar (d) • . . . . . . • . • • . . • • . . • • • • • •

2
1

1

1

1
1
1

1

5

8

1
1
1

1
1

1

1

2
2

2
2
1

1
10

4

4

..

2.' Repartição
Chefe -Major
ou capitão de qualquer arma, de preferêncial com o curso
de direito ou do secretariado militar espccializado
. . . . . . . . ..
Adjuntos - 'fenentes de qualquer allua ou do secretariado
militar.
. . .
Adjuuto arquivi ta - Suualterno ou a pir:lnte do secretariado
militar . .
Amanueuses - Segundos sargentos
de qualquer arma ou sargentos do secretariado militar.
• . • . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . .

Chefe -

3.' Repartição

.

do estado maior
•
•
Capitão habilitado com o curso do E. M. (a)
1.' Secção.
. Teneute de cavalaria
. . . . . . . . .
1
Tenente ele qualquer arma . • . . • . .
Capitão habilitatlo com o curso do E. M. (a) (b)
Adjuutos
2.' Secção.
· Capitães 011 tenentes do qualquer arma ou
1
. ........•
~ do Q. A. S. A.
1
3.' Secção.
· - Capitão com Q curqo de qualquer arma. .
Arquivo.
•- Subalterno
ou aspirante
do secretariado
militar ...•..••.••...•
I J
Amanuelses - Segundos sargentos dr qualquer arma ou sargentos do secretari ado mili tal' . •

-

-

-

1
1

1
1
1

~.-!-

- :(b)
1 1

1

1

1

2

4

._~-!-~-!-

l

O sub-chefe

2
1

1

1
1
1

1
2
1

1

1
4

-

.-!~_.

(b)

1 1

1

-

(b)

1

1

(b)
1

1

1

1

1

1

1

1

(b)

(b)

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1, -

1

-'

-1

1

2
1

2
1

1

1

1

1

r

4

4

4

4
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4.' Repartição
Chefe -

Major ou capitão habilitado com o curso do E. M. (a) ...•
1.' Secção-Capitão
ou tenente com o curso do E. M. (a)
2." Sccção - O chofe da Repartição
.•.•.•.•.
Adjuntos
3.' Secç;;o - Capitão ou tenente com o curso do E. M. (a)
Arquivo O biblioteca - Tenente com o curso de qualquer
arma.
Amanuenses - Segundos sargentos de qualquer arma ou sargentos do secretariado mili tar.
. . . . . . . . . . . . • . • • . • . • . . . .

(g)
1

1

-

(b)
1

1

1

1

1

-

(b)

(b)
1

1

(g)

1

1

1

1

1

1

Arquivo geral (c)
1

1

Arquivista - snb:llterno 011 aspiron te do secl'etariaelo:militar
Amanuenses - Segundo:i sargentoe
de qualquer anna ou sargentos do secretariado militar.
•
••
••

1

ConselhQ administrativo
Presidente-.Ta
T Região militar e Govêrno militar de Lisboa 1 tenente-coronel ou major do serviço de administração
militar;
na II, III e
IV Regiões Imlitares 1 major ou capitão do serviço de administração
m iii ta r. . . . . . • . . . . . . . . • . . • • • . . . . . ..__.:..;;..:
.......;..
Voga re atol' (e) • . • • . • • . • . • • • • . • • • . • • . • • • •
~esoureiro - Na I Região militar e Govêrno militar de Lisboa 1 capitão
do serviço de administração
militar; na II, III e IV Regiões militares
1 tenente do serviço de administraçll.o militar . • . ..
•.....
1
lecretário - ~a I Região militar 1 tenente do serviço de administração
militar, no Govêruo militar de Lisboa 1tenente de qu'alquer arma ou

~;:o~-.j-::--:!- i-=-.1..

~~r~·.A. ~. ~'. e. ~as. I~,:I~ ~ I.V Regiões militares o respecti.vo tesouA.djuntos (I) . . • • . • . . . . . . . • . . . • • .
Amanuenses - Segundos sargentos
de qualquer arma ou sargentos do secretariado militar.
. . . .•
Soma.
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(a) Os oficiais habilitados com o curso do E. M., quando chefes da 4." Repartição ou a>ljuntos das secções da 3." e 4.- Repart:ções, são contados no número dos adjuntos do serviço do E. M.
(b) Na I Reg-ião o sub-chcfe do estado maior ê o chefe da 3.' Repartição e 2." Secção. Nos quartéis generais da II, III e IV Regiões militares a V e 2.' Secções da 3." Repartição e a 2." 8
8,' Secções da 4.' Repartição
têm por chefe o ehefe da Repartição.
C) Nas I, II, III e IV Regiõeb militares o arquivo geral fica a cargo do arqui.ista
da 1." Repartição.
d) Um dos amanuenses da 1.' Repartição desempenha o cargo de porteiro.
e) Um dos oficiais em serviço no quartel general, nomeado semestralmente
pelo comando.
I) Um capitão ou tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
delegado do director do servi90 de propried~de.
e obras militares e um tenente do Q. A. S. E. (secção d.
arrendamento) .
(g) No quartel general do Govêrno militar da Madeira o pessoal para o serviço da secretaria é o seguinte:

!

I chefe de secretaria

- Tenente-coronel

ou major de qualquer arma.
arma.
arma ou do secretariado militar.
de qualquer arma.

1 adjunto - Major ou capitão de qualquer
1arquivista - Tenente de qualquer
2 amanuenses - Segundos sargentos
(A) No quartel

general

do Govêrno

militar

dos A911res o pessoal para o 86"'90

da secretaria

I chefe dluecretaria
- Tenente-coronel
ou major de qualquer arma, de preferência
1adjunto - Major ou capitlo de qualquer arma.
I arquivista - Tenente de qualquer arma ou do secretariado mUitar.
S amanuenlle.Segundõs sargentos de qua1quer arma.

ê o 86guinte:

habilitado

com o C.:E. M.
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Pessoal

da formação

dos quarteis

Primeiro

Cavularíu
.
sargento de qnnIquer

Se g u n do
sargentos
Primeiros
cabos
Electricista
grafistas)
Carpinteiro.
Ser ralheiro
Ferrador
Clarim
Soldados.

:,f ....

1

1

2

2

2

....

1

1

1
1

arma.

~~t~~;\~~~::.
1

8 }

1

Cavalaria.

\ Infantaria
) Artilha~ia
(condutores).
Cavalarin .
(cabo ou soldado de engenharia,
. . . . ..
'"
.,

1
1

1
1
1
1
1
l'"i....
'r
-l-I-=-I-l-l~i~
1
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II

Govêrno militar

Comandante da formação - Capitão dc cavalaria
ou do Q. A. S. A. . . . . . . . . . . • . .
Infantaria
Subalter uos 1 Quadro A. S. A.
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2
2
2
2

....
_

1

1

III e IV Regiõe.

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
2

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

te1
1
1

1
....

1
Infantaria
(4 ciclistas na I Região e Govêrno Militar de Lisboa e 2 lia II,I II e [V Hegiões)
Ar t i ihu ria (condutores}.
Oavalaría .

Ühauffeurs ..
Automóveis ligeiros .
Carros de esquadrão.
Carros de Agua . . .
Carros de transporte de feridos ••
Carros de pessoal . . . . . . .
Sol ípedes de sela (muntadas para
ordenanças).
•
Sulípcdes de tiro. .

24

20

12

16

lO

10
2

lO

6
3
2

....
sargentos

2
2
6
1
1
1

.

2
2

.

2

2
1

1

1

e

5

8

2,1

5
6

10
--

5
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37

11

3

54

18

5

2
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32

13

3

2

32

5
6

....
-

13

3
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Observuções
A formação do Quartel

General

do Govêrno Militar

da Madeira

será constituída

por:

1 seguudo sargento Ile infantaria.
1 primeiro cabo e ·1 soldados de infantaria.
2 soldados de artilharia.
A formação do Quartel
1
1
1
4

General

do Govêrno Militar

,103 A9ôrC8 será constituída

por:

subalterno de infantaria-comandante.
segundo sargento de infantaria.
cabo II oito solda.los de infantaria.
soldados do artilharia.

Paços do Govõruo da República,
mento.

20 do Abril do 1929.-

O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais Sar-

1.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N.· 7

369

Rectificação
)Ia
l iz ad a
tração
'ccção

Ordem do Exército !l .• 5, p. 262, L 38, onde s~ lê: "é fi-capela 4." Repartição
da Direcção do Serviço da A duri ui sl\lilitar.,
deve ler-se: "é fisca.liz arla por intermédio da Dído Serviço da Administraçâo
Mi li tar».

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.

Está conforme.

o Ajudante General,

~r~.Sc~
~

N.O 8
( MINISTÉRIO

DA GUERRA

5 DE MAIO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se ao exército

o seguinte:

üeerete
linisl6rio da Guerra - 2." Direcçáo Geral-I.
Decréto

&

Ilepartiçál

n.· 16:696

Para execução do disposto na base 9.& do decreto
n." 12:051, de 31 de Julho de 1926, no decreto n.? 12:573,
de 30 de Outubro do mesmo ano, e na base 29.11 do decreto n." 14:1:38, de 19 de Agosto de 1927; e
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do' disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros das Finanças, Guerra e Agricultura:
Hei por bem, em subatituíção do regulamento da Manutenção Militar de 19 de Agosto de 1911, aprovar e
.mandar pôr em execução o regulamento da mesma Manutenção, que faz parte deste decreto.
Os Ministros das Finanças, Guerra e Agricultura
assim o tenham entendido e façam executar. Paços do
Govêrno da República, 9 de Abril. de 1929.- ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar--Júlio
Ernesto de Morais Sarmento -Ped?'o de
Castro Pinto Bravo.
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Re~nlam~nto ~a Manuten~ãO Milit~r
•

..

I

ConstltuTção e fi ns
Artigo 1.0 A Manutenção Militar é um estabelecimento
produtor do Ministério da Guerra, com sedo em Lisboa,
sucursais e agências em diferentes localidades do Pais,
directamente subordinado ao administrador geral do exército, e especialmente destinado ao fabrico e fornecimento
de produtos alimentares à fõrça armada, podendo vender
entretanto aos estabelecimentos e institurçõcs
oficiais
e civis e ao público e particulares os mesmos produ-

tos.
§ único. Quando, nos termos da autorização concedida pelo § único do artigo 2.0 da base 1.a do decreto
n.? 14:128, de 19 de Agosto de 1927, os conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos militares adquiram no mercado géneros ou artigos por preços inferiores
aos da tabela mensal de preços da Manutençào Militar,
deverão, no interesse do Estado, enviar imediatamente
amostras e indicações de preços ao conselho de administração do estabelecimento, a fim de êste tomar conhecimento da situação e orientar o seu procedimento.
Art. 2.° A Manutenção Militar teS:nautonomia administrativa e financeira, regendo-se pelas leis, usos e costumes do comércio e da indústria, som prej uízo das suas
funções militares e da sua inteira subordinação ao Ministério da Guerra.
Art. 3.° Incumbe à Manutenção Militar também ;
a) Completar a instrução profissional, sob o ponto de
vista da execução prática dos serviços do estabelecimento,
e ministrar os conhecimentos necessários da indústria alimentar aos oficiais, aspirantes a oficial e praças do serviço de administração militar;

1.· Série
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b) Preparar
a reserva de guerra do serviço de subsistências segundo as indicações do Ministério da Guerra
e dentro da verba para tal consignaua
no Orçamento do
Estado.
Art. 4.° Os fornecimentos
feitos pela Manutenção Militar serão liquidados
a pronto pagamento ou a prazo,
com hipoteca ou aval bancário, quaudo se trate de entidades particulares.
§ único. O conselho de administração
poderá exigir a
qualquer
entidade oficial ou particular
o pagamento antecipado de toda ou parte da importância de fornecimentos a fazer ou trabalhos a. executar.
Art. 5.0 Quando as necessidades
do consumo não estiverem convenientemente
asseguradas,
em quantidade,
qualidade e preço, pela indústria particular, o Ministro da
Agricultura,
com prévio entendimento
com o da Guerra,
'poderá encarregar
a Manutenção Militar de fabricar um
ou mais tipos de pão, que serão vendidos sem prejuízo
para o Estado.
§ único. Para os efeitos dêste artigo
o Ministro da
Agricultura
poderá
autorizar
a Manutenção
Militar a
contratar
com uma ou mais fábricas de moagem ou de
pão o fornecimento
necessário
para completar
a sua
possível insuficiência de laboração.
Art. 6.° A Manutenção Militar poderá bem assim ser
dado o exclusivo do fabrico de farinhas para massas
alimentícias,
ou do fabrico destas em condições análogas às que ficam previstas
no artigo anterior e seu
§ único, em relação às farinhas e pito.
Art, 7.0 No caso de greve geral ou parcial, ou quando
os interêsses nacionais o aconselhem, o Govêrno poderá
importar o trigo ou farinhas necessários para garantir a
alimentação
pública, por intermédio da Manutenção Militar.
Art. 8.° Para execução do determinado nos artigos anteriores à Manutenção Militar competirá a requisição dos
trigos aos produtores
e detentores,
e ainda às fábricas
de moagem, pagando-os pelos preços lpgais, bem como
a requisição
de qualquer fábrica de moagem ou de pão,
com o fim de suprir a deficiência das suas fábricas privativas e ocorrer
às necessidades
de alimentação
pública no caso de greve e tumultos e sempre que o bem
público e os interêsaes nacionais assim o aconselhem.
§ único. Para execução do disposto neste artigo todas as autoridades
e funcionários
públicos silo obriga-
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dos a17prestar o seu auxílio e concurso quando lhes seja
solicitado pela Manutenção Militar e caiba na sua competência ou, atriburção.
Art. 9.0 A Manutenção Militar competirá ainda:
a) A importação de todo o trigo de que carecer para
ocorrer às necessidades da fõrça armada e dos estabelecimentos oficiais, bem como a importação de todo o
trigo e farinha para acudir às necessidades da alimentação pública em casos imprevistos e urgentes e sempre
que haja falta de trigos nacionais aos preços da tabela
oficial;
b) A requisição aos lavradores, directamente, ou por
intermédio das autoridades, nos termos do regulamento
de requisições militares do trigo nacional, quando se verifiquem as círcunetãucias
mencionadas na alínea anterior, recorrendo em primeiro lugar àquele que não tenha
sido manifestado, pagando-o ao prer,:o da tabela oficial.
Art. 10.0 A Manutenção Militar poderá fornecer a crédito às caixas de crédito agrícola mútuo, nas condições
a estabelecer pelo conselho de administração, as requisições de adubos ou de sementes do trigo, milho, fava e
aveia que lhe sejam feitas com a consignação da colheita
e com a garantia da Direcção Geral do Crédito Agrícola, seguindo na sua distribuição as indicações dadas
pela estação de ensaios de sementes.
Art. 11.0 A Manutenção
Militar manterá sempre em
armazém as quantidades do trigo ou farinha precisas
para assegurar em caso de necessidade o abastecimento
em farinhas a qualquer dos primeiros centros de população e consumo do País por um espaço de tempo não inferior a dez dias.
Art. 12.0 Para cumprimento das obrigações que normalmente lhe s110 impostas fica a Manutenção Militar
autorizada a adquirir livremente as quantidades do trigo
exótico que julgue precisas até a totalidade de 24:000
toneladas em cada ano.
§ único. Quando o manifesto do trigo nacional tenha
assegurado a existência dos trigos em quantidade suficiente para o abastecimento do Pais e a Bólsa Agrícola
garanta o seu fornecimento regular pelos preços das tabelas oficiais, a Manutenção Militar só usará da concessão feita neste artigo quando 1)01' determinação expressa
do Ministério da Guerra a importação se torne necessária por circunstâncias ou previsões de ínterêsse militar.
Art. 13.0 O trigo importado nos termos do artigo an-
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terior fica sujeito ao pagamento do imposto a que forem
obrigadas as fábricas de moagem do Pais.
Art. 14.0 Em tempo normal a Manutenção Militar avisará sempre com a devida auteccdência
o Ministérlo
da
Agricultura
das importações
que tenha de efectuar nos
termos do disposto no artigo 12.0
Art. 15.0 A importação
de milho, fava A aveia para
forragens,
em tempo normal, poderá ser feita pela Ma·
nu tenção Militar,
mesmo
se estiver temporariamente
suspensa,
quando as conveniências. do exército assim o
exijam, por virtndo da "Verba que lho ó consignada para
êste efeito no Orçamento G..srnl do Estado, e quando os
preços aos mesmos géneros de produção nacional sejam
superiores
ao valor de análoga mercadoria
estrangeira
dospachada
por consumo, acrescido
êsse valor de 10
por cento.
Art. 16.0 A Manutenção Militar dovorá prestar i o Ministério da Agricultura,
quando a êste se tornem necessários, todos os serviços compatíveis com a. sua organização e fins, sempre que os interêsses do Estado assim
o exij am e de acordo com o Ministério da Guerra.
Art. 17. o As rr lacõos entro o Miuistério da Agricultura e
a Manutenção
Militar serão estabelecidas
segundo a urgência do serviço por intermédio do Gabinete do Ministério da Agricultura
directamente
ou com intervenção
da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra.

II

Organização
Art. 18.0 Para realização das operações mencionadas
no presente rrgulamento
os serviços da filanutenção Militar são distribuídos
pelos seguintes organismos:
1.o Direcção;
2.0 Conselho de admiuistração ;
3. o (Iouselho técnico;
4.0 Serviços industriais:
f). o Serviços comcrcuus ;
6.0 SNviços de contabilidade;
7. o Serviços ~or:lis.
Art. 19." A direcção da. Iunutonção Militar será exercida por um director. nomeado pelo :\!im'ltro da. Guerra,
sob proposta do administrado'
gt'ral do (I .ército, coadiu-
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vado por um sub-director, e tendo por agente auxiliar
directo um capitão ou subalterno adjunto.
Art. 20.° A administração do estabelecimento será
exercida por um conselho de administração composto do
director, como presidente, do sub-director, dos chefes dos
serviços, como vogais, e pelo chefe da secção mercantil,
que servirá de secretário.
Art. 21.° O conselho técnico terá função consultiva,
sendo presidido pelo director e tendo por vcgais o sub-director, chefes dos serviços, engenheiros, médico. veterinário e analista, servindo de secretário o adjunto da
direcção,
Art. 22.0 Os serviços industriais serão subordinados à
acção imediata de um major ou capitão, que terá a designação de chefe dos serviços industriais, sendo divididos em quatro secções:
a) I :"secção, - Moagem, tendo por chefe um capitão
ou tenente;
b) 2.a secção, -Panificação
e fábricas de produtos alimentares, tendo por chefe um capitão ou tenente;
c) 3. secção, - Oficinas auxiliares, tendo por chefe
um capitão ou tenente;
d) 4. a secção, - Serviços eléctricos, motores e geradores, tendo por chefe um engenheiro contratado, espocializado em mecânica e electricidade, de preferência militar de graduação não superior a capitão.
§ 1.0 Um engenheiro auxiliar ou agente técnico de engenharia contratado coadjuvará o chefe desta secção e
o da 3. a, quando necessário. I
§ 2.° O chefe dos serviços industriais poderá, quando
convenha ao serviço, acumular as suas funções com as
de chefe da 1. a secção.
§ 3.° A 4.1.1secção, quando o chefe não seja oficial, dependerá da 3.a secção.
Art. 23.0 Os serviços comerciais serão subordinados à
acção imediata do chefe dos serviços comerciais, major
ou capitão, sendo divididos em cinco secções :
a) 1.a secção, - Mercantil, tendo por chefe um capitão ou tenente;
b) 2. a secção, - Géneros e forragens, tendo por chefe
um capitão ou tenonte;
c) o.a secção, - Expedição, tendo por chefe um subalterno;
•
d) 4.° secção, - Depósitos de trigos e produtos de moagem e depósito de pilo, tendo por chefe um tenente;
0
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e) õ.'" secção, - Depósitos gerais de material, compreendendo os depósitos de taras, óleos, combustíveis e
material de construção, tendo por chefe um subalterno.
§ único. O chefe dos serviços comerciais poderá,
quando convenha ao serviço, acumular as suas funções
com as de chefe da 1. a secção.
Art. 24.0 Os serviços de contabilidade, subordinados
a um chefe, major ou capitão, serão divididos em quatro secções:
a) 1.a secção. - Do movimento geral, tendo por chefe
um guarda-livros, capitão ou ssbalterno, e por adjunto
um subalterno;
b) 2.'" secçl1o.-Processo
e liquidação de todas as
despesas respeitantes a vencimentos de pessoal, tendo
por chefe um subalterno;
c) 3.'" secção.-Tesouraria,
tendo por chefe um capitão e por adjuntos dois subalternos, servindo um de pagador e outro de recebedor;
d) 4.'" secção.-Arquivo,
tendo por chefe um subalterno.
Art. 25.0 Os serviços gerais, subordinados ao respectivo chefe, major ou capitão, compreendem cinco secções:
a) 1.'" secçllo.- Secretaria Geral, tendo por chefe um
capitão;
b) 2.a secção.- Assistência ao pessoal, tendo por
chefe um subalterno;
c) 3.'" secção. -Serviços
sanitários, que compreendem:
a) Os serviços de saúde, sendo tecnicamente dirigidos por um médico contratado, de preferência militar de patente não superior a capitão, estando-lhe
subordinado o pôsto de socorros, enfermaria e gabinete de estomatologia;
b) Os serviços veterinários tecnicamente dirigidos
por nm veterinário contratado, de preferência militar de graduação não superior a capitão.
d) 4.a secçilo.-Obra

de construção e reparação de
todos os edifícios da Manutenção Militar e suas dependências, sob a superintendência técnica de um engenheiro contratado, de preferência oficial de patente não
superior a capitão, especializado em construções (engenharia civil);
e) õ.'" secção. -Laboratório
tecnológico, tendo por
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chefe um farmacêutico químico-analista contratado, de
preferência oficial de patente não superior a capitão.
§ 1.0 O chefe dos serviços gerais poderá, quando convenha ao serviço, acumular as suas funções com as de
chefe da La secção.
§ 2.° Para efeitos de administração as 3.:\ 4.a e 5.3
secções dependem da 1.:l secção.

III
Funcionamento

1.o -

de serviços

Direcção

Art. 26.° O director da Mauutenção Militar é directamente subordinado ao administrador geral do exército,
perante quem 6 responsável pela execução dos serviços
a seu cargo, só recebendo ordens dêste ou do Ministro
da Guerra, por intermédio da 1.a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Art. 27.° Compete especialmente ao director:
1.0 A direcção superior de todos os serviços do estabelecimento, tendo sob o seu comando todo o pessoal
militar que desempenhe o serviço permanente ou eventual na Manutenção Militar;
2.° Cumprir e fazer cumprir os regulamentos e ordens
em vigor;
3. o Propor ao administrador geral do exército a nomeação dos oficiais para o serviço do estabelecimento ou
a sua exoneração;
4.° Aprovar as instruções para execução de todos os
serviços a cargo da Manutenção Militar;
5. ° Transferir de uns para ou tros serviços os oficiais
em serviço na Manutenção
Militar e os chefes das sucursais (j messes;
6.° Inspeccionar ou mandar inspeccionar por outro oficial as sucursais. quando o julgue necessário, e pelo menos uma vez em cada ano;
7. ° Propor 110 Ministério da Guerra tudo o que julgar
conveniente para o aperfeícoamento
dos serviços;
8. o Visar, podendo fazer uso da chancela, todos os documentos de receita e de despesa, depois de aprovados
pelo conselho de admiaistracão :
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9.0 Fazer executar todas as deliberações do conselho
de administração;
10.0 Corresponder- se com o administrador geral do
exército em todos os assuntos que digam respeito ao serviço do estabelecimento;
11.0 Conceder aos oficiais, dentro da sua competência,
as licenças regulamentadas e autorizar o uso das que
lhes forem superiormente concedidas de forma que não
haja prejuízo para o serviço;
12.0 Conceder às praças e pessoal civil em serviço na
Manutenção Militar licenças a benefício de fundos de previdência, quando o solicitem e tenham boas informações
dos chefes respectivos, revertendo a importância proveniente das licenças ao pessoal militar a favor da Caixa
do Soldado e a do pessoal civil a favor da Caixa de Previdência;
.
13.0 Conceder como prémio de assiduidade e zêlo pelo
serviço, sob proposta justificada do respectivo chefe e
informação do sub-director, em cada ano económico, ao
pessoal subalterno, licença até quinze dias com vencimento;
14.0 Assinar os termos de abertura e encerramento
de todos os livros e registos adoptados, podendo usar de
chancela para rubricar as páginas respectivas;
15. o Elaborar anualmente um relatório, referido a 30
de Junho, sôbre a gerência e movimento geral do' estabelecimento, contendo desenvolvidas estatísticas de todos
os serviços e a sua apreciação sob o ponto de vista económico e da instrução do pessoal;
16.0 Admitir o pessoal para os diferentes serviços,
ouvido o conselho de administração, por simples inscrição ou por contrato, recorrendo a êste último processo
somente em casos de absoluta necessidade;
17. o Despedir o pessoal a que se refere o número anterior quando as conveniências do serviço ou da disciplina o exigirem, apenas com as restrições impostas pelos contratos que tiverem sido feitos o pela legislação
em vigor;
18. o Assinar toda a correspondência oficial dirigida
às entidades militares de categoria superior e ainda a
confidencial para serviços estranhos ao estabelecimento.
Art. 28.0 Compete essencialmente ao sub-director:
1.0 Submeter a despacho do director, depois de convenientemente informados, todos os assuntos qU(\ lhe sejam presentes pelos chefes de serviços, apresentando à
sanção do director aqueles que, ou pelas exigências do
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serviço ou por se fundamentarem em orientação já assente e definida, tenha despachado por sua iniciativa;
2.0 Coadjuvar o director em todos os serviços que por
êste regulamento lhe são cometidos;
3. o Assinar a correspondência que não tenha de ser
assinada- pelo director ou pelos chefes dos serviços de
contabilidade e gerais;
4. o Req uisi tal' , mediante iiutorização do director, às
unidades de administração militar o pessoal necessário
para os serviços da Manutenção Militar, suas sucursais
e depósitos;
~
5. o Fiscalizar superiormente todos os serviços do estabelecimento e a execução de todas as disposições e ordens em vigor, tanto pelo que respeita à sede como às
sucursais, inspirando-se sempre na conveniência. de conseguir a maior unidade possível nos serviços;
6. o Vigiar a execução de todos os serviços do estabelecimento, procurando conhecer das qualidades e aptidões do pessoal, a fim de prestar ao director as precisas informações;
7. o Organizar e submeter à apreciação do director o
horário do trabalho;
8.0 Dispensar de comparecer na Manutenção
Militar
algum oficial que não esteja nomeado para serviço e que
solicite osso, concessão por motivos atendíveis e bem assim conceder trocas de serviço de escala;
9. o Prover à substituição do pessoal que por impedi-.
monto temporário não possa desempenhar o serviço que
lhe estiver confiado.
Art. 29.0 Ao oficial adjunto da direcção compete:
1.0 Receber toda a correspondência
do estabelecimento e distribui-la imediatamente, depois de lhe dar
número de ordem e data de recepção, pelos diferentes
arquivos onde deve ser registada, cobrando recibo em
protocolo pela numeração, devendo porém a. correspondência confidencial ser entregue fechada pessoalmente
ao director ou sub-director;
2.0 Coligir todos os elementos do estatística, boletins
de fabrico de existências e de fornecimentos quo pelos
diversos serviços devem ser entregues diàriamente
à
dirocção;
3. o Coligir todos os elementos de trabalho e estudo
que lho sejam indicados pola direc ão ;
4. o Auxiliar a direcção em todos os trabalhos que não
estejam especialmente a cargo dos diferentes serviços-
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Conselho de administração

Art. 30.0 Ao consel bo de administração incumbo:
1.0 Resolver todos os assuntos de administração que
interessem ao estabelecimento e que sejam propostos pela
direcção ou por qualquer dos membros do conselho;
2.0 Resolver todos os assuntos de orientação geral dos
serviços do estabelecimento propostos pela direcção ou
por qualquer dos membros do conselho;
3.° Apreciar periodicamente a marcha geral dos serviços do estabelecimento sob o ponto de vista administrativo;
4.0 Assumir a gerência autónoma dos fundos a seu
cargo;
5.0 Organizar e pôr em execução as tabelas dos vencimentos para o pessoal do estabelecimento;
0.0 Assegurar a cobrança das importâncias dos fornecimentos e vendas feitas a dinheiro pela Manutenção
Militar;
7. o Autorizar o pagamento das quantias em numerário
ou em cheques a efectuar pela tesouraria;
8. o Mandar abonar à comissão de compras as quantias
necessárias para o desempenho do seu serviço;
9. o Efectuar por intermédio da comissão de compras
a aquisição de matérias primas, artigos e género H necessários para as fábricas e obras, serviços ou fornecimentos ti. realizar, nos mercados nacionais até determinada
quantia e fiscalizar essas aquisições;
10.0 Resolver sõbre as compras nos mercados nacionais quando excedam o limite a que se refere o número
anterior e sôbre quaisquer compras no mercado estrangeiro;
11. o Mandar abonar com a devida antecedência as
quantias necessárias ao pessoal que tenha de efectuar
despesas a imediato pagamento e abrir, em caso de necessidade, crédito limitado em estabelecimento bancário
da localidade, quando a sua residência seja fora de Lisboa;
12. o Verificar a legalidade dos documentos de receita e
de despesa que, depois de aprovados, serão aqueles assinados e estes rubricados pelos membros do conselho;
13. o Organizar os cadernos de encargos para as arrematações;
14.0 Fixar os preços por que devem ser fornecidos ou
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vendidos os géneros adquiridos e os produtos'fabricados,
bem como promover
a venda de pão refugado, dos cereais,
artigos ou géneros avariados
e de tudo o mais
que convenha alienar por não ser utilizável no estabelecimento, fixando os respectivos
preços;
a execução das necessárias
obras de
15.0 Autorizar
construção,
reparação
e limpeza nos edifícios da sede,
sucursais e outras dependências
do estabelecimento;
16. o Autorizar
a aquisição,
renovo, substitutção
ou
consêrto dos maquinismos
necessários para o serviço do
estabelecimento
e sucursais;
17. o Mandar abater à carga as máquinas, utensílios e
ferramentas
inúteis para o serviço e as que forem julgadas incapazes ...e não comportem reparação ;
18. o Fornecer ao pessoal militar e civil os artigos de
uniforme
fabril, cuja importância
reaverá por descontos
nas férias ou gratificações;
19. o Verificar o balanço anual de todo o movimento
da Manutenção
Militar e proceder,
quando o julgue necessário e uma vez pelo menos por mês, ao balanço
dos fundos existentes
em cofre e à conferência das cadernetas dos depósitos;
20. o Arbitrar
a quantia máxima que poderá ser conservada em poder da comissão de compras para as despesas correntes;
21. o Fixar anualmente
a verba a despender
com a
aquisição
de livros e outras publicações para a biblioteca e aula;
22.0 Apreciar
11 conta
mensal de receita e desposa e
anualmente
o balanço geral referido a 30 de Junho.
Art. 31.0 Os membros do conselho ele administração
são pecuniária e solidàriamento
responsáveis:
a) Pelas conseqüências
das resoluções
que tomarem
quando sejam contrárias
às leis, aos regulamentos,
disposições ou ordens cm vigor;
b) Pela falta de zêlo no exame e verificação dos documentos;
c) Pela falta de cumprimento
de quaisquer
disposições legais ou regulamentares.
Art. 32.0 O conselho de admiuistração
deve ter um
livro de actas em que serão mencionadas:
1.0 As deliber-ações extraor-dinárius <lo conselho sõbre
assuntos
não previstos ou que provisõriamento
alterem
por motivo de fõrça maior as disposições regulamentares;
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2.° A descrição
das deliberações
em que não tenha
havido conformidade na votação dos membros do conselho.
Art. 33.° Ao conselho de administração
é reconhecida
capacidade
jurídica
para representar
o:flstabelecimento
em juizo e fora dêle ,
3. o

-

Conselho técnico

0

Art. 34. O conselho técnico da Manutenção Militar
terá a seu cargo, ospecialmente:
1.0 Estuda!' os assuntos de carácter técnico, que lhe
forem indicados
pela direcção ou propostos polos membros do conselho, relativos à produção e fabrico, obras,
manufacturas,
maquinismos,
serviços eléctricos, químico,
higiene, tecnologia industrial,
etc.;
2. o Apreciar
periodicamente
a marcha geral dos serviços do estabelecimento,
sob o ponto de vista técnico.
~ único. Os trabalhos efectuados pelo conselho técnico
constarão de actas ou pareceres, que servirão de elementos de informação nas resoluções a tomar pela direcção
do estabelecimento.
:Ítste conselho será dividido nas secções seguintes:
a) Serviços industriais;
b) Serviços comerciais;
c) Higiene;
ã) Tecnologia;
e) Construções
e reparações;
f) Seguro e previdência;
g) Contabilidade;
h) Administração.
Art. 35.0 As secções do conselho técnico reünirão isoladamente ou em conjunto de duas ou mais secções, conforme a natureza dos assuntos a versar, segundo as determinações
da direcção e nas ocasiões que a mesma indicar; sempre porém que se trate de apreciar a marcha.
geral dos serviços do estabelecimento
sob o ponto de
vista técnico reünirá em sessão plena.
Art. 36.0 A constitu'ição de cada uma das secções do
conselho técnico será publicada em instruções especiais.
4.0

-

Deveres

comuns

dos chefes de serviço

Art. 37.0 Aos chefes de serviço em geral compete a
respeito dos serviços a seu cargo:
1.0 Apresentar ao sub-director para despacho ou reso-
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estudados e informados;
•
2. o Verificar e rubricar todos os documentos, mapas
e informações que forem assinados pelos chefes das secções;
3. o Fiscalizar e orientar numa eficiente acção comum
os serviços das secções de harmonia com as ordens da
direcção;
4. o Fiscalizar freqüentemente os registos e mais escritas das secções;
5. o 'I'omar as providências necessárias para o bom desempenho dos serviços, ou solicitar da direcção, quando
êles lhes faltem, os elementos de que necessitem;
6. o Vigiar a execução de todos os serviços que lhes
estão subordinados, procurando conhecer das qualidades
e aptidões do pessoal, a fim de prestar à direcção as
precisas informações;
7.0 Fiscalizar a existência e boa conservação de todo
o material, géneros e mais valores de serviço;
8. o Regular dentro dos seus serviços o tirocínio de
oficiais e aspirantes;
9.° Informar o sub-director sõbro as dispensas de comparecer na. Manutenção Militar que algum oficial ou sargento tenha solicitado por motivos atendívcis ;
10.0 Comunicar ao sub-director as trocas de serviço
de escala que tenha concedido ao pessoal seu subordinado;
11. o Oomunicar ao sub-director os serviços extraordinários que tenha mandado executar na sua ausência
por necessidade urgente de serviço;
12. o Requisitar ao sub-director o pessoal necessário e
propor a sua substiturção (temporáriã
ou definitiva) ou
redução, e distribuir êsse pessoal pelos diferentes serviços;
13. o Oomunicar superiormente qualquer ocorrência
. que demande providências especiais;
14.0 Informar a direcção da forma como decorrem os
serviços a seu cargo, entregando-lbe diàriamente os boletins do fabrico e notas das existências ;
15.0 Transferir provisoriamente, comunicando à direcção, o pessoal civil ou militar para a execução dos
serviços urgon t0S;
16. o Reünir para a assinatura toda a. correspondência
a expedir e apresentá-la ao sub-director;
17. o Fazer executar os fornecimentos rog uisítados ;
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18. o Propor à direcção as recompensas a conceder ài:\
praças e operários civis que pelo seu comportamento,
aptidão e zêlo delas sejam merecedores;
19.0 Propor novas construções ou instalações, a aquisição de novas máquinas e aparelhos e a renovação ou
abate dos existentes;
20.0 Propor à direcção todas as medidas ou alvitres
que julgue convenientes para o aperfeiçoamento dos seus
serviços;
21.0 Requisitar ao conselho de administração os géneros, matérias primas e artigos necessários para os serviços a seu cargo e para a execução dos fornecimentos;
22.0 Receber da tesouraria as importâncias dos vencimentos do pessoal sob as suas ordens, entregando aos
chefes de secção a parte que a cada um corresponde,
para estes procederem à distributcão individual.
Art. 38. Os chefes de serviço são directamente responsáveis para com a direcção e pelas cargas e existências e pelo bom e económico funcionamonto dos serviços
a seu cargo, competindo-lhes ainda, além dos deveres
indicados, todos os que em instruções especiais sejam
determinados pelo director.
Art. 39.0 Os chefes de serviço conservar-se hão no
estahelecimento , normalmente na zona das suas instalações, durante as horas de trabalho fixadas no horário.
0

5. o -

Deveres comuns aos chefes de secção

Art. 40.0 Os chefes de secção são directamente respara com os chefes de serviço pelas cargas o
existências e pelos serviços das suas secções, competindo-lhes em geral:
1.0 Conservar-se no estabelecimento, normalmente na
zona das suas instalações, durante as horas de trabalho
fixadas no horário e sempre que tenham serviços extraordinários a executar;
2. o Dirigir a escrituração de cada uma das fábricas
ou depósitos da sua secção, conservando em dia os respcctivos livros;
3. o Dirigir. tecnicamente e vigiar todos os serviços,
conforme as instruções recebidas dos seus chefes, em
cada uma das fábricas e nos depósitos ou serviços, providenciando em especial no s autido de que os produtos
sejam bem fabricados e ~s fornecimentos sejam feitos
nos dias e às horas determmadas;

• ponsáveis
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4. o Promover a boa conservação dos géneros e artigos
em depósito ou produtos fabricados;
5. o Requisitar o exame dos géneros em depósito que
manifestem tendência a deteriorar-se, a fim de poderem
ser empregados os meios julgados convenientes para se
evitar a avaria;
6. o Requisitar aos depósitos géneros, matérias primas, taras e mais artigos de que carecer para a execução dos serviços que lhes estão cometidos;
7. o Fazer organizar e assinar as fõlhas de vencimentos (I gratificações e as relações de descontos do pessoal civil e militar, separadamente para cada fábrica,
depósito ou oficina, etc., entregando-as ao respectivo
chefe de serviço ;
8.0 Entregar no laboratório, acompanhadas das competentes guias, as amostras dos géneros, àrtigos e matérias primas que se destinem aos depósitos ou fábricas a
seu cargo, bem como dos produtos ali fabricados;
9.° Empregar os meios apropriados para conservar e
beneficiar nas suas secçõesços géneros, artigos e produtos fabricados;
10.0 Dirigir a descarga dos géneros, artigos e matérias primas e a sua arrumação nos depósitos, fábricas
ou oficinas, depois de verificado o seu pêso e qualidade;
11. o Apresentar ao seu chefe de serviço relações do
pessoal preciso para o serviço normal ou extraordinário,
e propor, quando necessária ou conveniente, a sua substituíção ou redução;
12. o Entregar diariamente ao chefe de serviço as estivas das fábricas e as nojas de movimento dos géneros e
artigos em depósito;
13.0 Comunicar ao chefe de serviço qualquer ocorrência extraordinária ou que demande providências especiais;
14.0 Vigiar cuidadosamente a boa conservação de todo
o material, géneros e mais valores a seu cargo, tomando
para isso as medidas necessárias
ou solicitando-as ao
chefe de serviço;
15.0 Propor ao chefe de serviço todas as medidas ou
alvitres que julgue conveuientes para aperfeiçoamento do
serviço da sccção ;
16.0 Prestar ao chefe do serviço todas as informações
sõbre os serviços da sua secção;
17. o Proceder anualmente ao balanço dos géneros e
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artiaoe existentes nos depósitos e fábricas, e oxtraordinàr~mente
s mpro que julgue conveniente
ou 1110 seja
detorminado ;
18.0 Fazer o pagamento das férias e tarefas ao pes-

soal ;

19.0 Na ausência ou impedimento
ocasional dos chefes
do serviço os chefes de secção devem entender-se
directamente com a direcção sóbre os assuntos que entretanto
careçam de decisão superior;
20.0 Quando da direcção recebam
qualquer
ordem
directa, os chefes de secção devem comunicá-la ao respectivo chefe de serviço logo que lhe seja possível.
6. o

_

Serviços

industriais

Art, 41.0 Os serviços industriais compreendem
todas
as fábricas, oficinas auxiliares, máquinas, motores e instalações eléctricas
do estabelecimento,
e ao respectivo
chefe, além do determina<lo no urtigo 37.0, comum a
todos os chefes de serviço, compete em especial:
1. o Proceder, com o auxilio do laboratório e dos respectivos chefes <lo secção:
a) A ensaios tendentes a melhorar o serviço das fábricas e ,dos fornecimentos;
b) A preparação do pessoal operário para a direcção
e execução dos trabalhos
nas oficinas da indústria
alimoutar sob o ponto de vista da organização
scientífica
do trabalho.
2.0 Dirigir o curso teórico-prático
de panificacão
e
moagem criado pelo decreto n." 11:G92, de 25 de Maio
dó 192G, e presidir ao respectivo júri de exames;
3.0 Acompanhar e fazer acompanhar por um dos oficiais ou funcionários
dos Sl'UR serviços as visitas
de
estudo de oficiais o de alunos de escolas.
Art. 42.0 Ao chefe da 3.a secção compete em especial:
Dirigir os serviços das oficinas auxiliares
Hall suas
diferentE's aplicações às oxigôncias
do estabelecimento
sob o ponto de vista de conservação,
reparação,
ampliação e montagem dos maquinismos
necessários
11 laboração das fábricas.
§ único. Instruções especiais devem regular o funcionamento interno das oficinas.
Art. 43.0 Ao chefe da 4.a secção competem especialmente os serviços a seguir indicados,
nos quais sorú
coadjuvado pelo SPlI adjunto c pelo encarregado
da ceu-
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tral, distribuindo, de acôrdo com o chefe dos serviços
industriais, ao adjunto a parte dêssos serviços compatível com a sua especialização, ficando o mesmo adjunto
directa e tecnicamente responsável pela sua oxecução :
1. o Conservar-se no estabelecimento durante o tempo
exigido no seu contrato e sempre que as conveniências
do serviço o exijam on lhe fôr determinado;
2.0 Dirigir tecnicamente sob a sua responsabilidade e
vigiar o funcionamento dos motores e de todas as instalações eléctricas, tendo em vista a sua boa conservação
e o seu melhor rendimento;
3. o Distribuir o pessoal segundo as suas aptidões, instruindo-o sõbre a forma de execução dos serviços ;
4. o Vistoriar as máquinas e os geradores sempre que
o julgue necessário ou lhe seja ordenado;
5. o Vigiar e cuidar da conservação das vias férreas,
canalizações, pontes, linhas e aparelhos eléctricos;
6.0 Requisitar aos depósitos os materiais e outros artigos precisos para o funcionamento das máqninas e da
dependências da sua secção;
7.0 Propor as modificações que julgar necessárias ao
aperfeiçoamento dos serviços no sou conjunto geral e ao
seu bom e económico funcionamento, e informar o chefe
de serviço das anormalidades que encontrar na execução
dos trabalhos fabris que prejudiquem ou tendam a prejudicar os diferentes maquinismos, tanto sob o ponto de
vista da sua duração como no da sua produção oconómica;
8. o Estudar e informar todas as propostas de carácter
técnico que lhe sejam apresentadas pelo chefe dos serviços;
9. o Dirigir as reparações e limpeza dos motores e geradores;
10.0 Dirigir, fiscalizar e acompanhar as reparações das
máquinas ou aparelhos dos seus serviços pelos quais
responsável;
11. o Executar todos os mais serviços e estudos da sua
competência que lhe forem determinados pela direcção
ou pelo chefe dos serviços industriais, na sede ou nas
suas sucursais;
12. o Dirigir a condução dos geradores e motores, foraecendo a energia precisa às diversas instalações, regulando a sua distrlbutção ;
13. o Entregar ao chefe dos serviços industriais semanalmente um boletim do estado das instalações e funé
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cloDllmeuto dos serviços a seu cargo e a cargo do seu
adjunto;
14.0 Prestar ou mandar prestar pelo pessoal seu subordinado (incluindo o seu adjunto) coadjuvação técnica
sem pro que ela lhe fõr solicitada pelos chofes das outras
secções e determinadas pelo chefe dos serviços industriais.
Art. 44.0 O adjunto desta secção e o encarregado da
central deverão COllservar-se no estabelecimento o tempo
que fõr estipulado no seu contrato e sempre que lhe fOr
determinado pela direcção ou polo chefe dos serviços industriais e quando as circunstâncias do serviço assim o
exijam.
Art. 45.0 Os chefes das secções solicitarão, sempre
que se torne necessário, ao chefe dos serviços industriais
coadj uvação técnica do chefe da 4.& secção ou do pessoal seu subordinado.
7. 0_ Serviços comerciais
Art. 46. Ao chefe dos serviços comerciais compete
em especial, além dos deveres comuns dos chefes de
serviço, o seguinte:
1.0 Entregar ao conselho de administração, com a devida antecedência. nota dos géneros, matérias primas e
mais artigos que haja necessidade de adquirir para o
serviço;
2. o Dirigir os serviços de fornecimentos, dando ao
pessoal seu subordinado as necessánas instruções sõbre
a sua execução ;
3.0 Informar a direcção sobre a oportunidade de compras e vendas, e sôbre as alterações no mercado dos
preços correntes fl suas tendências.
Art. 47.0 Aos chefes de secção dos serviços comerciais, e em relação aos seus depósitos, compete em especial:
1.0 Verificar que todos os artigos, ao entrarem nos
depósitos, são dos tipos tI qualidades iguais às amostras,
ou conformes com as fi quisições ;
2.0 Entregar no laboratório, acompanhadas das competentes guias, as amostras dos géneros para rancho e
forragons e das matérias primas que tenham do dar entrada nos depósitos;
3. o Mandar proceder à descarga e arrumação nos depósitos dos géneros, matérias primas e mais artigos
daquiridos;
4.0 Conservar em boru estado e convenientemente ar0
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rumados nos depósitos todos os géneros, matérias primas e mais artigos ali guardados;
5. o Realizar osjfomecimentos dos géneros para rancho
e forragens, bolos alimentares para solípedes, conservas, bolacha, etc., segundo ..as requisições;
6. o Dirigir a entrada e saída dos':géneros e mais artigos dos depósitos, procurando conseguir que todos os
fornecimentos sejam feitos no tempo devido;
7. o Cuidar da conservação dos géneros e artigos existentes nos depósitos a seu cargo, evitando a deterioração ou avaria, ou provendo de remédio quando esta tenha sido inevitável;
8.0 Requisitar o exame e análise dos géneros e artigos
a entrar DOS depósitos e dos que ali existem com tendência a avariar-se.
Art. 48. o Ao chefe da secção mercantil compete:
1.o Organizar os processos de compras e vendas;
2.0 Ter a seu cargo os processos comerciais pendentes e a corrcspondõncia comercial;
3.0 Organizar estatísticas de preços e produção de géneros que interessem às operações do estabolccimonto ;
4. o Manter e desenvolver as relações comerciais com
lavradores e produtores, com firmas reconhecidas do
Pais ou do estrangeiro;
5. o Reünir todos os elementos de informação precisos para orientar o sou cl.efe de serviço sobre a situação dos mercados nacionais e estrangeiros;
6.0 Reünir os elementos precisos dos diferentes serviços, sucursais e depósitos de forma a poder informar
oportuna e convenientemente sõbre as existências e possíveis necessidades de consumo;
7.° Liquidar todas as compras efectuadas quer directamente com os vendedores ou fornecedores quer por
intermédio dos Bancos ou Caixa Geral de Depósitos,
verificando se as facturas apresentadas conferem com as
requisições feitas ou com o que consta dos respectivos
processos de compra e se as quantidades mencionadas
nas facturas correspondem às que entraram nos respectivos depósitos, e se os Pl'('C:0s são os ajustudos ;
8. o Lavrar contratos e as actas do conselho de administração;
9. o Organizar OR projectos dos cadernos do encargos.
Art. 49.0 A o chefe do secção do expedição compote
em especial:
1.0 Efectuar a entrega ou a oxpcdição de todos os gé-
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noros ou produtos, cujas requisições recebe, fazendo a
sua verificação e apresentando ao sou chefe de serviço
os respectivos mapas de fornecimentos, pelos quais são
lançados os débitos no serviço de contabilidade; para
êsto efeito reünirá todas as requisições que lho são enviadas pelo chefe dos serviços comerciais, dopois de autorizadas, requisitando aos depósitos os géneros ou produtos nas quantidades indispensáveis para as satisfazer;
2.° Mandar proceder à embalagem das mercadorias
requisitadas em pequenas quantidades pelas unidades ou
estabelecimentos da província;
3.0 Separar as requisições de géneros ou produtos
destinados às unidades do Govêrno Militar de Lisboa
dos destinados à província, que devem ter nos armazéns
lugar separado, sendo as remessas destinadas à província remetidas ao caminho de ferro acompanhadas da respectiva nota de expedição, depois de devidamente etiquetadas, e aguardando em armazém a sua retirada pelas
unidades requisitantes as que são destinadas ao Govêrno
Militar de Lisboa:
4.° Dirigir e superintender em todos os serviços de
cargas e descargas nas pontes e cais.
Art. 50.0 Como auxiliar dos serviços comerciais e
como delegada do conselho de administração haverá uma
comissão de compras, tendo especialmente a seu cargo:
a) Receber do conselho de administração as ordens
para a aquisição dos artigos, géneros, matérias primas
e materiais necessários e consultar as firmas ou produtores que ofereçam garantia de probidade e idoneidade
para o fornecimento;
b) Organizar para cada um ou para cada grupo de
artigos a adqnirir o respectivo processo de compras, no
qual figurarão as condições de fornecimento dês ses artigos e as propostas das firmas consultadas;
c) Consultar o mercado e bem assim os chefes de serviço do estabelecimento para se orientar nas eompras a
fazer;
d) Efectuar directamente nos mercados nacionais, por
ordem e delegação do conselho de administração as
compras dos artigos indicados pelo mesmo cons~lho
nas melhores condições de preço e qualidade que constarem dos respectivos processos, previamente organizados pelo seu secretário, e dar conhecimento ao mesmo
conselho das compras quC'tiver efectuado e das condições gerais do mercado j
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e) Submeter à apreciação e resolução do conselho de
administração os processos de compras a efectuar nos
mercados nacionais e bem assim os processos de quaisquer compras a efectuar nos mercados estrangeiros;
f) Prestar à direcção do estabelecimento as informações que lhe forem pedidas sobre aquisições realizadas.
§ 1.0 A comissão de compras sorá constituída por três
oficiais indicados pelo conselho de admínistracão e nomeados pelo director.
§ 2.0 As compras a que êste artigo se refere são
aquelas que ficaram indicadas no n." 9.0 do artigo 30.0
8. o -

Serviço de contabilidade

Art. 51.0 O serviço de contabilidade será dividido em
quatro secções, competindo ao chefe em especial:
1. o Organizar os mapas e estatísticas precisas para
informar a direcção sõbre a situação administrativa do
estabelecimento;
2. o Fornecer ao' conselho de administração todos os
elementos para calcular os preços por que devem ser
fornecidos ou vendidos os géneros em depósito e os produtos fabricados;
3.0 Ter sempre completo conhecimento, para informar
a direcção, dos valores em cofre na sede, sucursais
e messes, das Importâncias depositadas nos bancos e na
Caixa Geral de Depósitos e ainda do estado de contas
correntes;
4. o Apresentar ao conselho de administração o estudo
das percentagens a lançar pelas diferentes fábricas e
oficinas sõbre os produtos fabricados para fazer face
às despesas gerais e assegurar o lucro razoávol ;
f). o Informar mensalmente a direcção sobre os lucros
ou prejuízos verificados nas diferentes explorações;
6. o Organizar os títulos a submeter a processo, os
quais devem previamente ser registados num livro do
qual conste a sua importância, mês a que respeitam, natureza. da despesa, data da expedição e da sua recepção
depois de ordenados;
7. o Preparar os elementos para a organização da tabela mensal de acõrdo com o chefe dos servi os comerciais;
8. o Verificar a legalidade dos documentos de receita e
despesa que classificará e rubricará antes de serem presentes ao pagador;
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9.0 Organizar a estatística dos produtos fabricados e
dos géneros adquiridos e das despesas especiais que onerarem cada um, e a parte proporcional das despesas gerais que os devem ter afectado, de modo a poder concluir-se com exactidão o preço por que ficaram ao estabelecimento, tanto na sede como nas sucursais;
10.o .A:ssinar os memorandos pedindo ou devolvendo
documentos periódicos, em nome do conselho de administração, e bem assim a correspondência para particulares;
11.0 Ter à sua guarda o sêlo em branco do conselho
de administração.
Art. 52.0 A 1.a secção - Movimento geral- compete:
1. o A elaboração da escrita geral do estabelecimento
e verificação da contabilidade do livro Caixa, dirigindo a
sua escrituração pela folha da tesouraria e respectivos
documentos. A escrita da Manutenção Militar será organizada pelo sistema digráfico e por forma que possam
facilmente determinar-se entre outros os seguintes elementos de iuformação :
a) Custo de cada produto obtido QU trabalho executado;
b) Proporção entre as despesas gorais de produção e
o preço do custo;
c) Preços dos artigos ou géneros em armazém para
fornecimento.
2.0 A elaboração de todos os recibos quer das quautias a receber da sede, quer das sucursais ;
3.° Promover a liquidação dos saldos acusados pelas
contas correntes assegurando a sua rápida cobrança;
4. o A verificação dos boletins diários e estivas das fá.
bricas;
5.° Organização dos balancetes mensais e do balanço
anual, referido a 30 de Junho, de todo o movimento do
estabelecimento;
6.° A redacção de toda a correspondência que tenha
de ser expedida e que se relacione com os serviços a
cargo da secção;
.
7.° A liquidação de todos os fornecimentos feitos pelo
estabelecimento;
8. o A conferência das demonstrativas das sucursais.
Art. 53.0 A 2.a secção - Processo e liquidação de vencimentos - compete:
1.o O processo e verificação de todos os vencimentos do
]1(1s80111,
contas de rancho, fardamentos, uniforme fabril
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e débitos diversos tanto da sedo como das sucursais
e
messes;
2. o A remessa das guias de transferência
o fôlhas dos
oficiais que saírem do estabelecimento
e sua escrituração, bem como a do livro de sôldo ;
3. c A redacção de toda a corrospondência
que tenha'
de ser expedida e .que, relacionando-se
com o serviço de
contabilidade,
não esteja a cargo de outra secção;
4.° A conferência das contas correntes das sucursais.
§ único. O oficial chefe desta S0CÇÜO coadjuvará, sempre que o chefe do serviço entenda conveniente,
o chefe
da 1. a secção.
'I'esourarin-ccompete:
Art. 54.° A 3.a secção1.0 Receber e pagar as contas e recibos classificados
pelo chefe do serviço de contabilidade,
e conferidos pelo
chefe da La secção, depois de visados pelo sub-director,
ou por dois outros membros do conselho de administração;
2.° Escriturar,
ou fazer escriturar,
sob rosponsabilidade do chefe de secção, a fôlha de sõldo dos oficiais;
3.° Promover a regular documentação
e escrita, em livro auxiliar, das quantias que tenham sido abonadas :\
comissão de compras,
ao dospuchauto
ou a qualquer
agente do conselho
de administração,
por ordem expressa dês te;
4.° Depositar diariamente
até as treze horas na Caixa
Geral de Depósitos as importâncias
recebidas do dia antorior, conservando
apenas em cofre a parte necessária
para as despesas prováveis do dia;
5.° Escriturar
os livros auxiliares
de depósitos
em
moeda portuguesa
ou estrangeira.
§ 1.0 O tesoureiro, o pagador e o recebedor serão OR
claviculários
do cofre, e serão solidàriamente
responsáveis pelos valoros existentes no mesmo.
S 2.° Os subalternos desta secção coadjuvarão, sempre que o chefe do serviço o entenda conveniente,
o
chefe da La secção.
Art. 55.0 Ao encarregado
da 4. a secção - Arquivocompete:
1.° O registo e expedição de toda a correspondência
do estabelecimento,
que não pertença à Secretaria
Geral, fazendo distribuir a recebida pelos diferentes chefes
de serviço a que interesse;
2. o '1'01' à sua guarda o arquivo geral do estabelecimento, dividido e classificado segundo os serv iços fi suas
seccões .
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Serviços

gerais

Art. 5G. ° Ao chefe dos serviços gerais compete em
especial, além das atribuíçõcs comuns aos chefes de serviço, vigiar tudo o que diga respeito
ao tratamento
de
gado, alimentação,
vestuário
e calçado, aquartelamento
e disciplina de todas as praças em serviço no estabelecimento, e a guarda do sêlo pm branco da Secretaria
Geral, competindo lho ainda assinar a corrospoudência
que se refira à comunicação de alterações, excepto a que
tenha de ser dirir-ida ao Ministério <lu G uorrn,
Art, 57.0 ~\ 1.a secção - Secretaria
Geralcompete
em especial escriturar
os registos de matrícula o todos
os quI' se referem a possoal e gado, e ainda:
1.0 Formula! as requisições do pessoal militar necessário ao serviço do f'staholecimento
;
2.° Organizar a" ostatis ticas e llwJ>as qtH' tenham de
ser enviados às estações Sll periores ;
3.° Escalar
serviço geral a cargo do pessoal do estabelecimento ;
4.° Dirigir os serviços do trunsportes
automóveis
e
hipomóveis e o trntamonto do gado j
5. ° Rodigir a ordem diária do serviço e fazê-la publicar depois de assinada pelo director.
Ar1. D8.0 A 2.~ secção -;-Assistêo('ja
ao pessoalcompoto a direcção de todos os serviços respeitantes
à oficina elo sapateiro, balneário, barboarin, aula e biblioteca,
creche, limpeza ~f'ral do estubelecimcnto,
jardins, sorviços telefónicos, fiscalização e serviço de incêndios.
Para instrução do pessoal subalterno haverá um cnrso
de instrução
elementar
e um curso de habili "ação para
primeiro
cabo, que serão regidos pelo chefe desta secção.
A matricula
nesta escola será obrigatória,
salvo as
excepções feitas polo regulamento
geral das escolas para
praças de pré.
Ainda a esta secção pertence a gerência do salão de
instrução e recreio e Caixa do Soldado.
A1't. 59." Ao médico do estabelecimento
compete:
1.0 Fazer parte da junta ele inspecção aos candidatos
à admissão
do quadro do pessoal subalterno
e inspeccionar as praças das tropas de administração
militar
chamadas a prestar serviço no estabolecimonto
;
:3.0 Dar consulta no estabelecimento,
em dias e horas

°
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marcados pelo director, ao pessoal que assim o deseje;
3.0 Tratar nos seus domicilios o pessoal que solicitar
os seus serviços clínicos om comunicação dirigida à Socretaria ;
4.° Executar qualquer outro serviço da sua especialidade, que seja de conveniência para os interêsses gerais
do estabelecimento e lhe tenha sido determinado pela
direcção;
5.° Ter a seu cargo a enfermaria
do estabelecimento.
Ao veterinário compete:
1.o Prestar os necessários socorros aos solípcdes em
serviço na Manutenção Militar, quando dêles care 'um;
2.° Inspeccionar diariamente em dias e horas marcados pelo director o gado em serviço na sede e na RUCU!'sal dos Olivais;
3.° Executar qualquer serviço próprio que seja do
conveniência para o estabelecimento e lhe tenha sido determinado pela direcção;
4. o Ter a sou cargo a oficina siderotécnica e a enfermaria veterinária.
Art. 60.0 Haverá rio estabelecimonto adstrito aos serviços sanitários um gabinete de estomatologia a cargo
dum cirurgião dentista, que exor ..erú as suas funções
sem dispêndio para o estabelecimento, mediante uma
percentagem cobrada sõbre a importância
dos serviços
prestados.
.
Art. 61.0 A 4. a secção - Obra!:l- compete:
1.o Realizar os trabalhos necessários para a conservação dos edifícios;
2. o Executar os projectos do novas construções, reparações ou ampliações dos existentes;
3.o Ter em dia o tombo geral.
Art. 62.0 A 5. a secção-- Laboratório tecnológicocompete:
1.0 Proceder às análises químicas ('I ensaios das amostras de géneros o matérias primas quo entrem em concurso para compra;
2.° Analisar e ensaiar os géneros, inatórias primas (I
materiais fornecidos pelos vondodoros, que lhes serão
entregues pelo chefe de serviço na ocasião da recepção,
confrontando-os com os que serviram de base à compra;
3.0 Executar sobre os produtos fabricados, quo lho
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devem ser enviados pelo chefe de serviço, as análises
necessárias para a apreciação das suas qualidades;
4.° Ter em dia o registo das análises e ensaios, enviando os respectivos boletins ao chefe dos serviços a
que interessem;
5.° Cuidar da conservação e limpeza dos aparelhos e
material existente;
6.° Organizar e vigiar pela. conservação do museu
tecnológico;
7. o Ter a. seu cargo a pequena farmácia do estabelecimento, preparação de leite condensudo e fabrico de pão
de glúten;
8.° Executar quaisquer outros serviços da sua especialidade, utéis ao estabelecimento, que lhe sejam determinados pela direcção;
9. ° Apresentar anualmente, até 30 de Junho, o relatório dos trabalhos efectuados, entre os quais um pelo
menos deve versar matéria de estudo desenvolvido sõbre os produtos e g~neros de fabrico ou fornecimento da
Manutenção Militar ou qu.e interesse à sua Iaborução ;
10.0 Preparar de acOrdo com o cbefe dos serviços industriais, sob o ponto de vista tecnológico da indústria
alimentar e da organização scientífica do trabalho, o
pessoal operário das fábricas e oficinas.
iO.o--Rancho

das praças

Art. 63.0 O rancho das praças será nonnalmeute constituido por três refeições para. as que trabalhem em
cada dia oito horas, sendo às zero horas distribuída uma
ração de café e pão às praças que trabalhem até essa
hora, acrescida duma ração fria ou cozinhada quando fiquem em serviço durante toda a noite.
Art. 64.0 A gerência do rancho será exercida, sem prejuízo do disposto no artigo 56. o, por uma comissão constituída por três oficiais, dois delegados do conselho do
administração e um nomeado pelo director, quo desempenhará as funções de gerente.
Ârt. 65.0 Os serviços de cozinha e refeitório serão desempenhados por operárias, e para a policia da cozinha
e refeitório, como para a fiscalização da preparação das
refeições e do respectivo material, serão nomeados um
sargonto e um cabo, aos quais o oficial gel' nte distributrá os serviços internos que julgar convenientes.
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H.o-- Fardamento das praças
Art. 66.° As praças destinadas ao serviço da Manutenção Militar devem trazer os artigos de uniforme que
aos recrutas s110distribuídos, com excepção do capote e
polainas, recebendo neste estabelecimento, pagos pelos
seus fundos, os restantes artigos de que necessitem para
o desempenho do seu serviço militar.
Ao regressarem às suas unidades as praças levam os
artigos que das mesmas trouxeram para esta Manutenção Militar e aqueles que porventura lho tenham sido distribuídos por efeito de estragos prematuros.
i2.o-Serviço

de escala

Art. 67.° Será nomeado diàriamente por escala, entre
os capitães e subalternos do serviço de administração
militar um oficial de dia.
Art. 68.0 Entro todos os sargentos em serviço no estabelecimento serão nomeados por escala diariamente dois
sargentos de dia, sendo um dêles incumbido especialmente de rondar as proximidades do estabelecimento depois do toque da ordem.
Só serão dispensados dêsto serviço de escala os sargentos que temporàriamento,
pela natureza especial do
seu serviço ou por impossibilidade física, não o possam
desempenhar; esta excepção será publicada em ordem.
Art. 69." O serviço do oficial de dia e do sargento de
dia e de ronda será, além daquele que na parte aplicável
ó determinado pelo regulamento geral do serviço do exército e determinado para as unidades, o que constar das
instruções especiais determinadas pela direcção.
Art. 70.0 Ao director e ub-director, chefes de serviço
e de secção corresponde na parte aplicável o qno pelo
regulamento geral do exército está determinado para o
coronel, tenente-coronel, major e capitães.
Art. 71.0 Aos domingos o dias feriados será nomeado,
por escala entre os amanuonsee (sargentos), um amanuense de dia. o qual Ó insepurável do estabelecimento,
compptindo-lho faz (Ir seguir 3.0 seu destino as requisições
de géneros e do transporte, as senhas de remessa e fazer todo o serviço de expediente que o oficial de dia lhe
ordenar.
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13. o -

Serviços

de incêndios,

N.o

limpeza

ti

099

e fiscalização

Art. 72.0 Haverá também na Manutenção Militar, e subordinado ao chefe dos serviços gerais, um serviço de incêndios, a cargo de três bombeiros municipais (um chefe
e dois adjuntos) que serão instrutores
do pessoal do estabelecimento
a empregar cm caso de sinistro.
Art. 73.° O serviço de limpeza dos edifícios da Manutenção Militar será dirigido por uma praça graduada.
Art. 74.° O serviço de fiscalização é subordinado
ao
chefe dos serviços gerais, quo por õle é responsável,
e
tem por fim evitar roubos, incêndios, actos de indisciplina, e bem assim quaisquer infracções às ordens e instruções emanadas da direcção.
Todo o pessoal dêste serviço será proposto polo chefe
dos serviços gerais e escolhido de preferência
entre as
tropas activas c entre o que melhor garantia
dê do honestidade.

IV
Elementos

de acção

0

Art. 75. Para realizar as operações que lho são consignadas a Manutenção 1Iilitar dispõe dos seguintes elomontos de acção:

1.0_ Capital e fundos especiais
Art. 76.0 O capital da Manutenção
Militar ó constituído por todos os valores quo à data do último balanço
representem
o seu activo líquido e por todas as importâncias o valores recebidos
do Estado ató hoje om seu
poder, devendo anualmente
ser acrescido da parte dos
lucros apurados que não tiver outra aplicação legal.
Art. 77.0 Os valorns 3. mencionar no inventário anual,
relativamente
a máquinas e ferramentas,
móveis o utensílios, gado e material circulante, serão os do inventário
do ano anterior, depois de feita uma reduçuo de 8 por
cento sõbre o seu valor, tendo em atenção as beneficiações especiais que tenha sofrido.
0
Art. 78. A Munutcnção
Militar podo S01' autorizada
pelo Ministro da Guerra a contrai!', com quai quur estabelecimentos financeiros nacionais, a abertura de créditos
caucionados pelos ben imóvôi
e valores quI' possua.
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Art. 79.0 Os lucros líquidos apurados por balanço no
final do ano económico serão distribuídos,
depois de deduzida a percentagem
a que se refere o artigo 80.°, pelas seguintes
contas, segundo percentagens
aprovadas
pelo Ministério da Guerra e propostas pelo conselho de
administração:
a) Conta do capital;
b) Fundo de seguros;
c) Fundo de reserva;
d) Subsidio para aquisição e reparação de material de
mobilização;
,
e) Fundo de propaganda
e representação
do estabelecimento;
f) Amortizações extraordinárias;
g) Fundo de gratificações ao pessoal;
h) Fundo de «casas para operários» ;
i) Fundo de previdência.
Art. 80.0 A Manutenção
Militar
pagará
à comissão encarregada
da administração
do fundo para aquisição do material de mobilização uma percentagem
sõbre os lucros líquidos apurados anualmente por balanço, a qual será considerada
como correspondente
aos
impostos
que a onerariam
se pertencesse
à indústria
particular.
§ único. Essa porcentagem
será determinada
anualmonto pelo Ministro da Guerra, sob proposta do conselho do administração,
Art. 81.0 Quando os lucros não atinjam a importância de [) por cento do capital, o director terá do justificar perante o Ministro da Guerra detalhadamente
as circunstâncias
que tenham dado lugar a tal insucesso o nenhuma percentagem
poderá aplicar-se em gratificações
ao pessoal.
Art. 82.0 O fundo de reserva é destinado a fazer face
a prejuízos
imprevistos,
mas justificados,
apurados Da
liquidação anual de contas.
Art. 83.0 O fundo de seguros é destinado a cobrir as
desposas resultantes
de incêndio ou prejuízo
materiais
conseqüentes
de causas de força maior,
Art. 84.0 O fundo de casas para operários ('1 destinado
à conatrucão de casas de habitação para os operários da
Manutenção
Militar, na sede ou em local próximo, quo
lhes serão distribuídas
segundo instruções
especiais e
nas seguintes condições:
1.o A concessão de habitação ou moradia própria ao
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pessoal civil de ambos os sexos, emquanto pertencer ao
estabelecimento, é feita da seguinte forma:
a) Ao operário que tenha mais de trinta anos de serviço no estabelecimento, comportamento exemplar e boas
informações sõbre o seu zêlo e competência ser-lhe há
concedido o usufruto do uma moradia independente, para
o qual o fundo de casas para operários contriburrá com
uma verba não superior a 10.0008;
b) Ao pessoal com mais de vinte anos de serviço no
estabelecimento, comportamento exemplar e boas informações é garantida habitação gratuita em edifício da Manutenção Militar para êsse fim construída;
c) Ao pessoal com mais de quinze anos de serviço no
estabelecimento ou com mais de dez anos, comportamento exemplar e boas informações é permitido aproveitar-se da moradia em edifício próprio da Manutenção
Militar com o desconto de 3 por cento no seu vencimento
para o primeiro caso e de [) por cento para o segundo
caso, revertendo a importância dêstes descontos para o
fundo de casas para operários.
2.° As concessões a que se refere o n." 1.0 serão feitas à medida que o fundo de casas para operários tenha
as disponibilidados
precisas, sendo única condição de
preferência para beneficiar dessa concessão, além do qne
fica prescrito no n." 1.0, a maior antiguidade no serviço
da "!ranutençitO Militar ;
3.° Por falecimento de qualquer operário, compreendido nas disposiçõea das alíneas a), b) o c) do n." 1.0, a
família que com êle tenha coabitação durante os últimos
vinte e quatro meses poderá continuar a servir-se por
um período máximo de seis meses da habitação que lhe
estava distribuída, ficando dispensada do pagamento de
qualquer encargo;
4.° As reparações e conservação dos prédios distribuídos em conformidade com as alíneas ó) oe) do n, o 3.°
serão feitas por conta do fundo de casas para operários.
Para que o pessoal civil do sexo masculino possa ter
direito às concessões indicadas é condição essencial ter
prestado o concurso gratuito do seu trabalho, fora das
horas de serviço na Mnnutencão Militar, sempre que lhe
seja pedido pelo conselho de administração, para as construções de ·tinadas a todos os operários do estabelecimento.
O pessoal que tenha baixa de .sorviço da Manutenção
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Militar perde a casa que lhe esteja distribuída,
se não
tiver adquirido
já direito ao usufruto, devendo abandoná-la no prazo máximo de trinta dias, contados da data
da baixa de serviço.
Todos 08 direitos e concessões feitas poderão ser rescindidos quando o operário por queixas fundamentadas
da
vizinhança,
por se recusar a continuar trabalhando
nas
construções
para os operários, por mau comportamento
ou por incúria ou desleixo ou acto consciente
deixe de
ter o preciso cuidado com o asseio e boa conservação
da
propriedade
que lhe estiver distr-ibuída.
O operário que queira aos trinta e cinco anos de serviço adquirir o direito à propriedade
de uma das pequenas casas independontes
construídas nos termos do n. o 1. o
deverá continuar os descontos nos~seus vencimentos até
perfazer
a importância
total do custo da propriedade
a
adquirir.
As casas referidas no período anterior serão construídas em terrenos fora da área da Manutenção Militar, mas
não distantes, o adquiridos para êsso fim exclusivo.
6 destinado a socorAr]. 85.0 O fundo de previdência
rer, por iutermódio
da Caixa de Previdência,
regulada
por instruções
especiais,
aprovadas
pelo Ministro da
Guerra, o pessoal da Mau menção Militar, concedendo-lhe pensões vitalícias de aposentação
e invalidez.
Art. 86.0 É obrigatória
a inscrição do pessoal subalterno civil de ambos o(soxos
na Caixa de Previdência,
para a qual descontará
uma percentagem
sôbre os vencimentos.
Aos operários civis,=de ambos os sexos, com idade superior a. quarenta
anos à data da organização
da Caixa
de Previdência,
em 1 de Janeiro de 192G, quando atinjam mais, de trinta anos dr serviço e sessenta de idade,
poderá ser concedida
lima pensão do invalidez, verificada a incapacidade
pela junta a que SIl refere o artigo
11.0 aos estatutos,
pensão que devo ser paga pelas despesa" gerais do ostabelocimen to e não deve exceder as
seguintes importâncias:
Operários
Operários
Operárias

chefes

180zS00 mensais
.
.

1f>OtSOO mensais
120600

mensais

A pousüo podo ser acumulada
com aqll la que porventura tenham direito a receber da Caixa do Previdência os operúrios qll(', não obstante tore ln mais de q uu-
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renta anos na data da sua instituição, descontaram ou
venham a descontar para a referida Caixa.
_
Art. 87.0 A Manutenção Militar cobrnrá anualmente
dos fundos de assistência social administrados pelo Estado uma parte correspondente ao prémio do seguro que,
nos termos da base 21. a da industrialização dos estabelecimentos produtores do Ministério da Ouerra, lhe competir pelos operários inscritos na Caixa de Previdência.
Art. 88.0 As gratificações serão distribuídas anualmente, depois do balanço, pelo pessoal do estabelecimento que pela sua assidutdade, dedicação, zêlo e qualidades de trabalho se tenha distinguido nos serviços.
2. o -

Fábricas e oficinas auxiliares

Art. 89.0 Para realização das operações mencionadas
no presente regulamento os serviços industriais terão
na sede, em Lisboa, as seguintes fábricas e oficinas auxiliares:
1.0 Fábricas de moagem do trigo;
2.0 Fábricas de moagem de milho;
3. o Fábrica de descascar e pulír arroz;
4.0 Fábrica de pão ;
5. o Fábrica de massas alimentares;
6. ° Fábrica de torrefacção e moagem de café;
7.° Fábrica de bolacha;
8.° Fábrica de comprimidos;
9.0 Fábrica de conservas alimentícias;
10.0 Fábrica de bõlo alimentar para solípedos ;
11.° Matadouro e salsicharia com talho o parques de
gado de abate e anexos;
12.0 Refinação de açúcar;
13.0 Central eléctrica (motores e geradores), aparelhos eléctricos e Se1l8anexos;
14.0 Oficina de ferreiro e serralheiro;
15.0 Carpintaria, caixotaria, serração e latoaria16.0 Oficina e reparação de viaturas;
,
17. o Lavandaria o estufa;
18.o Oficina de correoiro;
19.0 Oficinas do costura e reparação de sacos'
20.0 Tipografia.
'
§ único. Além destas fábricas e oficinas o conselho de
administração poderá instalar outras que tenham por fim
alargar ou melhorar a capacidade de produção e de fornecimentos.
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Art. 90.0 O pessoal das fábricas compreende mestres,
contramestres, operários e serventes.
Art. 91.0 Compete ao mestre da respectiva fábrica:
1.0 Conservar-se na fábrica durante as horas de serviço, não se afastando dela sem autorização superior e
sem que seja substituído pelo contramestre;
2.0 Solicitar do chefe de secção o fornecimento de todos os géneros e matérias primas de que carecer para
a execução dos trabalhos que lhe estiverem confiados e
vsrificar no acto da recepção as suas quantidades;
3.0 'I'er a seu cargo as máquinas, ferramentas, utensílios e móveis da fábrica;
4.0 Regular as máquinas e aparelhos de forma a produzir um trabalho perfeito e conforme as indicnções que
directamente lhes forem transmitidas pelo chefe de secção;
5.0 Vigiar o funcionamento das máquinas e aparelhos,
cndindo de pronto a qualquer avaria ou desarranjo;
6. o Executar nos mecanismos as reparações que forem da sua competência, requisitando as precisas matérias primas e as obras qU0 devem ser realizadas nas oficinas;
7. o Distribuir, segundo indicação do chefe de secção,
os operários e serventes pelos diversos serviços, dando-lhes. a conveniente instrução e vigiando-os na execução
dos trabalhos;
8.0 Verificar se os produtos fabricados são do tipo,
qualidade e pêso determinados e se são isentos de defeito de fabricação;
9. o Entregar diariamente os produtos fabricados aos
encarregados dos respectivos depósitos, mediante recibo;
10.0 Tomar o ponto ao pessoal empregado na fábrica,
entregando-o diàríamente ao chefe de .sec\,ão;
11.0 Manter a disciplina na fábrica, tendo especial
cuidado em evitar que ali se fume;
12. o Vigiar pela conservação e limpeza do edifício e
do material da fábrica e pelo asseio do pessoal;
13. Oomunicar ao chefe da secção as faltas cometidas
pelo pessoal;
14.0 Executar quaisquer outros trabalhos da sua profissão que lhe sejam ordenados.
Art. 92.0 Os contramestres têm por dover :
1.o Auxiliar os mestres nos serviços que lhes estão
cometidos e substituí-los nos seus impedimentos ou rendê-los quando o serviço seja contínuo;
0
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2. o Verificar quo os operários e serventes se não distraiam dos serviços que estão desempenhando o os exocutem com presteza e perfeição ;
3.° Não sair das fábricas sem autorização durante as
horas de serviço;
4.° Executar os mais serviços que lhes forem determinados, compatíveis com os seus conhecimentos profissionais.
Art. 93.° Os operários e serventes têm por dever:
1.0 Apresentar-se
aos encarregados dos depósitos ou
mestres das fábricas ou oficinas nos locais e horas que
lhes tiverem sido determinados;
2.° Executar os serviços que lhes forem determinados
pelo mestre ou contramestre da fábrica, não abandonando o trabalho durante as horas regulamentares;
3.° Oomunicar aos seus superiores imediatos qualquer
ocorrência que observem e que possa ser prejudicial ao
estabelecimento.
3. o - Depósitos
Art. 94.0 Os serviços comerciais dispõem dos seguintes armazéns e depósitos:
1.° Depósito de géneros;
2.° Depósito de forragens;
3.° Depósito de trigos;
4. ° Depósito de farinhas;
5. o Depósito de combustível e óleos
lubrificação j
6. ° Depósito de vendas;
7. o Depósito de taras;
8. o Depósito de materiais j
9. o Depósito de vinhos;
10.0 Depósito de pão.
§ único. Além destes depósitos o conselho de administração poderá organizar ontros quando se torne necessário para melhor execução dos serviços do estabelecimento.
Art. 95_0 O pessoal de cada depósito compreende o
encarregado, responsável perante o chefe da seccão pelo
valor dos géneros e artigos à sua guarda e u~ certo
número de fiéis o serventes.
'
Art. 9&.o Compete aos encarregados de depósito:
1.0 Escriturar
os livros de armazém e preencher as
requisições.
recibos ,e guias do fornecimento;
2.° Receber os generos o produtos entrados, verificando o seu pêso, estado o qualidade;
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3. o Fazer acondicionar devidamente os produtos e géneros a fornecer, nos tipos, qualidades e quantidades
correspondentes a cada requisição;
4. o Entregar à secção de expedição volumes couvenientemente fechados e marcados de forma a garantir a
integridade das remessas;
5.0 Prover à boa conservação dos géneros e produtos
fabricados, e dirigir as convenientes lotações;
6. o Tomar ponto ao pessoal em serviço no depósito,
entregando-o diariamente ao chefe de socção ;
7.° Executar todos os mais serviços da sua competência que superiormente lhe forem determinados.
Art. 97. o Os fiéis têm por dever:
1.° Assistir ao abrir e fechar das portas dos depósitos a seu cargo;
2. ° Dirigir o serviço dos serventes, evitando que por
inexperiência se possam molestar;
3.° Responder perante o encarregado pelos géneros e
produtos do depósito, impedindo qualquer saída que não
seja mediante requisição autorizada;
4.° Receber nos depósitos somente os artigos que forem acompanhados das competentes guias;
5. o Verificar amiüdadas vezes o estado de conservação dos géneros e dos produtos, participando ao encarregado qualquer circunstância. anormal que descubra;
6. o Impedir que se fume dentro dos depósitos;
7.° Executar qualquer outro serviço que lhes seja determinado.
4.° - Sucursais e delegações
Art. 98. São consideradas sucursais as instalações
da Manutenção Militar, situadas fora da sua sede, onde
se fabrique pão para as tropas ou onde se realize o fornecimento de géneros para rancho, e de forragens para
os solípedes do exército, As messes e a cantina do pessoal da sede e a exploração agrícola dos Olivais são
também consideradas sucursais da. Manutenção Militar.
Art. 99.0 São serviços das sucursais:
1. o Proceder à descarga e transporte das estações de
caminhos de ferro para os seus depósitos das farinhas,
géneros, matérias primas e mais artigos que lhes forem
enviados' da sede;
2. o Receber nos seus depósitos os géneros e outros artigos entregues pelos fornecedores;
3. o Conservar em bom estado e devidamente arruma6

o
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dos todos os géneros, matérias primas e mais artigos que
estiverem em depósito;
4.° Fabricar e fornecer pão às tropas e estabelecimentos militares dentro da área que lhes tiver sido marcada;
5.° Fornecer nas mesmas condições os géneros que tiverem em depósito;
6.° Todos os serviços que lhes forem determinados
em instruções especiais.
Art. 100~° Compete ao chefe da sucursal:
1.o Requisitar à Manutenção Militar, com a devida antecedência, as farinhas, géneros e mais artigos necessários para a realização dos fornecimentos e as verbas precisas para aquisição de géneros ou artigos na localidade;
2.° Requisitar ao sub-director o pessoal necessário
para desempenhar o Sei viço;
3.0 Verificar a quantidade e qualidade dos géneros e
outros artigos que se destinem à sucursal;
4. o Enviar à sede da Manutenção Militar amostras de
farinhas, géneros ou quaisquer artigos que receba e sõbre cuja qualidade tenha dúvida;
5.o Vigiar pela boa conservação das farinhas e géneros em depósito e do material empregado na fábrica e
nos transportes;
6.0 Vigiar pela conservação e limpeza do edifício ;
7.° Exigir do pessoal o máximo asseio em si e nas
operações do fabrico e acondicionamento de pão e outros géneros;
8.° Superintender no fabrico de produtos, fiscalizando
a sua execução, pela qual é responsável;
9. o Verificar se o fabrico de pão e os fornecimentos
s110feitos a horas determinadas;
10.0 Organizar as fõlhas dos vencimentos e dos descontos do pessoal, requisitando com a devida antecedência as importâncias necessárias para o seu pagamento,
que deverá ser efectuado sob a sua imediata fiscalização;
11.0 Ter escriturado em dia os livros e registos da
sucursal;
12.0 Enviar à sede da Manutenção
Militar todos os
documentos el~bor~dos segundo os modelos adoptados;
13.0 Oomumcar Igualmente qualquer ocorrência que
demande providências especiais.
Art. 101.0 Quando aos interêsses do estabelecimento
~onvenha. o conselho de administração poderá eventnll1
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mente nomear um oficial da Manutenção Militar para,
como seu delegado, representar o estabelecimento nos
principais centros de produção do País onde não existam sucursais.
Art. 102.0 Nas localidades centro de produção agrícola poderá a Manutenção Militar nomear oficiais delegados do conselho de administração, com prévia autorização dos chefes sob cujas ordens servirem, encarrogando-os de efectuarem compras directas aos lavradores por sua ordem, fixando a êsses oficiais uma remuneração proporcional aos serviços prestados.
Art. 103.0 Da mesma forma a Manutenção Militar, de
acôrdo com os respectivos comandantes, poderá nomear
seus delegados os oficiais de administração milítàr em
serviço nas unidades, encarregando-os também da gerência de depósitos de géneros e artigos do seu fornecimento, quando ali possam ser organizados.
Art. 104.0 Os encarregados dos depósitos das sucursais são responsáveis pelo valor dos géneros e artigos
ii. sua guarda O têm os deveres consignados para os encarregados dos depósitos da sede sob a autoridade do
chefe da sucursal.
Art. 105.0 Os deveres dos fiéis, operários e serventes
são os indicados para as fábricas e depósitos da sede.
5.0

-

Messes de guarnição

Art. 106.0 As messes de oficiais organizadas pela Manutenção Militar são destinadas a fornecer alimentação
e alojamento, ou só alimentação, a todos os oficiais e
suas famílias.
Art. 107.0 As mosses serão dirigidas por um oficial
do serviço de administração militar nomeado ou proposto pelo director da Manutenção Militar.
Art. 108.0 As messes de oficiais serão administradas
por um conselho eventual subordinado ao conselho de
administração da Manutenção Militar o constituído pela
forma que êste indicar.
Instruções especiais serão elaboradas pelos gerentes
das messes e seus conselhos eventuais, regulando em
detalhe o seu funcionamento,
deveres e direitos do seu
pessoal, instruções que devem ser submetidas à aprovação da direcção da Manutenção Militar o do seu conselho de adminlstracão.
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6.0 -Pessoal
Art. 109.0 O pessoal da Manutenção Militar formará
dois quadros distintos douominados t superior e subalterno.
Art. 110.0 O quadro do pessoal superior será constituído por oficiais do activo do serviço de administração
militar, sendo o director proposto pelo administrador
geral do exército, e os restantes oficiais nomeados sob
proposta do director do estabelecimento.
Pertencem também ao pessoal superior, mas como
contratados, os engenheiros, médico, veterinário, analista, dentista e outros que venham a ser necessários
para o desempenho de serviços especiais que pela sua
categoria a direcção entenda que não devem ingressar
no pessoal subalterno.
Art. 111.0 O pessoal subalterno compreende pessoal
militar e pessoal ci vil,
§ 1.0 O pessoal militar é constituído por sargentos e
mais praças do quadro activo do serviço de administração militar e por sargentos e mais praças reformadas,
sargentos de reserva ou licenciados do serviço de administração militar ou outras armas ou serviços
§ 2.0 As praças licenciadas a que se refere õste artigo serão requisitadas às respectivas unidades que os
convocarão para serviço, sendo as despesas que ocasíonar a sua convocação pagas pelos fundos do estabelecimento.
§ 3.0 O pessoal civil é constituído por amanuenses ou
dactilógrafas do sexo feminino e por operários e serventes de ambos os sexos.
Art 112.0 A admissão de todo o pessoal subalterno
(com excepção dos contratados, dos serventes e das praças do quadro activo e permanente de administração militar) é feita. mediante concurso de provas especiais a
estabelecer pelo conselho de administração.
Art. 113.0 Os candidatos à admissão de pessoal subalterno serão inspeccionados por uma junta médica constituída no estabelecimento e composta do sub-director,
chefe dos serviços gerais e médico do estabelecimento, a
fim de verificar que não sofrem de doença contagiosa e
têm a aptidão física necessáriu para o mester que 81'1
propõem desempenhar.

I
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Art. 114.0 As praças das tropas de administração militar chamadas ao serviço do estabelecimento poderão,
sub proposta do chefe de serviço, ser submetidas à inspecção a que se refere o artigo antecedente.
Art. 115.0 Os vencimentos do pessoal da Manutenção
Militar serão regulados pelos adoptados nas indústrias
particulares similares.
Art. 116.0 Os vencimentos do pessoal superior não
contratado serão fixados pelo Ministro da Guerra, sob
proposta do conselho de administração.
Art. 117.0 Os vencimentos do pessoal superior contratado serão fixados pelo conselho de administração e devem constar dos seus contratos.
Art. 118.0 O pessoal subalterno será dividido para
efeito de vencimentos em classes e categorias conforme
as aptidões técnicas ou profissionais exigidas, e êsses vencimentos fixados pelo conselho de administração.
§ único. A passagem ae classe do pessoal subalterno
será sempre feita mediante concurso de provas especiais
a estabelecer pelo conselho de administração e só poderá
dar-se quando houver vaga.
Art. 119.0 Os vencimentos do pessoal serão todos pagos pelos fundos do estabelecimento.
§ 1.0 Os oficiais e praças em tirocínio não terão vencimento algum pelos fundos do estabelecimento.
§ 2.0 Os oficiais o praças que, por ordem superior, sejam mandados fazer serviço eventual ou temporàriamente
fora do estabelecimento em serviços estranhos não serão
abonados de qualquer vencimento pela Manutenção Militar.
Art. 120. o Só em casos excepcionais poderá ser admitido pessoal subalterno civil além do que normalmente
preste serviço, o qual será considerado adventício e despedido logo que cessem as circunstâncias que determinaram a sua admissão.
Art. 121.0 Todo o pessoal subalterno será inscrito num
registo de matrícula do modêlo adequado.
Art. 122.0 Quando eventualmente as tropas de administração militar não disponham do número de praças
necessárias para o serviço da Manutenção Militar ou
suas sucursais, serão essas praças requisitadas aos quartéis generais das regiões ou comandos militares em cujas
áreas esteiam situados êsses estabelecimentos, sendo as
mesmas praças mandadas fornecer pelas unidades onde
fl~
haja em número suficiente para êsse fim. o tanto
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quanto possível com as profissões mais adequadas ao
serviço dos mesmos estabelecimentos.
Art. 123.° Quando algum oficial ou praça de pré for
nomeado para fazer parte dos quadros da Manutenção
Militar, deverá a unidade, estabelecimento ou repartição
em que tiver os respectivos assentos de matricula remeter ao director os competentes documentos de transferência dos oficiais e notas de assentos das praças de pré.
Art. 124.° Ao pessoal empregado nos serviços da Manutenção Militar poderão ser concedidos:
1.0 Gratificações extraordinárias;
2.° Louvores.
§ LOAs gratificações serão estipuladas no fim de
cada ano económico pelo conselho de administração.
§ 2.0 Os louvores serão concedidos pelo director do
estabelecimento.
Art. 125.° Será multado qualquer individuo do pessoal subalterno que faltar ao ponto sem licença ou motivo justificado ou que por desleixo prejudique os interêsses do estabelecimento ou no mesmo cometa qualquer
falta.
O valor da multa corresponde ao vencimento total (do
número de dias correspondentes à punição) que o multado auferir no estabelecimento e reverte a favor da
Caixa de Previdência se pertencer ao pessoal civil e da
Caixa do Soldado se fõr militar.
Art. 126.° Todas as faltas do pessoal subalterno o
correspondentes penalidades, e do mesmo modo as licenças e recompeasae que lhe forem dadas, s0r110mencionadas no registo de matricula e terão efeito apenas
dentro do estabelecimento as faltas que não forem compreendidas nas disposições do regulamento de disciplina
militar ou Código de Justiça Militar,
Art. 127.° Os indivíduos do pessoal subalterno civil
que em acto de serviço comprovadamente forem vitimas de desastres que os impossibilite temporàriamente
do trabalho terão direito, emquanto durar o tratamento,
ao abono de três 9ua.rtos do vencimento que percebiam.
Art. 128. o Os indivíduos do pessoal subalterno civil
conservarAo os seus vencimentos quando por motivo de
doença comprova.da pelo médico que desompeuha serviço no estabelecimento faltarem ao serviço até seis dias j
por mais de seis dias ató sessenta, soguidos ou ínterpolados, em cada ano civil vencerão três quartos do mesmo vencimento. cabendo ao conselho de adroinistracão
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fixar em cada caso as concessões que haja a fazer se a
doença se prolongar por mais tempo.
Art. 129.0 Os indivíduos
do pessoal subalterno
que
em serviço contraírem
lesões que os impossibilitem
de
desenvolver
a mesma actividade
no trabalho
poderão
ser empregados
pelo director
em serviços moderados,
conforme as suas aptidões.
Art. 130.0 Os indivíduos do pessoal subalterno
civil,
quando por motivo de serviço tenham de sair da localidade do estabelecimento
em quo sirvam, terão direito ao
abono de uma ajuda de custo de importância
nunca superior ao respectivo vencimento diário, mas que em cada
caso deverá ser fixado pelo conselbo de administração.
Art. 131.0 A aj uda de custo no pessoal civil contratado que por motivo de serviço do estabolecitnento
tiver
de se deslocar
da localidade
da dependência
om que
sirva será a correspondente
ao põsto de capitão e concedida nas mesmas condições.
Art. 132.0 Cada serviço organizará
diariamente
um
mapa do modelo a fixar, em <ltW conste o efectivo o todas as alterações relativas ao pessonl, nas últimas vinte
e quatro horas, bem como as punições o pretensões
que
não devam ser feitas e111documento especial.
j\ ri. 133.° Todos os oficiais da Manutenção
Militar devem ....)1' residência nos edifícios do estabelecimento,
só
podendo residir fora. com autorizaçí o do director.
Art. 134.0 O serviço prestr <lo pelos oficiais o prnc;as
do serviço de administrncão
militar n11 Munutenção • filio
tar dá. direito a todas as van tagons e conCOSROCSfeitas
a oficiais e praças que perteuçaui
aos corpos de tropas,
e é contado, para efeitos do promoção, como prestado
nas mesmas tropas e em todos os eorviços de adurinistração militar.
Art. 135.0 Os oficiais, sargentos
o mais praças em
serviço na Manutenção Militar serão, para todos os efeitos, considerados
supranumorârios
nos ROUS quadros,
Art. 136.0 Quando as necessidades
do serviço o aconselhem, poderão eventualmente
ser coutratndos
oficiais
reformados
ou do quadro de reserva para o descmpeuho
de serviços moderudos,
compatíveis
com a sunuituução,
e para os quais tonhnm particular
competência.
Art. 137.° Ao actual pos soul militar qUI) pelas disposições deste regulamente
tenha do passnr à eatogoria de
contratado
aerü aplicado o dispost o no artigo 117.0, tia
isso convier às partes contratantes.
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Aquisições e fornecimentos
1.0_ Compras e requisições aos fornecedores

Art. 138.° As compras de géneros e matérias primas
para fabrico serão feitas em regra por administração directa, devendo o conselho de administração de preferência efectuá-las directamente aos produtores e, sempre
que convenha, nos mercados de origem.
Art. 139.° As requisições de géneros, matérias primas ou quaisquer artigos para o serviço e fornecimento
da Manutenção Militar serão sempre feitas pelo conselho
de administração.
Art. 140.° Nas localidades onde os fornecimentos tenham de ser feitos directamente pelo adjudicatário às
unidades ou estabelecimentos militares, as requisições
poderão ser assinadas pelos comandantes das unidades,
chefes 011 directores dos estabelecimentos.
2.° - Recepção dos gêneros e de material
Art. 141.° Todas as matérias primas, géneros o materiais serão examinados e submetidos a provas destinadas a verificar se êles se acham nas condicões fixadas
nos cadernos de encargos que regulu.ram os contratos,
ou simplesmente das requisições quundo a compra tiver
sido efectuada directamente.
Art. 142.° As provas a que se refere o artigo precedente serão feitas pelo laboratório químico e tecnológico
sobre amostras, devidamente autenticadas, das diversas
partidas de géneros e matérias primas a entr ar, amostras que deverão ter sido colhidas segundo os preceitos
indicados pelo referido laboratório.
Art. 143.° Declarando o laboratório que O' artigos ou
géneros são inaceitáveis, recusar-se há o chefe da secção
a conferir a correspondente factura, comunicando-o imediatamente ao chefe de serviço, que intimará o fornecedor
a retirá-los e a fazê-los substituir se o laboratório declarar que não são susceptíveis de beneficiação.
§ único. O conselho de administração
Iloded, mandar
receber provisoriamente os artigos ou géneros quando o
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laboratório
declare que podem tornar-se
aceitáveis
depois de beneficiados, ficando à responsabilidade
do fornecedor todas as despesas que houver a fazer com a beneficiação.
3.° __ Transportes
Art. 144.° Nos contratos
para aquisição de géneros,
matérias primas e quaisquer outros artigos especificar-se
há o local onde os mesmos devem ser entregues,
correndo todas as despesas
de transporte
até aí por conta
dos fornecedores.
§ 1.0 Quando os artigos sejam adquiridos por compra
directa, poderá o transporte
realizar-se
por conta do estabelecimento.
§ 2.° Os artigos rejeitados por não satisfazerem
às
condições dos contratos ou por não corresponderem
no
tipo ou qualidade aos que tenham sido requisitados
serão retirados do estabelecimento
por conta do fornecedor.
Art. 145.° O transporte
de pão e massas para rancho
geral e forragens
por conta do Ministério
da Guerra
para as unidades e estabelecimentos
militares será feito
por conta da Manutenção
Militar, e de todos os outros
géneros por conta das unidades e estabelecimentos
que
os requisitarem.
Art. 146.° O transporte
dos fornecimentos
a cargo da
Manutenção
Militar será feito pelo material e pessoal
pertencente
ao estabelecimento
ou por viaturas civis para
êsse fim contratadas
conforme fõr ju gado mais conveniento.
4.° -

Avarias

e quebras

matérias
primas e produtos
Art. 147.0 Os géneros,
fabricados
ou em via de transformação
existentes nos
depósitos ou nas fábricas poderão deminuir
de quantidade ou sofrer avaria por acções naturais,
circunatãn.
cias casuais, incúria ou causas de fôrça maior.
Os responsáveis
pela existência das matérias
primas,
produtos fabricados e ontros valores participarão
ao subdirector, por intermédio
do chefe de serviço. logo que se
verifique a diminutção de quantidade
ou avaria das que
estiverem 11 seu cargo, indicando a causa a que atribuam
o facto e as circunstâncias
que o acompanharam.
Art. 148.° São naturais
as quebras devidas à evano
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ração e à remoção de géneros, às poeiras e outras análogas, quando compreendidas
nos limites que forem fixados para cada caso pelo conselho de administração.
§ único. As matérias primas e géneros encontrados
a
menos por estas causas serão escriturados
sob a designação geral de quebras e abatidos à carga dos depósitos.
Art. 149.0 São circunstâncias
casuais as que não podem razoàvelmente
prever-se, tais como o desarranjo
de
um aparelho,
as influências sobre a marcha do trabalho
e outras análogas.
Art. 150.0 No caso de incúria demonstrada
pela. inobservância dos preceitos do trabalho fabril ou das instruções em vigor, ou por qualquer outra forma, o director
mandará abater as matérias primas, géneros ou artigos
à carga e descontar a importância do prejuízo a quem
lhe tiver dado origem.
§ único. O interessado poderá recorrer dentro do prazo
de oito dias.
Art. 151.0 Reputam-se
casos de fõrça maior:
1.0 O incêndio, ruína dos edifícios, a inundação, o sinistro maritimo ou ferroviário
e outros acontecimentos
análogos;
2.0 Os ataques contra. a propriedade,
que constituírem
os crimes de furto ou roubo, previstos pela legislação
penal.
Art. 152.0 O caso de fõrça maior será sempre verificado por uma comissão de oficiais, nomeada pelo director, a qual formará o competente auto.
§ único. No caso de ter havido os crimes de furto ou
roubo, e em todos os mais em que se revele a existência
de qualquer facto doloso, o director procederá também
nos termos do Código de Justiça Militar.
Art. 15i. o A comissão a que se refere o artigo anterior procederá a um rigoroso inquérito sôbre as circunstâncias que acompanharam
o facto atribuído a causa de
fõrça maior, consignando no auto:
1.0 As quantidades de material ou géneros existentes
no local na data em que se deu a ocorrência
e o seu
valor segundo a escrituração
do estabelecimcnt~·
2.0 As quantidades
e valores das matérias primas e
géneros desaparecidos
ou avariados,
e dos que ficaram
em bom estado;
3. o As causas precisas do facto e as medidas ou precauções previamente
tomadas pelo responsável
para pra-
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sorvar de um sinistro ou subtracção os materiais ou genéros a seu cargo.
§ único. O auto deverá terminar por emitir parecer
claro e docisivo, afirmando que o prejuízo averiguado
deve ou não ser atribuído a causa de fõrça maior.
5. o -

Requisições, execução dos fornecimentos
e liquidação

Art. 154.° Todos OH fornecimentos a cargo da Manutenção Militar o suas sucursais sorâo requisitados a êste
estabelecimento pelas unidades e estabelecimentos militares situados lias localidades que tais sucursais 011 depósitos sejam destinados a fornecer.
Art. 155.0 As requisicões devem ser enviadas pelo correio ou por ordenanças à Manutenção Militar e suas sucursais, e só €1mcasos de reconhecida urgência se devem
fazer requisições telegráficas, que só têm justificação em
casos de alteração de ordem pública o aumentos inesperados de efectivos.
As requisições de géneros devem dar entrada na Ma·
nutenção
Militar até o dia 15 do mês anterior àquele a
cujo consumo >se destinam e as de pão na manhã do dia
anterior àquele em que o mesmo tem de ser entregue (no
caminho de ferro, para ser expedido, o que se destina à
província ou entregue nos domicílios o que é distribuído
em Lisboa), devendo estas requisições indicar sempre o
dia ou dias a q ue o pão se destina, para se poder regular a sua expedição nas estações de caminhos de ferro,
etc.
As req uisições de forragens devem dar entrada na Ma..Dutençi1oMilitar e suas sucursais com a antecedência necossáría para que sejam expedidas a tempo, tendo em
atenção as demoras habituais dos caminhos de ferro, devendo nelas indicar-se sempre o número e espécie de rações e quantidades de cada género o o período a que se
destinam.
A1't. 156.0 As requisições devem abranger as quantidades necesaárins
para o consumo de um ou dois dias
8011(10 pilo, trinta dias pelo que diz respeito a géneros
para rancho e massas alimentares, o de cinco dias a um
mês para forragens.
Art. 157.0 Os cavalo ... dos oficiais não arregimentados
estarão adido!' a algumas das unidades ou estabelecimen-
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tos militares para o efeito de abono de rações ele forragens.
Art. 158.0 As requisições dI' pão, bem como a aquisição de géneros para rancho' destinados ao consumo das
praças, e da forragem para os sollpcdes de fõrças em
trânsito Wr qualquer localidade serão sempre dirigidas
ou efectuadas
por intermédio
dos estabelecimentos
ou
unidades aq uarteladas nessa localidade.
Art. 159.0 Os oficiais, sargentos e equiparados
poderão fornecer-se
de pão, massas alimentares
e géneros
para rancho para consumo próprio e de suas famílias, e
os oficiais que possuírem
cavalos, sua propriedade,
de
forragem para alimentação destes, por intermédio do conselho administrativo
de qualquer unidade ou estabelecimonto militar.
§ único. A Manutenção
Militar procurará
facilitar
quanto possível a distributção dos fornecimentos
aos oficiais .
.Art. 160.° S6 os conselhos administrativos
das unidades e estabelecimentos
militares
ou os conselhos eventuais, ou ainda as entidades que legalmente os substituem
poderão dirigir requisições à Manutenção Militar e suas
dependências,
ficando a cargo dos mesmos o pagamento
dos fornecimentos,
qualquer que seja o destino dêles.
Art. 161.0 As requisições contarão sempre um número
exacto de unidades, que serão o quilograma para os géneros para rancho, litro para os liquidos e a ração para
pão e forragens.
Art. 162.0 Nas localidades
onde a Manutenção Militar
não tiver instalações
próprias
poderão as unidades ou
estabelecimentos
militares adquirir os géneros que lhes
forem indicados
pela Manutenção
Militar e que sejam
necessários para constituir as rações alimentares
dos soIípedes.
As unidades e estabelecimentos
militares que se utilizem da concessão feita neste artigo devem enviar mensalmente à mesma Manutenção um mapa do movimento
dos ditos géneros e rações.
Art. 163.0 A entrega dos fornocimentos
realizar-se há •
nos quartéis das unidades e estabolecimontos
militar s
ou nas dependências
da ~J anutenção Militar, conformo
estiwrem
a cargo daqueles ou desta os respectivos transportes.
§ único. Quando 08 fornocimrntos
tenham de seguir
em caminho de ferro, a "Manutenção Militar entregará. as
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remessas
na estação de partida, fazendo o competente
despacho.
militar noArt. 164.0 Cada unidade e estabelecimento
meará um graduado
para assistir à pesagem ou contagem dos fornecimentos
e efectuar a sua recepção (géneros e forragens),
cessando daí por diante a re ponsabílidade da Manutenção MIlitar.
Art. 165.0 Os encarregados
do receber os fornecimentos transportados
em caminho de ferro (géneros, pão e
forragens)
verificarão
se todos os volumes são destinados à unidade a que pertencem,
se o seu número é o requisitado e se algum se acha deteriorado
ou violado, solicitando em qualquer dos casos ao chefe da estação que
faça na carta de porte 11 respectiva declaração.
Os comandantes
das unidades
a que o fornecimento
era destinado
comunicarão
logo à 'Manutenção
Militar
qualquer destas ocorrências
e as faltas averiguadas.
Art. 166.0 Os condutores de fornecimentos
de pão e os
graduados
encarregados
de os receber farão a SUI1 contagem 011 pesagem conforme o disposto no regnlamento
geral dos sorviccs do exército, na totalidade acusada pelas guias, sendo-lhes
expressamente
proibido cooperar
na sua distribulção às unidades inferiores.
Art. 167.0 As taras pertencentes
à Manutenção Militar não poderão ser empregadas
noutro serviço além do
transporte
dos fornecimentos
a que se destinam, devendo por isso ser imediatamente
despejadas
e entregues aos condutores
dos fornecimentos,
ou devolvidas à
procedência,
se o transporte
se fizer em caminho de
ferro, no dia em que se efectuar a recepção do fornecimento seguinte.
§ único. Serão devolvidas juntas as taras de cada remessa.
Art. 168.° O peso do pão será verificado na Manutenção Militar, antes de ser entregue ao expedidor, por lotes de 5011JÍles, sendo admissível uma tolerância no pêso
não excedente a 3 por cento.
Art. 169.0 Nas forragens expe-lidas pela Manutenção
Militar serão admitidas no acto da recepção as quebras
que naturalmente
são devidas ao transporte,
segundo a
extensão
dos percursos,
as bnldeações
que sofreram e
tipo do veículos que as conduziram,
admitindo- se a tolerância de 2 por cento.
Art. 170.0 Todos os fornecimentos
serão acompanhados de guias de remessa,
cujos talões ficarão na Secção
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de Expedição, as quais deverão ser entregues aos condutores ou devolvidas à sede ou sucursal que tiver feito
o fornecimento, devidamente rubricadas, com as observações que haja a fazer e acompanhadas das cartas de
porte, quando a remessa tenha sido feita em caminho de
ferro.
§ único. Nas guias-horário de marcha apresentadas
pelos condutores serão indicadas pelas unidades ou estabelecimentos as horas de chegada e de partida das viaturas que tiverem transportado os fornecimentos.
Art. 171.0 Todos os fornecimentos realizados pela
Manutenção
Militar, quer directamente, quer por intermédio das suas sucursais e depósitos, serão documentados com as competentes requisições e guias de remessa, que ficarão arquivadas nos depósitos ou dependências que fizeram os fornecimentos até que seja feita a
respectiva liquidação mensal pelas facturas correspondentes.
Art. 172.0 O pagamento das importâncias dos fornecimentos será feito logo após a recepção da comunicação
tio débito, entregando-se as quantias correspondentes na
tesouraria da Manutenção Militar directamente ou por
íutermódio da Agência Militar, quando os aquartelamentos das unidades e o local dos estabelecimentos estejam
afastados da sede da Manutenção Militar.
Art. 173.0 Pelos pagamentos em atraso de mais de
trõs meses serão cobrados juros à taxa do desconto do
Banco de Portugal.
lo... Art. 174.0 Nenhum fornecimento
será efectuado pela
Manutenção Militar e Ruas sucursais senão em presença
das respectivas requisições, devidamente autorizadas.
Art. 175.0 Todas as requisições ou comunicações que
por grande urgência sejam feitas por via telegráfica ou
telefónica serão confirmadas em nota e expedidas com
portes a pagar em grande velocidade.
Art. 176.0 Os graduados encarregados da recepção dos
fornecimentos não deixarão, em caso algum, de rubricar
aR guias que os acompanham,
preenchendo os dizeres
uas mesmas indicados,
Art. 177.0 A Man~t~nção. Militar debitará pelo seu
valor o conselho admlUlstratlVo da unidade ou estabelecimento que não devolva as taras nos periodos marca-

dos.
Art. 178. o Ficam a cargo dos conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos militares as despe-
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sas de armazenagem
das taras quando as senhas das
respectivas
remessas não tenham sido imediatamente
enviadas à Manutenção
Militar e por õsse facto se não
tenham podido levantar das ostuçõos
dentro do p~·iudo
em que a iuesmu armuzeuageru
é gratuita.
Art. 179.0 Continuarão
ti SOl' enviadas
juntamente
com
a escrituração
das respectivaa
estações as s~nhas de todas as remcssna expedidas em grande velocidade.
§ único. Os encurregndos
da recepção destas remessas solicitarão ao chefe da. estação de chegada a entrega
dêstes documentos
com os quais realizarão o despacho,
recebendo nesse acto a respectiva carta de porte.
Art. 180.° Pela Manuten~ão Militar e suas sucursais
serão adoptados três modelos especiais de facturas relativas aos fornecimentos
feitos durante o mês, que enviarão às unidades
e estabelecimentos
militares até o dia
3 do mês seguinte àquele a que disserem respeito, obsorvando-se o seguinte:
'
1.o Aquelas facturas depois de preenchidas pelas unidades nas casas para êsse fim destinadas e de devidamente assinadas
e autenticadas
com o sêlo em branco
devem ser devolvidas à Manutenção Militar ou suas sucursais no prazo de cinco dias, por forma a darem ali
entrada até o dia 8 de cada mês ;
2. o As unidades e estabelecimentos
militares enviarão
directamente
à Manutenção
Militar no dia 1 de cada
mês, impreterivelmente,
os originais
das facturas com
declaração
do recebimçnto das forragens
fornecidas pelos fornecedores
por conta da Manutenção Militar, a fim
do poderem ser incluídas na factura respectiva;
3. o As unidades devem requisitar em cada mês o número exacto de pão o forragens
que necessitem para o
consumo dêsse mês, pedindo telogràficamente ii, Manu
tenção Militar,
suas sucursais
ou fornecedores
no dia
último de cada mõs o número de rações do pão o torragens que precisem para o completo das rações vencidas
nesse mesmo mês.
Estas requisições
devem imediatamente
confirmar-se
por meio de notas;
4.0 As unidades que porventura. em qualquer mês requit'litem rações a mais do que as neccssúrias para o ~(lU
consumo devem considerá-las
como recebidas por conta
do mês seguinte, e como tal escriturá-las
na respectiva
factura na coluna a êsse fim dostiauda ;
5.° Quando eventualmente
as unidad 8 ou estabeleci-
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mentes verifiquem
que o-número
de rações recebidas
não está de harmonia com o que requisitaram
ou com o
que consta das guias de fornecimento,
concluindo-se
por
isso ter havido extravio no trajecto ou engano de contagom, deve êsse facto ser justificado perante a Manntenção Militar ou SUDS sucursais para que se faça a devida indcmuizaenn, se a ela houver direito;
6.0 Consideram-se
para todos os efeitos conferidas,
e
como tal as unidades debitadus
pelo total dos fornecimentos efectuados,
as facturas
que dentro dos prazos
indicados n110 dêem entrada
na Manutenção
Militar e
suas sucursais,
devendo observar-se
o seguinte quanto
à liquidação destas facturas:
a) Os géneros para rancho ou particulares
e as rações de pão alvo são levados a débito das unidades raquisitantes pelas totalidades fornecidas;
b) As rações de pão de municão e forragens consideram-se todas para a conta do Ministério da Guerra, que
pedirá a competente responsabilidade
ao conselho administrativo requisitante.
7. o Os géneros s110 sempre considerados
consumidos
e como tal devem ser pagos pelos preços do mês em
que forem forn. cidos, tendo em atenção que para as unidados de fora de Lisboa são considerados
para o mês
imediato os géneros fornecidos
depois do dia 20 e para
as unidades
de Lisboa e Campo Entrincheirado
os que
forem fornecidos depois do dia 25 de cada mês;
8.0 As unidades deverão considerar
como efectuado o
fornecimento
de géneros logo que tenham recebido as se.
nhas de caminho de ferro e guias de fornecimento
rela.
tivas aos mesmos;
9.° Se por qualquer motivo os géneros de que se trata
não chegarem
ao seu destino ou haja quaisquer faltas
devidamente comprovadas
serão feitas posteriormente
as
devidas rectificações;
0
10. As unidades CJ.uetenham soHpedes, aos quais com
autorizncão superior estejam a ser abonadas r!l.ções de
composição diferrnte daquela quo consta dos regulamentos em vigor, ou qUI) de futuro novas autorizações
lhes
venham a ser concedidas,
devem enviar à Manutenção
Militar cópias das respectivas
autorizaçõ<,s para conhecimento da composioão dossas raçlks, autorizações
que
serão confirmadas pelas repal'ti<:õrs de processo.
Art. 181.0 A liquidação das rações de pão e forragens
fornecidas pela Manutenção Militar, por conta do E~ta.do,
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às unidades
e estabelecimentos
do exército fnr-se há da
forma seguinte:
1.0 Os conselhos administrativos
só poderão abonar
nas relações
de vencimentos
as ruçõos de pilo o forragens vencidas durante o mas, independentemente
das roquisiçõos feitas à Manutencão Militar;
2. o A Manutenção
Militar, depois do encerradas
3.S
contas mensais do fornoclmeuto ·às unidades, orgauizurá
relações
em separado referentes
à 5. a Repartição
da
2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra o suas dolegações, com o número exacto do rações do pão e forragens fornecidas
por conta do Ministério 'da Guerra tL
cada conselho administrativo.
Essas relações devem <lar
entrada
impreterivolmente
nas repartições
do processo
até o dia 20 do mas seguinte àquele a que disserem respeito;
3.° Examinadas as relações de vencimentos e apurado
definitivamente
o número de rações que o conselho administrativo
tinha direito a requisitar,
os oficiais do processo procederão
à seguinte Iiquidação :
a) Se o número de rações de pão vencidas, isto é, as
abonadas na relação do vencimentos,
fõr superior ao número das rações sacadas, isto é, as incluí.las na relacão
da Manutenção
Militar, desprezarão
o excesso quo fica
a favor da Fazenda;
b) Se o J1ÚOlerO das rações de pão vencidas fõr inferior ao número das sacadas debitarão o conselho administrativo,
incluindo na epigrafe
«Pão por compra 011 U
dinheiro»
da conta m/B e na coluna destinada às «Importâncias
requisitadas
neste mês por meio de titulo
m/A» a importância
das rnçõos a mais recebidas, exactamente como se tivesse sido sacado pelo conselho em
título m/A j
c) Se o número de raçõos de forragens vencidas, isto
é, verificadas
na relação de vencimentos dos solípedes,
fõr superior ao número do rações mencionadas na relação da Manutenção
Militar como tendo sido rocohidas
pela unidade passarão títulos a favor da Al!:ôncia ::\lilitar como depositária
da comissão técnica do remonta,
visto que êsse excesso de racõos vencidas representa
sobras a benefício dos fundos de remonta;
d) Se o número do forragens
voncidas for inferior ao
número das rações de forragous
sacadas o indiead. li uu
relação da Manutenção Militar houve evidentemente
um
saque injustificado,
o pelo custo das rações do excesso
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será debitado o conselha administrativo,
devendo o oficial do processo proccdef anàlogamente
ao disposto na
alínea b), incluindo
na epígrafe
«Forragons s da conta
m/B e na coluna destinada à escrituração
das « Importâncias requisitadas
neste mês por meio de título m/AD
a quantia correspondcute
ao custo elas raçõea recebidas
a mais, exactamente como se a importância
tivesse sido
sacada pela unidade em título m/A.
4.° As importâncias
de todas as rações do pão em
género e forragens
de verde ou sêco, compradas
no
mercado, serão sacadas em titulo m/A pelos conselhos
administrativos
e abonadas nas relações de vencimentos
exactamente
como se procedia antes da publicação das
instruções
publicadas
na Ordem do Exército n.? 22, de
1921, devendo abrir-se na recapitulação
da relação de
vencimentos
a casa que para o dito fim era destinada
ao modõlo n. ° 17 da Ordem do Exército n. ° 23, de 1892,
a p. 613.
A compra directa no mercado da ração de pão e forragens só é permitida
quando absolutamente
não seja
possível oh ter o toruecimento
por intermédio da. Manutenção Militar.
Art. 182.° Os tipos de rações a fornecer ao exército
serão fixados mediante proposta do conselho do administração quando não haja determinação
legal ou regulamentar ou ainda. directa do Ministério da Guerra.
A composição da ração normal de forragons será escolhida pelo conselho de administração
segundo as conveniências
do exército e as condições do mercado em
face da tabela de equivalências
nutritivas
a organizar
pela comissão técnica do serviço veterinário,
em analogia com a tabela u. ° 7 do regulamento
de abouos
de 1904.

VI
Estudos

e experiências

fabris

Art. 183.° A Manutenção Militar poderá realizar experiôncias,' ~.stndos e ens ai?s técnicos que por serem da
sua especlULldade lhos SOlam superiormente
ordenados
ou roquisitados
pelos difercntos
scrvlcos do oxórcito o
para. os quais hajam sido postos à sua disposição os fundos necessários.
Art. 184.0 Os estudos, ensaios técnicos e experiM-
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cias que exijam o emprêgo dos mecanismos das fábricas
serão realizados de forma q ue o serviço corrente no estabelecimento
não sofra projuízo.
Art. 185.0 A Manutenção
Militar poderá requisitar
o
concurso de quaisquer
outras entidades oficiais, cuja intervenção na execução de algumas oxporiências o ensaios
se torne ncooasária.
Art. 186.0 Serão registados
no livro de actas do conselho técnico todas as experiências,
observações ou apreciações feitas e cuja conhecimento
possa ser necessário
ulteriormente.

VII
Disposições diversas e transitórias
Art. 187.0 Em tudo o que não fõr revogado pelo presente regulamento
será cumprido
na parte aplicável o
regulamento
geral para o serviço dos corpos.
Art. 188.0 A ordem de serviço da Manutenção
Militar
será distribuída
aos diversos serviços da sede e às sucursais e em geral a todos os chefes que tenham de dar
execução às suas prescrições.
Art. 189.0 Para a execução de todos os serviços a que
se refere êste regulamento
serão publicadas
em ordem
de serviço aprovadas
pelo director instruções especiais,
as quais não poderão contrariar
o que no presente regulamento se acha dispo. to.
Art, 190.0 Serão liquidadas no prazo de seis meses
todas as dívidas à Manutenção Militar.
§ único. As quantias em divida à Manutenção Militar,
que por qualquer circunstância
deixarem de ser liquidadas no prazo fixado, passam a vencer juro igual à taxa
legal do desconto até final Iiquidacão,
Art. 191.0 A Muríutcnção Militar procurará desenvolver entre os oficiais de administração
militar o conhecimento das indústrias
alimentares
que explora, podendo
o director, como complemento
dessa instrução, e proviamento autorizado pelo Ministério da Guerra, nomear em
cada período um ou dois oficiais dos 8011S serviços, a fim
de se habilitarem
em cursos da espocialidude
no estrangeiro.
•
§ único. Todas as despesas resultantes
do dispo to
neste artigo serão custeadas
pelas receitas próprias do
estabelecimento.
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Art. 192.0 O presente regulamento considera-se em
vigor Da parte aplicável desde o início do actual ano
económico.
Paços do Governo da República, 9 de Abril de 1929.O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morois Sarmento.
Júlio Ernesto de Mm' ais Sarmento.
Está conforme.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

27 DE MAIO DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(La Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1.° -

Decretos

MinislérIo das Finanças - Direcção Geral das Conlrj~ulções e Impostos
Decreto n.· 16:731

VII
Taxa militar
a) Obrigação do pagamento da taxa militar

Art. 116.° Todo O cidadão português que, por qualquer motivo, deixar de satisfazer a prestação possoal do
serviço militar é obrigado a contribuir Pl'cuniàriamente
com uma cota anual de 30iS ou 50:$, designada «Taxa
militar».
,
§ 1.0 São obrigados ao pagamento da taxa militar:
1.0 Os mancebos isentos definitivamente de todo o serviço militar pelas juntas de inspecção;
2.° Os adiados de encorporuçno, durante os períodos
do adiamento;
3.° Os refractários e compolidos, emquanto não se encorporarem;
4. ° As praças que tiverem baixa por incapacidade
fisica;
5.° As praças quo cometerem o crimo de deserção,
pelo tempo que ela durar, caso o auto de corpo de delito
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seja arquivado
ou os acusados
venham a ser absolvidos;
6.° Os dispensados
do serviço nas tropas do exército
activo durante o tempo que nelas deviam permanecer;
7.° As praças dispensadas
de uma época de manobras, no ano em que forem dispensadas;
8.° As pra<:as quo, tendo fa tudo a uma época de manobras,
justifiquem
a sua falta, em relação ao uno em
que faltaram;
9.° Os que, por qualquer motivo, deixem de prestar
serviço militar qne lhos pertença nos termos da lei.
§ 2.° A taxa militar é devida durante todo o tempo
que os roconsoados
deixom do prestar serviço nas tropas do exército activo e da res rva activa, cessando porém o seu pagamento no ano seguinte àquele em que os
contribuintes
completarem quarenta
e cinco aDOS de
idade.
b) Isenções

Art,

0

117.

Silo isentos

do pagamento
da taxa militar:
para o trabalho e para angariar meios de subsistência,
n110 paguem qualquer contributção ao Estado;
•
2.° Os isentos tcmporàriamente
emquanto permanecerem nessa situação ;
3.° Os indivíduos que, no País ou no estrangeiro,
hajam sido condenados
a pena maior;
4. o Os indivíduos
quo tenham perdido os dir itos de
cidadão português nos termos da legislação vigente j
Õ. o Os q ue façam parte das eorporações
de formação
misslenãri«,
incluindo
os auxiliares,
emquanto forem
adiados de encorporação ;
6.° Os recrutas licenciados emquanto não forem dados
prontos na iustrução ;
7. o Os encorporudos
ná arrúada,
exército
colonial,
guarda
nacional
republicana,
guarda
fiscal e policia
cívica e os alistados no serviço efectivo da corporação
da Cruz Vermelha,
durante o tempo que ali servirem;
8.° As praças julgadas incapnzes do serviço militar,
por doença adquirida em campanha, embora não tenham
sido reformadas;
.
9. o As praça.s q at', tendo sido j ulgadas ineupazos do
serviço militar,
sejam chamadas por imposição do serviço ao desempenho
de qualquer
miasão no e. ército,
embora moderada;

1.° Os que, sendo inaptos
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10.0 As praças que, tendo servido no pessoal permanente, forem dispensadas,
por êsto facto o pelo sou bom
comportamento,
de qualquer época de manobras;
11.° As praças com baixa por incapacidade física, que
tenham estado durante,
pelo menos,
quatro anos na
efectividáde do exército activo;
12.0 Os reformados
por ferimentos
ou enfermidades
éontraldas em campanha ou em serviço público.
§ único. As isenções consignadas nos números dêste
artigo constarão
do documento
fornecido
ao mancebo
quando ele der qualquer dos casos ali previstos.
c) Taxa.s
Art. 118. Estão sujeitos ao pagamento da taxa militar
de 306':
a) Os operários agrícolas
ou industriais;
b) Os empregados
do Estado, dos corpos ou corporações administrativas,
do comércio, da indústria e da agricultura ou de qualquer profissão, arte ou ofício, quando
os respectivos vencimentos
ou salários sejam inferiores
a 8006 mensais e que não tenham outros rendimentos
que elevem os seus proventos
totais acima daquele limito;
c) Os comerciantes
e industriais cujo lucro líquido verificado ou presumível não exceda 800~ mensais, o também não tenham outros rendimentos
nos termos da alinea anterior.
Art. 110.0 Ficam obrigados no pagamento da taxa militar do f)O$ todos os outros indivíduos não comproondl.
dos nas alíneas do artigo anterior.
Art. 120.0 A taxa militar ó elevada ao dõbro para 08
roauc0bo:i compelidos
o considerados
refractários,
e a
obrigac:1\o do seu pagamento começa no ano em qno devinm SOl' oncorporados
nas tropas do exército activo ou
de rosorva activa, e ainda para aqueles que faltarem à.
junta do recrutamento,
quando não tenham justificado
a falta.
0

d) Forma e época de pagamento

Art. 121.0 O pagamento
da taxa militar será feito por
estampilha fiscal, colada e inutilizada no titulo de isenção,
de baixa de serviço, de adiamt'nto do oucorporaçt o e de
dispensa de serviço, pelas entidades e pela formaindicadas no regulamento
dõsto decreto.

I
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§ único. A inutílização da estampilha pode ser feita
por meio de carimbo com os dizeres «Taxa militar».
Art. 122.° O pagamento voluntário da. taxa militar etectua-se nos meses do Janeiro e Fevereiro
do cada ano.
Art. 123.° No registo dos mancebos sujeitos à taxa militar anotnr-se hão os pagamentos
à medida que forem
sondo efectuados.
Findo o prazo da cobrança voluntária,
proceder se há à extracção de cortidõos relativas aos devedores, q ue serão enviadas ao juízo fiscal da residência
do contribuinte,
até o fim do Março, para a dívida ser
cobrada coercivamonto
pela forma prescrita no Código
das Execuções Fiscais.
§ único. Sempre que os contribuintes
sejam executados para. o pagamento da taxa militar, serü esta elevada
.ao dobro, não se liquidando juros do mora.
Art. 124.° As certidões a que se refere o artigo anterior têm fõrça executória
nos termos e para os efeitos
do Código das Execuções Fiscais.
e) Responsabilidade pela taxa
Art. 125.° São solidàriamonta
roaponsáveis pelo pagamento da taxa militar os ascendontoe :
a) Quando os contribuintes
viverem com õles, desempenhando funções ou serviços que, embora não remunerados, correspondam
aos prestados
por pessoal assalariado ou contratado;
b) Quando os contrihuintcs
vivam dos rendimentos
dõssos mesmos ascendentes,
embora lhes não prestem
serviços ou não vivam com eles em comum.
f) Remissão da taxa militar

Art. 126.° É permitido
a todo o indivíduo sujeito ao
paaamouto
da taxa militar liquidar todas as anuidades
vencidas e a vencer, sem prejuízo do processo que corra
sens termos nos juízos do execução fiscal, desde que
assim o roqueira ao cheio do distrito de recrutamento
e
reserva, com o desconto seguinte:
Por
Por
Por
Por
Por
Por

20 anutdades
.o
19
18
II
II
17
16
»
15
II

pagará.
II
1)

II
li

»

16
15
14

13
13
12
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Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

14
13
12
11
10
9
8

7
6
5

»

»
])
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11
10
9
9
8
7

])

,
,

D

»

»
»
D

»
»
»

D

1)

6

»

»

[)

D

D

4

6

Para menos de 5 anutdades não há desconto.
9) Fisoalização

e disposições

gerais

Art. 127.0 Os serviços da taxa militar serão fiscalizados nos termos indicados no regulamento dêste decreto.
Art. 128.0 Nilo será concedido passaporte para saírem
do continente da República ou das ilhas adjucentes aos
indivíduos sujeitos a tuxa militar sem que estes mostrem
ter pago as auutdades que faltarem.
Art. 129.0 Quando O contribuinte da taxa militar tiver
de provar que satisfez aos preceitos de recrutamento,
não poderá ser passada a certidão ou documento comprovati \'0 sem que o interessado prove que satisfez as
anuidades vencidas da taxa militar a que estava sujeito.
Art. 130.° Os chefes dos distritos de recrutamento e
reserva poderão requisitar das autoridades, repartições
e funcionários públicos todos os documentos e informações que precisem para efeitos da taxa militar.
Art. 131.0 A falta das declarações exigidas e a inexactidão das prestadas pelos indivíduos sujeitos ao pagamento da
taxa militar e em virtude das quais aquela não seja paga
ou seja cobrada importância inferior à devida serão
punidas com a multa de 200~, ficando em qualquer caso
os responsáveis obrigados a pagar as importâncias que
o não houverem sido.
Art. lR2. o As reclamações e recursos sõbro o quantitativo da. taxa militar. e fixação do rendimento para
a sua aplicação serão mterpostos para os tribuuais do
contencioso das coutributçõos e impostos.
Art. 133.0 O título a que se refere o artizo 121.0 poderá ser substituído no caso de extravio ou inutilizaçi!o,
devendo para êsse efeito Ser requerido 'ao distrito de recrutamento e reserva.
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No novo título indicar-se hão as anuidades que tiverem
sido pagas.
Art. 134.° Por conta da receita da taxa militar, integralmente arrecadada pelo Estado, nos termos dos artigos anteriores, será feita II. compra, fabrico e reparação
do material de mobilização.

lioislério

da Goerra - 3. a DirPttão Geral- Estado Millor Alo Ex.éreito
1.a Reparlição-2.'
Deoreto

Se'tão

tI.- 16:750

Não tendo sido ainda regulamentado o decreto-lei
n, ° 12:704, rectificado pelo decreto-lei n. ° 13:657, de 25
de Outubro de 1926, que reorganizou a Escola. Militar,
e considerando qUB para o regular funcionamento dosta
Escola se torna urgente a publicação de um diploma que
esclareça as normas a. seguir Da aplicação das leis acima
referidas;
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
19.:26, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 do Abril do 1928, sob proposta dos Ministros do todas as Reparticões :
Iloi por bem decretar, para valer como lei, o BOguinte:

_

.Artigo 1.0 A organização dos cursos professados
Escola Militar é a seguinte:

na

Curso de Infantaria
1.° .ino

Ensino teórico:
1. a Cadeira - Geometria aplicada. Desenho militar.
Fotografia.
3.a Cadeira - Princípios gerais de organização
dos
exércitos. Legislação militar portuguesa. Noçõos de direito iuteruacional. Educação militar.
7. a Cadeira - N OçÕ(lS de material do artilharia.
S,a Cadeira (1.:1 parte) - Armas portáteis, metralhadoras e engenhos de acompanhamento.
1:3.a Çadcira (La parte) - Princípios fundamentais de
tática. Tá.tica elementar.
19. a Cadeira - Topografia.

1.- Série
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Ensino prático:
Trabalhos
Trabalhos
deira).
Instrução
Visitas e

de aplicação nas salas de estudo.
no campo e nos gabinetes (1.&,8.&e 19.&catática de infa?taria,

artilharíp.

Q

cevalarie,

missOes.

Exercícios foicos:
Gimnástica.
Equitaçílo.
ElIgrima.
Prática de tiro.
2.°

ADO

Ensino teórico:
4.& Cadeira-História

l'

geografia militar. Princípios.

de estratôgia.

8.3 Cadeira (2.& parte)-Tiro.
9. a Cadeira - Eseriturucão militar.
10.a CadeiraNoções de administração do exército.
12." Cadeira (2 ....parte) - 'I'átiea geral. Idea gerai do
funcionamento dos diversos serviços em campanha.
16,3 Cadeira (La parto)-Tátiea
de infantaria.
21. ti Cadeira- Noções de explosivos e gase de guerra.
Ensino prático:
Trabalhos do aplicação nas salas de estudo.
Instru<:ão prática de fotografia (La cadeira).
Trabalhos no campo, nos gabinetes e laJ:)Oratório (16.&
e 21. a cadeiras).
Execução do tiro com metralhadoras pesadas (8.' cadeira).
Instrução tática 'de infantaria.
Reconhecimentos militares (12.11 o :t6.' eadeiras).
Visitas e missões.
Eoiereicios [ieico«:
Gimnástica.
Esgrima.
Eq uitação ,
Prática do tiro.
Velocipedia.
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3.° ADo

Ensino teórico:
2. a Cadeira - Administração colonial. Idea geral da
colonização portuguesa.
14.:1 Cadeira - Noções sôbre a execução do tiro e tá.
tíca de artilharia.
16.a Oadeira (2.& parte)-Tática
de infantaria.
17. a Cadeira - Comunicações militares. Trabalhos de
estacionamento.
18. a Cadeira - Fortificação.
30. Cadeira - Higiene militar e colonial. Assistência
a feridos.
&

Ensino prático:
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Instrução sõbre comunicações no gabinete e no campo
(17. a cadeira).
Trabalhos no campo (16.&, 17.& e 18.& cadeiras).
Instrução tátíca de infantaria.
Reconhecimentos militares (12.&, 14.:1 e 16.& cadeiras).
Visitas e missões.
Eeercicioe fieicos :
Gimnástica.
Esgrima.
Prática de tiro.

Curso de artilharia
1.° ADO

Ensino teórico:

,

1.& Cadeira - Desenho militar.
3. & Cadeira - Princípios gerais de organização dos
exércitos. Legislação militar portuguesa. Noções de di.
reito internacional. Educação militar.
5.& Cadeira (La parte)-Matemáticas
aplicadas.
8.& Oadeira - Armas portáteis, metralhadoras e engenhos de acompanhamento.
19. & Cadeira (1. a parte) -- Topografia.
21.a Oadeira (1.11 parte) -Complementos
de química.
Análise química.

V Série
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Ensino prático:
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Instrução prática de fotografia (1." cadeira).
Trabalhos no campo e nos gabinetes (1.", 8.& e 19.&
cadeiras ).
Trabalhos no laboratório (21." cadeira).
Hipologia.
Instrução tática de artilharia, de infantaria e cavalaria.
Visitas e missões.
Exercícios -fisicos :
Gimnástica.
Equitação.
Esgrima.
2.· Ano

Ensino teórico:
4." CadPira.-História
e geografia militar. Princípios
de estratégia.
5." Cadeira (2." parte) - Balística.
7. a Cadeira - Material de artilharia.
12.:1.Cadeira (La parte) - Princípios fundamentais de
tática. Tática elementar.
19. a Cadeira (2. a parte) - Astronomia. Geodesia.
21.:' Cad0ira (2." parte)-Explosivos
e gases de guerra.
30. Ca Ieira -Higiene
militar e colonial. Assistência
a feridos. Higiene urbana e industrial.
II

Ensino prático:
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Demonstrações de material de artilharia (7.:1. cadeira).
Trabalhos no campo, nos gabinetes e observatório
(19. cadeira).
Trabalhos na estação cronográfica e carreira de tiro
(5.& cadeira).
Trabalhos no laboratório (21.:1. cadeira).
Instrução tática de artilharia.
Visitas e missões.
&

Exercícios fisicos:
Gimnástica.
Equitação.
Esgrima.
Prática de tiro com armamento portátil.
Velocipedia.
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3.· Âno

Enllino teôrico

t

2.11 Cadeira - Administração colonial. Idoa geral da
colonização portuguesa.
6.11 Cadciru>- Aplicações da balística ao tiro. Moteorología. Acústica.
12.a Cadeira (2.a part€')-Tática
geral. Idea geral
do funcionamento dos diversos serviços em campanha.
24.3 Cadeirn->- Generalidades sobro máquinas alternativas. Motores de explosão. Automóveis e tractores.
25.3 Cadeira (1.3 parte)-Electrotocnia
geral. Máquinas eléctricas.
29.a Oadoira-Matorial
o operações navais.
Ensino prático:
Trabalhos do aplicação nas salas de estudo.
Trabalhos no ga bineto (6. a O 25. a cadeiras).
Instrução tática de artilharia.
Roconhocimontos militares (12. a cadeira).
Visitas O missões.
Exerctcios fisicos:
Gimnãstica,
Equitação.
Esgrima.
Prática de tiro com armamento portátil.
4:.0 Ano

Ensino teôrieo :
9.:1 Cadeira - Escrituração militar. Contahilidsde aplibda.
10. a Cadeira - Noções de finanças o administração do
exército.
14.a Cadeira-c-Exccucão
do tiro. 'I'àticn O serviço do
artilharia.
,
17. a Cadeira-c- Comunicações militares. Trabalhos de
estacionamento.
.
18.11 Oadeira- Fortificação.
20.a Cadeira-c-Noções sobre o fabrico de material de
guorra.
25.3 Cadeira (2. a parte) - Centrais eléctricas. Transporte o diatribuição de energia eléctrica.
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Ensino práiicç :
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Execução de tiro de artilharia (14. a cadeiras).
Instrução sôbre comunicações no gabinete e no campo
(17.& cadeira).
Trabalhos no campo (12.3, 14.a, 17.3 e 18.a cadeiras).
Trabalhos no gabinete (25.3 cadeira).
Prática de sondagens aerológieas (6. a cadeira).
Trabalhos nas oficinas (20. a cadeira).
Instrução tática de artilharia.
Reconhecimentos militares (12.n o 14.a cadeiras).
Visitas e missões.
Exercieio« fisicos:

Gímnâstíca.
Esgrima.
Equitação.

Curso de cavalaria
1.° .Ano
(Comum com a infantaria,

já descrito)

2.° Ano

Ensino teórico:
4.a Cadeira- História e geografia militar. Princípios
de estratégia.
a- Cadf'ira (2.a parte)-Tiro.
9." Cadeira-Escrituração
militar.
10.' Cadeira-Noções
de administração do exército.
12.:1 Cadeira (2.3 parte)--Tática
geral. Idea geral do
funcionamonto dos diversos serviços em campanha.
15." Cadeira (1. parte) - Tática de cavalaria.
16. a Cadeira - Noções de tática de infantaria.
21. a Cadeira - Noções de explosivos e gases de guerra.
li

Ensino prático:
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Instrução prática de fotografia (La cadeira).
Trabaihos no campo, nos gabinetes e laboratórios (15. a
e 2V cadeiras).
Bipologia.
Instrução tática de cavalaria.
Execução do tiro com metralhadoras pesadas.
Reconhecimentos militares (12. a, e 15. :I cadeiras).
Visitas e missões.
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Eeercicios físicos:
Gimnástica.
Equitação.
Esgrima.
Prática do tiro.
Velocípedia.
8.· A.no

Ensino teôrico:
2. a Cadeira - Administração colonial. Idea geral da
colonização portuguesa.
14.1L Oadeira-Noções
sôbre a execução do tiro e
tática de artilharia.
15. Cadeira (2.1L parte) -Tática
de cavalaria.
17.· Oadeira - Comunicações militares. Trabalhos de
estacionamento.
18.a Cadeira-c- Fortificação.
30." Oadeira-Higiene
militar e colonial. Assistência
a feridos.
4

Ensino prático:
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Instrução sobre comunicações no gabinete e DO campo
(17.& cadoira),
Trabalhos no campo (15.a, 17.a e 18.& cadeiras).
Hipologia.
Instrução tática de cavalaria.
Reconhecimentos militares (12.\ 14.4 e 15.a cadeiras).
Visitas e missões.
Exercícios físicos:
Gimnástica.
Equitação.
Esgrima.
Prática de tiro.
Curso de engenharia militar
1.· A.no

Ensino teórico:
3.a Cadeira - Princípios gerais da organização dos
exércitos. Legislação militar portuguesa. Noções de direito internacional. Educação militar.

1." Série
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5.a Cadeira- Noções da teoria dos explosivos e de
balística. Efeitos dos projécteis.
12. a Cadeira (1. " parte) - Princípios fundamentais de
tática. 'I'ática elementar.
19.a Cadeira (La parte)-Topografia.
22. a Cadeira (La parte) - Resistência de materiais.
23. a Cadeira (La parte) -- Materiais e processos gerais de construção.
24.a Cadeira (La parte) - Generalidades sobre máquinas alternativas. Motores de explosão. Automóveis e
tractores.
25. Cadeira (1. parte) - Electrotecnia geral. Máquinas eléctricas.
&

&

Ensino prático:
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Trabalhos no campo e no gabinete (19.& cadeira).
Trabalhos nos gabinetes e laboratórios (22.a, 23.",24.'
e 25.a cadeiras).
Instrução tática de infantaria, artilharia e cavalaria.
Visitas e missões.
Exerdeioe físicos:
Gimnástica.
Equitação.
Esgrima.
.
Prática de tiro.

2.° Âno

Ensino teórico:
8. a Cadeira - Armas portáteis, metralhadoras e engenhos de acompanhamento.
12. a Cadeira (2. " parte) - 'I'ática geral. Idea geral
do funcionamento dos diversos serviços em campanha.
19." Cadeira (2." parte) - Astronomia. Geodesia.
21." Cadeira-Noções
de explosivos e indústrias químicas.
22.a Cadeira (2.a parte)-Estabilidade
de construções.
Betom armado.
23.· Cadeira (2.& parte)- Arquitectura. Construções
civis e industriais.
,
24." Cadeira (2. a parte) - Máquinas o turbinas a vapor. Aparelhos aeronáuticos.
25. a Cadeira (2." parte) - Centrais eléctricas. Tra1isporto e distributção da energia eléctrica. Aplicações da
electricidade.
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Ensino prâiico:
Trabalhos de aplicação nas salas do estudo.
Trabalhos no campo, nos gabinotes e no observatório
(19. cadeira).
Trabalhos nos gabinetes e laboratórios (8.', 21.n, 24.'
e 25.& cadeiras).
Instrução tática de engenharia.
Visitas e missões.
1l

Eteercicios fisicos:
Gimnástica.

Equitação.
Esgrima.
Prática de tiro.
Velocipedia.
3.° Ano

Ensino teórico:
2. a ündeira - Admiuístração colonial. Idea geral da
colonização portuguesa.
4.a Cadoira==História
e geografia militar. Princípios
de estrat6gia.
7." Cadeira-Noções
de material de artilharia.
10.a Cadeira - Noções de finanças e administração do
exército.
18. a Cadeira - Fortificação.
27.11. Cadeira (1'. a parte) -- Pontes. Túneis.
28.a Cadeira - Estradas. Caminhos de ferro.
30. a Cadeira - Higiene militar e colonial. Assistência
a feridos. Ilígiene urbana e industrial.
Ensino prático:
Trabalhos de aplicaçlto nas ~8.las de estudo.
'I'râbulhos no campo (18.' e 28.' cadeiras).
H pologia.
Instrução tática de engenharia.
Visitas e missões.
Exercícios fisicos:
Glmnástica.
Equitação.

Esgrima..
4:.0 AH

1.' Cadeira - Desenho militar.
9.11 Cadeira - Escrituração militar. Contabilidade aplicada.
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13.:1 Cadeira - 'I'ática e serviços de engenharia.
17." Cadeira - Comunicações militares. Trabalhos de
estacionamento.
20." Cadeira - Tecnologia mecânica, industrial e profissional. Organização e direcção de oficinas.
26. a Cadeira - Hidráulica geral. Máq ninas hidráulicas.
Hidrá\llica urbana e agrícola.
27." Cadeira (2.a parte) - Portos. Trabalhos marítlmos
e fluviais:
29. a Cadeira -l\laterial
e operações navais .

•

Ensino prático:
. Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Trabalhos no campo (1." cadeira).
Trabalhos no gabinete e no campo (17. a cadeira).
Rl'conhecimentos militares (12.","13.", 17." e 18.a cadeiras).
.
Instrução tática de engenharla.
Visitas e missões.
Exercidos fisieoe:
/

Gimn:ística.
Equitação.
Esgrima.
Curso de admInistração militar
1.· Ano

Ensino teórico:

1.a Cadeira - Geometria aplicada - Desenho militar.
Fotografia.
"
.
.
.
•
3. Cadeira - PrmclplOS gerais de orgamzaçao dos
exércitos. Lerrislaf'ão militar portuguesa. Noções de direito internaci~nal.'> Educação militar.
8.a cadeira-Armas
portáteis. Metralhadoras e engenhos de acompanhamento.
9. a Cadeira - Noções gerais de estatística. Mercados.
10.a cadeira (La parte) - Noçõos de sciência das finanças, administração militar e financeira. Contabilidade
pública.
l~. ~ Cadeira (1.11 parte) -- Princípios fundamentais de
tática. 'I'ática olomontar.
19. n Cadeira - Topografia.
II
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Ensino prático:
Trabalhos
'I'rabalhos
deiras).
Instrução
Instrução
Instrução
Visitas e

de aplicação nas salas de estudo.
no gabinete e no campo (La, 8.& e 19.&catática de infantaria.
tática de artilharia.
tática do cavalaria.
missões.

Exercidos

[isicos :

Gimnástica.
Equitação,

Esgrima.
Prática de tiro.
2,· ,\.no

Ensino teórico:
7. a Cadr-ir-a - Noções de material do artilharia. Viaturas. Tracção.
militar.
9.a Cad-ira (2.11 parte) -Escrituração
10. a Cadeira (2.11 parte) - Serviços do administração
do exército.
11.11 Cadeira (1.11 parte) - Tecnologia das indústrias
dos produtos utilizados na alimentação do exército,
12.1. Cadeira (2.a parte)-Tática
geral. Idea geral do
funcionamento dos diversos serviços em campanha.
30.a Cudeira=-c Higiene militar o colonial. Assistência
a feridos. Iligiene urbana e industrial.
Ensino práttco :
Trabalhos de aplicação nas salas de estudo.
Instrução
prática de fotografia (La cadeira).
Trabalhos no gabinete e laboratório (9.a e 11.& cadeiras).
Hipologia.
Instrução tática de formações ndministrativns.
Visitas e missões.
Exercidos
Gimnástica.
Equitação,

Esgrima.
Prática de tiro.
Veloci pedia.

[lsieoe:
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3.° Ano

Ensino teórico:
2. a Cadeira - Administração
colonial. Idea geral da
colonização portuguesa.
4. II Cadeira - História e geografia militar. Princípios
de estratégia.
10. a Cadeira (3. a parte) - Administração
militar em
campanha.
11. a Cadeira (2.1\ parte) - Tecnolo'gia das indústrias
do fardamento.
N OÇÕ8S sôbre material
de aquartelamonto.
militares.
Estudo geral
17.a Cadeira - Comunicações
de vias e meios de transporte
mecânicos om tempo de
paz e em campanha. Trabalho~ de ,estacionamento.
21. a Cadeira - N oçõc>s gerais de explosivos
e gases
de guerra.

Ensino prático:
Trabalhos
do aplicação nas salas de estudo.
Trabalhos
no laboratório
(11.3 o 21." cadeiras).
Trabalhos
no gabinete e no campo (17. a cadeira).
Instrução tática de formações admiaistrativas.
Recoubecimentcs
militares (10.a e 12.a cadeiras).
Visitas e missões.

Eeercieios fisicos:
Gimnástica.
E(luitaçl1o.
Esgrima.
Curso complementar

de artilharia

Ensino teórico:
7. a Cadeira - Cálculo e traçado de material de artilharia.
20. a Cadeira - Tecnologia
industrial o IDrcânicn. Fabrico das gusas dos aços e das ligas metúlicas. 'I'rata.
monto térmico dos aços ()r~ani7.ação das oficinas. Legislnção industrial.
'I'ecnología profissional.
Fundição,
forja H soldas. Fabrico do material de guerra.
Ú.a Cadllira.-Indústrias
químicas. Fabrico do oxplosivos e cnscs de guerra.
22. ~ Ca(kira -- Resistência
de materiais.
Re:-:istêllcia
aplicada às máquinas.
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23. a Cadeira -- Construções
24.a Cadeira-Máquinas
a
25.11 Cadeira - Aplicações
telegrafia e telefonia).
26. Cadeira - Hidráulica
licas.
Ensino prático:
li

industriais.
vapor .
da electricidade
geral.

Máquinas

1.' Série

(excepto
hidráu-

Trabalhos na sala de estudo, gabinetes, laboratórios e
oficinas.
Visitas e missões.
Act. 2.° Aos alunos que hajam completado os cursos
prole sados na Escola será passada a respectiva carta,
mencionando a. cota. (le mérito da classiflcação final e os
prémios obtidos pelo aluno na 'Escola Militar e nas escolas superiores e preparatórias.
§ 1.0 Quando a cota definitiva fõr igualou superior a
15 valores, a carta indicará que o aluno foi distinto no
seu curso.
§ 2.° Os alunos que hajam complet do os cursos professados na Escola Iilitnr eutreg rio na secretaria do
corpo do alunos os requerimentos designando onde desejam sor colocados e satisfarão
importância das respectivas cartas, a tempo do no dia 8 de Outubro receberem guia para as respectivas escolas práticas, ondo so
devem apresentar impreterlvelmente até as 10, de manhã.
Os oficiais que terminarem o curso complementar de artilharia receberão guia para o Minístério da O uerr a,
§ 3.° Aos alunos que concluírem o curso de engonharia militar ou o curso complementar do artilharia serão
averbados nas suas cartas de curso respectivamente os
titulos de engenheiro civil ou de engenheiro fabril.
Art. 3.° A importância dos selos a colar nas cartas
de curso, certidões de frequência e diplomas será a COliStanto da respectiva legislação om vigor o constitui receita do Estado.
Art. 4.0 Os candidatos admitidos na Escola com destino às diferentes armas do exército o à administrncão
militar farão a primeira nu trícula ola forma segulnto :
a) Os que se destinam à infantaria. e cavalaria, DO
primeiro auo (comum) dêsses cursos j
b) Os que so destinam à artilharia, engenharia o administrução militar nos respectivos primeiros anos dêsscs
cursos.
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Art. 5.° O Ministro da Guerra fará publicar todos os
anos, até 30 de Junho, no Diôrio
(Ao- GO'I::êJ'nD e na Ordem do Exército, o número de a.liun.os a admitir à matricula nos diversos cursos, no uno lectivo sezuinto.
Art. 6.° A admissão à matl'ícliltla. em qual.quer dos
cursos professados
na Escola Militar, como aluno ordinário, será feita mediante um concurso realizado nos
termos fixados 0.0 rElgulrun nto respectivo.
Art. 7.° As condições de admissão ao concurso a qae
se refere o artigo anterior serão as seguintes:

.A) Para os cursos de- infantaria e cavalaria:
1.a Não ter completado 21 anos de idade no dia 20
de Outubro do ano em que pl'etanda matrieular-se ;
2.& Ter bom comportamento
militar e civil;
3. a Possuir o curso completo de seiências dos liceus
ou do Colégio Militar;
.
.,.
4 .• Ter aprov çlló nas segumtes diseiplinns, professadas em qualq_uell' das Ilnivcrsidades :
a) Álgebra snperior, geometria
nometria esférica;
b) Curso geral de física;
c) Desenho rigoroso ;
ou nas seguintes, professadas
nico:

analítica

no Instituto

e trigo-

Superior

Téc-

a) "Matemáticas

gerais;
o) Física industrial (La e 2".& yarte);
c) Desenho de construção CIVIl.

5.:\ Ser aprovado por uma _junta de _inspf'cçIlO, qlie ,!,erificará se o candidato
possm as qualidades necessárias
para o esereícío da carreira de oficial do xércíto.

B) Para o

C1lll'SO

de artilh

ria :

La Não ter completado 24 anos do idade no dia 20
de Outubro do ano em que pretenda matricular-se'
2. a Ter bom comportamento
militar e civil;
,
3.a possuir o curso completo de sciências dos liceus
ou do Colégio Militar;
4. a Ter aprovação nas seguintes diseipliuas, professadas em q_un.lquer das Universidades:
a) Algebra s perior,
nometria esférica;

geometria.

analítica

e trigo-
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b) Geometria descritiva e estereotomia;
c) Física (curso geral);
d) Desenho rigoroso;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo infinitesimal;
g) Química (curso geral);
ou nas seguintes
Técnico:

professadas

no Instituto

Superior

a) Matemáticas gerais;
b) Geometria descritiva (1.:' e 2.& partes);
c) Ftsica industrial (La e 2.11 partos);
d) Desenho de construção civil;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo diferencial, integral e das variações;
g) Química geral.

5.:1 Ser aprovado por uma junta de inspecção, que verificará se o candidato possui as qnalidades necessárias
para o exercício da carreira de oficial do exército.
C) Para o curso de engenharia

militar:

1.& Não tor completado vinte e''qnatro anos de idade
no dia 20 do Outubro no ano em que pretenda matricular-se;
2.3 Ter bom comportamento militar e civil;
3.& Possuir o CUl·SO completo de sciências dos liceus
ou do Colégio Militar;
4.a Ter aprovação nas soguintes disciplinas, professadas em qualquer das Univorsidades :
a) Algebra superior, Geometria analítica e Trigonometria esférica;
b) Geometria descritiva e Íi:stereotomia;
c) Curso geral de física ;
d) Acústica, óptica e calor;
e) Desenho rigoroso;
f) Desenho de máquinas;
g) Cálculo infinitesimal;
h) Curso geral de química ;
i) Curso geral de mineralogia e geologia;
j) Mecânica racional;
k) Análise química pura e aplicada;
l) Economia politica;
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ou nas seguintes professadas no Instituto Superior
Técnico:
a) Matemáticas gerais;
b) Geometria descritiva (La e 2.:>'partes);
c) Física indústrial (1.:>. e 2." partes);
d) Desenho de cons trução civil;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo diferencial, integral e das variações'
g) Química geral;
,
h) Química inorgânica, orgânica e elementos de
análise;
i) Mecânica racional;
j) Economia política. Estatística. Direito industrial;
k) Noções de mineralogia e geologia.
5.& Ser aprovado por uma junta de inspecção, que verificará se o candidato possui as qualidades necessárias
para o exercício da carreira de oficial do exército.
D) Para o curso de administração militar:
1.a Não ter completado vinte e dois anos de idade no
dia 20 de Outubro do ano em que pretenda matricular-se;
2.& Ter bom comportamento militar e civil;
3. a Possuir qualquer dos cursos professados no Instituto Superior do Comércio ou o.s cursos gera.' ~ médio
de comércio de qualquer dos Iustitutos Comerciais ou do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército. que se
compõem das seguintes disciplinas e cursos práticos:
A) Curso geral de comércio:
a) Matemáticas elementares;
b) Física geral (1." parte);
c) Química geral. Elementos de análise química
(1. II parte) j
d) Tecnologia;
e) Inglês;
f) Matemáticas gerais;
g) Física geral (2.1 parte);
h) Química geral. Elementos de análise química
(2.11 parte);
i) Geografia e história, económicas (La parte);
j) Mineralogia e geologia j
k) Cursos práticos de inglês, francês, caligrafia,
dactilografia e estenografia.
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B)

Oul'SO

médio d

.• .,

1.'

SéTie

eomêreio ~

l) Análise

química;
e história,
económicas (2.a parte);
n) Contabilidade
geral;
o) Aritmética eomercial ;
p) Direito político, administrativo
o civil;
q) Matérins primas e mercadorias ;
r) Sciõncia económica;
8) Con tabilidade a plicada ;

m) Geografia

t) Álgebra financoira ;
u) Direito comercial e marítimo;
v) Higiene e cursos práticos de francês, inglês,
escritório
comercial,
laboratórios
químico e de matérias primas e higiene.
4. a Ser provado por uma junta do inspecção, que verificará s« o candidato possui a qualidadps noccssürias
para o e rcício da carreí
do oficial do éxército.
Art. 8.0 As praças que dosojarom matricular-se
com
destino a alguma das armas do e êrcito ou ao serviço
de administração
militar entregarão
aos seu cornan antes de companhia,
quadrão ou bataria os r que -imeatos instruídos com os documen os ne ssários.
§ único. Os comandantes
dos corpos en i 1'10 direetamente para 3. EROOhl, até o dia 20 do Agosto, Ô850
requorime
tos d vidnrnente informado
acõre: do tempo
de servi o ef crivo dos candidatos
da na aptidão militar, acompanhados
da rospeetiva nota de assentos.
Art. 9.0 Os candidatos à matricula
nos diversos cur80S, além dos documento
exigidos no artigo 7.0, podem
juntar todos os que quis rom para eomprovar
as habilitações quo possuírem.
.
Art. 10.0 Uma ou mais comissões de três profess ores,
nomeadas pelo conselho de instrução, examinarão
os documentos apresentados
para voriíicarom ( os c ndidat08 estão nas condições
de pod r s r udmitídos ao concurso.
Art. 11.0 As cadeiras da Escola. poderão ser froqüenta daR livremente
por qual quer cidadão q no po sua as habilitações exigidas para a matrlcula ror pecth a, não dando
porém esta freqüêncía direito algum ao ingr
(1;0 nos quadros permanentes
dos oficiais, direito que só 6 garantido
aos alunos ordinários da m ma Escola.
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§ 1.0 Â admissão à matricula dõstos cidnd! os far-se há
1)01' ordem do 'Ministro da Guerra nas condições
preceituadas por êste decreto para os alunos ordinários,
podendo o conselho de instrução dispensar a execução de
proyas que ent nda não terem cabimento.
§ 2.° Os individuos a quem êste artigo se refore ficarão sujeitos
durante a freqüõncia
escolar ao regime de
ensino da Escola Militar e sem direito a qualquer abono
especial.
Art. 12.° Os candidatos não admitidos à matricula poderuo 1'0
r ela secretaria da Escola, mediante
recibo, os
documentos
que acompanharam
o s u requerimento.
Art. 13.0 A admissão à matrícula no curso complementar do artilharia
far-se há anualmente entro os oficiais de arlilharia que assim o requeiram e dentro do número fixado pelo Ministro da Guerra.
§ 1.0 As condições de admissão a êste curso são as
seguintes:
.
.
1.a Possuir o curso da arma de artilharia da Escola.
Militar;
.
'"
2 .• Ter aprovação
nas segumtes dí ciplinas professadas em qualquer das Universidades
:
a) '?II ecânica racional;
b) Química orgânica;
c) Curso geral de mineralogia
e geologia;
ou

nas seguinte

nico:

professadas

no Instituto

o) Mecânica racio.nal j
b) Química o~gâmca;
c) NOÇÕOB de mineralogia.

3.a Ter põsto não superior

Superior

Téc-

e g elogia.

a capitão;
exemplar comportll.mento
e boas informações
dos comandante'
sob eujas ordens tenha iervido, especialmente no que se refere à sua competência técnica,
§ 2.0 (~ualldo
ním ro dos requerent S soja superior
ao fixndo pelo Iinistro da Guerra, a admissí o rá feita
mediante
concurso rcali?ado
na Escola Iilitar perante
um júri o em harmbuia com as disposições estabelecidas
em diploma espec1ll~ ..
Act. 14.0 O oficiais que pretendam
ser admitidos à
matrícula no curso complementar
d artilharia enviarão
P las ias eompotent
à secretarie da Escola, de modo
a darem ali entrada até o dia 20 dB Agosto, os seus requerimentos
acompanhados
dos documentos
pelos quais

ti." Ter

°
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mostrem satisfazer às condições do § LOdo artigo anterior e ainda quaisquer outros que os candidatos queiram

apresentar.
§ único. O Ministro

da Guerra fará publicar até o dia
30 do mês de Junho no Diário do Govêrno e na Ordem
do Exército o número de oficiais de artilharia a admitir
no ano lectivo seguinte.
Art. 15.0 Aos oficiais que ainda não estejam habilitados com as disciplinas a que se refere o artigo 13.0 poderá pelo Ministro da Guerra
SOl' concedida
licença especial por um ano para a frcqüência
dessas disciplinas.
Art. 16.0 Os alunos que não forem oficiais coustitutrão um corpo especial denominado corpo de alunos da
Escola Militar, usarão uniforme privativo e estarão sujeitos ao regime de internato.
•
§ 1.0 Os alunos casados não são obrigados a residir
no 'aquartelamento
do corpo de alunos, podendo porém
arranchar
com os demais alunos quando assim o solicitem.
§ 2.0 Os alunos pertencentes
ao corpo de aI unos da
Escola Militar, durante a freqüência dos respectivos cursos, serão considerados
aspirantes
a oficial e oquiparados, para efeitos hierárquicos
(I de honras
militares, a
aspirantes
de marinha. Sob o ponto de vista de administração e disciplina serão eq uiparudos a primeiros surucntos.
Art. 17.0 Os alunos que na primeira época não forem
admitidos
a exame por falta do média ou quo, tendo-o
sido, não obtenham aprovação em uma ou mais cadeiras,
não terão direito durante o período de férias gorais a vencimento algum nem mesmo quando lhes seja concedida liccnça da junta.
Quando permaneçam
no internato ser-lhes há abonada simplesmente
alimentação.
Art. 18.0 Os alunos que concluírem com aprovação o
primeiro ano comum dos cursos de cavalaria e infantaria
serão classificados
numericamente
pelas provas
dõsse
ano e esta classificação
será publicada no dia imediato
ao do último exame da segunda
época. Depois desta
publicação
serão mandados
apresentar
na secretaria
da
Escola onde declararão,
por escrito, por qual das armas
optam.
§ 1.0 O direito de opção a que êste artigo se refere,
quo será exercido por ordem de classificação,
regular-se
há ainda pelos seguintes preceitos:
a) Só poderão optar pela arma de cavalaria os alunos
que tenham obtido a nota mínima de 14 valores na instrução de equitação;
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b) Os alunos repetentes~' seja qual Iõr a sua classificac;ão, só poderão exercer o direito de opção depois de
todos os alunos não repetentes.
Exceptuam-se
desta
prescricãe os alunos repetentes em virtude de perda de
ano por doença devidamente
comprovada.
§ 2.0 Os alunos do 1.0 ano (comum) dos cursos de
cavalaria
e infantaria
que, no decorrer do ano lectivo
de~la~arem, por escrito, de~istir do direito de opção pel~
pnmmra destas armas. continuam a receber a instrução
de equita~ão por forma menos intensiva.
Art. 19.0 Os alunos que não concluam
nos prazos
legais os cursos em que se matricularem
e percam portanto o direito à freqüôncia
da Escola terão o destino
que o Ministro da Guerra determinar,
tendo em atenção
as informaçÕAs prestadas
pela Escola.
§ único. Os alunos do curso complementar de artilharia, quando não possa~
complet~r o respectivo
curso
no prazo legal, recolherao ao serviço da arma, não podendo voltar a freqüentar
êsse curso.
.
Art. 20.0 As disposições rnlutivas a alimentação,
fardam{'nto constituIção de créditos, bem como quaisquer
outras de carácter
administrativo,
que não envolvam
alteração ao orçamento escolar, serão estabelecidas
em
instruções
especiais determinadas
pelo comandante
da
Escola.
Art. 21.° Os alunos do curso complementar
de artilharia perceberão
os venci.mentos ~ que teriam direito
se esti vessom fazendo serviço efectivo na sua arma, conservando
a montada
nos termos
do regulamento·
de
remonta.
Art. 22.° O conselho de instrução
é composto:
pelo
comandante
da Escola, como presidente;
pelo segundo
comandante
e pelos professores,
c?mo vogais; servindo
de secretário
sem voto, o secretário da Escola, Na ausência do co~andan!e
ou do secretário da Escola presidirá, ou servirá de secretário do conselho, quem as suas
vezes fizer.
§ 1.0 Os professores adjuntos farão parto do conselho
de instrução sempre qU(\ estejam substituindo
os professores em tonas as suas funções.
§ 2.0 O presidente e os vogais do conselho tõm voto
deliberativo.
Art. 23.0 O conselho
reúno-se por convocação
do
comandante,
ou do quem as suas vezes fizer, em sessA.o
ordinária,
num dos primeiros
oito dias de cada mês,
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durante o ano lectivo, e estraordinàriarri
nte todas as
vezes que o comandante
o julgue neccssnrio.
§ 1. o As c nvoeaçõos para sessão do conselho de instruão
serão feitas pelo secr tário, mediante aviso prévio, em quo se designará o dia, a hora e os assunt s a
tratar, e com vinte e quatro horas pelo menos de antecipação, salvo
caso de maior urgência.
Se durante a
sessão se oferecer qualquer
assunto não indicado nos
avisos, êste será adiado para a sessão seguinte, salvo a
urgência reconhecida
pelo conselho.
§ 2." Para hav r sessão do conselho -é preciso que esteja presente
mai
de metade do nÚ!D<>TO de vogais em
exercício.
§ 3. e Quando por virtude da primeira couve aç o não
chegar a roünir-se
o 11Ómel'O prec ituado 'DO parágrafo
ant rior, far-se há UO\"8. convocação, verificando-se
depois fi sessão com um têreo pelo menos do número d
vogais em exercício.
§ 4.° Sempre que~ r ita a conYOCUI:Ito, 50 não roünir
número suficiente para que possa haver e. são, fur- o há.
disso declaração
escrita, assinada pelo pr sidento e secretári , com a indicação dos Domes dos vogais pr sentes.
n d liberução
Art. 24.0 Todas as questões submetida.
do conselho
serão resolvidas
à plurulidude
absoluta
de votos, não podendo nenhum vogal presonto abster-se
de votar.
§ 1.<0 A.s votações serão nominais scn pre '<lu algum
vogal assim Q requeira o o conselho aprov .
§ 2.«1 Havendo empate nu. votação t m o presidente
voto do qualidado.
§ 3.0 Qualquer voga1 pode fazer lan ar na acta ti. declaração
do 'ou voto, ainda que seja em relação a uma
sessão a que não t~nha assisti~o, pod ado justificã-lo, o
qnc deverá fazer por escrito.
Art. 25.0 Ati rC801\l~ s tomadas
pe~'O colllSolho têm
imediata ox cllção quando e t jum nas suns atrilHü~
e não dClpondam da aprovação superior;
caso wntl úrio
subirão à. Sl'crctn.ria da Guerra
oh ti. forma do consultas, aesintl.das por todos o \'{)gais prosentes M !icssão
ou sessõos em que se resoh'orem
os assuntos das mesmas conRultas.
§ 1.0 Qual(]uer vogal poderá fazf'l' juntar à con alta a
declara~J1o do 'Seu voto, funda montada Ol1 nito.
§ 2.>0 As d!'libe~~o
do conselho que não constit\rl-'
rem, no parecer do mesmo conselho, matéria para eou-

°
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salta esp(lciat, podem ser comunicadas
no Ministro da
Guprra por nota do oemandaate.
Árt. 26.0 As actas das ses 'ões do conselho
deverão
indicar, em forma de conclusões, os assuntos deliberados e 8$ deel rações de voto dos 'SOOsmem br os : e na
int~,
as ~u5tific3ÇÕes de loto, e as propo tas Ilpre~oo.tadaa, com a designação dos resultados das votações havidas.
§ único. A acta de cada sessão do conselho será lida
na sessão imediata,
e depois de aprovada df'\erá ser
numerada o lançada em Ii:l"o especial, assinada pelo comandante e pelo secretário, 'Ou 1){)1" qu~:,m !nU'8 vezes fizero Os livros das actas das sessões do conselho deverão
ter íudice de todas as resoluções tornadas.
Árt. 27.° O conselho reünir-s
há em sessão pública
no primeiro dia do ano Iectivo para a ai> rrtnra do ano
escolar.
§ único. Nesta sessão serã~ p~oclamados os alunos
premiados
o proceder-so há à distributção
dos respeetivos diplomaR.
Art. 28.0 Nas últimus essõe do ano lectivo tratar-se
há da discussão e aprovação dos PI gramas das cadeiras
ensino prático e exercícios físicos, da distribntção
da dotação pelos diver: os serviços da Escola e qualquer
assunto concernente ao bom andamento do SOl[''iço escolar do &n'o seguínt~.
§ único. A sessão de e~cer~amento. do uso lectivo
realizar-a
hã num dos três dias seguintes àquele em
que tl'rminarem
os exame!' da primeira
época o nela se
tratará
do serviço de exames cm Outubro.
Art. 29.0 Oompete no eonsolho de instrução a direcç!o 5cÍ0ntHictl. dos CrlNOS professados
na Escoln, sondo
suu priyutivas atribuiçOOl':
.
1.•Eill.borar, a fim l\O sO~'em sllhmehdos à. a.proYn.~
do Ministro da Guerra, projectos do:

!lI

Or"am.ento

b) Regulamentos

c) PJ"ogrunas

scoLar;
e instruooe~ ac.Gre.a do ellsino'
do eoncurso de admi 'silo doealunos~

2.0 Or~anizn.a.·:
a) Os horários dos senlços escolares'
aos exmnes, provas e c~ncuTsos
admí '"Ao dos aluno ;
c) O semço de exames.
b) O~ júris

de
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3.° Dar parecer sõbre os assuntos acêrca dos quais
fõr consultado pelo Ministro da Guerra;
4.° Consultar O Ministro da Guerra sobre tudo o que
diga respeita ao ensino;
5.0 Fixar em harmonia com o orçamento escolar a
aplicação das verbas destinadas a consertos, reparaeão
e conservação
do material de ensino e a ensaios, experiências e expediente dos gabinetes.
6.° Nomear anualmente:
a) O professor encarregado

da direcção do museu;
b) Por escala. o professor que deve fazer parte do
conselho administrativo da Escola;
c) O professor que tem de desempenhar a função
de director da biblioteca e o professor adjunto encarregado do arquivo das provas escolares.
7. o Aprovar:
a) Os programas das disciplinas das cadeiras, dos trabalhos práticos, das visitas e missões, os quais serão revistos unualmeute ;
b) Os pontos para os exames finais;
c) A aquisição de livros e mapas para a biblioteca e
a de aparelhos e modelos para os gabinetes omais estabelecimentos da Escola;
d) As Iistas das classificações dos alunos durante a sua
carreira escolar.

8. o Autorizar a baixa dos objectos inutilizados dos gabinetes, laborutórios e museus em vista dos respectivos
autos de incapacidade, bem como das espécies bibliográficas em face da informação prestada pelo director da
biblioteca.
9. o Tornar conhecimento dos relatórios apresentados
pelos professores sõhre as visitas, reconhecimentos e missões realizados no 3.0 porlodo escolar.
10. o Providenciar na parte não prevista neste decreto
em tudo que disser respeito ao ensino;
11. o Eleger os vogais dos conselhos de curso a que
se refere o § 2.0 do artigo 33. o
Art. 30.0 O conselho de professores efectivos é composto pelo comandante da escola como presidente, e pelos professores efectivos, cm efectividade de serviço,

V Série

ORDEM DO EXIffiCITO N.• 9

455

como vogais, servindo de secretário sem voto o secretário da Escola. Na ausência do comandante ou do secretário da Escola presidirá ou servirá de secretário quem
as suas vezes fizer.
§ único. O presidente e os vogais do conselho têm
voto deliberativo.
Art. 31.0 O conselho de professores efectivos reúne-se
por convocação do comandante ou de quem suas vezes
fizer para:
I." Declarar vagos os lugares do magistc.rio, de mestres e instrutores dos exercícios físicos nos termos dos
respectivos regulamentos para o provimento dos referidos lugares;
2. o Organizar os júris que devem proceder ao apuramento para preenchimento das vagas a que se refere o
n." 1 o •
. 3. o· Propor ao Ministro da G~e~ra os professores, professores adjuntos ou outros oficiais que tenham de prestar eventualmente serviço nas cadeiras ou quaisquer outras funções de ensino;
4. o Emitir parecer fundamentado acerca do provimento definitivo dos professores, professores adjuntos e
demais pessoal de ensino.
Art. 32.0 O conselho de instrução nomeará annal,
mente uma comissão de três professores, a qual terá as
seguintes atriburções especiais:
1.o Apreciar o dar parecer fuudamentado, quando o
conselho assim o delibere, sobre quarsquer propostas
apresentadas em sessão e sõbre os relatórios a que se
refere o n. o 9.0 do artigo 29. o;
2.0 Informar o comandante da Escola acêrca de qualquer assunto que deva ser apresentado em sessão do
conselho e lhe seja previamente submetido para tal fim;
3. o Elaborar o apresentar no conselho os semanários
dos serviços escolares nos diferentes períodos;
4. o Elaborar e apresentar ao conselho, ouvidos os
conselhos de curso, os projectos de distribuIção de trabalhos do salas e do trabalhos práticos, tendo em atoução a co~voniência do manto!' o nec~ssário equilíbrio
entro as diversas partos do ensmo prático,
§ único. Esta comissão será nomeada no último conselho de cada ano loctivo.
Art. 33.0 Os conselhos de curso são prosididos pelo
comandante da Escola o têm três vogais pormnnontes e
dois eleitos anualmente pelo conselho do instrução.

456

§

ORDElf 00 EXE:aClTO

1_0 Os vogais permanentes

,. 9

L' Série

serão respectívamente ;

Curso. de :nfantaria.-profes.sores

efectivos da 8..:1,

12,11 e 16,11 cadeira;
Carso de rtllharia - prefessores efectivos da 5. a,
7. a e 14.11 cadoíra ;
Curso. de cavalaria - professores efectivos da 8. a,
12.a O 15.a cadeira;
Curso de engenharia - professores efectivos da
13.", 17.a e 18.a cadeira ;
Curso de adruÍlnkaaça.o militar-professores
efectivos da 9,\ 10.a e 11.a cadeira ;
Curso complementar de artilharia - professores
efectivos da 1.:1, 20.a e 21.a cadeira.
§ 2.0 Os vogais eleitos anualmente pelo conselho. de
instrução serão dosígaados numa. das últimas se sões de
-e da ano para o ano lectivo seguinte, precedendo-se da
mesma for.ruA para. aJ doslgaaçí o do' prcfossores que
hão-de ocupar os lugares de vogais permanentes qu' ado
alguma ou algumas das respectivas cadeiras não estejam
provi as deflnitivumente,
§ 3. o Dosem {lenhará as funções de s cretário o vogal
menos graduado ou mais moderno do respectivo cousolho do CU1·SO.
§ 4.0 O comnndante da Escola, quando não compareça
às . 0SSÕ's, ('rá suh tituído pelo. vogal mais graduado ou
autig
•
Art. 34.(\ QU&lldo pela natureza. dos assuntos I.l. tratar
em conselho de curso se terno neces: ário nalguma ou
nalgn. as sessões a. presença de qualq uer prote sor além
dos Indicados no artigo anterior, o comandante da Esco a eonvocará êsse professor para. êsso efeito.
Ál't. 35.. o OS COD, lhos do curso reúnem- se por convocação do com, ndanto ou de quem RU1lS vezes fizer,
em SE'SSOO ordindria, no início e no fim de cada p ríodo
escolar e extru rdinàriamente todas as vezes que assim
Lu· aoeossârio,
Art_ 36.0 As votações far-se hão nos termos do rtigo 24.0 e seus parágrafos.
§ únieo. Ol:!prof. I:!soros con'\{oca.UiJB eventualmen.to nos
termos do artigo 34.0 nao tôm voto.
Árt. 31.0 As rosoluções tomadas pel<lS con.elh.os de
eurso ser~ &ubmetidas à apreciação do conselho de ins·
trução.
,
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Art. 38.0 Das sessões dos conselhos de curso lnvrar-se hl o netas, que deverão indicar, cm forma de condusõ&.:>.o assuntos deliberados e as declaruções do voto
dos seus membros, e, na. íntegra, as justificações de voto
e as proposta
apresentadas,
com a. designação tias votações havidas. Estas actas serão lidas nas sessões imodiataR e depois do aprovadas assinadas pelo respectivo

secretário.

Art. 39.0 Ao conselhos de curso compete fornecer
ao conselho de instr~ção _os d~mcntos necessários
para
qne êst~ exerça a direcção scientífiea dos cursos, sendo
s atnhu1çues especnus:
1.0 Orpwizar programas das disciplin, s das cadeiras
dos trabalhos práticos,
das visitus e missões, p.romo~
rendo a necessária
harmonia e justa distributção dos
conlwcimentos a' ministrar nas "árias cadeiras do respectivo curso'
2. o Levar ~o conhecimento do conselho de instrução
quai IIuer ciréunstânci:,s que impor~o~ modifictlç~ na
exten '110 ou na maneira como (3 ministrado o onsrao a
fim d aqur lo con elho dar sobre o caso as necessárias
providências;
3.0 Dar parecer sobre todos o~ assuntos em que forem consultados pelo consolho de instrução
Art. 40.0 Os alunos aspirantes da Escola Milit r ficam
sujt'itos à" lois, tlisciplinu. e rL'g.ll:lInento~ militares com
as • lt oru<:Õ<'sconst.1.lltos ~lo~ a~tIgos scgumtos.
A rt. 4,1..0 As penas discípliu ros quo podem ser impostas aos alunos são :
La Admoestação;
2.&: Rppreensãoj

3.4 Prlvat;ão de saída da '-,scola té trinta dias'
J. Prisão escolar até- vinte dias;
,
5. a Prisão disoiplinar ngra.v, da atê trinta dias.
A

Art. 42.0 .A admoestação é ompre dada em particular.
Al't. 43.0 A loprcen.~ão podo ser dada: na pr('s nça
dos alunos tios esmo cur o o ano; na pr0Sl'nça dos
chefls do todos os cursos e oficia' do corpo do aluno.s;
na Jlr('~ença de to(lo o corpo do :U.tUlOS formo dos 0Jll
pa.ra,la.

,

,.

Art. 4·b.o .A pnvaç. o d salda conslst na. pcrman~ncia. do aluno d 'ntro do recinto ua Rscol, do qual só podo
sair em serviço.
I
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Art. 45.0 A prisão escolar consiste na permanência
do aluno em casa apropriada,
da qual só pode sair para
actos de serviço, incluindo
o escolar,
e devidamente
acompanhado.
Art. 46. o A prisão disciplinar
agravada será cumprida
nos termos previstos
no regulamento
de disciplina militar.
Art. 47.0 As penas de privação
de saída da Escola
e de prisão escolar têm como conseqüência
a perda do
vencimento líquido de cada dia a cumprir.
§ único. A importância
dos vencimentos
a que se refere êste artigo reverterá
a favor dos fundos da biblioteca da Escola.
Art. 48. o Ao aluno II, quem tenham Rido impostas penas que, somadas, excedam quinze dias de prisão escolar,
por si ou em virtude
da equivalência
do que trata o
§ 2.0 dêste urtigo, poderá como efeito do conjunto dessas
penas, ser imposta a baixa do efecti vo do corpo de alunos,
§ 1.0 Quando se der o caso de que trata o presente
artigo, o conselho do disciplina da Escola. tendo em atonç110 a natureza
e importância
das faltas cometidas pelo
aluno, julgará
se lhe deve ser ou não imposta a baixa
do efectivo do corpo de alunos.
§ 2.0 Para os ofoitos de que trata o presente
artigo
cada dois dias de privação de salda da Escola corresponderão a um dia de prisão escolar.
Art. 49.0 A pena dr prisão disciplinar agravada
só
poderá ser aplicada
dopois do j ulgamcnto do aluno om
conselho do disciplina o tem por efeito a baixa do efectivo do corpo de alunos.
Art. 50.0 A aplicação aos alunos que sejam oficiais,
de qualquer pena superior à do repreensão,
importa exclusão definitiva da Escola.
Art. 51.0 A competência
disciplinar do comandante da
Escola
igual à dos comandantes
do região, tendo mais
a de impor as penas constantes
das alíneas 3) a 5) do
artigo 41.0 até os limites iudicados nas mesmas.
A competência
do segundo
comandante
da Escola é
igual à dos comandnntes
do regimento, tendo mais a do
impor as penas constantes
das allucas 3) e 4) do artigo
41. G até vinte e dez dias rospectivnmouto.
A compotõncia
do comanduutc
do corpo de alunos é
igual à dos comandantos
do batalhão, tendo mais a de
mpor nos alunos as ppnns de admoestação,
repreensão
e privação do salda da Escola até dez dias.
ó
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Art. 52.0 No caso do manifestações colectivas ou de
qualquer outro acto que perturbo a ordem da Escola e
tenha o carácter de insubordinação mais ou menos aeral
o Ministro da Guerra poderá adoptar sob propoRta do
comandante da Escola, as providências que entender neces~árias para ~sspgurar ~ manut~nç~o da discipl na e
designadamente Impor a baixa do efectivo da Escola aos
alunos reaponsáveis pelos referidos actos.
Art .. 53.: .~ consel~o de di~.ciplinn.será constituído pelos dOISofieiais superto;es m~ls graduados ou, em igualdade de graduação, mais anugos, que estiverem presentes na Escola no dia em que êste conselho fõr nomeado
pelo segundo comandante e por dois capitães nomen.do~
nas mesmas condições, um dos quais, designado pelo
consolbo de instrução, exercerá as funções de relator·
presidirá no conselho o oficial mais graduado ou antigo:
§ 1.0 O conselho de dísciplina roünirá ordinàriaments
por convocação do comandante da Escola no fim de cada
ano escolar para, consultado o registo disciplinar dos
alunos que terminarem os seus cursos, e, tendo em atenção a natureza das faltas cometidas, deliberar sôbro as
que devam ser trancadas.
§ 2.0 O conselho reünirâ extraordinàriamente todas as
vezes que for convocado pelo comandante da Escola.
§ 3.0 As deliberações do conselho podem ser tomadas
estando presentes to~os o~ seus membros ou quom os
substitua em caso de Impedimento legal.
§ 4.0 Das decisões do conselho, quando tomadas por
unanimidade, não há recurso, cabendo ao comandante da
Escola dar-lhes imediata oxecução ; quando porém a
decisão haja sido tom~~a por m~io~ia, s.f1ráo c?mandaute
da Escola quem deCIdirá em u1tlIl!n.ínstãacia, não cabendo igualmente recurso desta decisão,
§ 5.0 Para julgamento de qualquer aluno o conselho
encetará as suas fnoções. ~ela leitura da ordem que o
mandou convocar; da participação dos factos que a motivaram; da nota de assentos do acusado c de quaisquer
outros documentos que esclnreeam o assunto de que o
conselho tenha de tomar conhecimento,
Sl'gnidamente ouvirá o aluno acusado, passando no interrogatório das teste~unhas dadas pela acusação e defesa, concluindo por formular a sua decisão, que será
sempre expressa po; .forma cl~ra e precisa.
Art. 54.0 As habilitações scientífieas exigidas para os
diversos cursos poderão ser alteradas pelo Ministro da
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Guerra, sob proposta do consello de instrução da Escola Militar, quando fõr necessário harmonizar a prpparação exigida aos candidatos a matricula na Escola cum
quaisquer modificações introduzidas na orgauizução
das
escolas onde êsses preparatórios
tiverem do ser cursa-dos.
Art. 55." Aos alunos que à data. da publicação do
decreto n." 12:70-1:, do 25 do Outubro do 19J6, frequentavam a Escola é garantida a conclusão dos cursos em
que estavam matriculados, conservando todas as vantagens e regalias a que tinham direito pela legislação anterior ao citado decreto.
Art. ó6.0 As cartas do curso dos alunos quo terminarem os respectivos cursos ao abrigo das nlterucõcs aprovadas por despacho ministerial comunicado à Escola om
nota n." 1:61311 da 4. .l Rcparticão da 1.a Diroccão Geral do Ministério da Guerra, de 25 de Junho de H)22,
têm a mesma validade que as obtidas pelos alunos que
os terminaram ao abrigo do decreto n.? 5:787-4 U, de
10 de Jlaio de 1919.
Art. 57.0 Na parte não prevista nem revogada por
êste diploma apliear-so há a legislação e disposições regulamentares vigentes, e 000 especial, na parte aplicável, a contida no regulamento da Escola do Guerra, aprovado por portaria de 19 de Agosto do Hill.
Art. ü8. Fica revogada a legislação em contrário,
Determ ina-so portan to a todas as autoridades a q nom
o conhecimento e execução do presente decreto com fJrça
de .Iei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tum inteiramente comó nêle so contém.
Os Ministros de todas as Repartições o facam imprimir, publicar e correr. Dado DOS Paços do Governo da
República, em 19 do Abuil de 192ü. -.ANTONIO Ó::;CAR
DE FRAGIISO CARMONA -José
Vicente de Freita«-« Mário
de Fiaueiredo - António de Oliveira Salm'01' - Júlio
E1'1le~tode Morais Sarmento - Aníbal de Mesquita Uuiu

7lN}'ãe~-

Manuel

Oorlos

celar Brbtano - Gustavo
Casem Pinto Bravo.

Quirdi10 Meireles -

.J().~é Ba-

Cordeiro Ramos - Pedro

de

Ministério da Guerra - Rppartição do Gabinete
Decreto n.O 16:797

Não sendo possível obterem-se com a necessária rapi,doHas informações a, que se refere o § LOdo artigo 5.0
dq dpcrQ~p D.o 1();00~, de 4, de Outubro de 19i8, o
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endo conveniente providenciar de modo a. que não haja
demora na resolução das pretensões dos interessados' ,
Usando da faculdade que me confere o n," 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:3:H, de 9 de Abril do 1928, sob proposta dos Ministros do todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para. valer como lei, o aezuinta :
Artigo 1.0 Os decretos de reintegração a. que s~ refere
o § LOdo urtigo 5.° do decreto n." 16:002, de 4 de Outubro de 1928, serão mandados lavrar imediatamente à
delilH'ração tomada em Conselho de Ministros, fixandô-se
ultpriormlnte a colónia onde os interessados deverão servir, quando haja sido recebida a conveniente informação
dos Altos Comissúrios ou goyernadores coloniais.
Art. 2,° Fica. revogada a leg-islação em contrário.
Determina se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de Ir-i pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inti-irumonte como nêle se contém.
•
Os :\finistros de todas as Rt'partições o façam: imprimir publicar e correr, Dado nos Paços do Governo da
Repúhlica, om 1 do }1aio d~ 1~:.?9.-ANTÓ~IO ÓSCAR
DE FRAGOSO CAR:.\lONA- Jose Vwente de FreztosMário de Plg'leire,fo - António de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto ele .11ora;s Sarmento-Aníbal
de Jlesqll1'ta Guimarães - ;_lI muel Carlos Q/I intão 1,bireles - José Bacelar Btbiflno~-- Gustavo Cordeiro Ramos--Pedro
de
Castro Pinto Bravo.
Decreto n.O 16:805

Tornando-se necessário ocorrer à conservação do material em carga ao Depósito Geral de Material Automóvelo não havendo no actual orçamento do Alinistério da
Guerra verba alguma por onda possa ser efectuada a
despesa respcctiva :
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° -do decreto n.,o 12:740, de 26 de Novembro de
1996 por força do disposto no artigo 1. ° do decreto
n. o" iÕ:331, d~ 9 do Abril ~e H128, sob proposta dos
Ministros de todas as RepartIções:
Hei pOl' bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
'"
:Artigo 1.° E inscrita no orçamento do Ministério da
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Guerra para o ano económico de 1928-1929 e consignada ao Depósito Geral de Material Automóvel, no artigo Ib.? do capítulo 4.°, a quantia de 1..5006. precedida
da epigrafe «Conservação do material em carga ao Depósito s , anulando se igual quantia, na rubrica Itecenseamento do material automóvel», que, no mesmo orçamento, está. atribuída à Inspecção de Tropas de Comunicações, no referido artigo 4.° do capítulo 16.°
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 inteiram finte como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 2 de Maio de 1929.-ANTÓNIO OSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-José Vicente de Fl'eitas-/lfáno de Figueiredo-António
de Oliveira Salazar-Júlio
Ernesto de :lvIorais Sarmento - Aníbal de Mesquita Gui·
marãee-c Monuet Carlos Quintl10 Meireles- José Bace- •
lar Bebtano=: Gustavo Cordeiro Rumos-Pedro
de Oastro
Pinto Bromo,
Decreto n.O 18:806
Q

Tornando-se nocessário harmonizar os decretos n.OI
15:858, de 16 de Agosto de 1928, e 16:718, de 12 de
Abril de 1929;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreton." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O presidente da Comissão de Explosivos, a
que se refere o artigo 7.° do regulamento sobre substâneias explosivas, aprovado por decreto n.? 2:241, de
29 de Fevereiro de 1916, será o director da arma de
artilharia, que ficará com todas as atributções que no referido regulamento eram consignadas ao director do extinto Arsenal do Exército.
Art. 2.° O director da arma de artilharia desempenhará todas as funções que no decreto n.? 13:740, de 21
de Maio de 1927, eram atribuídas ao director do extinto
Arseual do Exército.
Art. 3.0 Os serviços que no regulamento sobre suba-
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tãncias explo~ivas, aprovado por decreto n. o 2:241, de
29 de Fevereiro de 1916, eram da competência dos antigos inspectores do material do guerra e no decreto
n.? 13:740, de 21 de Maio de 1927, eram atribuídos a
delegados do extinto A~s~nal do ~xército passam a ser
desrmpenhados por oficiais de artilharia, deloeados dos
inspectores da arma de artilharia, nomeados p:lo MinístI'O da Guerra, sob proposta do director da arma de artilharia.
§ 1.0 As delegações terão a sua sede no Põrto Évora
e Lisboa e ~erã~ constituídas P?r um ch('~e, ofici~l superior de artilharia, por um adjunto, capitão da mesma
arma, e um amanuense, que será um escriturário do extinto Arsenal do Exército, emquanto os houver, ou um
segundo sargento requisitado para êsse fim ao govêrno
militar ou ao comando da região militar na sede da delegação.
§ 2.0 Para os fins drsignados no artigo anterior os delegados nos Açôres e Madeira serão os comandantes das
batarias de artilharia de defesa móvel, qno dependerão
directamente do oficial a que se refere o § 2. do artigo 18.0 do decreto n." 16:718, do 12 de Abril de 1929.
Art. 4.0 O fundo de fiscalização a que se refere o artigo 19.0 do decreto n." 13:7.tO, de 21 de Maio de 1927,
passa a denominar-se «Fun~o de fiscalização de armamento e explosivos, e é ,destlllado ao paga~ento de todas as dtlspesas necessárIas para levar a efeito as fiscaIizaeões detm'minadns pelos regulamentos citados, Êste
fundo sorá cerido pelo conselho administrativo da Direcção da Arm"'a de Artilharia.
,
Art. ó. o Fica revogada a legislação em contrário e em
especial o decreto n. o 15:85~, de 16 de Agosto de 1928.
Do: ermina-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 intairamente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições O façam imprimir, publicar e correr .. Dado nos Puços do Govêrno da
República, em 2 de MaIO de l~29.-ANTÓNIO OSCAR DE
FRAGOSO CARMONA - José Vicente de Freitas -lIlário
de Fiqueirei« - António de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto de Morais Sarmento - Aníhal de Me8quita Guimarllp8- JIanuel Carlo8 Quinti10 .Meireles- J()8~ Bacelar Rpln'nn(l - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de Castro Pinto Bravo.
0
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Ministério da Guerra - Repartição Geral
Decreto n.O 16:807
Tendo-se
reconhecido
que para a boa administração
dos núcleos da Associação
da Fraternidade
Militar se
torna necessário
que as suas direcções sejam nomeadas
pelos presidentes
honorários
dos mesmos núcleos e deixem de existir as assembleas
gerais dos seus sócios:
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que nos estatutos
da mesma Associação,
aprovados por decreto n.? 8:027, de 4 de Fevereiro do 1922,
sejam feitas as alterações que a seguir vão publicadas,
além das que jú
foram pelo decreto n." 8:735, de 23
de Março de 19:?3, e qne começarão a vigorar no dia 1
de Julho do corrente uno.
O Ministro da Guerra o faça executar, Paços do Go~êrno da República, 2 do Maio de 1929. - ANTÓNIO

°

OSCAR

DE FRAGOSO

CAHMONA -

Júlio Ernesto de Morais

Sarmento.
Alterações a que se retere o decrete n. o 16:807
Substituir

o artigo

10.0 pelo seguinte:

Artigo 10.0 Os sóclos honorários
são nomeados
pelo conselho do administração,
para o que as direcções dos núcleos formularão
propostas
devidamonto fuudamentadas,
as quais serão enviudas ao
mesmo conselho pelos presidentes
houorários, com a
a sua informação
a respeito delas, a fim de êeto deliberar
se pode ou não ser concedida essa distin-

ção.
Eliminar o n.? 1.0 do artigo 26.0
Suprimir nos n.OS 3.° e 9.0 do artigo 28.° as palavras
«eleito OUIl.
Eliminar o artigo 29.°
Substituir
3. alínea c) do § 3.° do artigo
49.0 pela segninto:
c) Aceões entro sócios, vencendo o juro anual
que as direcções dos núcleos estipularam,
mediante
a aprovação do conselho de administração,
não podendo o mesmo ser superior a 6 por cento.
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Suprimir no artigo 90.0 as palavras

46;;

«e assemblea O'e-

ral»,

o

Substituir no artigo 91.° as palavras «é eleita em assem blea goral» por «é nomeada pelo presidente honorário» e suprimir no mesmo artigo o período que começa
por «A oleicão é foita .. , D.
Substituir
no sou § único «eleito» por «nomeados) e
acrescentar as palavras «aos efectivos de cada unidade».
Acresceutar ao artigo 92.° as palavras «por acôrdo
entre os sous comandantes sobre o número de rcorosentantos que as unidades dovem dar, com a indicação dos
seus nomes».
Reduzir o artizo
93.° o seu § único aó seguinte ar.
o
tlgo:
Artig« 93.0 Os cargos da direcção serão dcsemponhados durante o ano e a sua nomeação se fará
na segunda quinzena do Junho de cada ano.
Substituir no artigo 97.° «clf\itos~ por «nomeados».
no artigo 100.° às palavras «mais modernos as seeuintos: « prrtonc('ntes a cada unidade», e suprimir o r:sto do artigo a começar «No caso, porém, de
pela salda ... ».
Substituir no artizo 102.0 as palavras «do resultado
da eleição para a ,I~~ec~lloe distributção ~ ~or « dos nomos o postos dos súcias que nomear para a direcção, bem
Como da distribu'i~ão».
Suprimir o artizo 103.° o seu § único.
Substituir o n.o °2. o do artigo 105.° pelo seguinte:
Acresoeutar
I)

2. ° Propor a? conselh? .de administração
meação dos SÓCiOS honorários.

a no-

uprimir os n." 12.° o 20.° do mesmo artigo.
Eliminar os artigos 107.° a 113.°, todos respeitantes
à assemblea geral, que deixa de existir.
Suprimil' no artigo 118.° as palavras «da assemblea
geral ou».
Pa~os do Govôroo da República, 13 do' Abril de
H)29. - O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de .1IIorais
Sarmento.
Decreto

n.· 16:808

Considerando que da promiscuIdade do funcionários
civis com militares no organismo militar s'6 resultam in~onvenicntes contrários ao equilíbrio da própria disci-
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o quadro
do pessoal menor do Ministério da Guerra,
nos termos do presente
decreto, serão abonadas, além
da gratificação extraordinária
pelo serviço prestado fora
das horas normais do expediente das diversas repartições, as seguintes gratificações
diárias:

a) Chefe do pessoal menor.
. •
b) Sub-chefe do pessoal menor' •
c) Primeiros
d) Segundos

continuos .
contínuos.
• • • • •

81$00
7fJOO
6500

MOO

Art. 7.° A cada praça serão fornecidos dois fardamentos, um de pano para a estação invernosa e outro de
cotim para a estação calmos a, de que fará uso durante
as horas do serviço, por conta do Ministério da Guerra,
e cujo prazo de duração não poderá SOl' inferior a quatro anos. Deteriorando-se
qualquer dêles antes do prazo
indicado ser-lhe há fornecido outro, que pagará dentro
do tempo quo faltar para expirar o prazo de duração
do fardamento
deteriorado,
por doscontos nos vencimentos a que tiver direito.
Art. 8.° Aos actuais funcionários
que compõem o quadro extinto polo presento decreto são mantidas
as suas
categorias,
vencimeutos,
reforma
e mais rogalins e direitos eousignados pela legislação vigente, podendo transitar
para
idênticos
cargos
dos outros
Ministérios
quando
nêlos ocorra qualquer vaga e o respectivo :Ministro assim o julgue conveniente.
A.rt. 9.° Para os lugares de correios a pé continuar-se hão a observar as disposições
regulamentares
da legislaçllo anterior à do presente
decreto.
Art. 10.° Fica revogada toda 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 façam cumprir o
guardar tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Paços do Govêrno da Rt'púhlica,
2 de Maio do 1929.-AN1'ÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAR-

MONA-José Vicente de Freltas-l.Jário
de FigueiredoAntónio de Olioetr« Salazo» - Júlio Ernesto de Aforais
Sarmento - Aniba! de .Mesquita Guimarães - Afanuel
Carlos Quintt10 Meireles - José Bacelar Bebiano - Gustavo Cordeiro Iiamos - Pedro de Castro Pinto Bravo.
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Dlrec~ã. Gml- 2.&IItparli~iio

Decreto n.· 16·809
Considerando
que, por dospacho de 24 do Janeiro de
1917, constanto do processo n." 1:771, liv. 1.0, da 4." Repartição
(Património)
da Dirocção Geral da Fazenda
Pública do Ministério das Finanças, foi a. parto rústica
e urbana do extinto Convento dos :.\loinllOs, na freguesia
dos Olivais, cedida definitivamente
II Manutenção Militar pela quantia de 8.0U0t5;
Considel·undo
que, paga esta quantia peja l\fanutençao Militar em 7 do Fevereiro
imediato, foi-lho dada a
res}Joctiva posse em !!7 do dito mês de Fovereiro,
pelo
que aquele prédio passou a figurar no activo do balanço
da mesma Manuten ão Militar;
Considerando
que o decreto n." 4:490, de 12 de Junho
de 1918, autoriza
o Governo a alienar, pelo Ministério
da Guerra, de que a l\lunutcnção
Militar depende, os
ter r nos e odiâoios que, estando na sua posse e adminü,traçiio,
foram julgados
dispensáveis
para a defesa
nacional ou pnra qualquer serviço do (lxé~cito;
.
ConsiJernndo
qUf', precedendo
os devidos trâmites,
foi, por despacho de 11 de Dezembro de 192H, do Minisr rio da Guerra, autorízuda
a ::tlit'nação pela Manut nr:i1o .1ilitar do aludido prédio pOI' quantia não inferior à da avalia ao, ou sejam 1üO.()OO,s;
Considerando
qu , para Iovar II ofeito essa alienação,
li Mallutenç'ão
Militar procedeu
prêviumonte
à remição
do ónus cufitêutico qu<, sôbro o aludido prédio pesava,
desp"ndC'nuo nossa remição a quantia de :3 8601S;
Considrrando
que, no uso daquela antorizução,
a Ma.
nutco<:1!.o Militar contratou
a venda do mesmo prédio
peja quantia de 200.0000;
Conbidcrando
que a venda por esta importância é vantajosa;
Con~idcrnodo quo convém dar fôrça logal àquelas cessuo, rr-mição e venda, a fim de quo produzam todos os
seus ofeitos ; o finalmente
Considerando
CJ. ue, DOS termos das ba .es aprovadas
pelo
decroto com fôr~a de lei n.? 14:128, de 19 de Arrosto de
HJ27, a Mnnutonção ,l\1ilitar tom per onalidade Juridica
e é representada
em juízo e fora dêle pelo seu conselho
de administração;
Nas cireuust ncias expostas, usando da faculdade que
mo confero o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740,
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de 26 de Novembro de 1926, por fôrça do artigo 1.0 do
decreto n,? 15:331, de 9 do Abril de 1!,)28, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bom decretar, para valer como lei. o seguinte:
Artigo 1.0 É considerada válida para todos os efeitos,
e mormente para O efeito de ser inscrita em nome da
Manutenção Militar, a transmissão, feita em 1917 pelo Ministério das Finanças à referida Manutenção Militar, da
Quinta dos Moinhos, aos Olivais, já descrita na 8.8 Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob os n. os 667
e 668, prédio que tem fig-urado devidamente no activo
do balanço daquele estabelecimento militar, em cuja posse
tem estado desde Antão.
Art. 2.° São tidas como boas e expressamente ratificadas tanto a remição feita pela Manutenção Militar do .
ónus enfitêutico que onerava o mesmo prédio para todos
os efeitos, e mormente para ser inscrito a favor da referida Manutenção Militar o respectivo domínio enfitêutíco,
como a autorização dada pelo Ministério da Guerra à
mesma Manutenção Militar para o alienar, podendo o
conselho de administração desta outorgar, sendo preciso,
na respectiva escritura de venda ou ratificação de venda.
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 fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramonte como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições O façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 2 de Maio de 1929. - ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA-José Vicente de Freitas-Mário
de
Figueiredo-António
de Oliveira SalazQ1'-J1íllo Ernesto
de Morais Sarmento-Anibal
de Mesquita Guimml1esManuel Carlos Quintão Meirele» -José Bacelar BebianoGustavo Cordeiro Ramos -Pedro de Castro Pinto Bravo.

2. °- Portarias
lIinislério da Guerra -Ileparlição
Portaria

do Gabinete

n.O 6:147

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra ~ da Marinha, aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento do II Pentatlo Militar.

1," Série
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Paço.s do Govêrno da República, 7 de Muio de 1929.O Mimstro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais Sarmento. - O Ministro da Marinha, Aníbal de Mesquita
Guimariles.
-.

II Pent

é

t lo ~ilitar

Autorizado pelos Ministérios da Guerra e da Marinha

RegulaDlento
I -

Disposições gerais

Época. - Observar-se há o calendário seguinte:

Tiro - 7 de Outubro.
Natação - 8 de Outubro.
Esgrima - 9 de Outubro.
Pedestrianismo -10 de Outubro.
Hipismo - 11 de Outubro.
Dístributção de prémios -13 de Outubro.
Inscrição, - Reservada aOS oficiais da marinha de
guerra e do exército e aos alunos da Escola Naval e da.
Escola Militar.
Os concorrentes

serão divididos em duas categorias:

Categoria A - Concorrentes com mais de 24 anos
de idade (nascidos antes de 1905).
Categoria B - Concorreutes com menos de 24
anos de idade, em 31 de Dezembro de 1928.
As inscrições serão dactilografadas em duplicado, eonforme o modelo junto, e entregues até 15 de Agosto nas
unidades ou estabelecimentos militares onde os concorrentes prestem serviço..
•
As iinídadee ou estabeleCImentos enviarao, até 31 de
Agosto as inscrições em duplicado ao secretário zeral
do Pen'tatlo (major J. E. Moreira Sales, na D.
1.,
Rua Marquês de Ponte do Lima, Lisboa).
Inspecção dos concorre~lte8.- Os concorrentes serlo
inspeccionados pelos médicos das respectivas unidades
ou estabelecimentos, sendo o resultado exarado Das respectivas inscrições.
N

l.
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As provas do II Pentatlo Militar serão assistidas por
oficiais médicos delegados dos conselhos de educa ão física do exército e da arm ada, quo terão a faculdade de
propor ao respectivo júri a exclusão do concorrente
cuja saúde seja gravemente prejudicada pela realização
de qualquer prova.
Execução das provas:
a) Em cada prova os concorrentes tirarão à sorte o
.número de ordem, na respectiva categoria.
A comissão fornecerá números a verde sôbre fundo
branco para natação e podestrianismo e braçais brancos
com números a verde para as outras provas.
b) Os concorrentes excluídos ou eliminados em qualquer prova não concorrerão às seguintes;
c) Os júris decidirão sôbre a proposta de exclusão de
qualq uor concorrente e sobre os casos imprevistos ou
omissos neste regulamento ;
d) Não haverá recurso das decisões dos júris.

Prémios - Os prémios

do II Pentatlo

Militar serão:

Categoria A.
1.o Taça General Pereira de Eça, oferecida pelo Ministério da Guerra.
2.° Objecto de arte, oferecido pelo estado maior naval, estado maior do exército e direcções das armas.
3. ° Objecto de arte, oferecido pela Escola Naval.
Categoria B •

. 1.0 Taça Com anil ante Carvalho Araújo, oferecida pelo
Ministério da Marinha.
2.° Objecto de arte, oferecido pelo estado maior naval, estado maior do exército e direceõos das armas.
3.° Objecto de arte, oferecido pela Escola Militar.
Além dos referidos prémios serão concedidos aos primeiros classíficados de cada categoria, em cada urna das
cinco provas, prémios oferecidos pelas rospectivus tederações, desde quel tomando parte em todas as provas,
não sejam excluídos ou eliminados.
Em caso de igual clussificação,
nas provas em que
não haja outro desempate, serão concedidos estes pré-
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mios aos concorrentes que melhor classificação obtiverem no Pentatlo.
Diplomas - Todos os prémios serão acompanhados dos
respectivos diplomas, havendo ainda para os concorrentes que satisfaçam a todas as provas do Pentatlo um diploma do concorrente, indicando a sua classificação em
cada prova e a final.
II - Condições de cada prova
Tiro de velocidade a 25 metros

I-.Arma.Pistola Parabellum (7,65 m/90S). As armas
serão fornecidas pela carreira de tiro onde tenha lugar
a prova. Para êste fim haverá um número de pistolas,
em perfeito estado do funcionamento e devidamente reguladas isrual ao dobro do número de linhas.
Por ~eio do sorteio serão distribuídas a cada linha
duas pistolas.
Os concorrentes. divididos em turnos, conforme o número de linhas tirarão à. sorte aquela em que devem
executar a pro~a, 'po~en?o utilizar, à ~ua ~scolha, uma
das duas pistolas dlstl'lbUld~s. à respectiva liuha. Para a
escolha. das armas é permitida, autes da prova, a .exe• eução do seis tiros de ensaio, três com cada uma. E literdito o tiro de repetição, devendo o carregamento fazer-se tiro a tiro.
U _ Número de ti1·OS. - Vinte em quatro séries de
cinco cada uma.
III -.Alvo. - Silhueta, representando uma figura humana com L" 63 de altura e om,50 de largura de om.
bros, "dividida em dez zonas e11pticas.
IV _ Posição inicial. - Braço estendido para baixo,
a bõca da arma voltada para o solo, a coronha tocando
a coxa do atirador.
V - Execução da prova. - O tiro inicia-se à voz ou
sinal de «fogo».
.
A partir deste momento a silhueta aparece durante
três segundos, desaparecendo em seguida por dez seo
.
d
gundos durunte os qUaIS se ove carregar. O foco continua ~ssim até o fim da série, sendo suspenso""no fim
de cada série para marcar os empates.
ToJo o tiro que não parta durante o aparecimento do
alvo é contado zero, exceptuando- se os casos de defeito
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da pistola ou de falha no cartucho, desde que não resulte
de imperfeita manobra no carregamento.
O atirador. é obrigado a resolver rapidamente qualquer interrupção proveniente do mau funcionamento da
arma, mostrando ter o seu perfeito conhecimento,
No caso de falha de cartucho, salvo a restrição acima,
a série será anulada e em seguida recomeçada.
VI - Olaseificação, - Feita pelo maior número de
empates.
Desempates:

1.0 Pelo maior número de pontos;
2. o Pelo maior número de empates nas zonas 10,
9, 8, etc.
VII - Eliminaçõo - Serão eliminados os concorrentes que não alcançarem um mínimo de dez balas acertadas ou 75 pontos em menos de dez balas.
Nataçlo

I-Percurso.
-100 metros em doca, estilo livre, seguindo-se os regulamentos das corridas de natação.
II - Olassificação, - Pelo tempo gasto: em igualdade
de tempo terão a mesma classificação.
III - Eliminatória. - Tempo superior a quatro minutos.
Esgrima"

I - Torneio de sabre de combate, ao ar livre, a um
toque e em poules, segundo o regulamento de esgrima
do exército.
II - (}lassificaçl1o.- Menor número de toques recebidos; em igual número de toques desempatam.
III - Eliminaçi1o.- Além dos casos previstos no regulamento serão eliminados os concorrentes que não
obtiverem, pelo monos, uma vitória.
Pedestrianismo

I - Percursoe-« Em terreno variado e desconhecido
dos concorrentes na extensão de 2:000 metros.
II - Partidas-c- Individuais e espaçadas de três minutos.
III - Olass,"jicaçi1o.-Pelo tempo gasto; em igualdade
de tempo terão a mesma elassifiegção,
IV -Eliminaçllo.-Tempo
superior a treze minutos.
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Hipismo

I - Pêso mínimo.- 70 quilogramas.
II- Perc1lrso.- Não excederá 4:000 metros, sendo
mostrado na véspera ao concorrente.
Os obstáculos, naturais ou artificiais, não excederão
a altura de lm,lO e a largura de 3m,50 e serão marcados por bandeirolas, entre as quais devem passar os cavaleiros,
Durante a prova os concorrentes não poderão receber
qualquer ajuda nem esperar outro concorrente para
transpor qualquer obstáculo.
..
III - Cavalos. - Fornecidos pela comissão e-tirados à
sorte.
Os cavalos serão montados com arreio do passeio e
serão escolhidos treinados pelas unidades quo os fornecerem.
Cada concorrente poderá montar o que lhe competir
quinze minutos antes da partida, mas não o poderá ensaiar na pista.
IV - Partidas e 'Gelocidades.-As partidas serão individuais e espaçadas de cinco minutos.
Velocidade do 400 metros por minuto.
.
V - Classificação.- Polo menor número de pontos.
Cada concorrente terá 10 pontos no momento da 'partida, beneficiando de meio ponto por cada scp;und~ ganho ou tendo a penalidade de um ponto por cada dois segundos perdidos na volocidade.
VI - Eliminaçãa.r-: Serão eliminados os concorrentes:
a) Que tiverem

uma perda de 60 pontos (dois minu-

tos) ;
b) Que cometam a quarta recusa no mesmo obstáculo;
c) Que não transponham 08 obstáculos pela ordem in-

dicada;
d) Que não transponham qualquer obstáculo entre as
bandeirolas ;
e) Que so despistem e não retomem a pista no ponto
em que a deixaram;
f) Que sejam ajudados a transpor qualquer obstáculo,
Paços

do Governo

da República,

18 de Maio de

1929.- O ~finistro da Guerra, Júlio Ernesto de lIIOl'al's
Sarmento. - O Ministro da Marinha, Aníbal de Jfesq_uita
Gulmadles.
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II Pentatlo Militar
(b) •••
Boletim de inscrição

Ca) ~ ••
Nome .•.
Pôsto .•.

Data do nascimento ., .
. •. de ..• de 1929.
Assinatura do concorrente

Resultado da observação médica:

Lisboa, ... de ... de 1929.
Assinatura do médico

(a) Unidade on estabelecimento.
(b) RnbrlM

do comandante

ou director,

3. O -

autenücada

com o respectíve

.aIo branco

Determinações

Iliuistério da Guerra- f.a Direcção Geral- 3. a Repartição

I) Que a importância a pagar pelos indivíduos que
requeiram dispensa do serviço militar, nos termos do
decreto n,? 11:307, do 29 do Março do 1927, por inter-
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médio de consulados
do Portugal
em países diferentes
daqueles
em que residiam à data da publicação dêss€>
decreto,
deve ser sempre a correspondente
à da taxa
estabclocida
para os países onde tinham residência fixa
naquela data.
Ilinistério da Guerra-

2,8 Direcção Geral-

2.11 Repartição

II) Que, subsistindo
a necessidade
de deduzir as despesas do Ministério da Guerra, continua em. vigor a determionção VIII, inserta a p. 303 da Ordem do Exército
n." 4, 1.a série, de 19i8, que não permito ti. autorizução
de obras que não sejam de simples conservação
e reparação, não sendo também autorizadas
construções
de
novas linhas militares. Essa natureza de obras 6 também
aquela que está prevista no orçamento do ano económico
corrente,
no qual a verba goral para obras é destinada.
a rAparac;ões em quartéis e edifícios.
Serão exiuídas int('gralmentó
as respectivas
responsabilidados ao~ comandos quando mandem fazer obras som
intervenc;ilo do serviço das propri dades e obras militares e sem previamente
torem sido autorizadas
essas
obras pelo Ministério da Guerra, a não ser que se trate
de obras por conta do fundo das diversas despesas e
d('si~nadas
nos n. os 27.0 a H1.o do decreto do 21 de
Junho do 1000, publicado na Ordem do Exército n. o 8,
1.' série, do mesmo ano..
. .
,
Em tudo quanto dica respeito
a obras militares se
Suscita a integral
execucão do dC'terminado uo decreto
com fõrça de loi n. o 13:5-i7, do 25 de Março de 1927,
inserto na Ordem do E.rército n. o 6, La série, do mesmo
ano, a pp. 687 e seguintes.

liDi~lério da Guerra - 3. a Dimçio Gtral- f. a Repartição
UI) Que, dovidamente rectificada, novamente se publique a determinação
VII da Ordem do Exército n o 1,
La sério, do 20 do Janeiro íindo :
«Quo todas as unidades e estabelecimentos
militares
enviom imediatamente
à 3.:1 Direcção Geral, l.~ HopartiC;ão, declaraçao
de possuírem
ou não biblioteca, indicando, no caso afirmativo, o local da sua sede».

478

ORDEM DO EX~RCITO
Minislério

da Guerra - Rppartição

N.· 9

1." Série

do Gabinete

IV) Que se publique a. relação dos dmpreasos que se
acham à venda no Depósito de Publicações e que as unidades e estabelecimentos militares podem requisitar directamente a. êste depósito, Largo da Graça, ou por
intermédio da. Agência Militar quando tenham a sua sede
fora de Lisboa.
oS

... '"
"''''
s '"
..,,0

Designação

Z"

""

Inspecção das fortificações e obras militares
202
121
377
145
71
452
490
506
83
411
296

Caderneta para obras, • . . . . . . . • • . .
Conta da empreitada contratadn com o Conselho
Adurinistr
ativo (Modêlo n.s 10) • . . . . . .
Con ta dos materiais fornecidos ao Conselho Adrninistrativo (l\1odêlo 0.° 13). . •
Fôlha de gratificações semanais.
Fôlha de jornais (Modêlo 0,° 10). •
Fôlha de pagamento de obras.
.
Fõlha rle preços compostos.
.
Fôlba de unidades de trabalho
. .
Ponto da semana (::\lodêlo n.O 1~) .
Memória descritiva e justificativa.
Requisição a fornecedor
• . • .

10
~05
"'05
$05
~05
~05
~05
$05
11)05
&10

,p05

Hospitais militares
3240
96
262

:329
274
397

394
108
373

445

Análise
dc urinas - Laboratório
Bacteriológ-ico . • . . . . . . . . . . .
Boletim clínico (Modêlo 11.° 2, O. E. n.v 1!), de
19119) ......•......•.••..
Boletim clínico suplementar
(.\fodêlo n. 2, O. E.
n.s 19, de 1909) . . . . . • • . . . . . . •
Boletim clínico - Gráfico de temperaturas
..•
Caderno do visita módica (Fôlhas de intercalar
para) ........••.....•••.
Diário (Doentes) - (Modêlo n.v 35, O. E. n.s 19,
de 1909) [Fôlhas para],
.•........
Diário (Pessoal para serviço) - prod~lo n.? 34,
O. E. n.· 19, de 19091-Em
cadernos de 6 fôlhas-Cada
caderno .........•••
Fôlhas de carga (O. E. n.v 8, de 1910) ..•..
'Informações clínicas.
. . . . . . . • . . . .
~rapa da despesa diária feita eom a alimentação
Pfouêlo n.s 22, O. E, n.s 19, <lo1909) . . . .
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}fapa ?a dístríbutção
diária de dietas por enfermanas
Mapa da inspecção sanitária
(Modêlo D.O 48,
O. E. n.s 19, de 19(9). • . . . . . • . . .
Mapa da inspecção sanitária
feita à praça do
pré (~lodêlo n.? 49, O. E. n.v 19, de 1909). . •
}fapa do movimento de doentes (Mensal) [:\10dêlo 11.° 1, O. E. n.? 3, de 1911] .......
:\fapa do movimento de doentes e relatório sôbre o estado sanitário plensal) [Modêlo n.v 5,
O. E. n.s 3, de 191~ ......•...•.
Mapa do movimento
íário de doentes na clínica
oftalmológica
. . . . . . . . .
)Iapa do movimento de todos os medicamentos
constnn tes das respectivas
fôlhas de registo
(:\1ensal) . . . . . . . . . . . . . . . . .
;\Iapa necrológico (Mensal) [l\Iodêlo 11.° 3, O. E.
n.« 3, de 1911J ...............
:\Iapa nosológico plensaI)
[l\lodêlo n.s 2, O. E.
n.s 3, de 1911J. . . . • . . . . . . . . . .
)Iapa das operações cirúrgicas
(Mensal) [Modêlo IV) ....•............
Mapa das operações cirúrgicas (Mensal) [Moclêlo
n.v 4, O. l!J. n.s 3, de 1011) . . . . . . . . •
:.\Iapa san itário (Qualidades
físicas invariúvoís
existentes
no acto da encorpo ração ou nl ístamento no exército).
. . . . . . . . . . . .
l\Iensuraçõus
antropométricas
respeitantes
às
praças abaixo indicadas e quo vão ser transferidas
(Morlêlo n.v 41, O. E. D.O 19, de
1909)..
. .....•.........
Parte do oficial médico de dia (:\lodêlo n.? 9,
O. E. n.v 19, ele 1900) . • . . . . . . . . .
Registo de alterações (Praças de pré) - (Morlêlo
n.v 32, O. E. n.v 19, de 1009) [Fõlhas de interca.lar para] . . . . . . . . . . ..
..•
Regl~to dos doentes (Praças de pré) - (Fôlhas
de iutercalar para) [)[odêlo n.v 24, O. E. n. 19,
de 1909l'
...............
Registo
as inspecções das [untas hospitalares
(~fo(lêlo 11." 26, O. E. n.· 1\), de 1909) [Fôlhas
de intercalar para J. . . . . . . . . . . . .
Relação antropométrica
e hospitalar.
. . . . .
Relação dos artigos de fardamento entregues na
arrecada~ão
(i\lodêlo n.? 12, O. E. n.? 19, de
1909) ...•......•.•..•••.
Relação dos artigos de fardamen to entregues
na arrrcadação
(1 fospital Mil itar de Lisboa)
[:\-Iodêlo n.? 12, O. E. n.v 19, de 1909] . . • .
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Relação dos militares
portadores
de lesões tuberculosas julgados incapazes do serviço militar pelas juntas hospitalares
de inspecção reünidas durante o mês . . . . . • . . • . . .
Rela~ão dos oficiais que estiveram em tratamento
no hospital durante o mês (~lodêlo n.? 1, O. E.
n.v 11, de 1(07) . . . . . • . . . • . . . .
Relação das praças saídas hoje por terem alta
do hospital (Modêlo n.O 17, O. E. n.? 19, de
1909). . . . . . . .
•
Relação das praças de pré que estiveram em
tratamento
DO hospital
durante o mês.
• . •
Relação
das praças de pré apresentadas
11junta
hospitalar
de inspecção a quem foi concedida
licença (Modêlo n.? 50, O. E. n.? 19, do lU09)
Relação da roupa suja que se entrega na arrecadação (Modêlo n." 10, O. E. n.? 19, de 1900)
Requisição de aparelhos e instrumentos (Modêlo
n.e 3, O. E. n.v 19, de 1009). .
Requisição
ue artigos
(ModUlo n." 20, O. E.
n.v 19, de 1909) • . •
Requisição
de artigos
(Modtlo 11.° 20, O. E.
11.° lU, de 1909) . . .
Requisição de géneros para dietas extraordinárias (Diárias)
[Modêlo n.s 6, O. E. n." 19, de
l()tl0J. • . . . • . . . • . . . • . . . . .
Requisição
de medicamentos
(Diária) [l\1odPlo
11.° 4, O. E. 11.° 19, de 1909J .•.......
Requisição
de medicamentos à farmácia do hospital .
•
Requisição
de rações e dietas extraordinárias
(Diárias) [Modêl o 11.° 5, O. E. n.s 10, de 1909J
Título de alta por falecimento ()Iodêlo n.O 18,
O. E. n.O 19, de 1(09).
. • • •.
Título de alta do hospital (Modêlo n.v 16, O. E.
n.v 10, de 1009) . . ..
• ..•....
Título
(lo transferência
de hospital
(Modêlo
n.s 19, O. E. n.O 19, de 1909).
.

Serviço veterinário militar
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Caderno de alterações de solípedes (Fôlbas para)
[Morlêlo 11.° 32, O. E. n.O tu, de 19141 .•.
Callpruo de alterações de solfpedos (Novo modêlo: [Fôlhas de intercalar para] • • •...
Capas para processos de sohpcdes . . • . . . .
F2lhas de alteraçõel:l de solípedes (Modêlo A)
Fulhas de matrícula de sol íperlcs (Modêlo n.O 22)
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Manufactnras
das oficinas siderotécnicas
(Ferragem fabricada)
.
Movimento clínico diário (Modêlo n.O 3, O. E.
n." 15, de ]914)
.
Mapa diário do movimento clínico (:\Iodêlo n.s 3,
U. E. n.O 14, de 1915). . . . . . . . . • . •
Mapa diário dos solípedes doentes. • . . • . •
Mapa das classes a que pertencem os sargentos,
cabos e soldados em serviço na fileira . . .
Mapa nosológio, diário, da Inspr-cção do Serviço
V cterinário (~10dêlo n.? 2, O. E. n.s
1." série, de 1918) .•.....•........
Mapa nosológico,
mensal, da enfermaria veterinária (~lodêlo n.s 1, O. E. n.? 10, de 191h) . .
Map a nosolómco, mensal (Modêlo n." 1, O. E.
n.s 10, de 1918) . . . • . • . . . •.
•.
Mapa dos solrpcdes exiatuntes e dos necessários
para efectuar a mobilização
(Mcdêlo n.v 17,
O. E. n.· 1, de l!Jlti) . . . . • . . . . . . .
Mapa dos solípodes mobilizáveis (Mo,lêlo n,? 23,
3.· parte do ReguI. de Mohil. de 1915). • . •
Mapa dos sol ípe.los mobilizáveis (Modêlo n." 24.)
Nota das alterações dos solípedes (Mo.lêlo n.s 46)
Nota dos solípedes organieuda
coufunno o determinado pela C. n.v 5 da 4.· Rep. da 2.· Dirccção Geral da Secretaria da Guerra de 28
do Dezembro de 1!J15
.
Nota das quantias existentes em cofre, a que se
refere o § único do artigo l~.o do regulamento
para o serviço de remonta do exército de 19
de Agosto de 1911) Modêlo A, O. E. n.O 18 de
1~11)
.
Papeleta
da Enfermaria Veterinária
Regimental (:\lodêlo n.· 5, O. E. nO 37, de 1865) . • •
Registo de rações de forragens (Fôlhas de intercalar para) . . . . . . . . . • . . . . . .
Relação por classe dos animais existentes na
área nas freguesias (Modõlo n.- 12 do Reg. de
Req uisições ::\Ii litares) • . • . . . . . • • .
Ralação da forragem consumida pelos solípcdes
durante o mês. . . . . . ••
••.•••
Relação do pessoal do Servieo Veterinário
efeetivo em solípedes . . . .'. . • • • • . . .
Relação dos solí)Jedes ferrados e material emprega.do (i\fod,~lo n.O 8, O. E. n.s 15, de 1914)
Relação dos solipedes incapazes do serviço d IS
unida(l,~s, inas aproveitáveis
para serviço de
trrtcção de outras armas ou serviços (Modêle
n.? 11, 3." parte 110 Reg. de Mob. de HH5) • .
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Relação do tratamento de gado abonado às praças (i\lodêlo n.v 2, O. E. n.O 3, de 1910) .•.
Relaçoão dos vencimentos
de solípedes (::'IIodr'lo
n.v 4) ..............•.•.•
Título de alta da enfermaria
(l\fodêlo !l.0 3,
O. E. n.? 37, de 186fl) •..........
Titulo de baixa à enfermaria veterinária
(Modêlo I1.0 2, O. E. n.? 87, de 1865) ..•...
Valo de rações dc forragens
(Modêlc n.· 9 da
O. E.) ......•••..•••.•..
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Auto de incapacidade
de artigos de material de
guerra (Modêlo n.s 8, Boletim do Arsenal do
Exército n.O 3, de H)l!))
.
Auto por não ter pa~o a multa (Falta à revista
de inspeccão)
[Mortêlo n.O 18, O. E. n.? 1;'), de
4 de Novembro de 189!)J . . . . . . . . . .
Acta das resoluções tomadas pelos membros do
júri nomeado para fazer parte de qualquer
concurso
aos postos inferiores
do exército
(Mo(l,~lo B, O. E. !l.0 4, 1.' série, de 6 de :Uarço
de lHn) .••..............
Boletim periódico,
Serviço de Campanha (Modêlo VI) .••••.
,
•....•..•
Caderno de registo de chamadas telefónicas (10'0lhas de iutcrcalar para) [Modêlo H.O 11J ...
Cédula Militar, Distritos de Recrutamento ••.
Cédula, Comissão
do Recenseamento
)!ilitur
(Modêlo n.? 4, O. E. n.s I!), de 1911) .....
Comunicações
da data do funciouarneuto
da
Junta de Recrutamento,
Distritos de Recrutamen.to) . • . • . . . . . . . . . . . . . .
Comunicações de comparência (Circular aos párocos). Distritos de Becrutamento
.
Con.ta corrente
ele fardamento
(.\lodêlo n.? 3,
O. E. n.O ]4, t." ~('rie, de 1920) ..
....
Df'clal'ação a que se refere o § (mico (lo artigo
78.° da parte 1\", rlo capítulo l l I, do Reg. para
a instrução
do Exército
Metropolitano
(D.
n.s 8:130, de 8 (le Maio de 192~, O. E. n.? G,
1." série) . . • . . . . . . . • • • . • • .
D(Jelara~~ão d(' ter satisfeito todas as condições
para se podr-r ausentar, Distritos de Recrutarnen to, (l\Iodêlo H.· 3, O. E. n. ° 3, 1." série, de
1926). . . • • . .
Dispensns do recolher • • . • . • • . . . . .

~05
sP05

~05
~10
~05

~02
,,05
105
,,10

~05

sP05

sPO.)
;:)01

1.' Série

..a:;"''''"

ORDE::\[

DO EX~RCITO

4.83

N.o 9

......

'",,~
"'"
"'8

oS

Deaignnção

Z,g

r

- ..
0<1.>
~Q)

O

17
18
407
40
1ii9
119
1M)

UÚ2
273
507

508

Editais para aviso de revista de inspecção (Morlulo n.s 59, O. E. n." 17, de 1914) ..••..
Editais para fornecimento
dc recrutas para a
Armada. Distritos de Recrutamento.
• . . .
Escalas para o detalhe de serviço diár io, para
cabos e soldados (F'ôlhas de intercalar para)
Fôlhas de carga, Modêlo n." 6, O. E. n.? 23, de
18\}2, Rqgi~to n." 11). • . . .,
.....
Fôlhas de carga (O. E. n." ~, de 1910) .•.••
Fõlhas de informação (Modulo A) .•.••..
Fülha« de ruatr i-ula de oficial (Modêlo n.· 20)
Fôlbas de matrícula
para praças de pré (Novo
modêlo)
....••.•••••.
.
Fôlhas de vencimentos de oflcial (Modulo n.s 1,
O. E. D.· U, de 1~)7. ~Ioctifieado em harmonia
com a O. E. n.? 14, de 1919) ........
FOlha para regi8tar as _faltlls dos componentes
nas colecções de material rio guerra em carga
às unidades (:\Iodê·lo I, O. l!J. n.· 5, 1.' série,
de 1\<27) .................
Fôlha para registar
as faltas dos componentes
nas colecções de material de guerra ern carga
às unidades, (MOdulo II, O.
n.O 5, 1." série,
de 1927) ..............•..
Fôlha para registar
as falta« dos componentes
nas colecções de material de guorra em carga
às unidades Ç\Jodêlo III, O. E. u.s 5, 1." série,
de 1927) ••.......•..•••.•
Guia de apresentação
(Modêlo n.s 9, O. E. n.s 19,
1.' série, do 1911) . . . . • . • . . . . . .
Guia dos arcigos que se remetem para o Depósito Geral de :'Ilaterial de Guerra (Modêlo n,· 5,
Boletim n.O 1 do Arsenal do Exército de 1913)
Guia para depósito da importüncia da caução
do manc('ho. Distritos de Recrutamento.
(;\10d.ulo n.v 35, O. E. n.· 19, (le 1911).
....
GUla para depósito de caução nos termo- no artigo 64.· no Regul. da Caixa Geral de Depósit?S (:\fooêlo n.s 5, O. E. n.? :1, 1." série, de U126)
GUlas de marcha colectivas (:\fodêlo n.O39, O. E.
n." 16, L" série, de 1914) . . . . . . . . . .
Guia para pagamento.
Distritos
do Recrutamento. 010gí"10 n.· 1, O. E. n.s 19, de 1914)
Guia para l'l'stitui'ção de caução (~fodêlo n.? 10,
O. E. n.? 17, de 19t6) .....
, .....
Ciuia para restiturção
dI' caução (Modêlo n.· 6,
O. E. n.O 3, 1." s{'rie, de 192';) ......•.
Guia de transferência ,le aula regimental. Curso,le
habilitação. (:\fodêlo n.· 2, O. E. n.· 19, do 1915)
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Impressos de telefonemas recebidos. Serviço Telegráfico ~IiJitar. (N." 4) . . . . . . . .
Impressos para expedição de telegramas oficiais.
Ministério ela Guerra,
Impressos de telegramas recebidos, Serviço Telegráfico Militar. (Modêlo n.· 1).
..
Inventário
geral das obras, instrumentos e mais
artigos em carga à bibl iotee a (Fôlhas de rosto
para cadoruos de) [.lodêlo A l· . . . . . . .
Inventário
geral das obras, instrumentos e mais
artigos cm carga à hibliotcca
(Fôlhas de intercalar para cadernos de) [Modêlo A] .
.
Licença para embarcar como tripulante
(Modêlo
n.s 61, U. E. n.O 17 de 1914). . . . . . . ..
.Juramento de oficial.
. . . . . . . . . . . •
Licença para embarcar como tripulante
(ModUlo
n.O 2, U. E. n.v 3, 1." série de 19:16) . . . "
Licença para pernoitar fora do quartel.
. . ..
Lista ela classiücação
arbitrada
aos candidatos
(Modêlo n.v 1, O. E. n.v 4 de 1913). . . . . .
Livrança de aguardente
(ModOlo C, O. E. n.· 12
de 1908)
• . . . . . . . . .
Livro da junta de recrutamento
para o serviço
de inspecção -Distritos
de recrutamento
(:\10dõíc n.O 13, U. E. n.v 19 de 1911) [F'ôlhas de
rosto e de intercalar para] . . • . . . . ..
Livro de matrícula dos CUrtiOS de habflítação das
escolas regimentais (Fôlhas de intercalar para)
I'Mapa da classificação arbitrada
pelos membros
do júri aos candidatos (Modêlo C, O. E. n.· 4
de 1(13).
.....
....
.
Mapa da classificação final dos candidatos (Modêlo O, Q. E. n.· 4 de 1913). . . . . . . . .
Mapa do consumo e estado das munições - Serviço de campanha
(:\fodêlo IV do Regul, de
campanha)
. . . . . . • . . '"
Mapa demonstrativo
da quali darle do alistamento, estado e instruçao da fôrça (Modêlo
n.s 49, O. E. n.O 16 de 1\114)..
...
"
Mapa estatístico
n.°:lDistri tos de recrutamento (ModNo n.? 37, O. E. n.O 40 de 19!1). .
Mapa estatfs tieo n .• 3 - Distritos
do recrutamento (~Iodêlo n.v 30) . . . . .• , . . . "
Mapa estatístico
n.O 4 -Distritos
de recrutamento (:\Iodêlo n.s 40, O. E. n.s 19 de 1(11). .
Mapa estatístico
5 - Distritos de recrutamento. . . . . • . . . . . . . . ..
..
Mapa estatístico
n.s 6 - Dlstr itos do recrutamento (:\lodOlo !l,O .12, O. E. n.O 10 de 101])..
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Mapa estatístico
n.? 7 - Distritos
de recrutamento (:\Iodêlo n," 43) • • • • • • . • . . .
299
Mapa estatístico n.? 8- Distritos de recrutamento
333
Mapa dos artigos em carga li, unidade e dos qUl~
tem a receber e a entregar para realizar a sua
mobilização
OJodêlo n.· 1tí-A, 3.· parte do
Regul, de l\fobil. de 1915) .•........
Mapa dos artigos em carga it unidade e daqueles
364
que deve entregar e receber para realizar a
sua tuob il ização (Modêlo n,? IS-D, 3." parto
,lo HeguJ. de ~Iobi J. de 1\Jl5) • . • . . . . .
391
)fapa dos artigos em carga à unidade e dos que
tem a receber e a entregar para realizar a sua
mobilização (:\1odêlo n." 19-A) • . . . . . •
4~2 Mapa do consumo de munições, a que se refere a
al ínec o) do Boletim 11." 3 de 19H1. . . • • •
512 Mapa do COI1Surooe estado de munições - Serviço de campanha (Modêlo I V) • • . . . . .
5L3
Mapa da fiirça dispollíveIServiço de campanha (l\1odêlo V) . . . • . • • . . • . • .
270
Mapa da fõrça (diário) [Modêlo n.s 27, O. E. n.O10
de 1914J ..•.............
153
Mapa da fôrça (mensal) [Modêlo n.· 51, O. E.n.· lG
tle1914J
........•........
208 Mapa das importâncias da taxa militar cobrndas
nos concelhos durante o ano - Distritos
de
recrutamento
. . . . . . . . • .•
•
'>"
1~O.J
Mapa da instrução ministrada durante a semana
na escola de recrutas.
• • • • • . • . • . .
510
Mapa das perdas lIO combate - Serviço de campanha C\Iodêlo 111).••...•.•.•..
511
:\lapa das perdas - Serviço de campanha ("[0dêlo 111-A) . . ..
..••••.•••.
322 Mapa .lo pessoal (Modulo n.' ic, 3." parte uo
Regu!. de Mohil. de 1\)15) .•.......
87
Mapa das praçns prontas para serviço, que ,levem comparecer ll. fo nnntura do recolher, e mais
esclarecilUelltos que devem ser foruecidos pela
secretaria
ao ofícial do dia {Modêlo ll." 4J do
.Jleg-ul. Ueral do Hervi,.'o do Exéreito)
• . . .
:~09 ~hllllta d(~ prú . • • . . . • . • • . . • • • •
:l27 M!lluta de tiro ti...classifleaçâo (Modêl o n.? 1) ..
22;)
Minuta
de tiro - Instrução
~oral •......
)tinuta
de tiro - ~IetraIha,lora'\
pesadus (Mo231
dêlo I) . . . • . . . . . . • . . . . . . .
:Minuta (Ie tiro - .\letralhadoras
pesadas (:\[0tlêlo II) ...•.•.•.•..•.....
Minuta do tiro de pistola (:\Jodêlo n.O l-D - Re230
gul. provisório de instrução de tiro) .....
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143
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Minuta de tiro de recruta (~lorlêlo n.O 1, O. E.
n.O 3 dI' 192ti) . . . . . . . . . . . . . . .
Movimento COIll o depósito da companhia.
. . .
Nota das aI terações ocorridas nu material de
guerra' durante o mês • • . . . . . . . . .
Nota da apreciação do comportamento das pra(.'3S que concorrem ao exame (Modulo .\., O. 1:.
11.° 4 de 191:3) . . . • ..
.
Nota do assentos para oficial (Modêlo I1.0 40, O. E.
n.s 16 de 1(14) .....•.........
Notas de assentos para solípede (Modulo n.O -lõ)
Nota do domicilio . . . • . • • • • • . . . .
Xota de prou-nsão para praças de pré .....
Ordem de estacionamentc c=-Serviço ele campanha
(l\lod&lo IX). . . ..' . . . . . . . . . . .
Ordem de pagamente (.\lodêlo n.v 4, O. E. n.v 1:!
de 1908).
.
.
Parte das alterações (Modülo n.O 1) [Mensal] ..
Parte das alterações dos artigos de material
(Mensal) produ 10 n ,? 1]. . . . . . . . . . .
Parte (la guarda de policia ao quartel (~fodêlo
li.O 12, O. E. 11." 16 de HHO) ....•••••
Parte da guar.ia 11 g-uarnição (Modêlo n.s li, O,
E. !l.0 10 de 19](» . . . • . . . • . . . • •
Parte do oficial de ronda 11 guaruição
. . • . .
Parte do recolher . . • . . . . . . . . . . .
Parte do serviço das linhas directasR~de heliozrúflca. Serviço telegrúfieo militar (Modêlo
o
D'
.
1
n.o 8)
iário] ....•......••.•
Parte do serviço -ltêde
telefúnica da guafll iç!\o-lnspecção
do :-;erviço 'I'elegráflco MilitaI'
(Modêlo n.? O). • . . . . . • .. ' • . • . .
Passaporte de licença (Modêlo D.O 13, O. E. 11.° 15
de 1914) .........•........
Passaporte
de licença a benefício dos fundos (h
instrução . . . . . . . . . . . . . . . • •
Passaporte de licença para estudos (a1ínea~ da
disposição 3." da O.E. H.O 17, V série, de 1907)
Proposta para concessão da medalha de exemplar

r

503
120
160
418
46~
2:!1
:>10
469

147

eornpor tarm-uto

. • • • . . • • . . • . . .

Protocolo (Foi has de intercalar para fazer livros
dl') .......•....
,
.
Itccíbo e re-peetivo talão da. obras emprestadas
pelas bibliotl'ca~ (Modulo I l, O. E. n,v (i c1n 1\111)
Recibo ela taxa rl<, líccnça 1I0~ te rmo« do decreto
n.v 11:300, do 30 de Novembro de 102á (Modêlo n.O 4). " . . . . . . . . . . . , • . .
Registo de alterações para praças de pré (Novo
morlêlo) [Folhas de intercalar para] •....
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485

470

471

429
428

401
461\
152.

268

416
404
4()0
132

Registo de alterações para praças de pré (Novo
modêlo) [Folhas de intercalar para] .....
Registo das cauções, taxa militar e taxa de licença dcpositadns
por mancebos, iudivíduos
isentes definitivamente,
com baixa Jlor incapacidade frsi cu e outros que não sejam praça!! do
exército (Modêlo n .? 7, U. E. n.? 3, 1." série
de 1926) [Folhas de intercalar
para]. ....
Registo de cauções e taxas de licença de praças
do exército (Fôlhas de intercalar para) [Modêlo n.· 8, O. E. n.? 3,1.' série. de 1926) ...
Registo de correspcndêucia
expedida (Fõlhas de
intercalar para) .
. . . . . . . . . .
Registo de correspondência
recebida (Fôlhas de
intercalar para) . . . . . . . . . . . . . .
Ucgisto de eutradu do raquerimentos (Fêlhas de
intercalar para) . . • • . . . . . . . . • .
Registo geral das praças (Fôlhas de intercalar
para).
. . . . . ....•......••
Registo geral das praças (Capas para) .••••
Regbto dos individuas
residentes na área do
distrito d recrutamento
O sujeito
ao pagamonto da taxa militar pela primeira vez (Distritos
do Recrutamento - Fôlhas de rosto
para) [Modêlo n.? 27, O. E. n.O 19, de 1911]
Registo dos iudiví(luos residcntas na área do
distrito de recrutamento
c sujeito- ao paga'monto do tnxa mil itnr pela primeira vez (Distritos do Herrutamunto-Fôlhas
de intercalar
para) [Modêlo n.· 27, U. E. n.O 1\1, de 1911]. .
Registo da iuspecção diária de saúde (Fôlhas de
rosto para) [Modêlo n.v ·14, U. E. n.s 10, La série, de-190\.l]..
.
Regbto da inspeeçâo diária de saúde (Fôlhas de
intercalar
para) lModõlo n.v 4.4, O. E. u.> 1\1,
1." série, do 1900J • . . . . . . • . . . . .
Registo de telegramas recebidos (Modõlo n.O10)
[Fôlhas de intercalar para] ..•.....•
Relnção das alterações ocorri das no pessoal da
baudn de música (Modêlo n.? 37, O. E. n.O 16,

de 10141

Relação das alterações ocorridas no quadro dos
sargcntos
(l\Iodêlo n.s 36, U. E. 11.° io, de

4-13

Relado a que refere o n.> 2 da determinação G."
da' O. E. 11.° 8, L" série, (lo 1921 (Pequena ')
Relação a que se refere o n.v 2.° da determinação 6.· da O. E. n.s 8, 1." série, de lU21 (Grandes) .•.•••...•.•...•.•.
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226

43
12
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198
269
279

448
109
224

265
457
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254
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196
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Relação dos artigos em carga ao registo n.O 12,
que se danificaram durante o mês e que não
merecem consêr to (Modêlo III, O. E. n.s 2,
1.' série, de 1920) • . . . • • • . . . . . .
Relação dos artigos de material de guerra e fardamento que leva a praça abaixo mencionada
(Modêlo n.? 9, O. E. n.? 14, 1" série, de 1920)
Relação dos castigos aplicados . . . . . . . .
Relação dos componentes que faltam nas respectivas colecções em carga referida a 31 de Dezembro (.Modêlo n,? 6, Boletim n.s 3 do Arsenal do Exército de 1!)19) . . . . . ,
Registo dos depósitos de cauções efectuadas com
guia passada pelo distrito (Distrito de recrutamento) [Modêlo 36, O. E. n.O 19, de 1911). .
Relação de vencimentos para oficiais . . . . .
Relação de vencimentos para praças de pré (Fôlhas inteiras)
Relação de vencimentos
para praças de pré
(Meias fôlhas}.
. . . . . . . . . . . . • •
Relação de efectividade dos oficiais (Mensal). .
Relação dos indivtduos
que cessam de pagar a
taxa militar (Distrito de recrutamento)
[ModêIo n.v 29, O. E. n." 19, de 1911) . . . . . .
Relação miE .......•.......•
Relações mIE dos descontos para o Montepio dos
Sargentos
(O. E. n.s 14, 1." série, de 1926)
(Em blocos-Cada
bloco] .....•...
Relação do mancebo ou praça que deseja ausentar-se para o estrangeiro
(Distrito de recrutamento).
.
...•.........•
Relação de mancebo ou praça que pretende licença para se ausentar nos termos do decreto
de 30 de Março de 1916. • . . . . .
.
Relação dos mancebos que devem ser incluídos
110 recenseamento
militar (Modêlo n.? 2, O. E.
n.O 19, de 1911) [Distrito de recrutamento]
..
Relação do mancebo inspeccionado
no distrito
nos termos do artigo 78.° do regulamento do
recrutamento
de 1911. . . . • . . . . . . .
Relação dos mancebos que recorrem da inspecção sanitária,
dos recorridos e dos apurados
condicionalmente
(Distrito
de recrutamento)
[Modêlo n.s 16, O. E. n.s 19, de 1911J .•..
Relação dos mancebos que recorreram da inspecç~o. sanitária, dos recorridos e dos apurados
condlcIOnalmente, inspeccionados pela junta de
recurso em sessão diária (Mo dê lo n.O 19, O. E.
n.O 19, de 1911) • • • • • . • • • • • • • .
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Relação dos mancebos recenseados e proclamados
recrutas das tropas activas ou das tropas de
reserva, com indicação dos números que lhes
couberam no sorteio para a armada (Distrito
de recrutamento)
[Medêlo n.? 23, O. E. n.? 19,
de 1011]. . . .'
......•.•...
Relação dos mancebos sujeitos ao pagamento da
taxa militar (Distritos de recrutamento)
[Modêlo n.s 2-1, O. E. n.O 19, de 1911J ..••..
Relação dos militares licenciados residentes cm
determinada freguesia e concelho (Modêlo 11.° 1,
3.' parte do rcgul, de 1I10bi!. de 1915 e circular
n.? 90 da 1." Direcção Geral- 3." Repartição
da S. G. de 191G) [Fôl has de rosto para] ...
Idem (Fôlhas de intercalar para) • . . . . . .
Relação nominal (las praças que cometeram o
cr iuio de deserção durante o mês (~fodêlo n.v 48)
R ..Iação numúricn
e nominal das praças que entraram para o quartel depois do toque do recolher até ao da alvorada (Guarda de policia
no quartel) . • . . • . . . . • . . . • . .
Relação numérica dos mancebos apurado' para
o serviço militar e dos sorteados para a armada (Distritos
de recrutamento)
[Modêlo
n.s 24, O. E. n.' lO, de 1911J .....•.
Relação dos números que couberam iLS freguesias (de determinado
concelho) no sorteio de
que trata o artigo 108.° do regulamento
dos
serviços de recrutamcnto
(Mcdêlo n." 6, O. E.
n.s 19, de 1911) [Distrito de recrutamento].
_
Relação do oficial que tomou parte na escola de
Relação do oficial que vai ser submetido à inspecção médica (Modêlo n.? 45, O. E. n.' 19,
de 19(9) ......••......•..
Relação dos oficiais médicos, farmacêuticos, dentista,
e do <-,uadro auxiliar do serviço de
saúdo que pertencem a êste regimento e dos
que nêle estão prestando serviço (Mensal) . .
Relação cios oficiais e suaa uituações
(Mell'al)
rModGlo n.' ií3] . . . . . . . . . . . . • .
Relação do pessoal que compõe a banda de música prensaI) PIoclêlo n.s 26, O. E. n.· lG, de
1914) ..•..•......•.....•
Helação das praças qUfl devem dar entrada hoje
no IIo-;pltall\ltlitar
(Modêlo n.s 15, Q. E. n.? 19,
de 190H) ........•.••.••.•.
Relação das pracas que estiveram em tratamento
dos hospitais
civis durante o mês (Modêlo
n.? 47, O. E. n.O 16, de 191<1) • • • • • • • •
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523
212
69
'20

187
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105
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Relação das praças que necessitam receber artigos de fardamento (Modêlo D.O 6, O. E.D.o 14,
de 1\)20) ........•.•......
Relação da praça de pré que vai ser submetida
à inspecção médica (:\lodêlo n,? 4.ô, O. E.
n.O 19, de 1909) . . . . . . . . . . . . . .
Relação da praça que vai ser submetida à inspecção médica para efeitos de readmissão
Relação das praças que na presente quinzena
descontaram para os fundos de instrução.
. .
Relação das praças que venceram cons ignação
para rancho, auxílio e pão a dinheiro . . . •
Relação das praças punidas durante a semana
finda.
. . . . • . . • . . . . .
Relação das quantias pagas por praças que se
ausentaram
para o estrang-eiro com guia passada por esta unidade (Modêlo n.s 4, O. E.
n.v 19, de 1911) .•...........
Relação das quantias pagas c depositadas por
praças que se ausentaram para o estrangeiro
(Modêlo n.O 9, O. E. n.v 1, 1." série) • . • . .
Relação dos recrutas recenseados (por determinada íreguesia)
que devem 801' eucorporados
de 12 a 15 (de determinado mês) com indicação das unidades a que ficam designados (Distritos de recrutamento)
[Modêlo n." 25, O. E.
11.° 19, de 1911] . . . . . . . . • . ..
•
Relação das requisições de transportes
de material cm caminho do ferro, conferidas durante o
mês (Mo.lêlo 11.° 56, O. E. n.v 16, do 1914) . .
Relação das requisições
de transportes
de pessoal cm caminho no forro, conferidas
durante o mês (Modêlo 11. 55, O. E. n.O 16, de
1914). . . . . . . ..
.•
.....•.
Relação dos reservistas
a (Iuem foi imposta a
pena de multa por transgressão
dos preceitos
do regulamento
geral do serviço do exército
(Modõlo n.? 62, O. E. n.? 17, de 1(24) ....
Rolaç'ão dos sargentos e suas situações prensaI)
rModêlo n.s 25, O. E. n.v 16, de 1914] ....
Relação dos sargentos
artífices, mestres c contramestres
de clarins e cometei ros e suas situações (Mensal) [i\1o,lêlo n.? 25, O. E. n.s 6,
1." ~érip, de 1922, p. 273]. . ..
....
Rel~ç~o dos sócios da Associação Fraternidade
MIlitar que pag-aram as importâncias
indicadas para os fundos da União .los Núcleos ...
Ressalva provi'ória
(Distritos de recrutamento)
[)Iod~lo n.? (33, Q. E. n.v 1\), de 1011] ..•.
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Requisição ao Arsenal do Exército (l\lodêlo n.s 2,
Boletim n.O 1 do Arsenal do Exército, de 191~
Re qu isição ao Arsenal do Exército (l\Iodêlo n.s ,
Boletim n.v 1 do Arsenal do Exército, de 1913)
Rcquisiçãn ao Arsenal do Exército de conserto
de artigos ~Iodêlo n.O 4, Boletim n.? 1 do Arsenal do Exérci to, de 1913) .
•.•..
Requisição de artigos para praças de pré (1\10clêlo n.s 1, O. E. 11.· 2, 1.- série, de 1920). . .
Re~llisição ao Depósito Cent ral de Fardamentos
(.rodêlo n.O 2, O. E. n.? 14, 1.' série, de 1920)
Requisição de pré ..............
Resultado
da inspecção sanítária (Distritos de
recrutamento)
[Mo.lêlo n,? 17, O. E. n.? 19, de
1!)11, rectificado pela O. E. n.v 12, 1." série,
de 1917J . . . • . . . . . . ..
. ...
Sinopse geral das inspecções feitas pelas juntas
ho-rp i tal ares de inspecção a empregados civis
do exército (X.o 7). . . . . . .
Sinopse geral das inspecções feitas pelas jnntas
hospitalares
de inspecção ~IS praças do exército (N.o 6) . . • . . . "
.•
• . • .
Tabelas de rancho (O. E. n.? 1, 1." série, de 1927)
'I'êruio de justificação
de identidade (Distritos
de recrutamento)
[.Modêlo n.v 2tiJ • • . . . .
Título (l\1odêlo A, O. E. n.O 8, 1." série, de 1915~
Título (1\1011&10 A, O.
n.s 8, L" série, de 101;')
Titulo (Mudêlo B, O. E. n.· 8, 1.· série, de 1915)
Título de baixa ao hospital (Modêlo n.s 14, O. E.
n.s 19, tle 19091 • . . . . . • • . . . • . .
Vale de pão (~odQlo n.? 9-A, O. E. n.? 15, de
1914). . • . . . . . . . . . . • • . . . .
Vale de rancho geral (Modêlo n.· 10-B, O, E.
n.s 15, de 1915) . . . . . . . . • . • • • •
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Ministério da Gnerra - Direcçã~ do Serviço de Administração Ililitar
P Repartição

V) Que fique sem efeito a determinação IX da 01"dem do Exército n. o 4, 1.11 série, de 28 de Fevereiro
findo, a p. 226, passando a ser dada a seguinte interpretação ao artigo 32.0 das «Instruções para o Serviço
de Fardamento, de 1920» (Ordem do Exército n.? 14,
La série):
As praças que extraviarem ou arruinarem artigos de
fardamento, por dosleixo ou propósito, devem pagar por
completo os artigos quo os substituírem, nos termos da
determinação 7. da Ordem do Exército n. o 7, La série,
de 1921, isto é, devem pagá-los pelos preços indicados
na tabela do preços elo Depósito Geral de Fardamentos.
1l

ministério da Guerra - L a Direcção Geral- 3. a Repartição

'"

VI) Que o serviço de revistas de inspecção às praças licenciadas do exército activo, reserva activa e reserva territorial se restabeleça no corrente ano, sendo
dispensadas as praças de reserva territorial alistadas ao
abrigo dos decretos n. os 2:406 e 2:407, de 24 de Maio
de 1916, e os isentos condicionalmente nos termos da lei
n.? 566, de 7 de Junho do mesmo ano.
Pode desde já iniciar-se o serviço das revistas' para
as praças' residentes nas localidades sedes dos distritos
de recrutamento e reserva.
(Circular n,o 34/7 :574, de 18 de Abril).

Ministério di Guerra-

2.a Direcção Geral- i,I1 Repartição

VII) Que não deve ser feito directamente aos esta. belecimentos produtores do Ministério da Guerra o pedido de quaisquer peritos; e que sempre que haja necessidade da sua intervenção deve o seu pedido ser feito à
2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra (La Repartição), que providenciará no sentido de ser satisfeito.
(Circular n." 1:539/9, de 15 de Março de 1929).
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VIII) Qne, tendo a prática demonstrado que do cumprimento das normas mandadas adoptar relativamente a
requisições de medicamentos e utensilios farmacêuticos
advêm prejuízos pam. a saúde das tropas e para a Fazenda Nacional, se observe de futuro, relativamente 11
tais requisições, o seguinte:
1.0 Que as requisições em separado de medicamentos,
dosinfectantes, vacinas e utensílios de farmácia, feitas,
sob proposta do respectivo médico, pelos conselhos administrativos das unidades e estabelecimeótos militares,
que tenham ou não, a seu cargo, postos de socorros,
enfermarias regimentais ou hospitais, quer para tratamento dos seus doentes, quer para fornecimento, a
pronto pagamento, a oficiais, sargentos, equiparados e
suas famílias e ainda as requisições individuais, sejam
enviadas directamente, para aviamento, e, quando por
aquele médico fõr julgado mais oportuno, à Farmácia
Central do Exército, suas delegações ou cantinas;
2. o Que dessas requisições, com excepção das individuais, sejam enviadas, por aqueles conselhos administrativos, até o dia 10 do mês seguinte àquele em que elas
são feitas, cópias, para efeito de registo, dos artigos re- ~
quisitados e exigência de responsabilidades às entidades
requisitantes, à Direcção do Serviço de Saúde Militar,
perante a qual será justificada sempre a req uisição feita '.)
da quantidade e da espécie dos artigos constantes da
~
mesmas cópias;
~
3.° Que ficam responsáveis pecuniária e disciplinar.
mente os membros do conselho administrativo e o oficial módico pelos prejuízos que advenham para a Fazenda Nacional com a inutilízação
de medicamentos
deterioráveis pela acção do tempo, por terem sido re- ~
quisitados em quantidades excessivas para os postos d~
socorros, despensários farmacêuticos, farmácias e cantinas farmacêuticas hospitalares a seu cargo;
4.° Que as requisições de estupefacientes feitas também em separado, com a assinatura do médico oxarada
na linha seguinte à do último medicamento delas constante, sf'jam como as outras enviadas directamente à.
Farmácia. Central do Exército, suas delegações ou cano
tinas, e igllalm(>nte enviadas cópias mensalmente à Di·
recção do Serviço de Saúdo Militar, perante a qual se
justificará a requisição da espécie e quantidade dos medicamentos delas constantes;
5. ° Que os conselhos administrativos dos hospitais
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militar~s, junto dos quais funcionem delegações da Farmácia Central
do Exército,
enviem dó o dia 10 de
cada mês à Direcção do Serviço de Saúde Militar, para
efeitos de estatística, nota dos fornecimentos
efectuados
no mês anterior pelas mesmas delegações;
.
6.0 Que as reclamações das unidades o estabelecimentos militares
sôbre qualidades e preços dos artigos fornecidos pela Fartnácia
Central do Exército,
suas delegações e cantinas,
sejam, nos termos do § 3. U do artigo 23.0 do decreto n." 16:407, de Janeiro último, enviadas directamente
à La Repartição
da 2." Direccão
Geral do Ministério
da Guerra para lhes dar o devido
seguimento;
7.° Quando, porque tenham sido requisitados em quantidades excessivas,
o que não deve dar-se, ou porque
tenha passado
a oportunidade
da sua aplicação, os medicamentos
corram o risco de se inutilizarem
com uma
maior permanência
nas unidades e estabelecimentos
militares que os adquiriram,
os respectivos conse-lhos administrativos
proporão
à Farmácia Central do Exército a
sua entrega na mesma farmácia ou delegações,
pelo seu
valor ou por troca com outros artigos,
dl-'\ endo, cm
qualquer dos casos, quando a transacção
se efectue. SOl'
dela dado couhecimento
à Direcção do Serviço de Saúde
Militar para efeito de registo;
8.0 Que os conselhos administrativos
das unidades e
estabelecimentos
militares
que tenham postos do socorros, enfermarias
e hospitais,
o uma vez que tenham já
dado cumprimento
ao determinado
no n.? 8.° da circular
n. o 200/34:, do 17 de J anoiro último, que esta revoga,
enviem para efeito da fiscalização a que se refere o § 3.°
do artigo 110.° do decreto n." 13:851, do 29 do ~Março
de 1927, até o dia 10 de cada mês, ii. Direcção do Serviço de Saúdo Militar, uma nota do consumo havido no
mês anterior,
tanto de utensílios de farmácia como dos
medicamentos,
indicando o destino o quantidades;
9.° Quo o pagamento da importância das requisições
seja feito pelas entidades
requisitantes
directnnicnte
à
Farmúcia
Central
do Exército
nos prazos e condições
prescritos
na circular n. o 3:911/3,1, de 14 de Dczom bro
do 1927, da 3.a Repartição da 2.11 Direcção Gernl do
Ministério
da Guerra, publicada na Ordem do Exército
n." 1, l.a sórío de 1928, p. 42;
10. o Que as disposições desta circular substituem as
da circular n,° 200/34:, de 17 de J anoiro último, da
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3. a Ropartlção da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, publicada na Ordem do Exército n.? 4, La série, de ::!8 de Fevereiro findo, p. 224.
(Circular n." 1:743/34, de 23 de Março).

4.0

-

Declarações

Ministério da Guerra - Repartição do Gabiuete

I) Que os comandantes das unidades, directores de
estahelecimentos militares, etc., podem dispensar do serviço durante o Congresso Nacional dos Combatentes da
Grande Guerra, que se realiza em Lisboa de 16 a 19
de Junho próximo, os militares que se tenham inscrito
para êsse fim, sem prejuízo contudo da instrução de recrutas e sem dispêndio algum para a Fazenda NacíonaI.
II) Quo foram elevadas à categoria de vila as povoações do Vizela, do concelho de Guimarães, e do Bombarral, do concelho de Leiria.
(Decreto n. o 1G:816, do Ministério do Interior, Diário do Govêrno n. o 1UO).
\

lIiuistél'io da Guerra - :;. a Repartição da Direc~âo Geral da Contabilidade Pública

III) Declarn-se que por despacho do S. Ex.a o Ministro
da Guerra, de 7 do Março do corrente ano, foi transferida
a quantia de 500~ da rubr-ica «Material do consumo»,
para a do «Fundo das diversas dospesas», qUGno orçamento do Ministério da Guerra para o ano económico
de 1028-1029 estão consignudas ao «Depóeito Geral de
:Matorial Automóvel», no artigo 16.0 do capitulo 4.0
(Diário do Govêrno n.? 89, VI série, de 20 de Abril
de 1929).
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Rectificações
'"
~ a Ordem do Exército n.s 5, ao decreto que criou as oficinas
gerais de material de engenharia, a p. 242, onde se lê: «Decreto
n,? 16:229», deve ler-se:
"Decreto n.s 16:(29».
N a Ordem do Exército n.? 6, a p. 312, 1. 41, ondo 50 lê: «o expediento geral da'Repartição»,
deve ler-se: «o expediente geral
da Direcção». ~
Na Ordem do p;xército n.? 7, ao decreto n.? 16:75G, no Quadro I,
e na distribulçjk.
subordinada
à 1 Região e na linha correspoudente ao secrctá~
do conselho administrativo,
onde se lê: «cavalos, I», Ieia-se : «soldados, L»,

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

N.O 10
MINISTÉRIO

DA GUERRA

20 DE JUNHO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(l.a Série)

Publlca-se ao Exército o seguinte:

D~eretG
lIinist6rio da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto n.O 16:963
Tendo- so reconhecido a necessidade de alterar algumas
dispoaições
do rcgulnmonto
de disciplina militar do 1
de Dezombro do 1U:?5;
Usando da faculdade cue me confere o D.O 2.° do arti@:o 2.° do decreto n.? 1~:7 40, de 26 do N ovcmbro de
19:!6, por fôrça do disposto no artigo LOdo
decreto
n." 15:331, de 9 do Abril do 1928, sob proposta dos Mini!ttroH de todas as Repartiçõos :
Ilci por bem decretar, pum valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E aprovado
para ter execução no exército
e na armada o regulamento
do disciplina militar q uo faz
parto deste decreto.
Art. 2.° Fica revogada n logislnção em contrário.
Determina so portanto n todas as nutoridados a quem
o conhecimento o execução 00 presente decreto com torça
do lei port<1llccr o cumpram-o
façam cumprir o guardar
tam inteir:uu(mto como nêle so contém.
Os Ministros de todas as !topnrtições o façam ímprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govõrpo da
República, cm 15 do Junho do lH29.-AN'róNlo OSCAR
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CAR~lON A - José Vicente de Freitas - Mário
de. Figuei1'erlo - António de Oliveira Salazar - Júlio Ernesto de Morais Sarmento - Aníbal de Mesquita Guimarães- Jlanuel Carlos Quintào Meireles - Gustavo C'OTde iro Ramos-Pedro
de Castro Pinto Brai:o,

DE FRAGOSO

l6J

Regulamento ue disciplina militar
-CAPÍTULO I

VI'~~_;:;

~'_H'7ol'

I

)L~

Disposições

gerais

i4l.1/.:-.

l.J- '/

.'
»e é-/Y-

.JíJl-

Artigo 1.0 A disciplina consiste na exacta observância
das leis e regulamentos
militares e das determinações
que de umas e de outros derivam.
Art. 2.° Infracção
de disciplina, punível por êate regulamcnto,
é toda a omissão ou uecão contrária ao dever militar que por lei não seja quslificada crime.
, Art, 3." Para que a disciplina constitua a base em que
judiciosamente
dovofirmar-se a instituição armada observar-so há rigorosamente
o seguinte:
1.0 A obediência às ordens que o superior der em conormidade
eom ao> leis o regulamentos
militaros
será
pronta
e completa.
Em casos oxcopcionais,
em que o
~ cumpriruonto do uma ordem possa orijriuar iuconvonionte
\. \. ou prejuizo , o inforior , estando presento
o superior
e
não sondo em acto elo formatura ou faina, poderá, obtida
a p ecisa autorização,
dirigir- lho respeitosamente
as reflexões que julgar com enientos ; mas se o superior insistir na execução das ordens quc tiver dado, o inferior
obodr-cerá prontamente,
as sistindc-Ihc, contudo, o direito
de queixa à autoridade competente.
2.° A obediência é sempre duvida ao mais graduado
(\ em igualdade de gradll:II:,1o ao mais antigo. Ü comando porém de uma unidade do qualquer
arma ou de
um grupo constituído
por unidades
de diferentes
ar"
mas e !'lcniços especiais SNÚ sempre exercido polo oficial n~llis graduado ou nntijro portonconto àquela arma
no primeiro caso, o pelo oficial mais antigo ou graduado
das armas que constituem o grupo no segundo caso .
.8xceptuam-sll
porém os casos om quo funções de serviço ou nOl1leu~ilo especial hajam inyestido qualquo mi-

~tt!e/ÁI ..L6. (JJ
/9

I~IJ

tI'H2

./
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Iitar no exercício do comando ou em quo a lcglslação,
também espocial, determine o contrário.
3. o O superior
nas suas relaçõos com os inferiores
procurará
ser para 0108 exemplo o guia, estabelecendo a
estima recíproca,
sem contudo a levar até a familiaridade, que só é permitida fora dos actos de serviço entre
oficiais, e, nas mesmas circunstâncias,
entro as praças
de pré da mesma classe.
4.° Todo o militar deve compenetrar-se de que a disciplina, sendo condição do êxito da missão a cumprir,
se consolida e avigora pelo prestígio que nasce das norIDns de justiça empregadas,
do respeito pelos direitos do
todos, do cumprimento
exacto dos deveres, do saber e
da correcção de proceder.
5. o Os chefes principalmente,
e em geral todos os
superiores, não devem esquecer em caso algum que a
atenção dos seus subordinados
está sempre fixa sõl Ire
os seus actos, e QUf1, por isso, a sua conduta irrepreensível é meio soguro do manter a disciplina,
ficando
responsáveis
pelas infracções
praticadas
pelos subordínados
ou inferiores,
quando essas infrucçõos
tenham
origem na falta de punição por parte dos mesmos chefes
ou superiores,
ou nus faltas por ostes cometidas, e não
possam provar
q uo empregaram
todos os meios parI?
prevenir ou evitar aquelas infracções.

CAPÍTULO 11

Deveres militares
Art. 4.0 O militar deve regular o seu procedimento
pelos ditamés da virtude
e da. honra, amar a Pátria,
guardar o fazer guardar a Constiturção Política em vigor
e mais leis da República,
do que tomará compromisso
solene segundo a fórmula adoptada, o tem por deveres
especiais os seguintes:
1.0 Cumprir completa e prontamente as ordons dos
superiores rolativas ao serviço ;
l
2.0 Respeitar
os superiores
tanto no serviço como
fora dêle, tendo para com ôles as deferências om uso na
sociedade civil o correspondendo às quo pelos mesmos
lhe forem diapensadas ;
3.° Cumprir
complota e prontaiucnte
as ordens que
pelas sentinelas,
rondas,
guardns
o OHt '08 postos do
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serviço militar lhe forem transmitidas
em virtude de
instruções recebidas;
4.° Cumprir as ordens e regulamentos
militares;
5. o Dedicar ao serviço toda a sua intelig6ncia e aptidão;
6.° Apresentar-se
com pontualidade
no lugar a que
fõr chamado ou onde dova comparecer
em virtude das
obrigações de serviço ;
7. o N ão se ausentar sem a precisa autorização do lugar onde deva permanecer
por motivo de serviço ou por
determinação
superior;
8.0 Cumprir como lho fór determinado o castigo imposto pelo superior;
9.0 Ser asseado e cuidar da limpeza e conservação
dos artigos de fardamento,
armamonto,
equipamento,
arreios e outros quaisquer que lhe forem distribuídos ou
estejam a seu cargo;
1U.0 Cuidar com zêlo do cavalo, muar ou qu~qncr
animal que lhe tenha sido distribuído para serviço nu
tratamcnto ;
11.° Apresentar-se
rigorosamente
uniformizado e equipado DOS actos de serviço e, fora deste, devidamente
uniformizado
ou decentemente
vestido quando fizor uso
de tr ajo civil;
1~.o Manter nas formaturas
uma atitude firme e COrrecta;
13.0 Não vender, empenhar,
arrtúnar,
inutilizar ou
por fi ual quer maneira distrair
do sou legal dost ino os
artigos de armamento,
fardamento,
equipamento
ou outros quaisquer que lho sejam necessários
para o desempenho das obrigações
do serviço militar, ainda que os
tenha adquirido à própria custa;
1-!. o Não se apoderar do objectos ou valores que lho
não pertonçam ;
1[).0 Pagar
as dívidas que contrair em eonformidado
com os compromissos
quo tomou;
1G.o Não praticar,
no serviço ou fora <1610, acções
contrárius
à moral pública, ao brio O ao decoro milí-

tal';
17.0 Não tomar parte em descentes
ou espoctúculos
púhlicos,
quando não esteja devidamente
autorizado;
0
18. Acoitar, SPlU hesitação, quartel, uniforme, rancho
e quaisquer vencimontos que lhe forem distribuídos ;
HI.o N:1o pedir nem acoitar
de inferior, como dádiva
ou empréstimo,
dinheiro ou qualquer objecto;
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20. o Não se valer da sua autoridade
ou põsto de serviço, nem invocar o nome de superior para haver q ualquer lucro ou vantagem, exercer pressão, vingança ou
tirar dosfôrço por qualquer acto ou procedimento
oficial
ou particular;
21.0 Não tomar parte em qualquer jôgo quando lhe
seja proibido por lei;
22.0 Re8peitar as autoridades civis, tratando por modo
cOllvpniellto os rospoctivos agentes;
23. o Não infringir os regulamontos
e ordens da policia
e administração pública;
24.0 Não se embriagar
e conservar-se
pronto para o
serviço, evitando qualquer
acto imprudente
que possa
prejudicar-lhe
o vigor ou a aptidão fisica ou. intelectual;
25.0 Manter toda a correcção nas relneões com os camar-adas, evitando rixas, contendas ou discussões prejudiciais à. harmonia
que deve existir nas corporações
militares;
26.0 Ser moderado na linguagem, não murmurar das
ordens do servico, não as discutir, n=m referir-se a superiores por qual q uor forma que denote falta de respeito;
27. o Não tomar parto om manifestações
colectivas atentatórins da disciplina, nem promover ou autorizar iguais
uianitost .cões, devendo como tais ser consideradanão
56 as rcclutnações,
pedidos, exposições ou ropresoutaçõos
verbais ou escritas referontos a casos de disciplina 011 de
servico que, tendo um fim comum, sejam apresentados
por div('!"8oS militaros, colectiva. ou individualmouto,
ou
por um em nome de outros, mas também as reüuiões que
não sejam autorizadas
por lei ou por autoridade militar
com petonto ;
2.8. o Não assistlr nem tomar parto, sem nutorização superu.r,
em comícios ou outras quaisquer
reüuiõi-s públicas em qu ... se truto do assunto <le carácter
político,
salvo no ~xt'rcrcio de funções parlurnontares
;
20.°.r'ão aceitar dos seus inforiores quaisquer homenagPlls que não sejam autorizadas
suporiormente ;
30. o Tratar
os inferiores
com moderação
e benevo-

Iõncia ;

•

Bl.° 801' prndonto e justo na exigência do cumprimento
das ordens dadas;
3:3.0 Sor sr nsuto e enérgico na repressão
pronta de
qualquer
desobediência,
falta do respeito ou do outras
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faltas em execução, usando para êsse fim dos meios coercivos que os regulamentos
facultam;
33.0 Participar sem delongas à autoridade competente
a existência de algum crime que descubra ou de que tenha conhecimento;
34.0 Recompensar
os seus subordinados,
quando o
merecerem,
pelos actos por êles praticados
ou propor
superiormentr,
a recompensa
adequada se a julgar superior fi sua competoncía ;
35.0 Castigar,
nos limites das suas atribujções, os
seus inferiores pelas infracções que cometerem.
participando superiormente
quando ao facto julgue corresponder ppna superior à sua competência;
36.0 Procurar
impedir, até com risco de vida, qualquer flagrante delito e prender o seu autor nos casos em
que a lei o permita;
37.0 Não intervir no serviço de qualquer autoridade,
:prestando
contudo auxílio aos seus agentes quando estes o reclamem ;
38.0 Não fazer uso de qualquer arma sem ordem ou
Mm a isso ser obrigado
pela necessidade
imperiosa de
repelir uma agressão
contra si ou contra o seu põsto
de servieo ;
39. o Entregar
as armas quando o superior lhe intime
.ordem de prisüo ;
40.0 Não consentir
que alguém se apodere ilegitimamente das armas do seu uso;
41.° Usar de toda a correcção
nas suas rolaçõcs com
a sociedade civil, tratando com as atenções devidas todas as pessoas, especialmente
aquelas em casa de quem
estiver abolotado, não lhes fazendo exigências contrárias
à lei nem ao decõro militar;
42.0 Declarar
fielmente o seu nome, graduação,
númoro, companhia, unidade, estabelecimonto
ou navio em
que servir, quando tais docluracõos
lhe sejam exigidas
por superior ou solicitadas
por autoridade competonte ;
43.0 Não usar trajos, distintivos, insígnias
ou condecorações a que não tenha direito, ou, tendo-o, sem a precisa autot-iznção ;
44.0 Não abusar da autoridade
que competir à sua.
graduar,lto ou põsto de serviço;
46. o Informar com verdade o superior acõrca de qual'luer assunto de serviço;
46.0 Não encobrir criminosos militares ou civis, nem
inistrar-lhes
qualquor auxilio ilegítimo;
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47. ° Não revelar o santo, senha e contra-senha,
nem
qualquer assunto, facto 011 ordem de serviço que haja do
cumprir 011 de que tenha conhecimento,
quando de tal
acto po~sa reaultur preruízn para o serviço ;
48. o Diligenciar
asshluamcnte instruir-se
a fim do bom
des0mpf>nhar as obrigações de serviço;
49.0 Não manifestar de viva \'OZ, por escrito ou por
outro q Ilalquer meio idoas contrárias
à Constiturcão
Política em vigor ou às iustiturcões
militares
do Estado,
ofensivas dos membros
do Poder Executivo,
dos superiores, dos iguais o mesuro dos inferiores, ou por qualquer modo prejudiciais
ii. boa execução do serviço ou à.
disciplina;
50. o L' ÜO se servir da imprensa ou de qualquer outro
meio de publicidade
para dar contas do modo como desempenha as suas funções oficiais, ou para responder a.
apreciações
feitas a serviços de que seja incumbido, devendo, no caso em qUfl lho sejam feitas imputações sôbre
tal assunto, limitar-se
a participar
o facto às autoridades compctontes,
as quais têm por dever empregar
os
meios conducentes a exigir dos seus autores a responsabilidudo quü lhes couber;
51." Fora do navio ou do quartel, em gôzo do licença
na metrópole,
nus po-sossões -ou em país estrangeiro,
não perturbar
li. ordem
o não bransgredir
qualquer preceito em vigor no lugar em quo se encontrar,
não maltratar os habitautcs
norn os ofender nos seus legítimos
dinlitos,-cri'n<;as
e inturêsses ,
Art. 5.° Os deveres a quo se rofore o urtigo anterior
serão cum pridos :
1.0 Pelus oficiais dos quadros permanentes
em qualquer situnção ;
2. o Pelos oficiais milicianos nas situações de efcctividado, do 1'0 erva o do rcforma ;
13.° Pelas praçrLS de Pl·Ó nas situações do efectividade,
de rcservn o do reforma.
§ único, Na situação do licenciados, os oficiais milicianos e as prneas do pró estão sujeitos ao cumprimento
dos l'rferidos dovcros :
(1) Quando COll\'ocatlos para qualquer escola ou período do serviço ou revista do inspeccüo ;
b) Quando vestirem o uniformo militar;
c) Qllan(Io se encontrarem
('m quart6is, repartições
eu
.estabelecimentos
militares;
d) Quando estin'rem tratando do ol)jocto dü serviço;
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e) Quando
recebam
qualquer
ordem de serviço dos
seus legítimos superiores.
Em todos os mais casos, os militares de que trata êste
parágrafo
são obrigados
tam somente ao cumprimento
dos deveres 2.°, 3.°, 6.°, 9.°,13.°,16.°,27.°,42.°,43.0

e 49.0
Art. 6. ° Os superiores têm o dever de proceder de modo
que as ordens que intimem sejam executadas, ainda que
para tanto hajam ele empregar
quaisquer meios extraordinários,
não considerados
castigos, mas que sejam indispensáveis
para compelir os seus inferiores à obediência devida.
§ único. Os superiores devem participar imediatamento
aos seus chefes os meios extraordinários
que tenham
sido forçados a empregar.

CAPÍTULO III
Penas disciplinares

e sua execução

SECÇÃO I
Penas aplicáveis

"

a oficiais

Art. 7.° As penas aplicáveis a oficiais são as seguintes:
1. ° Repreensão;
2.° Ropreensüo agravada;
3.° Prisão simples até dez dias ;
4.° Prisão disciplinar até dez dias;
f).o Prisão disciplinar agr-avada até trinta dias;
6.° Iuactívidado de dois a seis moses.
Art. 8.° A repreensão
e a repreensão
agravada consistem cm declarar ao oficial que ó ropreondido
por haver praticado
qualquer acto que constituiu infracção de
um ou mais deveres militares. A primeira é dada om particular e a segunda em presença d08 oficiais de posto
igunl e superior ao do infractor;
em ambos os casos na
unidad«, navio ou ostabelecimonto
militar a que êsto pertencer ou onde estiver apresentado.
§ 1.o No acto da repreensão será entregue ao oficial
infractor uma nota da qual conste o facto que motivou a
punic;ão, com indicação dos deveres violados.
§ 2.0 Quando o oficial não pertencer ou n110 estiver
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adido a qualquer unidade, navio ou estabelecimento
militar. será mandado apresentar
em uma unidade para Q
fim indicado neste artigo.
Art. 9.0 Os Ministros da Guerra e da Marinha,
os
directores das direcções gerais do Ministório
da Guerra,
os oficiais generais do exórcito e da armada, os comandantes das regiões militares, os gon~rnadores
militares
de Lisboa, A\ôres e ~fadeira, o inspector superior da
administrucãe
do exército, os comandantes
das brigadas
do cuvularin, os inspectorêã
ilas armas e servlços; os comandantos em chofo das fõrças navais e das brigadas da
armada, os comandantes
dos regimentos e os directores
das armas e serviços podem mandar rnpreandor
pelos
oâciais seus imediatos
quando o infractor
fôr de graduação igual, mas mais moderno,
ou inferior
à dêsteso
Art. 10.0 A pena de prisão simples consiste na proibição de o oficial sair do q uartel da unidado ou navio a
que pertencer
ou ostivor adido. ou do edifício que fõr
UOHigIHl"lOpara cumprimento
desta pl'na.
§ único. Em soguida ao acto da intimação da pena de
prisão simples, sorú entregue ao oficial punido uma nota
da qual consto o facto que motivou a punição e bem assim o número de dias do prisão imposta.
Art. 11.0 A pena do prisão disciplinar consiste na roclusão do oficial em casa para êsse fim destinada num
quartel ou 110 local de cstucio.mrnento
da nuidade a que
pertencer
ou estiver adido, ou, na sua falta, onde suporiormputú
fõr determinado,
O a bordo
cm alojamento
apropriado.
Art. 1:3.0 A pena de prisão
discipliunr
agrnvnde,
consiste na reclusão
do oficial om cnsa apropriadn
num recinto fortificado
ou numa das casas de reclusão
do exército,
e a bordo isoladamente,
em recinto apropriado.
Art. 13.0 O oficiul a qlH'Ill fõr intimada ordem de J11'.isão ror algu'll superior
íicarú desde logo StlRp"nSO da",
suas funções de serviço,
R(~
nisso não houver inconve11i0I1te, ató quo a autoridade
superior de quem dependo
o oficial delibere sõhro o assunto .
.Art. 14. u A pena do inncuvi.Iado
con,:i8to na sn~pensfto das f'UIl<'() s dll son i(:o do oncial lW!o tpOlpO da punÍl,:ào, com rpsidêneia
nllm recinto
fortificado,
conservando·se
recluso dur::mte o primeiro
tOrço do cumprimento da pena.
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SECÇÃO II

Penas aplicáveis a sargentos
Art. 15.0 As penas aplicáveis a sargentos
são as seguintes:
1.o Repreensão;
2. o Repreensüo
agravada;
3. o Detenção até vinte dias;
4.0 Perua de vencimentos (gratificação) até vinte dias;
D.a Prisão disciplinar até vinte dias;
6.0 Prisão disciplinar agruvuda ató quarenta dias.
Art. 16.0 A repreensão e a repreensão agravada consistem em se declarar
ao surgento
que é reprocndido
por haver praticado qualquer acto que constitui infracção
do um ou mais deveres militares.
No exército silo dadas pelo comandante
da companhia,
ou da fôrça cm serviço fora da unidade por mais de
vinte (1 quatro horas; e na armada pelo segundo comandante da brigada
a que pcrteucer
o sargento infractor
ou pelo oficial im. diato do navio.
N as repartições
o estabelecimentos
militares serão os
sargentos
repreendidos
pelos respectivos
ehefrs pelas
faltas 'cometidas
no serviço das ruosmus ropartiçõcs
ou
estabelecimentos.
§ 1.0 A repreensão é dada em particular e a roprocnsão agravada 6 dada na prcseuça do militares do graduação igualou
superior ú do infractor.
§ 2. o No acto da repreensão
SNÚ entregue
ao infractor
uma nota da qual conste o facto que motivou fi repreensão e os deveres infringidos.
Art. 17.0 A pona do dotoncão consiste na prorbição de
sair do quartel ou navio, sendo porém o punido obrigado
a desempenhar
todo o serviço quo lhe pertencer.
§ 1.0 O sargento
que receber
ordem de detenção
apresentar-so
há seguidamente
ao oficial do serviço no
quartel da sua unidade, brigada da armada ou [L bordo.
§ 2.0 Em marcha, nos períodos do estacionamento,
[L
pena do detenção consisto nu pr-rmauência
no quartel
da. companhia ou íórça a que o detido pertencer
ou esteja
adido .
. § ;3.0 O cumprimento desta pcnlL a bordo ó interrompído duranto o tempo do navegação.
Art. 18.0 A pena (10 perda de vencimentos
consisto
na dedução da gratificação que os sargentos percobam
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n.? 4.° do ar-

§ único. A pena de que trata êste artigo só pode ser
aplicada para. corrigir faltas em serviços que duo direito
à ref('riua gratificação.
Art. 10.0 A pena de prisão disciplinar
consisto na
T(lclusi'tO do surgento
om casa pura êsse fim destinada
no quartel ou no local elo ostaciouamento
da unidade a
que p irtonccr ou estiver adido, ou, nu. sua falta, onde
slIpcriornwllto
fõr determinado,
e a bordo em recinto <J.ue
lhe

mr

designado.

Art. 20.0 A pena do prisão disciplinar agravada
consiste nu reclusão do sargento
cm CURa apropriada
num
recinto fortificado OH numa das casas de reclusão
do
exército, e a bordo ísoludnmente
em alojumento quo lhe

fõr destinado.
SECÇÃO

III

Penas aplicá3"eisa cabos e outras praças

Art. ~1.0 As penas aplicáveis a cabos são as seguintes:
L" Repreensão;
2." H(\pn'(,lls1to agravada;
3.° Patrulhas
at6 oito quartos;
4.° Guardas até oito;
5.° Detenção até quarenta dias;
6.0 Perda de vencimentos
(gratiti.ca~ão)
até trinta
dias;
7.° Prisão disciplinar até trinta dias;
8.° Prisão disciplinar agravada até sessenta dias.
Art. :?J.~ As penas aplicáveis a outras praças são as
soguintes:
1.o Hc>prC0nsão;
2 o l{c[ll'\'ensão ag-ruyadu;
3.° Quarto!> de sentinela ató dois;
até \lllzf';
5.° Quartos do serviço até oito;
6.° l'atrullw!:l até oito quartos;
7.0 )"uurd~u; até oito;
8.° D'tt'nção
até quarenta dias;
0.0 Porda de vencimentos
(gratificação)
dias;
10.° Prisão disciplinar até trinta dias;

4." Faxinas

até

trinta
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dias;

12.° Prisão disciplinar agravada até sessenta dias.
Art. 23.° A repreensão e a repreensão agravada consistem em se declarar
ao infractor
q ue é repreendido
por haver praticado, qualquer
acto que constitui infracção de um ou mais doveres militares.
No exército são dadas pelo comandanto da companhia,
ou da fõrca em serviço fora da unidade por mais de vinte
e quatro horas; e na armada pelo oficial imediato a bordo
do navio e pelo segundo comaudauto
das escolas
da
brigada a quo pertencer a praça.
§ 1.0 A reprceusão
dada em particular;
e a repreensão agravada é dada aos cabos na presença do militares
de igualou
superior graduação,
e aos soldados em formatura
da companhia
ou da fOrça a que pertençam
ou
estejam adidos.
§ 2.° t'n. armada a repreensão
dada em particular;
e a roprccnsão agravada ó dada aos cabos na presença
de praças
de igual'o
superior graduação,
o às outras
praças em formutura da brigada ~1 d-stacamento.
§ 3.° As praças em serviço luta rop artições o demais
estabelecimentos
militares a quem for imposta li lwna de
repreensão
Oll dó. repreensão
agravnda,
serão mandndas
apresentar
na unidade a qU0 pertencerem
ou estiverem
adidas, para os efeitos dÍ>:;t(>artigo.
Art. 24.° A pena 00 quartos
do sentinela srrá cumprida na própria guarda, em quartos n ão consecutivos,
pelas pra<:as quo so com portarem com menos cuidado ou
zêlo durante aquele serviço.
Art. 2D.o A pODa de faxinas consiste:
Pare pra~as do oxórciro :
a) Na execução do serviços quo polo regulamento
geral do serviço do oxército forem destinados
às faxinas;
b) Na limpeza de armamonto,
corroamo ou quaisquer
artigos existentes nas urrccadaçõcs ;
c) Em trabalhos nas obras de roparnção dos quartóis,
de remoção de materinis e em quaisquer outros trabalhos S0IU remuuorucão.
Para praças da ~rmad,l.:
a) Na limpeza de armamento,
corroamo ou quaisquer
articos de mater-ial de guerra existentes a bordo ou nos
quartéis das brigadas;
b) Em trabalhos oxtraordinários
dr limpeza, arrumação do porão, esgoto do navio, serviço da aguada.

e

é

ó
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O cumprimento
de pena de faxinas deverá
por praças graduadas.
Art. 26.° Os quartos de serviço (vigia, ronda, leme,
etc.). impostos
por castigos,
são interpolados
com os
serviços qU0 pertençam por escala ao infractor, de forma
que êste folgue o menos posaível,
Art. 27.° A pena de serviço do patrulhas
consisto no
policialliC'nto de uma determinada
zona executado por
dua~ ou mais praças, em quartos não consecutivos.
Art. 28.° As guardas
de castigo serão interpoladas
com as que por oscnln pertencerem
às prnças punidas,
não podendo, porém, estas ser nomeadas pam guarda om
mais de dois dias sucessivos.
Art. 29.° A pena do detenção consiste na proíbiçãc à
praça punida ele sair ela. caserna, do local de estacionamento da força a que pertencer ou estiver adida, ou do
lugar destinado a alojamento da guarni~ão do navio.
§ 1.° As praças punidas com detenção serão nomeadas
somouto para o serviço interno do respectivo aq uartelamento.
§ 2.° O cabo ou qualquer praça que receber ordem
do detenção aprosontar-se
há seguidamente
ao oficial de
serviço n(~ quartel da sua unidade ou a bordo.
§ 3.og
aplicável na execução desta pena o disposto
nos ~§ 2.° o 3.° do artigo 17.°
Art. 30.° A pena do perda de vencimentos
consiste
nu. dedução da gtatiticução que os cabos e demais praças p zrcebam J)Or serviços especiais, nos termos respcctivamouto do ii." G.O do artigo 21.° e do n." U.O do artigo 22.°
§ único, A pena de que trata õsto artigo só podo ser
aplicada por faltas cm serviços quo dão direito à referida
gratiticnçílo.
An. 31.0 A ponn de prisão disciplinar consisto na reclusão em casa para êsso fim ndequada no quartel, no
local de estacionauionto
da nnidarle a qlt(l pertencer ou
cr.th·l'1' adida a pruça punida, ou lia sua falta onde suporiorI1lP!ltn fôr dcterruiuado.
o :1. bordo em uloj.unento
apropriado.
'
§ único. Durunto o cumprimento dl'flta pona ns praças
S,tO (,orig:ubs
a ('xl'cutar. ontrtJ () tOCJllO da ah-orada (\ o
pôr do sol, os sOI'viços nece:;súri08 do limpoz'! o l)(·lh·fi·
ciação do quartel, con~ervaçfLO do material de guerra,
abastecimento
de úgua, trnhalhos
agrícoln.s nus dep0udêneins dos (luartéis, etc.
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Art. 32.0 A pena do baixa de classe, ünieamento aplicável a marinheiros,
consiste na passagem do infractor à
classe' de grumete.
Art. 33.0 A prna de prisão
disciplinar agravada consiste na reclusão
da praça punida em prisão fechada,
isoladamente,
no quartel,
a bordo ou onde superiormente fõr determinado,
com obrigação ele trabalho compatível com o isolamento.
§ único. As praças punidas com esta pena só poderão
comunicar
com pessoas
de família, duas vozes por semana e às horas determinadas
pela autoridade
competente .
.Art. 34.0 Quando as praças do exército ou da armada
punidas com prisão disciplinar agravada, durante o cum·priwellto. desta pena, praticarem
quaisquer faltas disciplinares
graves,
o comandante
da unidade enviurú no
comandante
da respectiva região militar, governador militar de Lisboa,
ou chofo do estado maior naval uma
preposta,
devidamente
fundamentada,
para a remoção
daquelas praças para o depósito disciplinar.
a fim do ali
cumprirem
o resto da pena que lhes tenha sido apli-

cada.
§ 1.0 Quando as autoridades de quo trata êsto artig-o
resolverem
que as pra~as sejam reinovidns parDo o depósito disciplinar,
a pormuuênciu
destas ali não podor
s r
inferior a vinte dias, embora o resto da pena a cumprir
seja inferior a éste período,
§ 2.0 A entrada destas pra~as no depósito disciplinar
serú na 3." classe dês to, devendo a s:tilla regula r-sepelas dispoaiçõos
relativas à 2.3 classe do mesmo dopósito, embora nesta não estejam classificadas.
â

SECÇÃO

IV

Penas aplicáveis aos indivíduos não militares nem equíparados a militares, empregados em reparttçóes
ou LStabelecimentos
dependentes
dos Minis érios da G lona
ou da Marinha.
Art. 3G. o Os indivíduos não militares nem oquiparndo
a militares
ompregudos
em ropartic:(,kf\ ou estaholeeimentes dependentes dos Ministérios
da G uorrn ou da Mai-inha ficam sujeitos
às penas cm seguida dOl:ligrwd: !-I, S()
ontrus D~LO estiverem preceituudus
lIOS rogulnnn-ntus
privativos daqueles estabelecimentos
ou repartições,
quando-
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no enrnp rimcnto das suas obrigações cometam faltas de
que tenha resultado ou venha a resultar prejuízo ao serviço ou à disciplina militar:
1.0 Repreensão;
2. o Repreensão agravada;

3. o MlIltu;
4. o Susponeão ,
5.0 Despedimento
do serviço.
Art. 3ô.o Aos indivíduos que em circunstâncias
extraordinárias forem contratados
ou constrangidos
a prestar
serviço no exército ou na armada, quando cometam faltas nas condições referidas no artigo anterior,
são aplicáveis as penas seguintes:
1. o Repreensão;
2. o Repreensão agravada ;
3,0 Multa;
4.° Prisão.
Art. 37.0 A repreensão
e a repreensão
agravada consistem cm se dcclurar ao infractor quo é repreendido por
ter cometido dotorminadn falta.
§ único, A roprconsão 6 dada cm particular e a repreensão agravada é dada, quando pcssivel, na presença
dos civis da mesma categoria ou nu dos empregados
da
mesma classe em serviço na unidade, estabelecimento
ou
repartição
em que sirva o infractor.
Art. 38.0 A multa consisto na perda de um 011 mais
dias de vencimento a quo o infractor tiver direito, não
excedendo,
para cada punição, metade do total ganho
em trinta dias do serviço.
§ único. Estas multas reverterão cm favor da Fazenda,
com destino ao fundo para aquisição
do material
de
guorra.
Art. 39.0 A suspensão consiste na privação temporária do exercício do emprego (I perda do respectivo
vencim0nto durante o tempo do cumprimento
da pena.
Art. 40.0 li. ponn do prisão consisto na reclusão
do
infractor, ató dez dias, cm casa apropriada.
0
Art. 41. A pena do despedimento
do serviço será
aplicada exclusivainont« pela autoridade competente pam
fazer a nomeação (lo empregado
punido, salvo quando
por lei s<'jum exigidas qunisquer formalidades
ou instauração de p1'oc088.o para imposição
desta pena. Ar; rostantes l)onas designadas
nesta scccão serão aplicadas
pejas autoridades .militare~ ou chefes dos serviços sob
cujas ordens servirem os infractores.
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CAPÍTULO IV
Efeitos

das penas

Art. 42.0 O oficial do exército que fôr punido com
prisão disciplinar
ou prisão disciplinar
agravuda
será
transferido
da guarnição
a que pertencer,
ficando inibido de servir nessa guarnição om quanto não tiver decorrido o prazo de um ano no primeiro caso, c dois anos
no segundo, depois de cumprido o castigo.
Art. 43.0 O oficial da armada que fôr punido com
prisão disciplinar
ou prisão disciplinar
agravada
será
transferido,
logo que seja possível, do quartel, estabolecimento ou navio em que prestar serviço.
§ único. Em qualquer dos casos o oficial fica inibido
de regressar
à anterior
situação antes de decorrido o
prazo de um ano no primeiro caso, e dois anos no segundo, depois de cumprido o castigo.
Art.· 44.0 Os oficiais a quem so referem os dois artigos antecedentes,
quando forem punidos novamente com
alguma das penas de prisão disciplinar ou prisão disciplinar agravada,
só poderão
ser colocados nas unidades,
estabelecimentos
011 navios cm que lhos tiverem sido impostas as ponas, dois ou quatro anos, rospoctivamcnte,
depois do cumprida a última pena.
A rt. 45.0 O oficial nas condições d os artigos antecedentes ficará desde logo suspenso das suas funções de
serviço até receber guia pl'ra o novo destino,
Art. 46.0 O tempo do cumprimento
da pena do prisão
disciplinar
agravada não so conta para os efeitos da reforma nem do quaisquor recompensas.
Art. 47.0 O oficial punido com qualquer das penas de
prisão simples, prisão disciplinar
ou prisão disciplinar
agravada,
somente perderá as gratificações
de serviço o
do comissão.
Art. 48.0 O oficial do exército punido com a prna de
inactividade será transforido do govérno on <la região militar a qúo pertencer
quando lho fór imposta a penn, não
p~~0ndo voltar
a servir no mesmo governo ou região
mllr~ar durante dois anos, nem na guarnição a que pertonem durante quatro anos, sendo os referidos
prazos
contados a partir do dia imediato àquele em que terminar o cllmprimpnto da pena, ~Bin(l!!1!! fi!!!! tept'l36!! 6:6 81"·

iiso
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Art. 49.0 O oficial da armada punido com a pena de
inactividade
será transferido
do estabelecimento,
repartição, quartel
ou navio a que pertencer
quando lhe fõr
imposta a pena, não podendo regressar
à situação anterior antes de decorridos
quatro anos depois do cumprimento da pena, contados nos termos do artigo anterior.
Art. 50.0 O tempo de cumprimento
da pena de inactividade não se conta para efeito algum como tempo de
serviço efectivo.
Art. 51.0 O oficial que fõr punido com a pena de inactividade descerá na escala de acesso tantos lugares quan-·
tos forem designados no valor de x, desprezadas
as fracções, da fórmula

m

x=nX

12

em que n representa
a média de promoções relativa ao
posto imediato no respectivo
quadro do oficial punido,
durante os últimos dez anos civis, e ?n o número de meses de castigo.
Art. f>2.0 O oficial punido com a pena de inactividade
somente perderá
as gratificaçõos
de serviço o de comissão,
§ único. O oficial a quom couber promoção duranto o
cumprimento
das pE:'nas de prisão disciplinar agravada e
de inactividade,
só a poderá. obter findo O castigo, ficando
supranumerário
até que tI nha vaga no respectivo quadro, onde irá ocupn.r o lugar quo lhe competir, tendo em
atenção no primeiro caso o disposto no artigo 46.0 e no
segundo o disposto no artig-o 51.°
Art. 53.0 O tempo do cumprimento
da pena de prisão
disciplinar
agravada
imposta a sargentos
não se conta.
para efeito algum como tempo do serviço efectivo.
Art. 54.0 O sargento que fór classificado na 4. A classe
do comportamento
será eliminado do sOl"Yi~opor determinação do Ministro da Guerra ou da Mariuhn,
Art. 55.0 É também eliminado do sor"i~o o sargento
que, ombora não baixo à 4. a classe do comportamento,
fór punido, dentro de um período de três anos, com poDas quo, sornadas, .porfa~flrr:., por si ou por suas equivalências, flosst'nta dias de detenção.
Art. 5G.o Quando o sargento
que tiver do ser oliminado, em virtude do disposto no artigo 5.1.0 ou no artigo 55.°, pertencer
aos quadros permanentes
e co.ntar
.
.
do serviço efectivo, passará à situa-

~

~ ~~
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ção de reforma, com os vencimentos correspondentes,
ficando privado de usar uniformes, distintivos e ineígnie s
militares.
Art. 57.0 As penas de prisão disciplinar e prisão disciplinar agravada,
quando uplicadas a sargentos, produzirão a transferência
de unidade, não podendo, durante
um ano no primeiro caso e dois no spgllndo, servir na
unidade em que lhe foi imposta a pena,
Art. 58.0 Os sargentos
do exército e da armada
a
quem fôr imposta a pena do prisão disciplinar agravada,
ou que, num período de doze meses, sofrerem punicões
cujo somatório
seja igualou
Sll porior
a vinte dias de
'detenção, por si ou suas equivalências,
não poderão ser
promovidos
nem readmitidos
no serviço.
Art, 59.0 A pena de priaão disci plinar agravada, quando
aplicada a cabos do activo da armnda por uma só vez e
pelo número de dias de que resulte a baixa à 4. a classe
de comportamento,
produz transferência
de uuidudo o
passagem
a marinheiro,
por um período não inferior a
sois meses, quando não sejam jtí. reconduzidos ou readmitidos; e quando aplicada pela segunda vez produz baixa
de pôsto definitiva.
§ único. Quando já sejam reconduzidos ou readmitidos,
serão abatidos imediatamente
ao efectivo o trnusferidos
para a reserva de marinheiros
da armada na classe de
marinheiros.
Art. ôO.o Os cabos do activo ou da reserva do exército
que sofrerem
a pena de prisão discipliuar agravada
ou
que, nu;n pe.río~o de ~eis meses, sofrurom lll'naH cujo
somatório
seja igual ou supei-ior a vinte dias do deteução, por si ou suus equivalências,
terão ímodiatamoute
passagem a soldado.
§ único. As praças a que se refere õsto artigo serão
transferidas
de uuidade e não poderão
ser promovidas
nem readmitidas
uo serviço.
Art. 61.0 Os cabos e outras prnças da armada emquanto ostiverem
na 4." classe do comp9rtalllento
não
podem ser promovidos,
reconduzidos,
nem readmitidos
no serviço.
Art. 62.0 Os soldados,
mariuboiros
e grumetes
que
sofrerem
11 pena
de prisão disciplinar ugr<lvada ou que
num periodo de sr-is meses sofrerem penas cujo. SOllla·
tório seja igualou
superior a vinte dias do det('D<:ào,
por si ou suas equivalências,
não podem ser promovidos
nem readmitidos no serviço.
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Art. G3.n O te-mpo de prisão disciplinar
agravada imposta a cabos o a outras pruças do oxórcito e da armada
não se conta para efeito algum como tempo do 801'\'1<;0
efectivo.
Art. GJ.o O tempo de cumprimento
das p0nas .le prisão disciplinar e de detenção im p os tus aos cabos o outras pr-aças do exército e da armada. importa, no soa
tempo de serviço efectivo, o deseouto de um dia por cada
dois de prisão disciplinar ou por cada período completo
do quatro dias do detenção.
Art. 65.0 A praça do pré do exército qur fôr punida
com a pena do detencão ou outra superior ficará inibida
do obter qualquer
licença ou dispensa
do foruiaturus
durante um número do dias i.!2;ual ao triplo do número
de dias de detenção, consideradas
as equivalências
a que
corrcspondor
a punição.
AI·t. 66.0 Quando nao haja ocasião de fazer cumprir
efectivamente
as penas disciplinures,
todos os seus efeitos SH produzirão
como so I'las fossem realmente
cumpridas.
CAPÍTULO

Competência

V

disciplinar

})lSlIosl.ções gerat~
Art. 67. Os chefoa militares qun exercem funções do
comando ou direcção são os coniputcutcs para recorn pensar ou impor penas disciplinares.
Porém todo o militar
PUU(\ admoestar ou (·lu~iar os SO\l8 inferiores por qualquer acto por estes praticado que lião deva ser punido
nem rrCOtllp(,llS~Hlo nos termos dõstc r,'p;ulamC'uto.
Art. ütV Os militares
ti q IIPUl l,or
êsto regulamento
não
conft'rida com p tência disci 1'1ina r devem par: ici par
superiormente,
por escrito, qualque-r
acto que tenham
presenciado
ou do qll(~ oficialmente
tenham conhecimonto, praticado pelos sons inferiores e que lhes pure<:a
dever ser rf'compl'llsado ou punido,
Art. 60.0 Pela forma precl'ituada
no artigo anterior
procellerá o 11ll1itUI'q uo tenha d(l !'I'com ponsal' ou punir
um infurior, por acto a que jlJ!g'1I0 curresponder
recompensa ou pena sup')l'ior à da sua cOlllpot0nria, participando O facto por o~crito ao ~l'll ehcfo imoiliato, o qual
mandará procedol' a avorigllaçõl's,
so us julgar lll'ccssárias, e recompensará
ou puuirá u inf,'riot', ou ordonur{~
0

ó
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que o participante
use para êsse fim da sua competência,
ou mandará arquivar o processo.
§ único. Qoando o participante
da infracção exercer o
comando de uma fôrça em serviço fora de uma unidade,
o comandante
desta, se o julgar conveniente,
providenciará para qUE' o infractor recolha ao seu quartel para
ali cumprir a pena imposta.
do artigo anterior
e seu
Art. 70.0 As disposições
parágrafo
não anulam o preceituado
nos artigos 67.0,

72.0 e 73.0
Art. 71.0 Todo o superior pode ordenar
a prisão ou
a detenção aos inferiores,
sempre que assim o exija a
disci plina,
§ 1.0 Quando o superior que ordenar a prisão ou a
detenção não tiver competõncia
para punir, devorá dar
imediatamente
parte, por escrito o pelas vias competentes, ao chefe da unidade, estabelecimento
ou repartição
a que pertencer,
o qual resolverá como fõr do justiça se
o militar detido lhe fór subordinado;
e, no caso contrário, enviará a participação
ao chefe do militar preso ou
detido.
§ 2.0 A intimação da ordem de detenção de um sargento a outro, seu inferior, ó permitida somente em caso
do usurpação de atribuições,
de abuso de autoridade ou
provocação
à indisciplina da parte do infractor.
Art. 72.0 Em caso de flagrante
delito ou de grave
infracção de disciplina o superior
obrigado a intimar
ordem de prisão ao delinquente,
devendo, se assim o.
exigirem as condições do gravidade,
ocasião ou local,
mandá-lo deter em qualquer lugar apropriado
on entregá lo a. um posto do guarda,
e a recorrer a todos os'
moios que seja_m .a.b.solntamellte necessários
para. a manutonção ela disciplina.
§ 1.0 O militar quo tiver recorrido a meios extraordinários para. manter a disciplina participará
logo, por escrito e pelas vias competentes,
ao chefe da unidade, 0Stabolecimento
ou repartição
cm quo servir,
os factos
praticados
pelo infractor c os meios empregados
para
a. sua repressão.
§ 2.0 A participação a q no o parágrafo antecedente se
refere será em iada pela autoridade
que a receber ao
chefe do militar infractor,
quando ôsto pertença a outro
navio, unidade, estabelecimento
ou repartição.
Art. 73.0 Quando o militar a que diz respeito o disposto no artigo 68.0 pertencer
a outra corporação, a.
ó
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participação será sempre feita por escrito, a fim de ser
enviada ao chefe da unidade, navio, estabelecimento ou
repartição a que êle pertencer,
Art. 74. o O militar que na unidade ou estabelecimento militar em que estiver apresentado ou prestando
serviço praticar qualquer acto, em virtude do qual tenha de ser recompensado ou punido, sê-lo há sempre
pelo chefe dessa unidade ou estabelecimento militar, embora aquele já não se encontre sob as suas ordens.
Art. 75.0 O superior que recompensar ou punir um
militar seu subordinado, quando êsto esteja descmpo12enhando qualquer serviço sob a dependência de outra
autoridado militar, dará logo conhecimento a esta autoridade da resolução que tiver tomado.
Art. 76.0 O superior que recompensar ou punir o militar que pertencer a qualquer unidade, navio ou estabolecimento militar, mas que esteja sob as suas ordens
imediatas, dará logo conhecimento aos respectivos chefes
das resoluções que tiver tomado.
Art. 77.0 Nenhum rn ilitar, qualquer que soja a sua
gi-aduação, poderá admoestar ou elogiar qualquer inferior na presença de um superior seu, sem previamente
lhe pedir autorização.
Art. 78.0 O oticial que, em virtude de quaisquer circunstâncias, assumir o comando e exercer cargo pertencente a outro de grau superior terá, emquanto durar
aq nela situação, a competência dísci plínar corres pondente,
Art. 79.0 O limite da competência disciplinar das autoridades militares é o marcado nos quadros anexos a
êste regulamento.
§ único. O facto de ter sido atingido o limite da com})etên"ia na aplicação de uma pena não impede que a autoridade que puniu torne a aplicar ao mesmo indivíduo
penas da mesma natureza por novas faltas.
SECÇÃO

I

Punições
Art. 80. Os Ministros da Guerra e da Marinha têm
a com potencia disciplinar designada nas colunas I dos
respectivos quadros a quo se refere o artigo anterior.
Podem ainda os mesmos Ministro" nos casos de manífesta~õos colectivas de indisciplina, de natureza grave,
ou do outras transgressões
que projucliq nem profun0
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damcnto
a disciplina ou o prestígio da fôrça armada,
mandar transferir
imediatamente
para as províncias
ultramarinas,
designadas pelo Ministro das Colónias, onde
ser virão durante dois unos, as praças de pôsto inferior a
segundo sargento, maiores do dezoito anos, que se tenham
envol vido nesses actos.
Art. 81.0 Em tempo de guerra, ou em caso do mobiIização , o comundaute em chefe do exército, o chefe do
estado maior naval e o comandnnto
das Iôrçns navais
em operações
têm a competência disciplinar designada
na coluna I do respectivo quadro a que so refere o artigo 70.", exceptuando
a pena do innctividude .
Art. 82.0 Os cornundantes
das regiões militares, o gover nndor militar do Lisboa, o presidente
do Supremo
'I'rihuual
Militar, o prosi donto do Conselho Superior de
Promoções,
o proaidonto elo Conselho do Recursos,
os
directores das Dircccõos Gerais do ~linist('rio da Guorra,
os dircotores das armas, o gcnorul inspector dos cstabelocimontos
de instrução
da Obra Tutelar e Social dos
Exércitos de Terra o Mar, o comandante
da Escola :\lilital', o director do Colégio Militar, o presidente do conselho de administrução
da Fraternidade
Militar, o ins1)0('t01' superior da admiuistracão
do exército, os governadorcs
militares dos A~ô1'C's e Madeir n, os g\'nerrus
comandantes
militares
de localidades,
os directores dos
serviços do administração
militar, do saúde e vcteriuário e
o director dos monumentos
militares
tõrn a respeito dos
indivíduos sob as suas ordens, ou om serviço nos estabelecimentos 011 rr-partiçõos cm que suporintendcrorn,
a compotência disciplinar designada na coluna III lia respectivo
quadro.
Art, 83.0 Em tempo <1(1 guorra ou cm caso de mohili;r,aç'iw os comandantes
do corpos do exército o os comanduntos das divisões mobilizadas tlim, rospoctivamcnte,
a
cornpctõncia disciplinar designada nus colunas Ir e III do
correspondente
quadro,
Art. 84.0 O chofe do estado maior nayal, o director
W'Tal do marinha, o inf'pcctor uo marinha, o superintendente dos s0rvi<:08 da armada, o suporintPl1dento do Arsenal da Marinha o o director llrimpiro comandante dn.
Escola Naval têm, a rcsprito dos iuclivíduos sob as Ruas
ordens ou em servi~o nos estabelrcimpntos
on rej1arti<:ões
em que superintpndPrpm,
a compptência
disciplinar
designada na coluna II do l'rspectivo qllarlro.
Art. 85.0 Os comandantl~s das diYisõcs navais e das
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brigadas
da armada,
o comandante
dos serviços auxiliares elo marinha, os chefes dos departamentos,
os capitães dos portos, os directores dos ostabelccimentos
de
marinha. fi os chefes de serviço ou das repartições têm, a
respeito dos indivíduos sob as suas ordens ou em serviço
nos estabelecimentos
ou repartições
cm quo suporintenderem, a competência
disciplinar designada na coluna m
do rospnctivo quadro.
Art. SG.o (~uaudo na. repressão
de uma falta. concorrorem os comandantos do rl'gião militar ou o governador
militar de Lisboa e as restantes autoridados
mencionadas no artigo 82.0, aq uolos proferem sempre na compotõncia
para a imposição da pena correspondente
ao
militar infractor.
Art. 87.0 O sub-chofe do estado maior do exército, os
comandantes
das brigadas de cavalaria,
os comandantes
da artilharia e pngrnharia
do Govêrno Militar do Lisboa,
o governador militar do Elvas e os coronéis comandantes
militares
de Iocalidudcs
têm, sôbro os militares sob as
suas ordens ou apresentados
nos respectivos
comandos,
quando seus inforiore s, a com petência disci plinar desiguuda na coluna IV do ro-pectivo quadro,
Igual compctõucin têm os inspectores
das armas e serviços sõbre todo o pessoal que lhes esteja subordinado
sob o ponto de vista da instrução,
Art. 88.0 Os oficiais generais e oficiais superiores
quando cm inspcccão
do navio, unidado 011 estabelecimento militar, têm durante o período da inspecção, sobre
08 militares
pertencentes
ao referido navio, unidade ou
ostnbolccímento
sujeito à sua inspecção, fi competência
disciplinar
designada nas colunas 11 o III do quadro respoitante à armada, so forem oficiais gonornis ou oficiais
superiores
da armada,
e nas coluuas III o V do quadro
respeitante
ao exArcito se forem gonorais ou oficiais superiores do exército.
Art. 80.0 Os coronéis comandantes
de destacamentotêm sobre todos os n ilitares que façam parte dos mesmos destacamentos,
bem como sobro aqueles que permaneçam na. zona ocupada pelas respoctivas trovas, quando
sejam seus inferiores,
a com potência disciplinar fixada
na coluna IV do respectivo quadro .
.Art. 90.0 Os comandantes
dos rogimcntos,
os comandantes dos grupos e batalhões independentes,
os chefes
dos distritos de recrutamento
o reserva, os chefes do estado maior do Govõrno Militar do Lisboa o dos coman-
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dos das regiões militares e os oficiais superiores chefes
de estabelecimentos
ou repartições
militares têm a respeito dos indivíduos sob as suas ordens, em serviço ou
apresentados
nas unidades,
quartéis generais, estabelecimentos ou repartições
em que superintenderem,
quando
sens inferiores,
a competência
disciplinar designada na
coluna v do respectivo quadro.
comandantes
de regimento,
o
Art. 91.0 Os segundos
adjunto do segundo comandante
da Escola Mihtar, os
segundos
comandantes
de grupos e batalhões independentes, os oficiais superiores
sub-chefes
de estabelecimentes ou repartições
militares e chofos de secção dos
mesmos estabelecimentos
ou repartições,
os sub-chefes
dos distritos de recrutamento
e reserva, os comandantes
de batalhão
ou grupo de batalhões fora da sede da sua
unidade,
os comandantes
de grupos de batarins, de esquadrilhas e de esquadrões
fora da sede das suas unidades, o chefe da secção de cartografia militar do estado
maior do exército e os tenentes-coronéis
e majores comandantes militares de localidades
ou de fôrcas fora da sede
do quartel da sua unidade têm a respeito dos militares
sob as suas ordens, em serviço 011 apresentados
nas respectivas
unidades,
estabelecimentos
ou repartições
em
que superintenderem,
quando seus inforioros,
a compotõncia disciplinar
mencionada
na coluna VJ do respectivo quadro.
Art. 92.0 Os oficiais superiores comandantes
de fõrças navais têm a respeito dos militares sob as suas ordens a competência
disciplinar
designada na coluna IV
do respectivo
q uadro .
Art. 93.0 Os oficiais superiores
comandantes
de navios o os primeiros tenentes comandantes
de fôrças navais têm a respeito dos indivíduos sob as suas ordens
a competência
disciplinar
designada
na coluna v do
respectivo
quadro.
Art. 94.0 Os oficiais superiores
segundos
comandantes ou imediatos de navio, os segundos comandantes
das
brigadas
da armada,
os sub-chefes das repartições
e os
primeiros
e segundos
tenentes comandantes
de navio
têm a respeito dos militares sob as suas ordens a competência disciplinar
designada
na coluna VI do respectivo quadro.
Art. 95.0 Os oficiais comandando
fõrças de marinha
destacadas
ou em diligência têm a competência
disciplinar de comandantes
de navio de igual patente.
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Art. 96.0 Os guardas-marinhas,
quando estiverem
em situações
correspondentes
às de segundos tenentes,
têm a competência
disciplinar destes últimos.
Art. 97.0 Os comandantes
de batalhão, gl·UpO de batai-ias, de esquadrilhas
e de esquadrões
encorporndos,
QS comandantes
de haturia, esquadrilha,
esquadrão,
companhia ou grupo de companhias,
independentes,
o comandante do corpo de alunos da Escola Militar, os chefes das brigadas da S0C<:ãode cartografia
militar do estado maior do exército, os capitães chefes de estabelecimentos
ou repartições
militares e os que comandarem
fórças em serviço. fora das unidades a que pertencerem
QU quaisquer outras que tenham organização
militar especial ou exercerem
o comando militar de localidades
têm a respeito dos militares sob as suas ordens, em serviço ou apresentados
nos respectivos
comandos, ostabclecimentos
ou repartições
em que supermtenderem,
quando seus inferinros,
a competência
disciplinar designada na coluna VII do respectivo quadro.
Art. 98.0 Os comandantes
de companhia,
bataría,
esquadrilha
ou esquadrão cncorpor ados, os comandantes
das formações dos quurtéís gpnerais do Govêrno Militar
úe Lisboa e das regiões militares, os comandantes
da
secção montada e da secção apeada das praças cm serviço na Escola Militar, os chefes de équipe da secção de
cartografia militar do estado maior do oxórcito, os subalternos chefes de estabolccimentos
ou repartições
militares ti os que forem comandantes
de fôrças em serviço
fora. das unidades a que pertencerem,
ou q uaisqucr outras com organizac;ão
militar especial, on exercerem
o
comando militar de localidades,
tom a respeito dos militarcs sob as suas ordens, em serviço ou aprosentados
nos respectivos
comandos, estabelecimentos
ou repartiçõos em que superintenderem.
quando seus inferiores,
a
competência
disciplinar
mencionada
na coluna VIU do
respectivo
quadro.
Art, 99.0 Quando os oficiais das nnidados
usarem
da sua comprtência
disciplinar,
participarão
imediatamente por escrito ao comandante
da respectiva unidade
as penas que aplicarem.
Art. ] 00.0 Os comandantes
do unidades independentes,
os chefes de estabelocimontos
(\ as autoridades
do hierarquia
superior
a estas têm a faculdade de atenuar,
agravar
ou substituir
as pouus impostas pelos seus subordinados
quando, seguidamente
h sua aplicação, reco-
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nheçam a conveniência disciplinar de usar dessa faculdado.
Art. 101.° As autoridades a que se refere o urtigo
anterior poderão, para solenizar qualquer feriado nacional, facto notável ou data histórica, dr-terminar o não
cumprimento das penas-impostas ou a impor, ou restos
das renas impostas por si próprias ou pelos seus subordinados por faltas cometidas até o dia em que esta determinação fôr publicada na ordem.
Ar't, 102.° Os chefes sob cuja!'! ordens servirem os indivíduos a que se refere a soccão IV do capítulo III, na
falta de regulnmento especial, têm competência disciplinar para lhes aplicar as penas estabelecidas na mesma
secção, com excepção da pena do d-spedimento de serviço, que fica regulada pelo artig-o 41.°
Art. 103.° O comandante em chefe de uma fôrca naval
ou o comandante de um navio solto, fora dos portos da
metrópole, .pode suspender um oficial das suas funçõos
de serviço e comissão que estiver exercendo, no caso de
infracção de disciplina a que corresponda pena quo exceda a sua competência, e mandá-lo apresentar ao chefe
do estado maior naval, acompanhado de um relatório
circunstanciado dos factos que motivaram tal medida.
§ único. Quando, dada a primoiru hipótese dõste urtigo, o infractor fór comandante do navio, haverá para
com õlo o procedimento indicado sempre que fi pena a
impor seja superior à do reprccnsüo ,
Art. 104.° Os sargentos que comandarem fõrças soparadas das unidados, ou forem encarregados de lanchas
ou vapores, têm competência. para punir os cabos com a
pena de repreensão ou com uma guarda, e as outras praças com repreensão, faxinas até quatro e guardas até duas.
Art. 105.° Os comandantes das guaro as e de quaisquer postos podem impor até dois quartos de sentinela
de castigo, não consecutivos, por faltas ligeiras, quando
não resulte prejuízo para o serviço.
SECÇÃO II

Recompensas

Art. 106.° Além das recompensas estabGlf'cidns pelas
leis e regulamentos em vigor, podem ser concedidas aos
militares as seguintes:
1.0 Louvor;
2.° Dispensas de serviço ;
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3. ° Licença sem perda de vencimentos.
Art.' 107. o O IOl1Yor porle ser colectivo ou individual e
é destinado a recompensar
qualquer
acto praticado
por
um ou mais militares, com reconhecido valor, competência profbsional,
zêlo ou civismo.
§ único. O louvor 6 tanto mais importanto
quanto
maior é a publicidado do documento oficial em que fõr
ex arado e ped-rá
s ,r acompanhado
de concessão
do
licença, sem perda de voncimentos,
1.t6 trinta dias. Esta
Iícença não será descontada
para efeito algum no tempo
de serviço militar, e 8('1'Ú gozada no uno em que Iõr concedida, quando não houver prejuízo para o serviço.
Art. 108.° A dispensa 110 serviço consisto na dispensa
de formaturas
ou de qualquer
serviço interior ou extorior de duração de vinte o quatro horas, quP as praças
dosompeuhorn, o é concedida às praças do pró que mostrem invulgar cuidado no cumprimento
dos deveres definidos nos n.OS 9.°, 10.°. 11.° o 1:3.° do urtigo 4.° deste
regulam0nto,
não podendo exceder o número do três em
cada trinta dias
Art. 109.0 Além da 1iconça a q UC 80 refere o artigo
107.°, poderá ser concedida, 'I U:l11(l o não houver prej uÍZ(}
para O sr-r-viço, orn cada ano civil, uma. liconca, sem
perda do voucimontos, até trinta dia«, seguidos ou iutorpelados,
aos mditares
que a solicitem e satisfaçam às
condiç<'ICS seguintos:
1. ° Que cumpram com assidutdade,
zêlo o aptidão os
seus deveres profissionais;
2.° Sondo oficial, não ter sofrido qnalquer das penas
do in~lcti\'idado ou de prisão disciplinur
agravarlu,
nos
últimos três :lDOS não ter sido punido com prisão disciplinar o IlO~ últimos doze meses não tor sofrido alguma
das penas do prisão simples ou do rcproonsão ;
3." Sen<lo praça (10 pré, ostnr na Ln ou 2.:'1 classe de
comportamento
e não ter sofrido nos últimos doze meses
qualquer punição.
§ único. A licença [t q11e se refere êste artigo não ó
descout ada no tempo do serviço militar.
Art. 110.0 Ao Ministro da Gllerm compete:
Lonnlr cm O,.rlem do Exército ou mandar louvar em
ordpm do pstaLrlecimpnto
militar, unidade ou comando
os milital't1s que o mcrf'çam, conceder flispcnsas clfl servico e as licl'nças a q tiO so rpt'erem os artigos 107.0
e 10a.o d(\ste re~ulanlt'nto
até trinta dias, para serem
gozadas dentro ou fora do País.
'
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111.0 Ao Ministro da Marinha compete:
em Ordem da Armada ou mandar louvar em
ordem da superintendência
dos serviços da armada, da
divisão naval, do navio, das brigadas
da armada
ou
de qualquer
estabelecimento naval, os militares que o
mereçam,
conceder dispensas de serviço e as licenças a
que se referem os artigos 107.° e 109.° dêste regulamento até trinta dias, para serem gozadas dentro ou
fora do Pais.
Art. 112.0 O comandante em chefe do exército, o chefe
do estado maior naval e o comandante
das forças navais
em operações têm, em tempo de guorra, competência igual
à dos Ministros da Guerra o da Marinha.
Art. 113.0 Aos comandantes do região militar o governador militar do Lisboa compete:
Louvar
em ordem da região ou Govêrno Militar de
Lisboa ou mandar louvar om ordem de unidade, estabelecimento
militar ou comando, que esteja. sob as suas
ordens, os militares que o mereçam, conceder dispensas
de serviço e as Iícencas a que se referem os artigos 107.0
e 109.0 dêsto _I'(lgulurncnto, até trinta dias.
Art. 114.0 As autoridades
mencionadas
no artigo 82.0
dõste regulamento,
com excepção
dos comandantes
de
região e governador
militar de Lisboa, com pete :
Louvar em ordem os militares seus subordinados
que
o mereçam,
conceder dispensas de serviço e as licenças
a. quo so referem os artigos 107. o o 109.0 deste regulamenta, até trinta dias.
Art. llõ. o Ao chofe do estado maior naval compete:
Louvar em ordem da. superintendência
dos serviços da
armada, ou mandar Iouvar ClU or dom de divisão naval,
das brigadas da armada, de fôrçn naval, do navio os miIitares que o moreeam , conceder dispensas de serviço e
as licenças a que se referem os artigos
107,0 e 109.0
dêste regulamento,
até trinta dias.
Art. 116.0 Aos oficiais generais e capitães elo mar e
guerra
comandando
fõrças navais, fora da metrópole,
compete:
Louvar
ClU ordem
do divisão ou mandar louvar cm
ordem de navio a que pertençam os militares quo o mereçam, conceder
dispensas
de serviço c as licenças a
que se referem
os artigos
107.0 e 109.0 dêste r('~ulamenta, até trinta dias, para serem gozadas na localidade
onde se encontre a fôrça naval.
Art.

Louvar
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Art. 117.0 Ao director geral do marinha, inspector de
marinha, superintendente
dos serviços da armada, superintendente
do Rrsenal da Marinha o director primeiro
comandante
da Escola Naval compote:
Louvar
om ordem do dia os indivíduos que o mereçam, conceder dispensas
de serviço e as licenças a que
se referem os artigos 107.0 e 109.0 dêste regulamento,
até trinta dias.
Art. 118.0 Aos oficiais generais
o. capitães de mar e
guerra comandando
fôrças navais em portos da metrópole e comandantes
das brigadas
da armada
compete:
Louvar
em ordem do dia os indivíduos que o mereçam, conceder dispensas
de serviço e as licenças a que
se referem OH artigos 107.0 e 109.0 dêste regulamento,
até trinta dias.
Art. 119.0 Aos oficiais superiores
comandando
fôrça
naval compete:
Louvar
em ordem à fôrça naval, ou mandar louvar
em ordem do navio quo àquela pertença, os militares
seus subordinados
que o mereçam, concoder dispensas
de serviço e as licenças n que se referem
os artigos
107. o e 109.° dêste regulamento,
até dez dias.
Art. 120.° Aos comandantes de esquadrilha
c do navio,
solto ou oncorporado
compete:
Louvar cm ordem os indivíduos que o mereçam, conceder dispensas
de serviço e as licenças a que se referem os artigos 107.0 e 109.° dêste regulamento,
até
cinco dias.
Art. 121.0 Aos segundos
comandantes
das brigadas.
da armada e oficiais imediatos dos navios compcte :
Conceder dispensas de serviço, e propor aos respectivos comandantes
a concessão da licença a que se refere
o artigo 107.° dõste regulamento,
até cinco dias.
Art. 122.° Aos chefes de departamento,
capitães de
portos, directores
de estabelecimentos
de marinha, chefes de, serviço ou das repartições
competem, no que diz
respeito a recompensas,
as mesmas atribuíções que pertencem aos oficiais da mesma patente como comandantes de navio, todos, porém, somente cm rolução aos indivíduos sob as suas ordous ou em serviço nos estabelecimentos ou reparti~ões oru que superintenderem.
Art. 123.° Aos comandantes
das brigadas
de cavalaria compoto :
Louvar
ou mandar louvar cm ordem de unidade ou
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estabelecimento
os militares seus subordinudos
que o mereeam,
conceder
dispensas
de serviço o as licenças a
que se referem os artigos
107.0 o 109.0 dõste regulameuto, até vinte dias.
Art, 124.0 As autoridades mencionadas no artigo 87.0
dêste regulamento,
com excepção daquelas de que trata
o artigo auterior, o às autoridudcs
a que se refere o artigo 89.0 compete:
Louvar, conceder dispensas de serviço aos indivíduos
que o mereçam o lhes estejam subordinados,
o propor
a concessão da licença a que se refere o artigo 107.0

dêste regulamento.
Art. 125.0 Aos comandantes

(jus unidades e às autoridades a que se refere o artigo 00.0 dõste regulamento
com pote :
,
Louvar em ordem do unidade, estabelecimonto
ou repartição
os iud'víduos
sob as suas ordens que o mereçam, conceder dispensas da serviço o as licenças a que
se referem os artigos 107.0 e 100.0 dês te regulamento,
até dez dias.
Art, 126.0 Aos oficiais superiores das unidades com,
pete:
Louvar
em or dom de batalhão ou grupo, quando 08tos estejam separudos das uuidadcs a que pertencerem,
os seus subordinados
que o merccam, eoucodor dispensas
de serviço e as Iic. 1l~"S a q 110 so referem os artigos
107.° o 100.0 dêsto regulamento,
até oito dias.
Art. 127.0 Aos cOlllundanto:s do companhia, esquadrão,
eaquadrilha,
batnria e forninçõos dos quurtóis
generais
com pr-te :
Louvar cm ordem <lo companhin os seus subordinados
qUQ o mereçam,
conceder dispr-nsas dr- serviço o propor a concessão da liceuçu a q lIe so refere o artigo 107.0
dõste regulamento,
at/l cinco dias.
Art. 128,0 É oxtonaiva aos iudivíduos a que se referem os artigos 35.0 e 3li o dõste rOf!;ulampnto a doutrina
consignada
nos artigos 10ü.o o 100.° do mesmo reg ula-

monto.
Art. 129.0 Pelos 1\1illiRtros da Guorra e da Marinha ()
por todas as autoridades
<1110 tr-m corupetência
para as
conceder poderão 8<'1' ruaurladus iurerrompor as licl'n<;as
a quC1 se rpforo êst<, r. guiamento,
quando as necessidades do sorviço o exigir0ill.
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CAPÍTULO VI
Regras

que devem ser seguidas na aplicação
disciplinares
e sua execução

das penas

Art. 130.° Os superiores,
quando tiverom do recorrer aos meios de repressão
autorizados
neste regulamento, para apreciar com inteira justiça as faltas cometidas, devem :
}.O Ouvir o infractor,
do viva voz ou por oscrito, ou
mandá lo ouvir por um oficial, acêrca das faltas o dos
motivos
q 110 as origiuarnru,
cumprindo
a êste oficial
apresoutar
um relatório circunstauciado.
O infractor
só
dei;.;arú do ser ouvido quando manifestamente
se reconlreça a impossibili-Iade do o fazer;
2.° Verificar as alegações do infractor relativas às-faltas cometidas o os motivos;
3.° Ter em considerução
fi natureza
das faltas, circunstâncias
<JlIH as acompanharam,
motivos quo lhes deram origr-ru, comportamento
anterior do infractor, o sou
tempo dr serviço, grau do iutoligõncia,
carácter
e conhocimcnto dos seus devotes o das regras da discipl iua ;
Art. l:H.o O purticipanto
do uma infracção disciplinar
deve procurar csclarccor-so
previamente
acêrca dos pormr-nores que cnructerizarnm
essa iufrucção, ouvindo sempr!' que for eouveuiento o possível o infractor.
Art. 13~.o A parte dada por um oficial contra qualquer inferior, rl'lu.tiva a iufracçõos
do disciplina, SOI·á.
nteu.lida lwlos chefos, sem dopondêucia de avoriguuçõns
ou do outro testemunho
exterior, mas sem prejuízo da
doutrina (lo artigo 1:30.°, 11.° 1.0
J único. A parto dada por uma pra~a de pró serú
sempre a\'origl~acla por um oficial.
Art, l:>a.o E prOibida a nplicação do mais do uma
lwna diReipliuar pl'Ia mesma infraccão.
AJ·t. 1:3-1,.° A"" infI"ac~ões do disciplina são sempre
eonsi.lorndas
mais ~ra\'es:
1.0 EIll tompo dl' guorru ;
2.0 Q.nando cometidas om país estrangeiro;
3_° (~uando cometidas por ocasião do rebelião, insubOI diuação ou cm serviço da manutenção da ordem púhlica;
4. o Sendo cometidas em acto do serviço, por motivo
de serviço ou na prosenca de outros militares, ospeciulmellte sendo illf"rlo1"(':-; do infractor;
5. ° Sendo colcctivas ;
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6. ° Sendo reiteradas;
7.° Causando comprometimento da honra, do brio e
do decõro militar, ou prejuízo à subordinação, à ordem
ou ao serviço.
§ 1.0 A falta é também tanto mais grave quanto mais
elevada é a graduação daquele que a praticar.
§ 2.° Quando diversos militares cometerem juntamente
a mesma falta, a maior responsabilidade pertence ao
mais graduado, e, em igualdade de graduação, ao mais
antigo.
Art. 135.0 São consideradas como circunstâncias atenuantes das infracções disciplinares:
1.0 A prestação de serviços relevantes à sociedade;
2.0 A provocação, quando consista em pancadas ou
ofensa grave à honra do infractor, cônjuge, ascendentes,
descendentes, irmãos, tios, sobrinhos ou afins nos mesmos graus, e tenha sido praticada a infracção em acto
seguido à provocação;
3. o O exemplar comportamento militar;
4.° O bom comportamento militar;
5.° A menor idade de dezóito anos;
6. o A apresentação voluntária;
7. o A confissão espontânea.
Art. 136.° Em geral aplicar-se hão os castigos mais
severos s6 depois de impostos os menos rigorosos. Esta
regra deve, porém, ser alterada no caso de grave infracção de disciplina, quer pela sua natureza, quer pelas circunstâncias de que fôr revestida.
Art. 137.° Quando um militar tiver conhecimento de
que um seu inferior, om estado de embriaguez, oetá praticando acções contrúrias à ordem pública, à disciplina ou
à dignidade militar, ordenará quo êle seja recolhido em
lugar apropriado, recorrendo, sempre que fõr possível,
à. acção de camaradas de igual gruduação para conseguir a detenção do ébrio.
Art. 138.° As penas disciplinares são cumpridas, sempre que seja possível, seguidamente ii. sua imposição.
Art. 139.0 No apuramento do tempo da punição imposta, o mês constará de trinta dias o o dia de vinte e
quatro horas, coutados desde aquele em que a pena começar a ser cumprida, devendo, porém, terminar à hora
em que fôr rendida a parada da guarda no dia em que
a pena cessar.
Art. 140.° A pena de inactividade serú mandada oxecutar somente pelo Ministro da Guerra ou ~a Marinha.
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CAPÍTULO VII

Reclamações, recursos e queixas
Art. 141.° O militar que considerar injusta a pena disciplinar quo lhe tiver sido imposta poderá reclamar nos
seguintes casos:
1. ° Quando julgue não haver cometia o a fulta ;
2. ° Quando o chefe tenha usado de competência disciplinar que não lhe é conferida por êste regulamento;
3.° Quando o reclamante entender que o facto que
lhe é imputado não é punível por êste regulamento;
4.° Quando a redacção da infracção não corresponder
ao f-acto praticado.
§ único. ~j protbido fazer-se reclamação verbal debaixo de armas ou durante a execução de qualquer serviço.
Art. 142.° A reclamação deve ser singular, em termos respeitosos, dirigida verbalmente ou por escrito e
pelas vias competentes ao superior que impôs a pena,
dentro do prazo de cinco dias, contados daquele em que
foi notificada ao reclamante.
§ único. O superior conhecerá das reclamações que
lhe forem dirigidas, procedendo ou mandando proceder
a averiguar:ões sobre os seus fundamentos, devendo o
oficial incumbido das averiguações apresentar um relatório circunstanciado.
Art. 143.° Quando a reclamação não fôr julgada procedente, assiste ao reclamante o direito de recurso dentro du prazo de cinco dias, contados daquele em que tiver conhecimento da decisão,
§ único. Se a reclamação tiver sido verbal o reclamanto deverá reduzi-la a escrito, pala os efeitos dêste
artigo, dentro do prazo nêle marcado.
Art. 144.° O superior deverá enviar o recurso ao seu
chefe imediato, expondo os motivos que o levaram a
não consíderar injusta a punição, juntando ao processo
todas as averiguaçõos a que tiver mandado proceder .
Art. 145.° O chefe que houver de tomar conhecimento
do recurso, se julgar necessário proceder a novas averiguações, nomeará para êsse fim um oficial de graduação ou antiguidade superior à do recorrido.
§ único. O oficial incumbido das averiguações ouvirá

530

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

1.& Série-

o recorrente e o recorrido verbalmente ou por escrito,
procederá às indagações que julgar convenientes, concluindo sempre por apresentar em relatório circunstanciado a sua opinião acêrca da matéria do recurso.
Art. 146.° O superior a quem tiver sido dirigido o'
recurso em face dos documentos a que se refere o artigo 144.° ou do relatório de que trata o § único do artigo antecedente resolverá em última instância, anulando,
alterando ou mantendo o castigo, segundo as circunstâncias apuradas.
Art. 147.° Se do relatório constar que a injustice do
castigo aplicado pelo superior, ou o facto de não ter
sido julgada procedente a reclamação, proveio de informações menos exactas e pouco escrupulosas, a responsabilidade, para os efeitos de repressão disciplinar, pertence àquele que as deu.
Art. 148.° A todo o militar assiste o direito de queixa
contra superior, quando por êste fõr praticado qualquer
acto de que resulte para o inferior lesão de direitos
prescritos nas leis e nos regulamentos.
§ 1.0 A queixa é independente de autorização, devendo
ser antecedida pelo aviso do queixoso àquele de quem
tenha de se queixar, e será singular, em termos respeitosos e feita no prazo de quarenta e oito horas, por escrito ou verbal, o dirigida pelas vias competentes ao chefe
da unidade ou estabelecimento, comandante de navio ou
da briguda da armada em que servir o militar de quem
se faz a queixa.
§ 2.° A queixa contra algumas das categorias mencionadas no parágrafo anterior é feita à autoridade imediatamente superior, nos termos do referido parágrafo.
§ 3.0 Cabe recurso da decisão para a autoridade imediatamente superior àquela que primeiro resolveu, no,
prazo de cinco dias, sendo a êste caso aplicável a doutrina do artigo 145.0
§ 4.° Na ausência do superior, o aviso do queixoso a
que se refere o § 1.0 deverá ser feito por escrito e enviado pelas vias competentes, no prazo indicado, à se·
cretaria da unidade ou estabelecimento a quo pertencer o
militar do quem se faz a queixa.
Art. 1--!:9.0 Quando manifestamente se reconheça que
não houve fundamento para a reclamação, recurso ou
queixa, ou se mostre que houve propósito malicioso da
parte do reclamante ou do queixoso na sua apresentação,
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será o militar que tiver recorrido a qualquer dêstes meios
castigado disciplinarmente,
devendo para êsso fim tomar a iniciativa as autoridades a quem forem dirigidosêsses recursos, reclamações ou queixas.

CAPÍTULO VIII

Publicação, averbamento e anulação de recompensas
e penas
Art, 150.° As recompensas e as penas disciplinares
impostas por qualquer autoridade militar serão publicadas na ordem da unidade, estabelecimento, navio ou
brigada da armada, com excepção das penas de repreensão, repreensão agravada, quartos de sentinela e prisão
simples.
Art. 151.° Os castigos disciplinares impostos pelos
comandantes de forças fora das unidades, destacamentos
ou diligências, às praças sob o seu comando, serão comunicados imediata e directamente, para os devidos efeitos, aos comandantes das respectivas unidades.
§ único. Nos casos porém em que as fôrças separadas.
das unidades 80 encontrem fazendo serviço sob a superintendência das autoridades referidas nos artigos 82.° t
84.°, 85.°, 87.°, 88.°, 89.°, 90.° e 95.° dêsto regulamento, a comunicação dos castigos impostos por estas
autoridades será feita aos comandantos das unidades,
~stabelecimentos ou navios a que pertencerem os militares punidos, somente para efeitos da publicação e averbamento.
Art. 152.° Serão averbadas nos respectivos registos:
a) Todas as recompensns em que os interessados sejam nominalmente designados, com excepção das dispensas de serviço;
b) As penas impostas por sentenças transitadas em
julgado;
c) As penas disciplinares, com excepção dos quartos
de sentinela, ainda quo abrangidas pelo disposto no artigo
101.° dêsto regulamento.
§ 1.0 Na redacção da infracção deverá mencionar-se ofacto que deu origem iL punição o o número de ordem
que o dever ou devores militares infringidos tiverem noartigo 4.° dõstc regulamento.
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§ 2.0 As recompensas e punições serão transcritas nos
competentes registos nos precisos termos em que forem
publicadas.
Art, 153.0 Todas as penas disciplinares inferiores à
prisão disciplinar agravada ou à prisão correccional imposta nos termos dos regulamentos disciplinares ante.
rioros, averbadas nos respectivos registos, ficarão anuladas, para todos os efeitos, quando O militar a quem tenham sido aplicadas fôr agraciado com qualquer grau
da Ordem da Tôrre e Espada, medalha de Valor Militar
ou Cruz de Guerra, por actos praticados posteriormente
à imposição das mencionadas penas.
Art. 154.0 Serão anuladas todas as penas não superiores a prisão disciplinar dez anos depois de terem sido
aplicadas, quando o militar, durante õste lapso de tempo,
não tiver sido punido disciplinarmente nem condenado
por qualquer crime. A pena de repreensão será anulada
um auo depois de haver sido aplicada se, durante êsse
tempo, não lhe tiver sido imposta qualquer nova punição.
Art. 155.0 Serão anuladas as penas de prisão disciplinar agravada ou de prisão correccional imposta nos termos dos regulamentos disciplinares anteriores, quinze
anos depois de torem sido aplicadas se, durante õsse
lapso de tempo, o militar não tiver sido punido disciplinarmente nem condenado por qualquer crime.
Art. 156.° Salvo os casos previstos nos artigos 153.°,
154. ° o 155.°, as notas das penas averbadas nos registos disciplinares só poderão ser anuladas:
1.0 Por efeito de amnistia;
2.° Por efeito do roclama<:ão ou recurso atendidos.
Art. 157.° Em qualquer dos casos compreendidos nos
artigos 153.°, 154.°, 155.° e 156.° averbar-se há no registo correspondente uma contra-nota anulando o castigo e indicando o motivo da anulação. Por forma análoga se procederá quando, em virtude de recurso ou reclamação, a pena fõr alterada.
§ único. Nas notas extraídas dos registos não se fará
menção dos castigos anulados nem da contra-nota que os
anulou.
Art. 158.° O disposto nos artigos 154.° e 155.0 não é
aplicável aos militares na situação de licenciados.
Art. 159.° O indulto não anula as notas das penas.
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CAPÍTULO IX

Conselhos Superiores de Disciplina
Art. 160.° Tanto no exército como na armada haverá
um Conselho Superior do Disciplina, com sode em Lisboa, composto de cinco oficiais generais.
No exército denominar-se há Conselho Superior de
Disciplina do Exército o será constituído pelo governador militar de Lisboa e pelos comandantes das regiões
militares, e na armada donominar-so há Conselho Superior de Disciplina da Armada e será constituído por oficiais genorais de marinha pertencentes ao activo.
§ 1.0 Quando o governador militar de Lisboa ou algum dos comandantes das regiões militares não seja oficial general, ou quando o oficial a julgar fõr mais antigo
do que qualquer dos membros do conselho, serão nomeados para os substituir:
1.0 Os oficiais genorais directores das armas ;
2.° Os oficiais generais do activo não abrangidos na
número antorior ;
3. ° Os oficiais generais na situação de reserva ou de
reforma.
§ 2.° Quando não houver oficiais genorais de marinha pertencentes ao activo disponíveis ou quando o oficial a julgar fõr mais antigo do que qualquer daqueles,
serão nomeados para. os substituir oficiais generais de
marinha na situação de reserva e na falta destes na de
reforma.
§ 3.0 A nomeação dos oficiais generais designados nos
n.OS 2.° e 3.° do § 1.0 e na última parte do § 2.° recairá,
sempre que seja possível, nos oficiais generais que residam cm Lisboa.
§ 4.° Junto de cada Conselho funcionará, respectivamente, um promotor, oficial superior do exército ou da
classe de marinha, do activo ou da reserva, nomeado
por decreto.
Quando o promotor do justiça do Tribunal do Marinha
fôr oficial superior, poderá acumular essas funções com
as de promotor do respectivo Conselho Suporior de Disciplina.
§ 5.4>Não podem fazer parte dos Conselhos Superiores
de Disciplina os membros do Supremo Tribunal Militar,
o ajudante general do exército, o chefe do estado maior
naval o o superintendente dos serviços da armada.
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§ 6.0 O Conselho Superior de Disciplina, quer do
exército quer da armada, será convocado pelo respectivo
Ministro quando tiver que julgar qualquer oficial ou
aspirante a oficial, com excepção dos aspirantes alunos
{las Escolas Militar e Naval, que a êle tiver de ser submetido.
§ 7.0 Quando o oficial submetido a julgamento fôr general do exército ou da armada, os membros do Conselho Superior de Disciplina serão, sempro que seja possível, mais antigos do que aquele e para promotor ad-hoe
será nomeado um oficial general nas mesmas condições.
§ 8.0 O oficial general mais graduado ou antigo será
Q presidente,
um dos vogais o relator, e de secretário
sem voto servirá para o exército o oficial superior adjunto
da secretaria do Supremo Tribunal Militar, e para a armada um oficial superior ou primeiro tenente de marinha,
nomeado, para êsse fim, por decreto.
Art. 161.0 Ao presidente compete: fixar os dias das
-sessões ; sortear o relator do processo;
dirigir as díscussões ; fazer executar as decisões do Conselho relativas à instrução do processo; requisitar a comparência
do acusado e das pessoas que tenham de intervir no julgamento; assinar as actas das sessões.
Art. 162.0 Ao relator compete: dirigir a instrução do
processo, submetendo à resolução do Conselho quaisquer
providências que julgar necessárias ou forem requeridas pelo promotor para a indagação da verdade; formular os quesitos e lavrar a decisão final; assinar as •
actas das sessões.
Art. 163.0 Ao oficial imediato em graduação ou anti:guidade ao presidente compete escrever as respostas aos
quesitos, que serão depois assinados por todos os membros do conselho.
Quando o oficial nestas circunstâncias for sorteado
relator, serão estas funções desempenhadas pelo que se
lhe soguir em antiguidade.
Art. 164.0 Ao promotor compete: requerer no processo
o que julgar convellie~.te à justa decisão da causa, proceder ao ínterrogutório do argüido e das testomunhas
que tenham de depor peranto o Conselho, e expedir em
nome do Conselho cartas prccatórias às autoridades militares para inquirição e acareação de testemunhas.
Art. 165.0 Ao secretário compete: servir de escrivão
nos processos; assistir, sem voto, às sessões do Conselho; lavrar no processo os autos e termos necessários;
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lavrar e assinar as actas

-das sessões.

Art. 166.0 O Oonselho Superior de Disciplina funcionará: o do exército no edifício do Supremo 'I'ribunal
Militar e o da armada na sala do Tribunal Militar de
Marinha.
Art. 167.0 Só por algum dos fundamentos do incempatíbilidade previstos nos artigos 250.0 e n.08 1.0, 4.0 e
5.0 do artigo 251.0 do Código de Justiça
Militar, por
motivo de doença devidamente comprovada ou por circunstâncias imperiosas de serviço poderá deixar de fazer
parte do Oonselho Superior de Disciplina qualquer dos
oficiais para êsse fim nomeados.
§ único. No caso de impedimento legal de algum dos
membros do Conselho, o Ministro da Guerra ou da Marinha nomeará para o substituir outro oficial general que
esteja nas condições preceituadas no artigo 160.0
Art. 168.° O Oonselho Superior de Disciplina. tem
por atribuições:
1. ° J ulgar da incapacidade profissional dos oficiais e
aspirantes a oficial por algum dos motivos seguintes:
. a) Falta de energia, decisão ou outros dotes militares
ou qualidades essenciais para o exercício das suas funções;
b) Inaptidão para o desempenho das funções do seu
pôsto, o ainda, sendo oficial, das funções do põsto imediato quando esteja no têrço superior da escala dos
oficiais da sua patente.
2.0 Julgar da incapacidade moral dos oficiais o aspirantes a oficial por algum dos motivos em seguida designados, ainda que pelos mesmos motivos lhes tenham
sido impostas penas disciplinares ou tenham sido julgados pelos tribunais:
a) Procedimento escandaloso, com inobservância dos
preceitos da moral e da honra;
b) Inobservância dos deveres de família;
c) Prática de algum acto que afecte a sua respeitabilidade ou o torne incompatível com o desempenho das suas
funções ou com o decOro militar.
3.° Julgar os oficiais, e aspirantes a oficial quando
o requererem e lhes seja concedido pelo Ministro da
Guerra ou da Marinha, no intuito de ilibarem a. sua honra
posta em dúvida, em questão que não houvesse sido
assunto de sentença judicial ou decisão disciplinar relativa ao requerente.
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Art. 169.° Quando o Ministro da Guerra ou da Marinha convocar o Conselho Superior de Disciplina pnra julgar da incapacidade de qualquer oficial ou aspirante a
oficial, serão enviados pelas respectivas secretarias ao
promotor junto do Conselho os seguintes documentos:
1.0 Ordem da convocação do Conselho, com designação dos membros que o compõem e indicação do dia e
hora em que se deve realizar a primeira sessão;
2.° Relatório do ajudante general do exército ou do
chefe do estudo maior naval, especificando claramente a
acusação;
3.° Originais de todas as informações respeitantes ao
oficial ou aspirante a oficial durante a sua carreira militar;
4. o Quaisquer documentos próprios para esclarecer o
Conselho acêrca dos antecedentes do argüido ou tendentes a demonstrar a acusação. Quando esta tor sobre incapacidade profissional, serão também enviados os relatórios de inspecções que possam elucidar o Conselho acêrca
da competência profissional do argüido;
5. o Nota dos assentos do oficial ou aspirante a oficial
submetido a julgamento.
§ 1.0 Os documentos a que se referem os números
anteriores serão entregues pelo promotor ao secretário,
que com êles formará o processo, juntando-os pola ordem designada neste artigo e autuando-os na data em
que os receber.
§ 2.° O Conselho julga da incapacidade cm face dos
documentos submetidos ao seu exame e do outros quaisquer meios de informação que em seu prudente arbltrlo
julgar necessários para formar juízo consciencioso.
Art. 170.° O oficial ou aspirante a oficial que hOUVOl'
de ser julgado pelo Conselho Superior de Disciplina
ficará suspenso das funções de serviço nos casos dos
n.OS 1.0 e 2.° do artigo 168.° até final resolução do processo.
Art. 171.° O Conselho Superior de Disciplina, na
sua primeira sessão, tomnrá
conhecimento dos documentos submetidos ao seu exame, doliberará sôbre
quaisquer diligências que devam realizar- se, e mandará
que o acusado seja intimado da matéria da acusação,
e lhe soja entregue uma cópia do relatório a que se refere
o n.? 2.° do artigo 169.°
§ único. Quando o argüido tiver a sua residência fora
de Lisboa, a diligência de que trata ôsto artigo será realizada por intermédio da autoridade militar a que estí-

1.· Série

ORDEM DO EX1!:RClTO N.o 10

537

ver apresentado, devendo esta autoridade devolver ao
secretário do Conselho a intimação, seguidamente a ser
assinada pelo intimado, a fim de' ser junta ao processe.
Art. 17:3.° O militar iutimndo nos termos do artigo
anterior da matéria da acusação tem o prazo de dez dias,
a contar da data da intimação, para apresentar a sua
defesa. escrita. bem como os documentos e as testemunhas que julgar convenientes para bem da sua causa.
§ 1.0 A defesa escrita pode ser elaborada pelo próprio argüido ou por um oficial por êle escolhido para
seu defensor.
§ 2.° Entregue a defesa a que se refere o parágrafo
anterior, será. dada vista por cinco dias ao promotor,
que poderá requerer ao presidente as diligências que
julgue necessárias ao descobrimento da verdade e não
tenham sido ordenadas pelo Conselho na sua primeira
sessão, ouvirá as testemunhas que julgar indispensáveis
e as que o argüido tiver indicado na. sua defesa. escrita,
não excedendo o número do cinco para cada facto sõbre
que verse a acusação.
§ 3.° Cumpridas as diligências roquoridas pelo promotor, serú o processo dado em vista. por cinco dias ao 1'0lator, o qual, se julgar necessário proceder a novas diligêr cias para o descobrimento da, verdade, assim o
proporá ao presidente.
§ 4.° Instruído por esta forma o processo, será dele
dada vista, por cinco dias, ao argüido ou ao defensor,
havendo-o, podendo um ou outro, segundo os casos, alegar por escrito o que julgar conveniente à defesa, requerer qnuiôquol' diligõncias e indicar testemunhas ou
substituí-las. contanto que não excedam o número fi que
se refere o § 2.°
§ 5_° Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o secretário fará o processo concluso ao relator,
que, por despacho exarado no mesmo, resolverá como
fõr de justiça sôbro o requerido pelo argüido ou pelo
seu defensor, voltando o processo ao secretário, que notificará ao argüido ou ao seu defensor o referido despacho.
§ 6.° Terminadas as diligências que tiverem sido feitas om virtude do despacho a que se refere o parágrafo
anterior, será o processo novamente concluso ao relator,
que, depois do lan~ar no mesmo o despacho: «pronto
para julgamento», o entregará ao secretário, que cm
seguida o fará concluso ao presidente.
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Art. 173. ° Na sessão do julgamento o relator fará
uma sumária exposição verbal do facto ou factos constantos do processo, a que não assistirá o argüido. Em
seguida o Conselho ouvirá êste e o seu defensor sôbre
os factos acõrca dos quais deseje ser elucidado e sôbre
tudo mais que entendam alegar a bem da defesa, bem
como ouvirá os declarantes, as testemunhas que julgar
necessárias de entre as que houverem deposto durante a
instrução e as que o argüido tiver indicado depois de
ter vista no processo.
§ 1.0 Os interrogatórios feitos ao argüido e às pessoas que depuserem em audiência não serão reduzidos a
auto, podendo contudo aquele e o seu defensor ler e
juntar qualquer aditamento à defesa escrita e apresentar documentos que serão juntos ao processo.
§ 2.° Qualquer dos membros do Conselho poderá, depois do relator, interrogar o argüido ou as testemunhas
no intuito de se esclarecer acõrca da verdade.
§ 3.° A seguir será dada a palavra primeiramente ao
relator, que fará uma exposição dos factos que constituem a acusação, citando os preceitos logais violados, e
depois ao defensor, que contestará, so assim o entender
por conveniente à defesa, não podendo qualquer dêlos
usar da palavra por mais de uma vez e por mais de
trinta minutos.
Art. 174.0 Sempre que a resolução de uma matéria
não tenha sido atribuída ao presidente, é ao Conselho
<lue cumpre resolvê-la precedendo votação.
Art. 175.° Os quesitos, depois de formulados pelo relator, serão submetidos à apreciação do Conselho antes
de votados. Se as reclamações de qualquer membro do
Conselho não forem atendidas, poderá êle propor separadamente outros quesitos, aos quais será dada também
a conveniente resposta quando não tenham ficado prejudicados pelas respostas dadas aos anteriores.
§ único. Os quesitos devem conter todos os factos concretos pelos quais o argüido é julgado e SOl' redigidos
com clareza, de modo que não sejam deficientes nem
compreendam preguntas cumulativas, complexas ou alternativas.
Art. 176.0 Depois da decisão do Conselho o processo
será enviado, no prazo de cinco dias, ao Ministro da
Guerra ou da Marinha, que a mandará execu1ar quando
tomada por unanimidade, ou decidirá em última instância no caso contrário.

1.· Série

ORDEM DO EXltRCITO N.- 10

539

§ único. Aos oficiais que, tendo sido suspensos das
suas funções nos termos do artigo 170.°, forem ilibados
de culpa em virtude da decisão tomada nos termos do
presente artigo, serão pagos todos os vencimentos que
deixaram de lhes ser abonados por efeito da sua passagem à referida situação.
Art. 177.° O oficial ou aspirante fi oficial que fôr considerado como não tendo capacidade profissional para
continuar no serviço activo será reformado nos termos
da lei.
§ único. Quando o aspirante a oficial não tenha direito
à reforma, terá imediatamente baixa de serviço.
Art. 178.° Quando seja provado o facto ou factos determinantes da incapacidade moral do argüido, será êste
mudado da situação que tiver para a de separação do
serviço, a qual consiste no afastamento definitivo do
oficial ou aspirante a oficial do serviço do exército ou da
armada, com o vencimento da reforma ordinária correspondento, ficando sujeito à acção disciplinar como se fosse
reformado, mas privado de usar uniformes, distintivos e
insígnias militares. Os oficiais milicianos licenciados o os
aspirantes a oficial que não tenham direito à reforma serão domítidos ou terão baixa de serviço.
§ único. No caso de o Conselho entender que, embora
provado o facto ou factos constantes do processo, o argüido não deva passar à situação de separado ou demitido do serviço, mas sim ser-lhe aplicada uma pena disciplinar, assim o comunicará ao Ministro da Guerra ou
da Marinha.
Art. 179.0 O processo deve ser organizado do seguinte
modo:
1.o Documentos a que se refere o artigo 169.0;
2. o Alegações do argüido escritas por êle ou pelo seu
defensor:
3.° QU:aisquer documentos que o argüido produzir em
sua defesa;
4. o Declarações e depotmentos das pessoas ouvidas
pelo promotor para esclarecimento da verdade;
5. ° Quesitos e respectivas respostas;
6. o Decisão do Conselho;
7. o Actas das sessões do Conselho.
Art. 180.0 No caso em que o Conselho Superior de
Disciplina julgue um oficial ou aspirante a oficial are·
quorim(mto sou, O processo assentará sobre as alegações
escritas com quo o suplicante tenha instruido o seu re-
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querímento, as quais, acompanhadas do documentos,
quando os haja, substituirão o relatório a que se refere
o n,? 2.° do artigo 169.°, devendo o Conselho na organização do processo seguir o que ficou preceituado no artigo antecedente na parte aplicável.
Art. 181.° Os membros do Conselho que, em qualquer deliberação, assinarem vencidos têm o dever de
justificar o voto.
Art. 182. ° No caso do artigo 180.° as deliberações do
Conselho e seus fundamentos, e bem assim os votos em
separado, são publicados na Ordem do Exé"cito ou da
Armada.
Art. 183.° Nos termos e certidões que devem constituir os processos seguir-se hão as disposições e praxes
estabelecidas para os processos organizados nos tribunais militares.
Art. 184.° Das decisões do Conselho Superior de Disciplina não há recurso quando tomadas por unanimidade, nem tampouco da decisão do Ministro da Guerra
eu da Marinha quando, nos termos da última parte do
artigo 176.°, tenham de decidir.
Art. 185.0 As sessões do Conselho Superior do Disciplina são secretas.
CAPÍTULO X

Classes de comportamento
Art. 186.° As praças de pré serão, segundo o seu comportamento, agrupadas em quatro classes, a que correspondem:
1. a classe, exemplar.
2.:1 classe, bom.
3. a classe, regular.
4. n classe, mau.
Art. 187.° São colocadas na La classe de comportamento as praças que desde o seu alistamento e num período mínimo de três anos de serviço efectivo não tenham sofrido qualquer punição averbada e das quais
nada conste no seu registo criminal.
§ único. As praças a que se refere õste artigo não podem regressar em caso algum a esta classe, desde que
sofram qualquer punição que deva ser averbada.
Art. 188.° E colocada na 2.n classe de comportamento a praça em seguida à sua encorporação e a recon-
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duzida ou readmitida, quando nesta classe estivesse ao
findar o seu alistamento anterior, e a praça de La classe
logo que lhe seja imposta qualquer pena averbada inferior a dez dias de detenção.
Art. 189.0 É colocada na 3.3 classe de comportamento
a prac;a de 2.a classe a quem desde a sua última classificação até a classificação imediata, nos termos do artigo 198.°, forem impostas punições cujo somatório seja
equivalente a dez dias de detenção, e bem assim a reconduzida ou readmitida, quando nesta classe estivesse ao
findar o seu alistamento anterior.
Art. 190.° lt colocada na 4.3 classe de comportamento
a praça de 3.11 classe a quem desde a sua última classificação até a classificação imediata, nos termos do artigo 198.°, forem impostas punições cujo somatório seja
equivalente a vinte dias de detenção.
Art. 191.° As praças de La classe de comportamento
baixam imediatamente à 3." classe quando lhes fôr imposta qualquer pena que por si ou sua equivalência seja
igualou superior a dez dias de detenção, mas inferior
a trio ta dias da mesma pena, e à 4. a classe quando lhes
fõr imposta qualquer pena que por si ou sua equivalência seja igualou superior a trinta dias de detenção.
Art. 192.° Baixa imediatamente à 3.a classe de comportamento a praça de 2.11 classe a quem tenha sido
aplicada uma punição que, por si ou sua equivalência,
seja igualou superior a dez dias de detenção mas inferior a vinte dias da mesma pena.
Art. 193.° Baixa imediatamente à 4.3 classe de comportamento a praça de 3. a classe a quem tenha sido
aplicada uma punição que, por si ou sua equivalência,
seja igu'll ou superior a vinte dias de detenção, o a de
2.a classe quando lhe seja imposta uma punição cuja
equivalência seja igualou suporior a trinta dias de detenção.
§ único. Baixa também imediatamente à 4. a classe de
comportamento a praça que, sendo graduada, fôr condenada por qualquer crime militar ou por crime comum
nos casos em que da condenação por êste resulte a
baixa de pôsto ou de classe, nos termos da lei. penal militar, e a p!'aça que não tendo graduação fõr condenada
por qualquer dos referidos crimes.
Art. 194.° A praça que fõr classificada na 3. classe de
comportamento ascende à 2. classe quando nos seis mesos decorridos depois da última classificação, nos terIi
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mos do artigo 198.°, não lhe tenha sido imposta pena
alguma.
,
§. único. E exceptuada
desta disposição
e ascenderü
à 2. a classe de comportamento,
antes
de decorrido
aquele período,
a pra<;a que prestar algum serviço extraordinário
pelo qual tenha sido louvada individualmente pelos comandantes
de regimento, comandantes
das
brigadas
da armada, comandante
de fôrça naval, comandante de navio, quando sejam oficiais superiores,
ou autoridade de categoria igualou
superior à dêstes,
Art. 195.° Os cabos e -praças sem graduação que, nos
termos do artigo 190.°, forem classificados
na 4." classe
de comportamento
ascendem à 3.11 classe quando, decorridos seis meses depois da última classificação,
nos termos do artigo 198.°, não' lhes tenham sido impostas
punições cujo somatório atinja três guardas.
§ único. E aplicável às praçl1s de que trata liste artigo o estabelecido
no § único do artigo anterior.
Art. 196.° As pra<;as que, nos termos dos artigos 191.°,
192. ° e 193.°, baixarem
de classe ascendem à classe
imediatamente
snperior logo que decorram seis meses 11
contar da data em que baixaram de classe quando satisfaçam às condições dos dois artigos anteriores,
não
podendo ascender novamente de classe senão na segunda
classificação
feita nos termos do artigo 198.°
Art. 197.° As praças de 1. a e 2. n classes de comportamento são preferidas para serviços especiais o de confiança, e podem ter licenças fora da respectiva
escala
quando o serviço o permita.
§ único. A escala para a concessão de licenças será
formulada
em harmonia com a classificação
de comportamento das praças e com as exigências do serviço,
Art. 198.° Os encarregados
dos destacamentos
a bordo
dos navios, os segundos
comandantes
das brigadas da
armada e os comandantes
d\l companhia do exército devem organizar,
nos primeiros oito dias úteis de Janeiro
e Julho, referido
respectivamente
11 31 de Dezembro
e
30 de Junho, um mapa demouetrativo
da elassiflcação
do comportamento
das praças dos seus destacamentos,
brigadas e companhias, conforme o modêlo anexo a êste
regulamento
e em harmonia
com o estabelecido
neste
capítulo.
§ único. O mapa a que se refere êste artigo, depois
de verificado e visado pelo comandante
do regimento,
batalhão
ou unidade
independentes
oficial imediato 11
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bordo ou comandanto da brigada, será exposto, durante
três dias, nas casernas dos quarteie e na coberta do navio, para as praças dêle tom-irem conhecimento e poderem fazer as suas reclamações perante o respectivocomandante, que resolverá o que tôr de justiça. A classificação definitiva será publicada na Ordem do navio ou
brigada, regimento, batalhão ou unidado independente
nos dias 15 de Janeiro e Julho de cada ano.
Art. 199.° A nota da classe do comportamento em que
a praça estiver à data da classificação só será, lançada
na respectiva caderneta militar e fôlha de matricula
quando haja alteração na classificação anterior.
Art. 200.° Para a classificação do comportamento e
quando fôr necessário comparar penas de diferente natureza, deve entender-se que são punições oquívalentes ;
Um dia de prisão disciplinar agravada;
Dois dias de baixa de classe;
Dois dias de prisão disciplinar;
Três dias de perda de vencimento (gratificação);
Quatro dias de detenção;
Oito guardas.
Art. 201. Os cabos e outras praças que baixarem à
4." classe de comportamento fl que, durante a sua permanência nela, forem castigndos com penas cujo somatório seja igualou superior a quarenta dias de detenção,
por si ou suas equivalências, ou que num período de seis
meses forem castigados com pt>nas cujo somatório seja
igualou
superior a oitenta dias de detenção, por si 011
suas equivalências, convertendo-so assim pela sua má
conduta habitual num mau exemplo para a corporação,
serão transferidos para a 3.a classe do Depósito Disciplinar, onde permanecerão por espaço de sessenta dias
sujeitos ao regime disciplinar do referido Depósito, devendo as condições de saída regular-se pelas disposições
relativas à 2. a classe do mesmo Depósito, embora nesta
não estejam classificados.
§ 1.0 O comandante da unidade a que pertencer alguma praça do exército nas condições dêste artigo assim
o participará. ao comandante da respectiva região militar 011 ~ovornndor militar (lo Lisboa, ou aos govornadores militares dos AçOres ou da Madeira, remetendo-lhe
fi competente nota dos nssentcs
da praça, em vista da
qual as referidas autoridadr-s promoverão a transferência imediata da praça. mal comportada para o Depósito
Disciplinar, para os efeitos dêste artigo.
0
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§ 2.° A transferência a que se refere õste artigo será
promovida, no que respeita às pra~as da armada, pelo
chefe do estado maior naval, em vista da informação dos
comçndantes das brigadas, instruída com a nota de
assentamentos da praça.
§ 3.0 Nas colónias a transferência das pra~as da armada será substituída por prisão em uma fortaleza por
espaço de vinte dias, para o que será feita pelo respectivo comandante a devida requisição à autoridade competente da localidade.
Art. 202.0 As praças que, tendo sido transferidas
Ul]la vez para o Depósito Disciplinar nos termos do artigo anterior, persistirem no cometimento de faltas e forem castigadas com penas cujo somatório soja igualou
superior a sessenta dias de detenção, por si ou suas
equivalências, serão tr ansforldas, por ordem dos respectivos Ministros, para as províncias ultramarinas designadas pelo Ministro das Colónias.
, § único. Os militares transferidos para as províncias
ultramarinas nos termos dêste artigo servirão ali efectivamente dois anos, findos os quais serão licenciados ou
terão baixa de serviço, segundo pertencerem ao exército
ou à armada.
Art. 203.0 O disposto nos artigos 194.°, 195.° e 196.0
não é aplicável aos militares na situação de licenciados.

CAPÍTULO XI

Passageiros do Estado
Art. 204.0 Os indivíduos embarcados nos navios de
guerra. ou em serviço do Estado como passageiros devem
proceder por forma que não alterem a ordem e disciplina
de bordo, observando os respectivos regulamentos e 01'~s~~~.
•
Art. 205.0 As penas que podem ser aplicadas aos passageiros não militares que cometam faltas são:
1.a Repreensão;
2. a Detenção;
3.a Prisão;
4.3 Desembarque antes de chegar ao sou destino.
§ 1.0 Além destas penas, pode o passageiro ser expulso da mesa do rancho respectivo quando pelo sou
comportamento dor lugar a isso.

V Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 10

5ü

§ 2.0 Somente por ordem de autoridade superior ae
comandante se aplicará a pena 4. a
Art. 206.0 Os passageiros, a que se refere o artigo 204. o~
que a bordo cometerem quaisquer crimes serão entregue
à autoridade competente no primeiro põrto nacional onde
o navio chegue, acompanhados com o auto que deve levantar- se a bordo.
Art. 207.° Os passageiros do Estado, não militares,
abonados no rancho da caldeira são obrigados a fazer
serviço compatível com a sua aptidão e circunstâncias
ocorrentes a bordo.
Art. 208.0 A íôrça militar do exército que embarque
de passagem nos navios de guerra ou em serviço da
Estado fica sujeita aos regulamentos de bordo, continuando a reger-se pelo seu regulamento de disciplina militar e de serviço interno na parte compatível com aqueles.
Art. 209.° As tropas embarcadas fazem a bordo o serviço que fõr determinado pelo comandante do navio, de
acórdo com o comandante das fôrças, e serão detalhadas
para postos de combate, incêndio e naufrágio.
Art. 210.° Ao oficial de quarto ou de serviço, como
delegado do comandante, devem ser participados todos
00 acontecimentos
e n êle se deve dar prévio conhecimento de todos os movimentos que tenham de fazer-se
nas fõrças referidas.
Art. 211.0 As relações de serviço devem ser verificadas pelo oficial imediato do navio ou do comandante doi
fõrça embarcada, por delegação dos respectivos comandantes, salvo quando estes julguem conveniente ou necessário pntender-se directamente para tal fim.
Art. 212.° Os passageiros a bordo dos navios mercantes fretados pelo Estado ficam sujeitos às disposições
dêste regulamento na parte aplicável e subordinados ae
oficial de marinha delegado do Governo nos referidos
navios, o qual tem a competência disciplinar de comandante de navio.
Art. 213.° A bordo de todos os navios haverá alguns
exemplares contendo as disposições dêste capitulo, que
se facultarão aos passageiros, assim como se lhes dará.
conhecimento dos artigos do regulamento de bordo relativos à polícia fl de quaisquer ordens que lhes digam.
respeito.
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CAPÍTULO XII

Disposições diversas
Art. 214.0 O militar que concluir o tempo da punição quo lhe foi imposta apresentar-se há a quem tiver
por dever fazê-lo, segundo as prescrições regulamentares.
Art. 215.0 O procedimento disciplinar prescrevo passados doze meses, a contar da data do cometimento da
infracção, excepto no caso previsto no artigo 521.0 do
Código de Justiça Militar ou no de julgamento em Conselho Superior de Disciplina.
.
Art. 216.0 Quando o chefe julgar necessário proceder
a alguma averiguação, poderá incumbi-la a um oficial,
que deverá apresentar relatório circunstanciado acõrca
dos factos sôbre que tiver sido mandado investigar, em
conformidade com o disposto no § único do artigo 145.0
§ único. Se a averiguação se referir a actos de algum
oficial, será sempre incumbida a outro mais graduado
ou antigo do que aquele.
Art. 217.0 As disposições dêste regulamento relativas
à companhia são extensivas à esquadrilha, bataria e esquadrão, e as relativas ao batalhão são extensivas às brigadas da armada e aos grnpos de esquadrilhas, batarías,
esquadrões ou companhias.
Art. 218.0 Todos os militares estão sujeitos aos preceitos dõste regulamento, mesmo quando desempenhem
serviço em Ministérios estranhos ao da Guerra ou da Marinha.
Art. 219.0 Aos n.spirantes a oficial quando incorrerem em infracções de disciplina serão impostas as
penas aplicáveis a oficiais, com excepção da de inactiví- •
dado.
.
§ único. Os aspirantes a oficial, alunos da Escola Militar e da Escola Naval, continuam sujeitos ao regime
disciplinar das referidas escolas.
•
Art. 220.0 Os preceitos dêste regulamento relativos a
sarcontos, cabos e marinheiros são aplicáveis às praças
a õles equiparadas.
Art. 221. o Ao militar que se constituir em ausência ilegítima por um ou mais dias, contados por períodos de
vinte c quatro horas, desde o primeiro serviço a quo
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faltar, mas não completar o período necessário para ser
,considerado desertor, além da pena disciplinar que lhe
fõr imposta, será descontado no tempo de serviço efectivo aquele em que estiver ausente.
Art. 222.° Nenhuma praça terá baixa de serviço, nem
será licenciada, quando tenha pendente algum processo
disciplinar ou não tenha ainda cumprido qualquer pena
disciplinar que anteriormente lhe haja sido imposta, e
sofrido os respectivos efeitos.
Art. 223.° O tempo de permanência no hospital, por
motivo de doença, não é contado para efeito de cumprimento de penas disciplinares.
Art. 224.° Aos militares pertencentes à reserva da armada, tropas da reserva activa e territorial são aplicáveis as disposições dêste regulamento.
Art. 225.0 Nos quartéis das brigadas da armada, escolas e a bordo dos navios haverá livros especiais onde
serão registadas todas as culpas e castigos aplicados,
autenticados com a rubrica do encarregado do destacamento, pertencendo aos oficiais imediatos dos navios, aos
segundos comandantes das brigadas da armada e das escolas a verificação mensal da escrituração daqueles registos, e bem assim da sua concordância com o registo
das cadernetas das praças, sempre que o julguem conveniente.
§ único. Nos quartéis das brigadas da armada o lançamento do registo disciplinar nas cadernetas das praças está a cargo dos ajudantes das brigadas, e a bordo
dos navios a cargo dos oficiais comandantes encarregados dos destacamentos.
Art. 226.0 Nos registos disciplinares deve sempre
mencionar-se a autoridade que impôs a pena.
Art. 22í. ° Os capitulos I e II, a secção III do capítulo III e os artigos 59.° a 66.° inclusive, o capítulo x
e os artigos 214.°, 218.° e 220.° a 224.° inclusive dêste
regulamento serão impressos separadamente e estarão
sempre patentes, por modo adequado, nos quartéis das
companhias e a bordo.
Art. 228.° A jurisdição dos Conselhos Superiores de
Disciplina a que se refore o artigo 160.° dôsto regulamento abrangerá os militares quo, anteriormente à sua
publicação, tenham praticado actos pelos quais devam
ser julgados pelos mesmos Conselhos. Os processos pendentes transitarão, no estado em que se encontrem,
para. o respectivo Conselho Superior de Disciplina.
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Àrt. 229.0 Ficam revogados por êste regulamento os
decretoe de 26 de Julho de 1913 e o n." 11 :803, do 30
de Junho de 1926, e as demais disposições em contrário.
Paços do Govêrno da República, 15 de Junho de
1929.- O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento - O Ministro da Marinha, Aníbal de Mesquita
Guimarães.
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Quadro a que se refere o artigo 79. do regulamento de disciplina militar, respeitante ao exército
0

Penalil aplicáveis

a :Jnllltares

Competência

diselpllnar

Penas
I

II

(a)
(b)

(a)

lU

IV

V

-

VI

VII

\"III

Para oficiais:
Repreensão.
. . . .
Repreensão agravada
Prisão simples ....
Prisão disciplinar . . . . .
Prisão disciplinar agravada.
Inactividade
• . . . . . .

Ate 10 dias
Até 10 dias
Até ao dias
De 2 até 6 meses

(a)

Até 1(~ dias
Até lO dias
Até 25 dias

(a)
(h)
Até 8 dias
Até 8 dias
Até 10 dias

(~

Até 1 dias
Até 10 dias
Até 20 dias

-

-

(a)
(h)
Até 5 dias
Até 5 dias

-

-

(a)

(a)

(~

(~
1
10
10
15

fa)

h)
Até 5 dias

-

(a~
(h

(a?

(b
Até 3 dias

-

-

-

(a)

(a)

-

Para sargentos:
Repreensão.
. . . .
Repreensão nzravada
. . . . . . .
D etençao
~ . . '". . . . . . . . . . .
Pe;da de vencimentos (gratificação) .
Pr~são disciplinar .....
Pnsào disciplinar agravada.

Até
At~
Até
Até

(a)

(a)

(h)
~O
20
20
40

~J

Até
Até 20
Até 20
Até35

dias
dias
dias
dias.

dias
dias
dias
dias

Até
Até
Até
Até

(a)
~h
~ dias
20 dias
20 dias
30 dias

Até
Até
Até
Até

1
15
15
20

dias
dias
dias
dias

Até
Até
Até
Até

(a~
(h
dias
dias
dias
dias

Até 15 dias
,Até 10 dias
Até 10 dias

-

-

-

1'ara cabos:

•

Hepreensão.
. . . .
Repreensão agravada
Patrulhas (quartos) .
Guardas .............
DetencãG .............
Pe~da'de vencimentos (gratificação)
Pr~são disciplinar.
. . . .
Pl'lsão disciplinar agravada

fh)a)

(a)

.

(h)
Até 8
Até B
Até 40 dias
Até 30 dias
Até ao dias
Até 60 dias

Até
Até
Até 40
Até 30
Até 30
Até 50

(a)
(b)
Até
Até
Até 40
Até 30
Até 30
Até 40

8
8
dias
dias
dias
dias

(a)
(h)
Até
Até
Até 35
Até 25
Até 20
Até 30

8
8
dias
dias
dias
dias

13
8
dias
dias
dias
dias

~a)
h)
Até 8
Até 8
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 15 dias
Até 20 dias

(a)
(h)
Até
Até
Até 30
Até 20
Até 15

-

8
8
dias
dias
dias

(a)
(h)
Até
Até
Até 20
Até 15
Até 10

-

(1')
(h)
Até 4.
Até 4
Até 10 dias

I

6
6
dias
dias
dias

-

-

•

Para soldados:
Repreensi!.o . . . .•.
~I'preensão agl'~vada
F uartO!! de sentinela .
axinas • . . . . .
\atrulhas
(quartos) .
Guardas •............
Detenç:!o .............
~e:da de vencimentos (gratificação)
r~são disciplinar • . . . •
Pnsão disciplinar agravada

(aI (b) A ropreensâo

(b)
Até 5 dias

(~
Até 1 dias
Até 10 dias
Até 5 dias

e a repreensão

(a~
(b

.

Até 2
Até 12
Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até 30 dias
Até 60 dias

:\gTllvada Ião dadns uoe t er n:osdo.

~ 1-

(a)

(a)

(h)
Até 2
Até 12
Até 8

(h)
Até 2
Até 12
Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até 30 dias
Até 40 dias

Até 8

Até
Até
Até
Até

40
30
30
50

dias
dias
dias
dias

"-

artigos H.·, 18.' e lIS.· dê.te regnlamento.

?a)h)
-

Até 2
At612
Até 8
Até 8
Até 35 dias
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 30 dias

(a)

(o)

(h)
Atú 2
Até 12
Até 8
Até 8
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 15 dias
Até 20 dias

(b)

(a)

(~
t 2
- 1'- t 2 - ,~
Até 12
Até 10
• Até 8
Até 6
Até 8
Até 6
Até 30 dias
Até 20 dias
Até 20 dias
Até 15 dias
Até 15 dias
Até 10 dias

-

-

- '-

W

Até 10
Até 4
Até 4
Até 10 dias

--
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Penas aplicáveis aos indivlduos, não militares nem equiparados a militares, empregados no exército ou ao serviço do exército
Para os empregados
Repreensão (a) • . . .
Repreensão agravada (b)
Multa (c) . . . . • • •
Suspensão (d) . • • . •
Despedimento do serviço
(a) (b)
(e) A
(d) A
•• ) O
(f) A

nas repartições
•

.
.
. .

(e)

ou estabelecimentos

do Ministério

da Guerra:

Para os indivíduos

Por quem são aplicadas:
Pelas autoridades
militares do exército ou chefes de serviço sob
cujas ordens servirem os infractores, como preceitua o artigo 41.0
dêste regulamento.

que forem contratados

Repreensão
(a) . . • • •
Repreensão agravada (b) •
Multa (c) • . . • • . • .
Prisão (f)
.

ou constrangidos

a prestar

serviço no exército:

Por quem são aplicadas:
Pelas autoridades
militares
do exército ou chefes de serviço sob
cujas ordens servirem os infractores, como preceitua o artigo 41.0
dêste regulamento.

A repreenslo c a raprecnslo
agravada 010 dadas DOS termos do artigo 87.0 dêste regulamento.
multa é apli.ada DOS termos do artigo 88.0 dêste regulamento.
suspensão ê aplicada nos termos do artigo 89. o dêste regnlamento •
dospedi.ento
do .erviço ê ferto noa termos do artigo 41.0 dê. te regulamento.
prlsllo é cumprida em confonnldade do artfge 4.0.· dêate regulamento.

:REGIlY.:tENTO

DE

_

. Ba'talhão

Conlpanhia

Mapa demonstrativo da classificação de comportamento das praças desta oompanhia referidas a . . . de ... de ..
Ctasse
Número

tle

Graduação

f'uniçõl'l

comportamento

.ofrida.

durante

o semestre

Romatório

CI••• illcaçlo

resultante

Ob.ervaçõel

,

-=Visto.

-- . ..

(a) Anjl.latura elocomandante da ecmpauhta,
(b) Rnbrica do eomandantr do batalhão.

(b)

.-

-----

~-- --

_,;..-

-•••

(a)
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Quadro a que se refere o artigo 79. do regulamento de disciplina militar, respeitante à armada
D

Penas

aplicáveis

a Ulilitaloes

Competência

disciplinar

Penas

I

II

(a)
b)
Até O dias
Até 10 dias
Até 30 dias
De 2 até G meses

(a)

(a)

(b)
Até 10 dias
Até 10 dias
Até 20 dias

~b)
Até O dias
Até 10 dias
Até 10 dias

(a)

(a)

lU

I

V

IV

I

VI

Para oficiais:
Repreensão .
Repreensão agravada
Prisão simples. . . •
Prisão disciplinar .....
Prisão disciplinar agravada.
Inactividade.
. . . . . . .

i

.

-

( 11)
(b)

(a~
(h

(a?

Até 6 dias
Até 6 dias

Até 8 dias
Até 8 dias

-

-

-

-

(a)

(a?
(6

(a)

(li
Até 4 dias
Até 4 dias

-

-

Para sargentos:
Repreensão.
....
Repreensão agravada
Detenção ......
Perda de gratificação
Prisão disciplinar . . . . •
Prisão disciplinar agravada.

. . ·.

..

(b)

(b)
Até
Até
Até
Até

20
20
20
40

Até
Até
Até
Até

dias
dias
dias
dias

20
20
20
30

(b)

dias
dias
dias
dias

Até
Até
Até
Até

20
20
20
20

Até
Até
Até
Até

dias
dias
dias
dias

20
20
15
10

(6)
Até
Até
Até
Até

dias
dias
dias
dias

20 dias
15 dias
15 dias
5 dias

,

('

(tj

Até 20 dias
Até 15 dias
Até 15 dias
Até 5 dias

P ara cabos:

.

Repreensão •
Repreensão agravada
Patrulhas {quartos) •
Guardas •.....
Detenção ......
Perda de gratificação
Prisão disciplinar
. . . . .
Prisão disciplinar agravada

(a)
( b)
Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até 30 dias
Até 60 dias

(a)

\

(a)

(a)

(b)
Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até 30 dias
Até 40 dias

Até
Até
Até 40
Até 30
Até 30
Até 30

(a~
(b

(b)
Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até 25 dias
Até 25 dias

(b)

8
8
dias
dias
dias
dias

Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 25 dias
Até 20 dias
Até 20 dias

(a~

(6
Até
Até
Até 30
Até 20
Até 20
Até 10

8
8
dias
dias
dias
dias

Para outras praças:
Repreensão.
. . . •
Repreensão agravada
Quartos de sentinela.
Faxinas.
Quartos de serviço.
Patrulhas (quartos)
Guardas .....
Detenção ......
Perda de gratificação
Prisão disciplinar.
. . . .
Prisão disciplinar agravada.
Baixa de classe • . . . . .

.

.

.

....

(a) (b) A repreensâc

.

(a)

(a)

.
.

.·

·.

e a repreenaão "",ravada .10 dada. no. termos dos artigos R.•, 16•• eiS.o dêate regulamento.

(6)
Até 2
Até 12
Até 8
Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até !lO dias
Até 60 dias
Até 30 dias

-

(b)
Até 2
Até 12
Até 8
Jl
Até 8
Até 8
Àté 40 dias
Até 30 dias
Até 30 dias
Até 40 dias
Até 25 dias

(a)
.-

Até 2
Até 12
Até 8

Até
Até
Até 40
Até 30
Até 30
Até 30
Até 20

8
8
dias
dias
dias
dias
dias

I

(b
Até 2
Até 12
Até 8
Até 8
Até 8
Até 40 dias
Até 30 dias
Até 25 dias
Até 30 dias
Até 15 dias

(a?
(b

«(I)

(a~

(ú)

(b)

-

Até 2
Até 12
Até 8

Até 8

Até
Até 40
Até 30
' Até 20
Até 25
Até 15

8
dias
dias
dias
dias
dias

Até 2
Até 12
Até 8
Até 8
Até 8
Até 30 dias
Até 25 dias
Até 20 dias
Até 12 dias
Até 10 dias
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Penas aplicáveis aos indivlduos não militares nem equiparados a militares, empregados na armada ou ao serviço da armada
Para os empregados
Repreensão (a) . • . •
Repreensão agravada (b)
Multa (c) • • • • • . •
Suspensão (d) ..•.•
Deapedimento do serviço

uas repartições ou estabel ecimenms do Ministério da Marinha:
. .
.
Por quem sao aplicadcu ,
• . Pelas autoridades
militares da armada ou chefes de serviço sob
"
cujas ordens servirem os infractores, COmopreceitua o artigo 41.·
(e)
dêste regulamento.
N

•

'Para

os indivíduos

Repreensão (a)
Repreensão agravada
Multa (c) .
Priaão (f)

que forem contratados

(6)

ou constrangidos

a prestar

serviço na armada:

Por quem ,ão aplicadas:
Pelas autoridades
militares da armada ou chefes de serviço sob
cujas ordens servirem os infractores, como preceitua o artigo 4.1••
dêste regulamento.

(IJ» (/) J.. repreeo.io e a repre.oslo
agravada silo dadas nos termoa do artigo 37.' dêstc reb'1llamcnto.
c A mulla é aplicada nns termo. do artigo 88.' dê.te regulamento.
d) J.. oUlpenilo ti aplleada nOI termos do artigo Sl).· dê. te regulamento.
"elpedtmento do .. rviço é felto nos termos do artigo
dêat. regulamente.
prbio é cumprida um conformidade do artigo
dê.te regulllQcnto.

(/I '» ~

'0.· '1.·

Penas aplicáveis a indtvíduos não militares embarcados como passageiros a bordo dos navios do Estado
Repreensão.
Detençl10 ..
Priilão ..•

. . . . • • . . . . • . • • . . . . .
:
.

Por quem são aplicodas :
Pelo comandante do navio.

Desembarque

ante~ d'e ~h~g~r' a~ pôrto d~ ~e~ de~ti~o:

Por ordem da autoridade

superior

ao comandante

do navio.

(a) ...

Mapa demonstrativo da olassificação de comportamento das praças déste ... (b) referidas a ... de ". de
Olal!ltie

Nnm.ro

Gradnaçl0

ou .lasu

de
eomportamento

l'llniçõ •• IIIofridA' flllrante

o Inmeitre

Somalórlo

Cla,sl6eaçio

re.u1lanle

I

.
...
Visto.- ... (d)

(a) Nome da brigada ou do navto.
n .. t.camento ou brigada.
(o) AIIIDatura do eomandante do destaeamento ou IPgundo comandante
(d) Rubrica do primeiro comandante da brigad& ou Imediato do navio.

(b)

...
.
da brigada.

(c)

Ob •• rv~çae<
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N.· 1

Autuação
Aos ••. dias de •.• de 19 .. " nesta cidade de Lisboa e secretaria do Conselho Superior de Disciplina do Exército (ou da Armada), autuei o presente processo disciplinar,
que me foi dado
pelo Sr. promotor junto dêste Conselho.
E eu, F....

, secretário,

o escrevi e assino.

F....
(Pôsto)
(Êste têrmo é lançado

no rosto do processo).
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MODtLO N.o 2
Cer-tidão
Certifico que, aos. " dias de '" de 19
, entreguei ao argüido
neste processo cópia do relatório de fi.·
, especificando a aeusação que lhe é feita, e lhe notifiquei que tem o prazo de dez dias,
a contar de amanhã, para apresentar
a sua defesa escrita, bem
como documentos e rol de testemunhas, para bem da sua causa.
E de como a recebeu e ficou sciente vai assinar comigo, secretário, que o escrevi e assino.

o argüido,

,

F•...
(Pôsto)

o Secretário,
F. '"
(Pôsto)
ou
Certifico que, aos •.. dias de .•• de 19 ... , enviei ao argüido
por via competente (indicar a via) cópia do relatório de fi.... ,
especificando a acusação que lhe é feita, e lhe comuniquei que tem
o prazo de dez dias, a contar do dia seguinte àquele em que receber a referida cópia e notificação do prazo, para apresentar a
sua defesa escrita, bem como documentos e rol de testemunhas,
para bem da sua causa.
E de como a recebeu e ficou sciente junto a declaração do argUido que segue.

o Secretário,
F.• "
(Pôsto)

(Êste teor de certidão é para o caso em que o argüido não esteja
ainda apresentado no Govêruo Militar de Lisboa, ou, sendo general, na 1." Direcção Geral do Ministório da Guerra).

1.- Série
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MODÊLO N." 3
Cert.idão
Certifico que aos ... dias de ... de 19. " notifiquei ao argüido
(ou ao seu defensor) que podia tomar conhecimento dêste processo,
durante cinco dias, que começam a contar-se desde amanhã;
E de como ficou sciente vai assinar comigo, secretário, que o escrevi e assino.

o argüido

(ou o seu defensor),
F....
(Pôsto)

o

Secretário,

F....
(Pôsto)
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MODÊLO

N.· 4

TêrDlO de vis"ta
Aos ... de .. ' de 19 ... dou vista dêste processo ao Sr. premolor (ou argüido, ou ao seu defensor).

o

Secretário,
F....
(Pôsto)

/
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MODÊLO N.· 5

Cer"tldã.o
Certifico que aos •.. dias de ... de 19 ... dei conhecimento ao
argüido (ou ao seu defensor) do despacho do Ex.mo relator que antecede.
E de corno ficou sciente vai assinar comigo, secretário, que o escrevi.

o argUido (ou

o seu defensor),

F ..•.
(Pôsto)

o

Secretário,
F....
(Pôsto)
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MODÊLO N.· 6
TêrUlo de conclusão
Aos ...

dias de '"

de 19 ...

faço êste processo concluso ao

Ex.". Relator (ou Ex.mo Presidente).

o Secretário,
F....
(Pôsto)

,
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, MODÊLO N.- 7
Têr:tno de juntada
Aos ... dias de '" de 19 ... junto
ou declaração) que segue.

a deprecada

(ou documento,

o Secretário,
F....
(Pôsto)

560
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MOD~LO N.O 8
TêrD10

Aos ••• dias de '"
Ex.mo Presidente).

de 19 ...

de da 'ta
dado me foi pelo Sr. Promotor (011

o Secretário,
F••••
(Pôsto)

(~8te têrmo deve ser lançado sempre que o processo volte às
mãos do secretário. O secretário lançará os termos do processo no
espaço disponível a seguir ao último acto exarado no mesmo e só
quando não houver espaço o fará em nova fôlha. As certidões serão feitas em meias fôlhas).
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MODÊLO

N.o 9

Acta de sessão
Aos ••. dias de •• , de 19, . " nesta cidade de Lisboa e Secretaria do Conselho Superior de Disciplina do Exército (ou da Armada),
se reüniu êste Conselho, composto pelos Ex.mo• oficiais generais,
Srs, F .... , presidente;
F ..•. , F •... , F .•..
e F .... , vogais;
e por mim, secretário, F •.•. ; todos sem impedimento legal, para
julgar da incapacidade
profissional (ou moral) de F. '" E sendo
presente o Sr. promotor junto dêste Conselho foi pelo Ex.mo Presidente aberta a sessão e sorteado o relator dêstc processo, cabendo,
por sorteio, essas funções ao Ex.mo Sr. F. '" Em seguida tomou
o Conselho conhecimento
dos documentos que constituem o processo e deliberou, que fôssem realizadas
as seguintes diligências
(indicar quais as diligências
a realizar), e que ao argüido fôsse
entregue
uma cópia do relatório
de fi. "', sendo-lhe por essa
forma intimada a natureza
da acusação que lhe é feita. E não
havendo mais nada a deliberar,
pelo Ex.DlO Presidente foi encerrada a sesaão, sendo designado o dia ... de ... de 19. .. para a
subsequente sessão. E para que devidamente
conste o deliberado
foi lavrada a presente acta, que vai assinada pelos Ex.mo• Presidente, Relator e por mim, secretário, que a subscrevi.

o Presidente,
F. '"
(Pôsto)

O Relator,
F •..•
(Pôsto)

O Secretário,
F .•
Fui presente.

H

(Pôsto)

F....
Promotor.
(Êste modêlo de acta é para a primeira sessão, servindo contudo
para as sessões subseqUentes antes da decisão final, eliminando a
referência ao sorteio do relator e substituindo as palavras: «tomou
conhecimento dos documentos que constituem O processo» por "tomou conhecimento do estado do processo»).
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MODÊLO N.o 10

(Quesitos para o caso de.julgamento por incapacidade profissional)
Quesito

1.°

(, Está provado que F .. ,. (pôsto) procedeu (ou tem procedido) .•. ? (o que constar do relatório a que se refere o n.O 2.· do artigo 169.° do regulamento
de disciplina militar).

Quesito 2.°
Estando provado o que consta do quesito 1.0, verifica-se que o
acusado revelou:
(I) (, Falta de energia?
b) (, Falta de decisão?
c) (, Falta de dotes militares para o exercício das suas funções?
d) (, Falta de qualidades essenciais para o exercício das suas funções ?
e) (, Inaptidão para o desempenho das funções do seu pôsto?
f) (, Inaptidão
para o desempenho das funções do põsto imediato? (sendo oficial o estando no têrço superior da escala dos oficiais da sua patente).
Quesito
(,Verifica-se

a eircunstâneia

S.o

agravante

de .,. ?

Quesito 4.°
(, Verifica-se

a circunstânoia

atenuante

de '"

?

N. B.- Por cada facto ou omissão de aoto que conste do relatório serão propostos quesitos análogos ao 1.° e 2.° Para cada circunstância agravante ou atenuante alegada será. proposto um quesito.
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N. ° 11

(Quesitos para o caso de julgamento por Incapacidade moral, quando o
argüido não tenha sido punido disciplinarmente ou, tendo sido julgado
pelos tribunais pelos factos de que é acusado, tenha sido absolvido).
Quesito 1.°
C, Está provado que F. '" (pôsto) praticou ... ou deixou de praticar ••. ? (designar o primeiro dos factos ou omissão de acto que
constar do relatório a que se refere o n.O 2.° do artigo 169.° do regulamento de disciplina militar).

Quesito 2.°
Estando provado o facto ••• ou omissão de acto •.. , constante
do quesito 1.°, verifica-se que o acusado procedeu:
a) l Com escândalo?
b) l Com inobservância
dos preceitos da moral?
c) l Com inobservância
dos preceitos da honra?
ou
d) l.Com inobservância
dos deveres de família?
Ol!
e) l De modo a tornar-se
incompatível
com o desempenho das
suas funções ?
f)

g)

C, De modo a tornar-se incompatível
com o decôro militar?
C, De modo a afectar a sua respeitabilidade?

Quesito
l Verifica-se

a circunstância

3.·

agravante

de ...

?

Quesito 4.°
C, Verifica-se

a circunstância

atenuante

de .•• ?

N. B.-Por cada facto ou omissão de acto que conste do relatório serão propostos quesitos análogos ao 1.0 e 2.° Para cada circunstância agravante ou atenuante alegada será proposto um quesito.
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l\lODÊLO

N.o 12

(Quesitos para o caso de julgamento por incapacidade moral quando o
argüido tenha sido punido disciplinarmente ou tenha sido julgado e
condenado pelos tribunais por todos os factos constantes do relatório
a que se refere o n.o 2.° do artigo 169.° do regulamento de disciplina
do exército).
Quesito 1.°
Verifica-se
que F .••.
(pôsto). praticando
••• ou deixando de
praticar ••• (designar o primeiro dos factos ou omissão de acto
que constar do relatório a que se refere o n.v 2.° do artigo 169.° do
regulamento
de disciplina militar), procedeu:
a) (, Com escândalo?
b) (, Com inobservância
dos preceitos da moral?
c) (, Com ínobservãncla
dos preceitos da honra?
ou
d) (, Com inobservância
dos deveres de família?
ou
e) (, De modo a tornar-se incompatível
com o desempenho das
suas funções?

Quesito 2.°
(, Verifica-se

a circunstância

agravante

de '"

?

Quesito 3.°
(, Verifica. se a circunstância

atenuante

de ••. ?

N. B.- Por cada facto ou omissão de acto que conste do relatório será proposto um quesito análogo ao 1.· Para cada circunstância agravante ou atenuante alegada será proposto um quesito.
Observação.- Os quesitos para o caso de julgamento por incapacidade moral, quando o argUido tenha sido punido dlscip linarmente
ou julgado e condcnado pelos tribunais apenas por algum ou alguns dos factos constantes do relatório a que se refere o n.O 2.° do
artigo 169.° do regulamento
de disciplina, serão formulados, segundo os casos, de harmonia com os quesitos dos modelos n.O' 11
ou 12.
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MOD1l:LO N.· 13
(Para o julgamento

por incapacidade

Decisão

profissional)

final

Aos ... dias de •.. 19 •.. , nesta cidade de Lisboa e sala das
sessões do Conselho Superior de Disciplina
do Exército (ou da
Armada),
reunido êste Conselho em sessão secreta, para julgamento em processo disciplinar de F ....
(põsto), decidiu, por unanimidade de votos (ou por maioria de votos), que o referido oficial
(ou aspirante a oficial) tcm (ou não tem) capacidade profissional
para continuar no serviço activo.
E para que devidamente conste esta decisão final e produza os
seus efeitos legais, eu, relator dêste processo, a lavro ~ assino
com o Ex.t= presidente.

o Presidente,
F....
(Pôsto)

o

Relator,
F.•.•

(Pôsto)
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-===================================================MODÊLO
(Para o julgamento

por' incapacidade

N.o 14

moral)

Decisão final
Aos

•••

dias de .•• de 19 ... , nesta cidade de Lisboa e sala
do Conselho Superior de Disciplina do Exército (ou
da Armada), reUnido êste Conselho em sessão secreta para julgamento cm processo disciplinar
de F.. o. (pôsto), decidiu, por
unanimidade
de votos (ou por maioria de votos), que o referido
·oficial (ou aspirante a oficial) não possui a capacidade moral necessária para prestígio da sua função oficial c docôro da sua farda, e assim ó de parecer que lhe deve ser aplicado o disposto
no artigo 178.° do regulamento
de disciplina militar (ou que o
referido oficial ou aspirante
a oficial, embora não se conduza
na sua vida social (ou familiar) por modo irrepreensível,
ou pelo
menos por forma regular, em ordem a prestigiar
a sua farda e a
corporação a que pertence, é contudo êste Conselho de parecer
que ao acusado deve ser aplicado o disposto no § (mico do artigo
178.° do regulamento de disciplina militar).
E para que devidamente conste esta decisão final e produza os
seus efeitos legais, eu, relator dêste processo, a lavro e assino,
com o Ex·.mo presidente,
.

das sessões

o Presidente,
F ....
(Pôsto)

o

Relator,
F.

o ••

(pôsto)
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MODÊLO N.o 15
TêrIllO de encerraDIento

e entrega

Aos ..• dias de ".
de 19. " encerro êste processo, que contém .. , fôlhas de papel numeradas
e rubricadas, que seguidamente dêle faço entrega ao Ex.mo presidente.
E para constar lavrei êste têrmo, que eu, secretário,
escrevi
-e vou assinar.

o Secretário,
F. ".
(Pôsto)

N. B.- Quando o presidente ou relator fôr comandante de região, sempre que tenha de tomar conhecimento do processo, êste
ser-lhe há remetido pelo promotor para a sede do seu comando.

Paços do Governo da República, 15 de Junho de
1929.- O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de .Morais
Sarmento - O Ministro da Marinha, Aníbal de Mesquita
Guimarães.
•
Júlio Ernesto de .Aforais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante
I

General,

·

.

N.O 11
lVUNISTÉRIO DA GUERRA
22 DE JUNHO DE 1929
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Publica-se

ao exército

Por ter ~aído com inexactidões

o seguinte:

novamente

se publica

o seguinte :

Ministério da Guerra - Repartiçã. do Gahinete

Deoreto n.O 16:443
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1,<' do decreto
n." 15~331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições: hei por bem aprovar e
mandar pôr em execu<;ão, para valer como lei, o Código
de Inváli~os, que faz parte integrante dêste decreto.
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 1 de Fevereiro de 1929.- ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-José
Vicente de Freitas -Mário de Figueiredo-António
de Oltveira Salazar-Júlio
Ernesto de Morai, Sarmento--Anibal de Mesquita Gutmartles-N[anuel Carlos Quinttlo Meireles- José Bacelan: Bebiano-Guatavo Cordeiro Ramos-Pedro
de Castro Pinto Bravo.
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CÓDIGO DE INVAfuIDOS
CAPÍTULO I

Disposições gerais

I

Artigo 1.0 O Govêrno da República, reconhecendo o
direito à reparação que assiste aos cidadãos portugueses
que, no cumprimento do serviço militar, se invalidaram
na defesa da Pátria, estabelece-o nos termos elo presente
Código.
Art. 2.0 As disposições dêste Código são aplicáveis aos
«inválidos de guerra» e aos militares incapacitados na manutenção da ordem pública ou voando em serviço.
§ único. As disposicões dêste Código são também aplicáveis aos militares incapacitados por cegueira ou mutilação em serviço, mas apenas para os. efeitos do artigo 72.0
Art. 3.0 Consideram-se «inválidos» :
a) Os que sofreram perda anatómica, prejuízo ou perda
de qualquer órgão ou das suas funções, em conseqüência
de ferimento, acidente ou gaseamento sofridos no cumprimento do serviço de campanhu, e que, por qualquer
dês ses motivos, foram julgados «incapazes do serviço
activo» ou «incapazes de todo o serviço», nos tormos deste
Código;
b) Os julgados «incapazes do serviço activo» ou «incapa. zes do todo o serviço», por motivo de lesões ou doenças
adquiridas ou agravadas no desempenho do serviço de
campanha ou durante a permanência em território inimigo
como prisioneiros do guerra, nos termos dêsté Código.
Art.4.0 Considera-se «servi o de campanha» a prestado pelas fõrças combatentes em frente do inimigo
e o desempenhado na zona de guerra pelo pessoal exigido pela mobiliza ão, organizaçno, transporte e funcíonamento dessas tropas, incluindo o serviço desempenhado
pelos capelães que por decreto especial lhos foram ou
vierem a ser agregados; o prestado pelas guarnições
dos postos militares das províncias ultramarinas, encarregados da polícia do território o manutenção da autonomia nacional, quando em zona de guerra ou em
comprovado estado do sítio, e ainda o serviço de manu-
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tenção de ordem pública e todo o serviço aéreo da aviação militar.
Art. 5.0 Considera-se «zona de guerra», para os efeitos dêsto Código, a área em que se movem ou estacionam
as tropas avançadas e aquela imediatamente à retaguarda &nde se encontram bases, repartições, hospitais,
ambulâncias, depósitos e oficinas, exigidos pela mobilização e necessidades dessas fõrças.
.
Considera-se também «zona de guerra» a parte do
mar percorrida por navios inimigos armados e as costas
e rios da metrópole, ilhas adjacentes e das colónias portuguesas, onde houver operações de guerra.
Art. 6.0 Só são tomadas em consideração para os efeitos dêste Código as lesões resultantes de ferimento 911
acidente causados: pelo inimigo por qualquer meio; pelo
fogo das tropas amigas; pelo encontro com qualquer mina
flutuante, ou as que forem conseqüência de acidentes
ocorridos durante o desempenho do serviço oficial, mas
que não tenham sido produzidas por inadvertência, êrro
ou descuido.
Art. 7.° Não são tomadas em consideração para os
efeitos dêste Código:
a) As lesões ou doenças que forem conseqüência de
actos estranhos ou contrários ao serviço, praticados por
deliberação e vontade do próprio atingido;
b) ~s . lesões . ou doenças que forem provocadas pelo
próprio incapacitada,
Art. 8.0 A incapacidade do serviço activo ou de todo
o serviço só pode ser considerada como devida 8. lesões
ou doenças adquiridas em serviço de campanha quando
essas les~es ou doenças tenham sido verificadas e registadas oficialmente, durante o mesmo serviço.
§ 1.0 Quando não existam os rerristos a que êste artigo se refere, por motivos anorm~is, poderão os interessados aprE\sentar documentos comprovativos dá. anormalidade que deu origem à falta de tal registo, bem
como documentos, passados por individualidades oficiais,
que comprovem que as suas lesões ou doenças foram
adquiridas ou ~gravadas em serviço de campanha.
§ 2.0 RealIzando-se as condições expres as neste
artigo, as lesões ou doenças são consideradas «adquiridn.s», ainda que para a sua manifestação haja concorrido, além do serviço de campanha, a conetitutção do indivíduo ou as taras hereditárias ou contraídas.
Art. 9.° A incapacidade do serviço activo ou de todo
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o serviço só é considerada como devida a doença ou
lesão agravada em serviço de campanha quando, durante
êsse serviço e em conseqüência dêle, se haja verificado,
e oficialmente constatado, aumento notável no seu grau
de gravidade e tal verificação conste do processo do
oficial ou praça.
Art, 10.0 Não é considerada como devida a lesões ou
doenças agravadas no serviço do campanha:
a) A incapacidade resultante de lesões- 00 doenças crónicas, bem definidas, anteriores ao serviço de campanha,
que, pela sua natureza, grau e evolução, eram incompatíveis com o mesmo serviço;
b) A incapacidade resultante de lesões ou doenças anteriores ao serviço de campanha que só posteriormente
ao mesmo serviço se agravaram, a ponto de determinar
essa incapacidade;
c) A resultante de doenças remediáveis por meio de
tratamento médico de uso corrente e de eficácia comprovada, quando os interessados se recusem a fazê-lo.
Art. 11.0 As disposições dêste Código não são aplicáveis aos militares julgados incapazes que foram ou forem repatriados sem ter permanecido, pelo menos, um
mês nas provincias ultramarinas, dois meses na zona
de guerra em qualquer outra parte e não tenham preso
tado serviço efectivo durante êste tempo, e àqueles que,
tendo sido reformados durante a Grande Guerra, por
motivo estranho à mesma voltaram ao serviço activo depois de 11 de Novembro de 1918.
§ 1.0 Estes militares, quando julgados incapazes do
serviço activo ou de todo o serviço por doença adquirida
ou agravada durante o tempo que se mantiveram no serviço de campanha, apenas têm direito à reserva ou reforma extraordinárias
«por incapacidade adquirida por
motivo averiguado e determinado do dever militar».
§ 2. o Ficam ao abrigo das vantagens consignadas neste
Código, e portanto exceptuados das disposições dêste
artigo, os militares que, não tendo o tempo de permanência em campanha nêle exigido, tenham sido feridos por
gases ou nos termos do disposto no artigo 6.0
Art. 12.0 Durante o tratamento de quaisquer enfermidades contraídas ou agravadas por efeito do serviço de
campanha nenhum cidadão sofrerá desconto algum para
o estabelecimento
onde estiver hospitalizado,
tendo
direito a todos os vencimentos da sua situação anterior.
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a) O internamento em hospitais civis, nas condições
dêste artigo, só terá lugar quando as juntas reconhecerem que a doença não pode ser tratada em estabelecimentos militares.
'
Art. 13.° Os militares chamados a prestar provas
durante o tratamento de lesões ou doenças adquiridas
ou agravadas durante o desempenho do serviço de campanha, e que ainda não estejam ao abrigo das disposições dêste Código, não são preteridos, indo ocupar o seu
lugar na respectiva escala de antiguidades, quando o seu
estado físico permitir a prestação dessas provas e alcançarem as condições de promoção.
Art. 14.0 Todos os cidadãos que, tendo prestado serviço de campanha, se julguem incapacitados por motivos
de lesões ou doenças adquiridas ou agravadas no mesmo
serviço, e, por êsse facto, com direito a usufruir os benefícios concedidos por êste Código, podem, para êsse
efeito, requerer a sua apresentação à junta a que se refere o n.? 1.0 do artigo 22.°, dentro do prazo de três
anos, a contar da data em que deixaram de prestar serviço de campanha, juntando aos seus requerimentos documentos que justifiquem essas pretensões.
§ único. Êste prazo deixa de subsistir para os feridos
por gases, a quem o ferimento tenha sido oficialmente
registado.
Art. 15.0 Os cidadãos a quem se refere o artigo anterior apresentam as suas pretensões:
'
tI) Os que pertencerem à marinha ou ao exército metropolitano ou colonial, nas unidades ou estabelecimentos
militares de que dependam'
b) Os civis, na unidade ou estabelecimento militar mais
~róximo da sua residência, que lhes darão o devido destino.
~rt. 16.° .Recebidas as pretensões a que se refere o
artigo anterior organizam as unidades e estabelecimentos mili.tares os. respectivos processos, com os seguintes
documentos deVIdamente autenticados :
a ) Nota de assentos'
b) Cópia do registo' de alterações dos requerentes,
d~sde que fo.ram encorporaôos na marinha, no exército matropolitano ou colonial'
c) Cópia dos títulos de baixa e de alta dos hospitais
ou formações sanitárias, com que os interessados se apresentaram durante a sua carreira militar, existentes nos
arquivos das suas unidades ou estabelecimentos;
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d) Cópias de todas as .partes de doente apresentadas
'quando em tratamento no seu domicílio e respectivos
relatórios dos médicos encarregados de verificar as lesões ou doenças;
e) Cópia de todos os atestados médicos existentes nos
respectivos processos individuais;
f) Cópia de todas as guias de marcha com que os interessados foram mandados apresentar à junta;
g) Cópia das guias de marcha com que se, apresentaram de regresso de qualquer campanha, quando essa
guia fôr individual;
h) Cópia dos registos de alterações em campanha;
i) Relatório elaborado pelo interessado, preciso e concreto, em que descreva: os serviços prestados; o local
em que os prestou; as doenças ou lesões de que se
queixa; o modo como adquiriu ou agravou as doenças e
em que serviço; quem lhe prestou os primeiros socorros; as formações sanitárias a que baixou, onde e em
que datas, pelo menos aproximadamente; durante quanto
tempo foi tratado; se teve alta, voltando ao serviço; ou,
se foi presente à junta, por quantas vezes e em que hospitais; qual o resultado; se tem sido tratado nos hospitais ou no seu domicilio, e de que doenças. Finalmente,
todos e quaisquer esclarecimentos que permitam seguir
a vida dos interessados,
desde que foram encorporados até a data em que apresentaram as suas pretensões;
j) Auto de declarações dos cidadãos que, por não saberem lerinem escrever ou por qualquer outro motivo, não
estejam em condições de elaborar o relatório a que se
refere a alínea anterior, auto que será lavrado por um
oficial e do qual devem constar todas as informações a
que se refere a mesma alínea;
k) Cópia do livrete de saúde;
l) Boletim individual de campanha;
m) Cópia do auto de ocorrência relativo a qualquer
desastre sucedido ao interessado em serviço de campanha ou qualquer outro.
§ 1.0 Quando os requerentes tenham prestado serviço
em várias unidades ou estabelecimentos) serão as cópias
dos registos de alterações, a que se refere a alínea b),
solicitadas directamente a essas unidades e estabelecimentos pela unidade organizadora dos processos.
§ 2.0 Quando as unidades ou estabelecimentos militares não possam juntar aos processos algum ou alguns
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dos documentos exigidos, devem promover que estas sejam substituídos por documentos subsidiários, de modo
'a suprirem quanto possível os que faltam, e só em
caso de completa impossibilidade serão aqueles dispensados, fazendo-se menção da falta em nota apensa ao
respectivo processo.
Art. 17.0 Organizados os processos nas unidades ou
estabelecimentos militares, em harmonia com o disposto
no artigo 16.0 e suas alíneas, são 08 mesmo~ enviados:
(
a) Aos comandos de região ou dos governos militares,
que verificarão se êles estão devidamente organizados
com os documentos exigidos no artigo anterior, devendo
requisitar às unidades ou estabelecimentos de onde os
receberem os documentos em falta.
Quando completos serão remetidos:
b) A repartição respectiva do Ministério da Guerra,
que, juntando-lhes todos os documentos existentes nos
processos individuais dos requerentes que se relacionem
com ~ pretensão, os remete seguidamente:
c) A Direcção do Serviço de Saúde Militar, que, depois de proceder ao seu estudo sob o ponto de vista
técnico, os informa e remete:
iI) À Repartição Geral do Ministério da Guerra, que,
informando-os, os submete a despacho do Ministro e depois de deferidos os enviará ao Govêrno Militar de Lisboa ou. comando da La região militar, que promoverão
que os interessados sejam mandados apresentar à junta
a que se refere o n. o LOdo artigo 22.°
§ 1.o Quando os. p;ocessos digam respeito a militare R
pertencentes aos Minietéríos da Marinha e Colónias ou a
civis que por ~ssos Ministérios prestaram serviço de
campanha, depois de organizados em harmonia com o
que dispõem os artigos anteriores
serão remetidos às
repartiçõ~s de saúde, que, procede~do em conformidade
com o disposto na alinea c) dêste artico os devolvem
id
e ,
segui amen!e às repartições respectivas, as quais, depois de os mformar, os submetem a despacho do Ministro.
§ 2.° Deferidas as pretensões rolativas aos processos
a que se refere o parágrafo antecedente serão os processos enviados pela respectiva. repartição às juntas a que
se refere o n.? 1.0 do artigo 22.°, promovendo que
?s interessados sejam mandados apresentar à mesma
Junta.
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§ 3.° Exceptuado o caso de os requerentes não terem
prestado serviço de campanha, ou como tal considerado
por êste Código, são sempre mandados apresentar à
junta a que se refere o parágrafo anterior, para que ela
emita o seu parecer sõbre as pretensões dos interessados.
Ar], 18.° São mandadas arquivar todas as pretensões
pedindo a aplicação dos benefícios constantes dêste Código desde que tenha. expirado o prazo estabelecido no
artigo 14.°, excepto as que sejam abrangidas pela doutrina do § único do mesmo artigo.
Art. 19.0 Não podem gozar dos benefícios dêste Código aqueles que, depois de terem requerido a sua apresentação à junta, tenham desistido das suas pretensões
ou tenham recusado submeter-se à observação ou tratamento julgados necessários pela junta ti. que foram mandados apresentar, excepto a intervenção cirúrgica.
Art. 20.° Os inválidos têm direito a usar, quer uniformizados quer fazendo uso do trajo civil, um distintivo
bem visível, igual para oficiais e praças de pré, de
forma a chamar a atenção dos seus concidadãos para o
carinho e auxilio que lhes devem merecer estes bons e
leais servidores da sua Pátria.
§ único. O distintivo consta, quando uniformizados, de
uma fita encarnada com duas listas verticais de cõr
verde e fivela bronzeada, com a legenda «Inválido» ou
«Grande inválido», usado do lado direito do peito, e,
com o trajo civil, de um pequeno laço com as cõres nacionais, indicadas neste artigo e conforme o modêlo
junto.
Art. 21.° As repartições competentes dos Ministérios
da Guerra, Marinha e Colónias organizarão uma relação
completa dos inválidos existentes, a fim de ser publicada
em Ordem do Exército, Ordem. da Armada e Boletim Militar das Colónias.
Desta relação constará o combate ou campanha em
que o inválido foi ferido, adquiriu ou agravou as lesões
ou doenças pelas quais foi julgado incapaz, percentagem de invalidez atribuída e se esta
provisória ou definitiva.
§ único. Os averbamentos nos respectivos registos de
matrícula serão feitos de harmonia com o disposto neste
artigo, em face das relações publicadas e independentemente de requerimento dos interessados.
é
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CAPÍTULO II

Juntas
Art. 22.0 Para o julgamento dos cidadãos que so julguem com direito aos benefícios concedidos por êste Código haverá as seguintes juntas:
1.o Juntas hospitalares de inspecção;
2. o Junta de invalidez;
3. o Junta de recurso.
Art. 23.0 As juntas hospitalares do inspecção a que se
refere o n. o 1.0 do artigo anterior são única e exclusivamente:
a) Aquelas que reúnem no Hospital Militar Principal
(Lisboa) e no Hospital Regional n, o 1 (Perto), as quais
julgam os cidadãos que pertencerem ou tiverem pertencido ao exército metropolitano;
b) A que reúne no Hospital da Marinha, que julga os
que pertencerem ou tiverem pertencido à armada;
c) A que reúne no Hospital Colonial, que julga os
que pertencerem ou tiverem pertencido ao exército colonial.
§ único. A constituição e atribuições destas juntas são
as da legislação vigente.
Art. 24.0 Nenhum oficial médico poderá ser nomeado
para mais de uma das juntas estabelecidas neste Código.
0
Art. 025. As opiniões das juntas a que se refere o artigo 22. formulam. se nos seguintes termos:
1.0 Quanto à aptidão física para o serviço militar:
a) Pronto para todo o serviço;
b) Incapaz do serviço activo'
c) Incapaz de todo o serviço~
2. o Quanto às causas das lesões ou doenças que forom
verificadas:
a) •.• adquiridas por efeito do serviço de campanha
em .•. ;
b) .•. agravadas por efeito do serviço de campanha
em
;
c)
adquiridas por efeito do serviço colonial em ...
(não de campanha);
d) • .• adquiridas por efeito do serviço na metrópole
(não de campanha};
e) ••• sem relação com o serviço militar.
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§ 1.0 Quando no mesmo inspeccionado sejam verificadas lesões ou doenças múltiplas, as juntas discriminam
as que têm relação com o serviço militar, as que são
conseqüência do serviço militar não de campanha e as
que são estranhas ao mesmo serviço.
§ 2.0 Quando da discriminação a quo se refere o parágrafo anterior se verificar que as lesões ou doenças
relacionadas com o serviço militar não determinam a
incapacidade, não pode esta ser atribuída ao mesmo serviço, devendo as juntas exarar essa opinião no respectivo mapa da inspecção sanitária.

CAPÍrrULO III

Funcionamento das juntas
a) Juntas hospitalares

Art. '26.0 As únicas juntas hospitalares do inspecção
que podem julgar os cidadãos a que 80 refere o artigo 14. o
são as designadas no artigo 23.0
,
§ único. Quando os cidadãos que requererem para
ser considerados inválidos ao abrigo dêste Código houverem anteriormente sido submetidos a outras juntas
hospitalares serão mandados reínspeccionar, depois de
completos os seus processos, pelas juntas a que 80
refere o artigo 22. o, embora se encontrem já na situação
de reserva ou de reforma, ou com baixa do serviço.
Art. 27.0 As juntas a que se refere o artigo anterior,
estudando os processos, dovom: solicitar directamente
às estações competentes quaisquer documentos ou informações que julguem necessários ou convenientes para o
esclarecimento dos mesmos processos; mandar baixar
imediatamente ao hospital todos os inspeccionados que
julguem ser necessário ou conveniente submeter a observação e tratamento prévios, para se poderem pronunciar; e, finda essa observação e tratamento, julgam os
interessados.
Art. 28.0 As mesmas juntas, nas suas decisões, não
usam termos ou expressões dubítativas, não só quanto à
natureza das lesões ou doenças, mas também quanto à
sua relação com o serviço militar, e sobretudo com o de
campanha. Essas decisões são precisas e concretas; a,
quando se não harmonizom com o que consta dos pl'O-
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cessos, as juntas elaborarão relatórios minuciosos em que
justifiquem as decisões tomadas.
Art. 29.° Findo o julgamento são os processos enviados às repartições de que trata a alínea d) do artigo 17.°
e seu § 1.0, que, depois de informarem o que julgarem
conveniente, os submetem a despacho.
§ único. Quando seja incompleto ou menos justificado
O julgamento das juntas devem os respectivos Ministros
mandar os processos às mesmas juntas que julgaram os
interessados, para que elas os esclareçam.
Art. 30.0 Quando os Ministros da Guerra, Marinha o
Colónias se não conformarom com as decisões das juntas são os interossados mandados apresentar à junta de
recurso a que so refero o D. o 3.0 do artigo 22. o deste
Código.
Art. 31.0 Confirmadas as decisõe das juntas, têm os
inspeccionados os destinos seguintes:
a) Os julgados «incapazes do serviço activo» ou «incapazes de todo o serviços , por motivo do lesões ou doençaa adquiridas ou agravadas, nos tormos dêste Código,
em serviço de campanha, ou como tal considerado, silo
presentes à junta para determinação do grau de invalidez, nos termo do artigo 35. o;
b) Os restantes têm o devido destino, nos termos da
legislação vigente.
•
§ único. A todos os inspeccionados a quem se refere
êste artigo é comunicada oficialmente a confirmação da
decisão da junta, a fim d que recorram da mesma decisão, caso se não conformem com ela.
Art. 32.° Aqueles que se não conformarem com as
decisões que lhes dizem respeito podem recorrer delas,
ap~~senta.ndo os seus requerimentos dentro do prazo de
qumze dias, a contar da data em que lhes foi dado
~onhecim~n.to oficial da confirmação das resoluções da
Junta, solicitando a sua apresentação à, junta de recurso
a que se refere o artigo 22.0 dêsto Código.
§ 1. ° ~s~es requerimentos são apresentados nas estações ofíciaís a que se refere o artigo 15.°, dentro do
referido prazo, as quais os onviam, depois de informados,
à repartição respectiva.
§ 2.° A êsse.s requerimentos e documentos que os acompanham são Juntos os respectivos processos e em seguida enviados à Direcção e repartições de saúde, as
quais, depois de os informar, 08 rometem às estações a
que se referem a alínea d) e o § 1.o do artigo 17. que
(l,
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os submetem a despacho do Ministro respectivo, depois
de os informar.
§ 3.0 Deferidas essas pretensões são os processos enviados directamente à junta de recurso; que solicitará a
apresentação dos recorrentes quando a julgar oportuna.
b) Junta. de invalidez
Art. 33.0 A junta de invalidez é única, funciona em
Lisboa no Hospital Militar Principal e tem por missão
avaliar o grau do incapacidade dos cidadãos incapazes
do serviço activo ou de todo o serviço, por motivo do
serviço de campanha ou coroo tal considerado.
§ único. A avaliação do grau de invalidez será feita
por todos os processos de clínica e laboratório julgados
necessários, devendo o Hospital Militar Principal pôr à
disposição da mesma junta todos os recursos em pessoal
e material que por ela lhe forem solicitados para o bom
desempenho do serviço.
Art. 34.0 A junta de invalidez 6 composta por cinco
oficiais médicos, do preferência oficiais superiores que
tenham entrado na Grande Guerra; um coronel do activo
ou da reserva, preferindo o do activo, que presidirá, e
dois vogais nomeados pelo Ministério da Guerra, um vogal nomeado pelo Ministério da Marinha e outro pelo
Ministério das Colónias.
Art. 35.0 Todos os inválidos julgados incapazes do
serviço activo ou de todo o serviço, por decisão das juntas hospitalares de inspecção, são, depois do confirmadas
ou de julgadas em recurso essas decisões, presentes à
junta de que tratam os artigos antecedentes.
Art. 36.0 Recebidos os processos dos inválidos a que
se refere o artigo anterior, a junta estuda-os, inspecciona os interessados e avalia o grau de invalidez.
Art. 37.0 O Governo designará qual o guia que servirá de norma à junta na avaliação do grau de invalidez.
Art. 38.0 O grau de invalidez é expresso em percentagens desde 10 até 100, correspondendo esta última à
incapacidade absoluta, para os efeitos dêste Código.
§ único. As percentagens serão fixadas sempre em
múltiplos de 10, baixando-se ao múltiplo inferior quando, pelo cálculo da avaliação, terminarem em 1, 2,
3 ou 4 unidades e elevando-se ao múltiplo superior
quando terminarem em 5, 6, 7, 8 0\1 9 unidades.
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Art. 39.0 Quando no mesmo indivíduo concorram lesões ou doenças múltiplas e nenhuma delas acarrete, por
si só, a incapacidade absoluta, a totalidade da invalide.z
será calculada classificando-se as lesões ou doenças adquíridas ou agravadas em campanha por ordem decrescente
da invalidez que produzem e a seguir toma-se na íntegra a percentagem de incapacidade correspondente à
mais grave e adiciona-se-lhe metade da percentagem relativa à lesão ou doença classificada em segundo lugar;
a esta a têrça parte da que figura em terceiro lugar o
assim sucessivamente. A soma assim obtida aplica-se o
preceituado no § único do artigo 38.0
§ 1.0 As lesões ou doenças a que correspondam percentagens inferiores a 10 por cento não são em regra
consideradas no cálculo do grau de invalidez.
§ 2.0 A percentagem de invalidez obtida em harmonia
com o quo dispõe êste artigo nunca poderá exceder 100
por cento, sendo considerados «grandes inválidos» os
loucos, os intoxicados por gases de guerra, os cegos, os
amputados de membros e os de lesões profundas que
impossibilitem a liberdade de movimentos a quem tenha
sido arbitrada a referida percentagem de 100 por cento.
0
§ 3. Quando no mesmo órgão existirem várias lesões,
não deverá a percentagem correspondente ao seu conjunto exceder a que competiria à incapacidade absoluta
do órgão.
Art. 40.0 Consideram-se lesões ou doenças múltiplas
as que são de natureza diferente e as que, embora da
mesma natureza, residem em órgãos ou regiões diferentes.
Art. 41.0 A percentagem de invalidez atribuída pela
junta soerá «.defin_itiva»ou «provisória».
. §~. Os lll,:áh~os a quem foi atribuída percentagem de
~nvalide~ prOVISÓrIas.erão mandados apresentar à mesma
Junta tres anos depoIs da mesma decisão.
Nes.t~ segunda inspecção a junta fixará a percentagem
«definitivamente» ou «provisoriamente» l)or mais um
ano.
§ 2.0 A:0s invál~dos .mandados pela terceira vez apresentar à Junta de iuvalidez, por não ter sido ainda estabelecida definitivamente a Sua percentagem de incapacidade, será pela mesma junta fixada essa percentagem
como definitiva.
§ 3.0 Os inválidos que julguem sentir agravar-se as
lesões ou doenças pelas quais foram julgados incapazes
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podem, em qualquer ocasião, requerer a sua apresentação à junta criada. pelo n." 2.° do artigo 22.0, desde que
juntem ao seu requerimento um atestado justificativo
passado por um módico.
a) Nos casos previstos por êste parágrafo poderá a
junta modificar a percentagem de invalidez, embora esta
já estivesse fixada definitivamente.
Art. 42.° Os interessados que se não conformarem
com a decisão da junta de invalidez poderão recorrer
para a junta de recurso, apresentando os seus requerimentos conforme o preceituado nas alíneas a) e b) do
artigo 15.°, dentro do prazo de quinzo dias, fi contar da
data em que lhes foi dado conhecimento oficial da confirmação das decisões daquela junta.
§ 1.o l~ permitido aos recorrentes fazer-se acompanhar
de um relatório do médico assistente, cujo parecer, por
escrito, claro, minucioso e concreto, será junto ao respectivo processo.
§ 2.0 A êsses requerimentos e documentos quo os
acompanham são juntos os respectivos processos e em
seguida enviados à Direcção e repartições de saúde, as
quais, depois de os informar, os remetem iLS estações a
que se reforem a alínea rI) e o § LOdo artigo 17.0, que
os submetem a despacho do Ministro respectivo, depois
de os informar.
§ 3.° Deferidas essas pretensões são os processos enviados directamente à junta de recurso, que solicitará a
apresentação dos recorrentes quando a julgar oportuna.
Art. 43.° Findos os julgamentos seguem os processos
os trâmites determinados no artigo 29.0
Art. 44.0 Os cidadãos a quem, embora não lhos tendo
sido arbitrada percentagom de invalidez pela junta de
invalidez, ou a quem a junta de recurso mantenha na
situação de reserva ou reforma, por lesões ou doenças
adquiridas ou agravadas em serviço de campanha ou
como tal considerado, são sempre considerados inválidos
e têm direito aos vencimentos a que se refere o artigo 69.0
Art. 45.° A junta de invalidez terá uma secretaria
destinada à recepção, guarda o organização dos processos e à escrituração e expedição de correspond ncia,
com o seguinte pessoal:
a) Um oficial do quadro auxiliar do serviço de saúde;
b) Um amanuenso proveniente das tropas do saúde.
§ único. O expediente e quaisquer outras despesas
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eventuais são adiantados pelo conselho administrativo
do Hospital Militar Principal, que será oportunamente
reembolsado pelo conselho administrativo da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Art. 46.0 Todo o pessoal da secretaria, em quanto fizer serviço na junta de invalidez, será dispensado de
qualquer outro serviço .
.Art. 47.oRecebidos os proceesos, são coordenados na
secretaria da junta e apresentados por ordem de entrada
ao presidente, que determinará o número dos que devem
ser presentes a cada sessão para julgamento.
Art. 48.0 Todos os processos, desde a sua entrada até
a sua conclusão e expedição para as estações superíore, são conservados na secretaria da junta, de onde só
podem ser retirados, mediante recibo, pelos vogais da
junta, com autorização do presidente.
Art. 49.0 Os inválidos que não cumpram a ordem ou
intimação recebida para se apresentarem à junta dentro do pra:7.0 de oito dias a contar da data em que receberam li, ordem, se residirem no continente; do trinta
dias, se residirem nas ilhas adjacentes; e cento o oitenta
dias, 80 residirem nas colónias ou no estrangeiro, e qUE)
não justifiquem essa falta, perdem todos os vencimentos
e as regalias ~ que têm direito nos termos dêsto Código,
a contar do dia em que receberam ordem ou intimação,
se~ preju~zo ~e quaisquer outras penalidades que lhes
sejam aplicáveis, segundo a legislação vicente.
§ 1.0. Para a devida execuçã~ do disposto neste artizo
o
comum cam . os ~omandos ao presidente da junta a data
em que os inválidos de guerra receberam ordem ou intimação _para se apreRen~ar, comunicação que é individual
e arquivada no respectivo processo da junta.
§ 2.° Decorridos os prazos fixados por êste artieo comunicará o presidente da junta às autoridades competentes a não apresentação dos interessados para os efeitos
consignados neste artigo.
'
§ 3.° Os inválidos de que à. data dêste decreto se
cnco~trem, com a devida autorização, residindo nas
colónias farão a sua apresentação à junta dentro do
prazo marcado neste artigo, para o que lhes será abonada uma passagem por conta do E tado pelos governos
coloniais. Quando deséjarom regressar à colónia onde se
encontravam ser-lhes há igualmente abonada a passagem pelo Ministério das Colónias, quando regressem no
prazo máximo de s ssenta dias a partir da sua apresen-
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tação à j unta, pagando-a porém à sua custa quando prefiram embarcar para colónia. diferente.
Art. 50.0 Quando os inválidos de guerra não se encontrem no seu domicilio oficial, e por isso não possam receber a ordem de apresentação, são avisados, nos termos
da legislação vigente, por editais afixados nas sedes dos
concelhos e locais da mesma residência, para que se apresentem nos prazos indicados no artigo 49.0, sendo-lhes
aplicável o disposto no mesmo artigo 49.0 se não efectuarem a sua apresentação, dovendo H01' enviada ao presidente da junta uma cópia dos citados editais.
Art. 51.° Os inválidos de guerra que não possam efectuar a sua apresentação it junta por motivo de fõrça
maior, estranho a doença, deverão apresentar-se logo que
cesse êsse motivo e justificar a falta por moio de documento passado pela autoridade competente.
Art. 52.0 Os inválidos de guerra que não possam efectuar a sua apresentação à junta por motivo de doença
têm de justificar essa falta por meio de atestados médicos, passados pelos respectivos clínicos assistentes, nos
quais se indique o número de dias necessário para o
tratamento da mesma doença e qual o prazo de que necessitam para poder apresentar-se à junta.
§ 1.0 Quando os inválidos de guerra sofram de doença
que, pela sua natureza e gravidade, os iniba definitivamente de sair do seu domicílio, dovem os atestados a
que se refere êste artigo mencionar êsse facto.
§ 2.0 Os atestados médicos são enviados ao presidente
da junta.
'
Art. 53.0 Recebidos os atestados :.t que se refere o artigo anterior, solicita o presidente da junta directamente
às autoridades militares competentes que os doentes
sejam mandados inspeccionar pelo oficial módico da unidade ou estabelecimento militar mais próximo, se residirem fora de Lisboa ou nas suas proximidades, e
mandará um dos vogais proceder à inspecção dos interessados no seu domicílio, se residirem em Lisboa ou seus
arredores.
Art. 54.0 Os oficiais médicos e encarregados da inspecção a que se refere o artigo anterior observam cuidadosamente os doentes e redigem um relatório minucioso acêrca do estado físico dos interessados, em que
informem so eles necessitam continuar o tratamento no
sou domicilio e por quanto tempo; so podem SOl' transportados p{l.ra o hospital mais próximo sem risco de vi-
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da ou se, pela natureza e gravidade das doenças de que
sofrem
estão absoluta e definitivamente
incapazes
de
sair dd seu domicilio. Estes relatórios
são enviados pela
autoridade militar competente
ao presidente
da junta.
§ 1.0 Quando os inválidos de guerra não possam sair
do seu domicilio, por sofrerem de lesões ou doenças que
disso os inibam definitivamente,
são mandados inspeccionar no mesmo domicilio, caso residam em Lisboa ou
seus arredores,
por um dos vogais da junta, que, elaborando o seu relatório, o apresentará
à mesma junta.
§ 2.0 Quando os inválidos de guerra a quem se refere
o parágrafo
anterior residam fora da área do Govêrno
Militar de Lisboa ou das suas proximidades
serão inspeccionados
pelo inspector
de saúde que corresponda
à
região militar onde residam, que elaborará
um relatório
circunstanciado,
que remeterá ao presidente
da junta.
Art. 55.0 Recebidos
08 relatórios
e cópias dos boletins clínicos e depois de juntos aos respectivos
processos são inspeccionados
os interessados
pela junta, que,
quando tenha de pronunciar-se
acêrca de inválidos cujo
estado lhes não permita que se apresentem,
deliberará o
que julgar justo e conveniente,
se entender dispensávol
a. inspecção directa, baseada nos relatórios
dos oficiais
médicos relatores do processo.
c) Junta.

de recurso

Art. 56. Q A junta de recurso é única funciona no Hospital Militar Princi~al e tem por missão julgar os casos
de recurso ~as deCls~es das juntas hospitalares
de insP?cção e da Junta d.e invalidez, quer interposto pelos Mi.
nistros, quer pelos íntereseados,
~ 1.0 Esta junta é composta por um oficial general do
activo ou da rese~va, nomeado pelo Ministério da Guerra,
que será o preSidente, e por seis vogais, do activo ou
d~ reserva, sen~o um coronel de qualquer arma ou SOlViÇO, e um oficial supenor médico, de preferência
coronel, nomeados pelo Ministério
da Guerra j um capitão
de m8;r e g~erra e um oficial s~perior médico, de pref~rên~ia capltã? de mar e guerra,
nomeados pelo Ministério da Marmha, e um coronel e um oficial superior
médico, de preferência
coronel nomeados pelo Ministério das Oolónias, observando.~e,
quando possível, que
todos êles tenham prestado serviço de campanha.
§ 2.0 As sessões desta j unta assistem, sem voto, os

•
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presidentes das juntas recorridas e, na falta dêstes, os
vogais mais antigos, a fim de prestarem informações,
§ 3.0 Quando a decisão recorrida tiver sido tomada
por maioria de votos, assistem à sessão da junta de recurso os membros da junta que tiverem votado contra a
referida decisão.
Art. 57.0 Recebidos os procossos dos recorrentes, a
junta de recurso procode ao seu estudo; verifica so, em
face do que dêles consta, as doenças têm ou não relação
com o serviço militar, e em especial com o de campanha;
e, passando à inspecção dos interessados, verifica ainda
quais as lesões ou doenças de que êles sofrem, se têm
ou não relação com o serviço do campanha, no todo ou
em parte, e quais estas são, utilizando para êste efeito
todos os meios clínicos e de laboratório.
§ 1.0 Quando a junta julgue necessário ou conveniente
deve mandar baixar ao hospital os interessados para
observação, tratamento oú para observação e tratamento, findo o que são de novo presentes à junta. Esta
observação e tratamento podem ser seguidos por um ou
mais médicos da junta, por ela nomeados para êsse
efeito.
§ 2.0 O hospital porá à disposição da mesma junta todos os recursos em pessoal e material que por esta lhe
forem solicitados para o bom desempenho do serviço.
Art. 58.0 Quando a junta verificar que as lesões ou
doenças se encontram curadas ou não existem, ou verificar ainda que as lesões ou doenças alegadas pelos interessados se não relacionam com o serviço militar, e em
especial com o de campanha, assim o deixará esarado
no mapa de inspecção sanitária.
Art. 59.0 Findos os julgamentos são os processos enviados às repartições competentes dos Ministérios da
Guerra, das Colónias e da Marinha, as quais os submetem a. despacho dos respectivos Ministros.
.
Art. 60.0 Quando seja incompleto ou pouco justificado
o julgamento da junta em face do relatório a que se refere o § 1.0 do artigo 42.0 podem os Ministros da
Guerra, Marinha e Colónias remeter os processos à
junta, para que esta esclareça o seu voto.
Art. 61.0 As decisões da junta de recurso, embora tomadas por maioria de votos, são definitivas e delas não
há recurso.
Art. 62.0 E permitido aos recorrentes a quem se refere
o artigo 32.0 fazerem-se acompanhar de um relatório

1.- Série

ORDEM DO EXl!:RCITO N.·n

587

sõbre a sua doença, elaborado por um médico ou cirurgião da sua escolha, que será junto ao respectivo processo.
.
Art. 63.0 Os cidadãos julgados pela Junta de recurso
têm os destinos indicados no artigo 66.0
Art. 64.0 A secretaria da junta de invalidez acumula
todo o serviço da mesma junta com o correspondente
da junta de recurso, doeendo seguir-se para esta junta
o que está estipulado para a junta de invalidez pelos
artigos 45.0 a 55.0
CAPÍTULO IV

Destino e vencimentos dos invãlidos
Art. 65.0 Só são considerados oficialmente inválidos os
militares e civis que, tendo sido presentes às juntas a que
se refere o artigo 22.0 dêste Código, foram por elas julgados «incapazes do serviço activo» ou «incapazes de
todo o serviço) por lesões ou doenças adquiridas ou
agravadas em serviço de campanha ou como tal considerado, nos termos do artigo 3.0 deste Código,' e cujas
decisões foram ou forem confirmadas.
Art. 66.0 Depois de confirmadas essas decisões, os
inválidos a quem se refere o artigo anterior são colocados na situação de reserva ou reforma.
Art. 67.° Os inválidos a quem se refere o artigo anterior conservam as antiguidades que lhes competiriam se
continu.assem a figurar nas escalas das respectivas armas
e ~ervlços, ou nas dos cargos públicos quando se trate
de equiparados civis, sendo a sua promoção, depois de
intercala~os, regulada pela forma como o fõr a do militar, equiparado ou civil, que estava colocado à sua
esquerda, na escala da arma ou serviço militar, ou na
dos cargos públicos a que pertenciam, não podendo os
civis exceder ~ categoria superior a que poderiam ascender no respectivo quadro, até ao carzo de chefe de repartição, sendo unicamente observadao para êsse efeito a
correspondente escala de antiguidade.
§ 1.0 Esta promoção far-se há:
a) Para todos os oficiais e sargentos, com o curso das
respectivas armas e serviços escolas preparatórias dê
oficiais, Escola Central de Sa~'gentos, ou concursos que
lhes deram ingresso no oficial ato, até ao põsto mais elevado a que ascenderiam nos seus rospectívos quadros,
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não excedendo
o põsto de coronel, inclusive, nos quadros em que tal põsto exista;
b) Para os oficiais e sargentos
sem aqueles cursos ou
c )T1CUrSOS,até ao põsto de capitão inclusive;
c) Para os oficiais ou sargentos julgados incapazes do
S('I viço activo ou de todo o servjço, por ferimento, murilação ou doença, adquirida ou agravada, por motivo de
serviço de campanha nas colónias, prestado anteriormente à declaração
da Grande Guerra, até dois postos
d« acesso, a partir do pôsto que tinham quando foram
ju Igados incapazes
do serviço, não sendo tomado em
couta para êste efeito o põsto de sargento ajudante e
tendo-se em atenção a doutrina do artigo 68.°;
ri) Aos oficiais e sargentos
a promover
nos termos
das alíneas anteriores
são dispensadoa
todos os tirocí» ios, provas de exame e mais condições de promoção,
com excepção
do bom comportamento
militar e civil e
con1petência profissional,
se à data em que lhes couber
qualquer promoção não tiverem atingido o limite de idade
estabelecido para cada põsto, deixando quando atingidos
por aquele limite de lazer parte das respectivas
escalas
dos quadros activos.
Aqueles a quem faltarem as condições de bom comportamento civil e militar, competência profissional e tenham
sofrido alguma pena imposta por sentença dos tribunais
ou disciplinar,
só se efectuará a promoção depois de ser
ouvido o Oonselho Superior de Promoções,
para quem
deverá ser enviado o respectivo processo.
e) Os oficiais e sargentos abrangidos pelas alíneas a) a c)
que em virtude de legislação anterior tenham ascendido
a postos superiores
aos que, por êste Código, venham
a ter direito mantêm aqueles postos com todas as regalias e direitos inerentes.
§ 2.° São considerados como tendo o cnrso da Escola
Central
de Sargentos
para efeito de promoção
os oficiais qne. ingressaram
nos diferentes quadros de oficiais
por virtude
de legislação
anterior à que estabeleceu
o
referido curso.
§ 3.° Os segundos sargentos inválidos serão incluídos
na escala de promoção, para efeitos da mesma, em seguida
e imediatamente
à esquerda do primeiro sargento inválido mais moderno, de todas as armas ou serviços, sendo
intercalados
nas armas ou serviços 11 que pertencerem
com a antiguidade
do primeiro sargento inválido que lhe
regulou a inscrição no quadro e pela ordem de antigui-
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dade de põsto de segundo sargento; quando não existam primeiros sargentos inválidos que lhes possam regular a situação no respectivo quadro serão colocados
ainda nos respectivos quadros com a antiguidade que tiver o primeiro sargento mais moderno de todos os quadros à data da confirmação da invalidez.
§ 4.0 As disposições do parágrafo antecedente abrangem os actuais alferes inválidos, promovidos a êste pôsto
para a situação de reforma, nos termos da legislação
anterior, mas não são aplicáveis aos primeiros e segundos sargentos promovidos para a mesma situação e que
tinham postos inferiores ao de segundo sargento .à data
da sua incapacidade.
§ 5.0 As promoções dos inválidos nas condições dêste
artigo serão feitas pelas estações correspondentes, às
quais as repartições detentoras das respectivas escalas
de promoção das armas e serviços comunicarão a promoção dos oficiais ou sargentos colocados imediatamente
à esq uerda daqueles.
§ 6.0 Os sargentos e mais praças são colocados nas
companhias de reformados, para efeito de vencimentos,
disciplina e convocação, onde constarão de rogisto ospecial,

Art. 68.0 Os inválidos não poderão ser promovidos a
postos superiores àqueles a que ascenderiam nos SflUS
respectivos quadros se não tivessem sido considerados
inválidos tendo em atenção o limite de idade fixado
para cada posto em cada quadro.
Art. 69.0 Os inválidos de guerra têm direito a todas
as rega.lias o vencim0ntos inerentes aos seus postos como
se contiuuassem port0ncendo às suas armas ou serviços
de ori~em, e esti.vessem arregimentados nas unidades da
gua~UJção de LISbo~, sem direito porém à respectiva
gr~tlfi.('ação de guarníçâo e a impedido ; exceptuam-se os
pru~eIros e segundos cabos, soldados, marinheiros e os
eqmparados! que terão como vencimento as seguintes percentagens, tiradas da totalidade dos vencimentos inerentes ao pósto do segundo sargento da arma ou serviço ti.
que pertencerm:r:, considerado como arregimentado nos
corpos da guarmção de Lisboa sem direito li. respectiva
gratificação de guarnição:
'
a) 70 por cento às praças do exército e da. armada
com o pôsto de primeiro cabo e os equiparados;
b) 60 por cento aos segundos cabos, soldados, mario
nheiros e os equiparados.
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§ umco. Aos inválidos não é aplicável o disposto no
decreto n. o 14:192, de 4 do Agosto de 1927.
Art. 70.0 Aos inválidos com percentagem de invalidez
igualou
superior a 20 por cento será concedida uma
pensão suplementar, variável com o grau de incapacidade.
§ 1.0 A pensão suplementar será determinada pela
aplicação de uma percentagem igual à de invalidez, incidindo sôbre os vencimentos consignados nas tabelas
n.OS 1 e 2 constantes do presente Código.
§ 2.° Sõbre a totalidade dos vencimentos, incluindo a
percentagem de Invalidez, é concedido aos «grandes
inválidos» um aumento de 10 por cento.
§ 3.° A melhoria ó acumulável com a pensão suplementar e aumento de 10 por cento dos grandes inválidos,
não incidindo aôbro estes vencimentos.
Art. 71.° Os inválidos que) em virtude das leis gerais
ou decretos e leis especiais, perderam ou venham a perder a qualidade de militares mantêm uma pensão única
mensal igual à soma dos vencimentos comp!etos do pôsto
que tinham, sem direito a acesso ou a quaisquer outras
regalias dêste Código.
Art. 72.° Os incapacitados .por cegueira ou mutilação
adquiridas em serviço, a quem se refere o § único do
artigo 2.°, têm apenas direito aos vencimentos, nos termos dõste Código, do põsto que tinham à data da junta
que pela primeira vez os julgou incapazes do serviço
por aquele motivo.
Art. 73.° Os inválidos prestarão serviço compatível
com o seu estado físico, nas mesmas condições em que
o prestam os militares nas situações de reserva ou reforma ordinárias, ficando como estes sujeitos às sanções
dos regulamentos militares.

CAPÍTULO V
Regalias

Art. 74.° É gratuita a admissão e instrução em todas
as escolas, liceus, institutos e Universidades aos órfãos
e filhos dos inválidos, os quais serão isentos do pagamento de abertura e encerramento de matriculas, propinas de exame, cartas de curso e de qualquer documentação que se relacione com a instrução, quando tiverem
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boa freqüência e aproveitamento, e serão proferidos na
admissão aos estabelecimentos de instrução da Obra Tutelar dos Exércitos de Terra e Mar.
Esta preferência ser-lhes há dada sõbre todos os outros
candidatos que não sejam órfãos e quando-aqueles
o não
sejam também, ficando da mesma maneira isentos do
pagamento de abertura e encerramento de matrícula, de
propinas de exame, cartas de curso e de qualquer documentação que se relacione com a instrução, embora os
exames sejam feitos como alunos externos.
§ único. As preferências de que trata o presente artigo serão estabelecidas entre os órfãos dos mortos em
campanha e órfãos e filhos dos inválidos, pela seguinte
ordem: mortos em combate; mortos em campanha; grandes inválidos e inválidos, pela ordem decrescente da sua
percentagem de invalidez, sendo ainda levadas em conta
entre estes, para o mesmo efeito, as preferências constantes da lei geral.
Art. 75.0 E dada preferência aos inválidos, em igualdade de condições, para a colocação em qualquer emprêgo do Estado, na metrópole ou colónias, compatível
com o seu estado físico, não podendo exercer qualquer
comissão, cargo ou lugar público sem autorização do
Ministério de que dependam.
§ único. A.s colocações devem ser requeridas pelos interessados directamente à entidade que tenha de fazer
a nomeação para o provimento do lugar.
Art. 7ü.o Nos estabelecimentos fabris e azrícolas do
Estado são pre~eridos os inválidos que tivore~ exercido
mester.es que .ll;h são utilizados, desde que tenham as necessárl~s habIlItações e capacidade física.
§ úm~o. As prac;as ou equiparados considerados grand~s mutilados serão, com preferência, colocados em ser~lÇOS. do Esta~o nos quais, pela sua presença, possam
incutir o respeíto e o amor pelos que pela Pátria se bateram, e desde que as suas mutilações os não impossibilitem do, exercício das suas funções.
a) Co~slderam.se serviços desempenháveis por grandes mutilados os de contínuos e correios de Ministros,
continuos, guardas ou fiéis das escolas liceus institutos, Universidadsa, museus, bibliotecas,' hospit~is, governos CIVIS, câmartts e outros estabelecimentos públicos congéneres,
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VI

Pensões às famílias
Art. 77. As famílias dos cidadãos que faleçam ou te- •
nham falecido no desempenho do serviço de campanha
ou como tal considerado, nos termos deste Código, e as
dos inválidos que faleçam ou tenham falecido posteriormente à prestação do mesmo serviço, quer estes tenham
ou tivessem pensão vitalícia, recebem, desde o dia imediato ao do falecimento, unicamente uma pensão de sangue, que será correspondente ao quantitativo estabelecido no Código de Pensões.
§ 1.0 Os processos para as pensões às famílias serão
organizados nas respectivas repartições do Ministério da
Guerra, Ministério da Marinha El Ministério das Colónias, que deverão informar se o falecido é ou não inválido, enviando-os depois à Repartição Central da Contabilidade Pública, a fim de serem submetidos directamente
ao despacho do Ministro das Finanças.
§ 2.0 Consideram-se familia para o efeito dêste artigo as pessoas assim consideradas pelo Código de Pensões de Sangue, com excepção dos cônjuges, quando o
matrimónio se tenha realizado depois de o falecido ter sido
julgado inválido pela respectiva junta.
0

CAPÍTULO VII
Aparelhagem

dos inválidos

de guerra

Art. 78. Todos os inválidos de guerra que sofram de
lesões que, pelo seu grau ou natureza, lhes exijam o
uso de aparelhos, quer para acelerar ou assegurar a
cura ou reeducação profissional, quer para facilitar as
suas funções de relação ou condições de concorrência no
mercado do trabalho, têm direito à sua aparelhagem conveniente emquanto fôr julgada necessária.
Art. 79.0 Os diversos aparelhos a que se refere o artigo anterior são requisitados ao Depósito Geral de Material Sanitário pelos estabelecimentos onde os interessados estiverem em tratamento ou reeducação, ou pelas
unidades a que os interessados pertençam, nos outros
casos, procedendo. se de modo análogo ao que é seguido
com as requisições de artigos a fornecer pelo Depósito
Geral de Material Sanitário.
Art. 80.0 Os aparelhos a que se refere o artigo 78.0, e
0
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que podem ser de prótese, de correcção, de fixação
ou protecção,
ou ter simplesmente fins estéticos, são.
sempre que fOr necessário, construidos individualmente,
isto é adaptados às condições dos interessados, tendo
em at~nção as circunstâncias especiais de cada caso.
Art. 81.0 Os aparelhos de prótese são de trabalho e
socorro, de parada ou estéticos, provisórios ou definitivos.
Art. 82.0 Todos os interessados têm direito, além do
seu aparelho definitivo, a um aparelho do tipo dos aparelhos provisórios, que lhes servirá de socorro durante
as reparações do primeiro.
Art. 83.0 Os amputados dos membros superiores cujo
côto seja ainda utilizável para o trabalho, e que exerçam a sua profissão anterior, ou outra para que tenham
sido reeducados, recebem um braço articulado, compreendendo :
a) Um braço de trabalho com os acessórios profissionais, gerais ou especiais correspondentes;
b) Uma mão do parada com o polegar articulado.
§ 1.0 Os amputados cujo cOto lhes não permita trabalhar recebem somente um braço de parada.
§ 2 ..0 Os amputados dos dois braços recebem os membros correspondentes, nas condições indicadas neste artigo e § 1.0
Art. 84.0 Os amputados dum membro inferior têm
direito:
a) A um pilão;
b) A lima perna articulada.
§ único. Os amputados dos dois membros inferiores
que não possam ser aparelhados têm direito a uma
cadeira rodada.
A~t. 85. o ~s aparelhagens provisórias são efectuadas
o mais cedo possível depois da mutilação ou lesão sofrida,
e renovadas sempre que as circunstâncias o exijam, até
a aparelhagem definitiva.
§ 1.0 A ~parelhagem definitiva não se faz em regra
antes de seis ~ n?ve meses depois do uso do aparelho
de prótese provisória, apropriado à necessária reed ucação.
§ 2.0 Caso tenham sobrevindo modificações nas lesões,
que exijam r.egularização ou reeducação, o Estado promove que os mteressados entrem no IIospital Militar ou
estabelecimento de reeducação, para os fins convenientes.
Art. 86.0 Os eparolhos distribuidos aos militares
ficam sujeitos à fiscalizaçl10 das autoridades militares e
administrativas sempre que fõr julgado conveniente.
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CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

I

Art. 87.° São considerados inválidos ao abrigo dêste
Oódigo todos aqueles que já o eram definitiva ou provisbriamente antes da publicação do decreto n. ° 13:375,
de 30 de Março de 1927, devendo os inválidos provisórios ser presentes à junta de invalidez para os efeitos dos
§§ 1.0 e 2.° do artigo 41.°, ficando anulada s para. todos
os efeitos as opiniões das juntas de revisão já realizadas.
Art. 88.° Emquanto não fõr publicada em Ordem do
Exército, Ordem da Armada e Boletim .Militar Colonial
a lista dos inválidos, deverão estes requerer a promoção
a que, nos termos dêste Código, sejulgarem com direito.
Art. 89.° A excepção consignada no § 2.° do artigo 77.° não é aplicada aos cônjuges que à data dêste
decreto já tivessem contraído matrimónio.
Art. 90.° A todos os cidadãos que já requereram a
sua apresentação à junta hospitalar de inspecção ao
abrigo da legislação anterior a êste Código, alegando
lesões ou doenças adquiridas ou agravadas em serviço
de campanha, e ainda não foram presentes à mesma
junta, são concedidas todas as regalias dos inválidos se
forem julgados incapazes do serviço activo ou de todo
o serviço por motivo de lesões ou doenças adquiridas ou
agravadas em serviço de campanha, nos termos dêste
Código.
Art. 91.° Todos os cidadãos que pretendam ser
abrangidos pelas disposições das leis que dizem respeito
a inválidos e que não foram mandados apresentar à junta
por terem sido indeferidas as suas pretensões, em vista
da falta de documentos comprovativos de que as suas
lesões ou doenças foram adquiridas ou agravadas em
serviço de campanha, e ainda os que aleguem lesões ou
doenças adquiridas ou agravadas em serviço de campanhas efectuadas até a publicação dêste Código, são mandados apresentar às juntas hospitalares de inspecção a
que se referem os n.08 1.0 e 2.° do artigo 23.° se o requererem até cento e oitenta dias depois da data da publicação dêste Código, tendo diroito a todas as regalias
a que se refere êste diploma se forem considerados incapazes do serviço activo ou de todo o serviço por lesões ou doenças adquiridas ou agravadas por efeito do
servlço- de campaaha,
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Art. 92.0 As pretensões a que se referem os artizos 90.0 e 91.0 são instruídas com todos os documentos mencionados nas alíneas a) a m) do artigo 16.0 dêste
Código, e seguem os mesmos trâmites indicados no seu
artigo 17.0
Art. 93.0 No caso de alguma das juntas a que se
refere êste Código verificar que qualquer cidadão emprega ou empregou meios fraudulentos ou falsas declarações com o fim de ser considerado inválido perderá
todas as regalias que lhe tenham sido concedidas e será
domitido de todos os empregos públicos, se os tiver,
independentemente das outras sanções penais que lhe
forem aplicáveis pelos códigos e leis cm vigor.
Art. 94:.0 Todos os direitos e deveres dos inválidoã
ficam regulados única e exclusivamente por êste Código.
Art. 95.0 A desposa resultante da aplicação dêste decreto aos inválidos de guerra não excederá a verba que
presentemente é destinada ao mesmo fim.
Art. 96. F'ícam revogadas as leis n." 1:170, de 21 de
Maio de 1921, n.? 1:464, de 16 de Agosto, e n.? 1:467,
de 18 de Agosto de 1922; e n,? 1:477, de 4 de Outubro
de 1923, decreto n. o 10:099, de 17 de Setembro de 1924
leis n." 1:777, de 2 de Maio de 1925, e n." 1:858 d~
7 de Abril de 1926, e mais toda a legislação em contrário.
Paços do ~?vêrno da Ropública, 1 de Fevereiro de
1929. - O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento,
0

Distintivo a que se refere o § unlco do artigo 20.0 do presente Código

verde
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Tabelas a que se refere o § 1.0 do artigo 70.0 do presente CódJgo
N.O 1
Oficiais
General com cinco anos de pôsto
General
• . . •
Coronel. ....
Tenente-coronel.
Major ..
Capitão ..
Tenente
•
Alferes .•
Aspirante

280~00

250100
180$00
155i1l00
140100

125100
115100
105.mO
80$00

N.· 2
Sargentos
Sargento ajudante.
Primeiro sargento.
Segundo sargento .
Restantes (.Iraças •

1~75
1$65
1i1l45
126

Paços do Govêrno da República,
1929. - O Ministro da Guerra,

1 de Fevereiro de

Júlio Ernesto de Morai8 Sarmento.
EstA conforme.

o Ajudante General,

N.O 12
MINiST~RIO DA GUERRA
24 DE JUNHO DE 1929

. ORDEM

DO EXÉRCITO
(l.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

Iliuisíêri» da Guerra -

Rprarli~ão do GaLiuele

Decreto n.- 16:972
Usando
tigo

da faculdade

2.° do decreto

1026, por força

que me confere

da Guerra:

cm execução
dagógico

do disposto

1.0 do decreto

artigo

do Mi-

e mandar

o r<.>gulamento do Conselho
de Terra

de

Tutelar

pôr
e Pe-

e Mar, que faz parte

dêste decreto.

o Ministre
executar.

no

de 1928, por proposta

hei por bem aprovar

dos E:-:órcitos

iMegrunte

2.° do ar-

n.? 12:740, de 26 do Novembro

n." 15:331, de 9 de Abril
'nistro

o n."

da Guerra

Paços

. de 1029. -

do Governo

ANTÓN"IO

Júlio Ernesto de

assim

o tenha

da Rppública,

6:SCAl~ DE

JI01'a!'S

entendido

Sarmento,

FIL\.í~OSO

e faça

17 de Junho
C.\.HMI.JNA-
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Regulamento do ConsElho Tutrlar e Pedagógico
dns Exércitos de Terr_jj e tt:ar
C.\.PÍ'rULO

Da Obra Tutelar

e Social dos Exércitos

de Terra c l\1a1'

Artigo 1.0 A Obra Tutelar e Social dos Exércitos
de
T rra o Mar, institnlção militar de benoficêucia o educação, estabelecida
como tal pelo Govõruo da Repúblioa
no decroto-Iei
de 21'> de Maio de 1911, COIU a oxpressa
missão colaboradora
na obra nacional do assistêncin
pública, diploma aquele revisto pelo decreto-lei n." lf>:WD,
do 1:3 do Julho de 19:31'l, destina-se cspecialuicnto
a proteger o educar os monoros do dozusseis nno s, do ambos
os sexos, filhos do militares
o om condições cio nocossitarem do seu auxílio.
Art. 2.° Nos termos da precedente
disposicãovcstüo
de pleno direito sob a protecção do Estado, l'<'[ll'l'sentado pt'lo Conselho 'I'utclar o Pedagógico,
os llH'IlOrOS,
do ambos os fl(>XOS, filhos do praças do pré do quadro
permanente
o reformadns,
bom como os dos oficiais do
exército O (la. nrrnuda do quadro permaucntc,
da reserva.
proveniente
dõsto quadro o respectivos
roíormn dos,
quando se encoutrom cm alguma dus circunstâncias
soguiu t<~s:
a) Orfãos do pai IJ mã«, pohroa, sem ascendentes obrigados fi. prc'stnr lhos alimentos
ou sem pnroutes o umigos quo voluntàriamonto
queiraui tomá-los ao seu cuidado r,
b) Orfãos de pai, cuja mã« soja reconhecida
como incapuz ou impossibilitada
de prover à vigilância o educação dos filhos, OIU razão do permaucuto
incapucidado
física pu mental ou de pobrozn ;
c) Orfüos dr pai, sondo a mãe cousidernda iudigna do
os vigiar ou educnr, om razão d:\ sua vida. notoriamento
imoru 1 0\1 criminosa;
d) Órfãos do mfte, ostno(lo os pais por moti\ o de sorviço 011 de incapacidu(le fi~il'l1 ou mco tal absolutullleute
im possibilitados
do os vigiar ou educar;
e) ~el'om irmãos do mais cinco mcnores do dezasseis
anos, seedo os pais pobres;
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Terem revelado
extraordinárias
aptidões pura. a
cultura
do qualquer
ramo do conhecimentos
ou arte,
cnjo ensino seja ministrado orn estabelecimentos
do Estado, ostaudo os pais, em qualquer dos casos referidos,
impossibilitados
de auxiliar os filhos no prosseguimentoda carreira para a qual estes hajam demonstrado
as referidas aptidões.
Art. 3.0 Para os efeitos do disposto no artigo precedente, :1 Obra 'I'utelar e Social dispõe dos seguintes elementos:
1.0 O Consolho Tutelar e Pedagógico
dos Exércitos
de Terra e Mar e suas respectivas delegações;
2.° O Colégio Militar;
3.° O Instituto Profissional-dos
Pupilos do Exército e
Armada;
4. O Institnto Feminino de Educação e Trahalho ;
5. ° O Externato
dos Pupilos e Protegidos,
sob a vigiIância superior
da secção tutelar,
auxiliada pelas respectivas d01('gac;õrs;
6.° A Inspecção Permanente
dos estabelecimentos
da.
Obra Tutelar o Social,
Ú

C,\PÍTULO II
Fundonamento
do Conselho Tutelar
e das suas delegações. Pessoal

.

e Pedagógico
auxiliar

Art. 4.°'0 Conselho Tutelar e Pedueóeíco com a cons- dt
.
00
,

°

.J

ernllnalla
n~ 80C<:110 I do capitulo II O
tl~O d0. do ut'crotO·lel n.? 15:700 do 1~ de Julho
10:?8, funciol1~rá por secções ou 110 conj unto, segu udo
termos prescntos
na secção II do referido capítulo e
ploma .

t~tUlÇ~LO

l'

arde
os
di-

. ~ 1.0, No ca.o do não haver oficial disponível que sattsta~a as condições prescrita.s no § único do ar ligo 14.°
do dito decreto, poderá ser substituído por outro com a.
graduação _o condi.ç~es exigidns pa.ra os demais voguis
do nornençao do 1\11018tro da G uerra.
§ 2.° Do pessoal auxiliar do Conselho continuam a fazer parto dois capitães ou oficiais subalternos
de qualquer dos quadros activo, de reserva ou do reformados,
11 fim do desempenharom
os serviços indicados no presente regulamento.
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§ 3.° Continuam igunlmr-nto a prestar os serviços da
sua competência no Cou-ellio :
2 Sargentos
dactilógrafos.
2 Cabos ou soldados,
Art. 5.° A secção tu te-lar elubornrá um rolutório anual,
descritivo da assistência
que houver oxorcido nos termos
do presente regulaun-u to. Dõsso relatório H'rito tirados
tros traslados
para HNI'Ill enviados ao Ministório
da,
Guerra,
à. Dircccüo Gernl de As:;i:;têI1l'ia no :\linist{'rio
do Interior e à. Direccào Ueral de Eatuustic« no Xliuisiório das Finanças.
O rr-latór-io em questão :;l'rã oluborado
pelo vogal da dita secção por osta par"l êH:;O fim designado.
Art. 6.0 De conformi.lado com o Clifl]1081O no m-tigo 27.0
do decreto-lei n." l;):j()\), a sl'c<:ào tutol.i r l'stabl1Iecl'rá,
no comêço de cada a no vcouómico o sob propostu do couselho udministrntivo,
as l'l'gras de admilli,.;trat.:ào a sC'glllr
p~lra a aquisição dos artigus de enxovu l (' livros doxtiuados aos alunos protl'gidos,
(I que dovr-m ~I'l' adquiridos
por couta do compcteutc fundo da Obra Tutelar o Social.

CAI'fTULO
Da secretaria

III

do Conselho

Ar t. 7.° A secrr-turla
do 00llR01110 Tun-l.ir e Pcdagógico (. formada polus tl'I'R divisões sc'gllillll'" :
a) A secretaria
gl'l'al. sob a dirccçào do \ ngal sccn-tário, :l qual compot.-m
os assuntos
l'1,fl'I'I'l1tes às duas
seccõvs

;

b, .\ secretaria

do «ousolho aduiinistrurivo,
ainda sob
a dir-ccão do mesmo secretário,
oncarrcgudu
dos assuntos ucltuillistrativos:
c) A seeretaria da [n~p,·c<.:ão P(\l'lllarH'lltt> dos cstabelocil11l'ntos da Ubra Tlltnlal' (' ::-,ocia!. illl'lllllh"b
dot:l 1l~"UUtos d" inspccr;i'lo o ciD::! 11t'[>l'ciais. d,l~i~1l d()~ pplo yiw-prl'f-lidl'nte, a qual e~til a cargo do vogal a,ljllllto da 1'0ferida Inspccr:ão.
§ úllico. Os l'of'orido~ ~I'('r('tário o n.d.iIlIlIO cl,,,tl'ibll'iri'tO,
por acOrdo lllútllO, O~ 8(11'\ic:os Jus Slla~ l'I'''IH·l'tl\'IlS divi~õt's pl'lo pessoal eOfUlIlll, de modo a ;ts'I'g'lIrar
com a
mBlhol' ordem o ruais dpido andamento
dlJ~ as:;untos a
tratar,

1.- Série
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administrativo

Art. 8.° O conselho administrativo
será constituído nos
termos st-'~llin tos :
'
o membro mais grnduado ou antigo da secPn'sidplltp,
~ão tutc-lar, quando não seja gpneral ou director de' algum dos esta\"dl'cimentos
de e ducução da Obra Tutelar
e Social;
Vugal relator, o \'ogaldsecr('tit~l'!o ddas secções ; § 2 °
Vogal to-ou rcuo, um os o ClUlS e que trata o
,
do artigo 4,°, nomeado pelo viee-prcsideute.
Scnirú
dr secretúrio,
sem voto, um dos amanueuses.
§ único. Quando as eonveniêncius do serviço cxigi]'e~
distribll'i~rtO dos serviços indivados diferente da prt-'scnta, o Ministro da Guerra providenciará
como julgar oportuno.
Art. 0,° Ao conselho administrativo
compete: a ~orência das rpc('itas de qualquer
provoniência dI stinudas à
Obra Tutelar (' Social ou ao Conselho Tutelar o Pl>dagógico o a sua apliea~rto ll'gal; a administração o conservação do mun-riul de toda a N;PI~ci()€Jxistente na sede do
Conselho li bem as im o cum pri monto do dever a que
se refere a fl,l'l!nlHIn parte do urtico 27.0 do já rulerido
decreto lei n.? 15:709.
<:>
A rt. 10,° A adLUiuistra~ão dos fundos postos à disposiçno d~ Conselho provenientes
do qualquer rondimonto
ou recoitu ovrntunl sorá feita o escriturada conformo o
que está cstub ..Icei.lo para as estuções conaénoros dnpendentes do \lillistéri?
da Guerr-a, sem pl':'pjuí;.:O do disposto no derreto-1m n.O 15:700 o no presente rpgulamonto.
Art. 11.° Do ocorrido em carla sl'ssão se lavrl1rá acta
no competcntp ,regi8to, mencionando
as propostus aprosentadas, as dolliwraç:?\ps tomadus as transacç:õos ('fr('tuadas e a (\xistência pm cofro de D\lm~J'úrio e cédulas legais.
§ único. AR actas serão numeradas scO'uidamonto, [lOr
"1'
'"
anos CCOUOLl1IC'O!',
e Idas, yotullas o nssinadas
na spssl10
im,'diata
àql~ll~ a quo disserem resppito. A as~inatllra
sem dccla)'a~ao Importa a apro\'aç:ão tanto das dollhl\r:tç:ões como dos mais actos do Conselho.
Art, 12.0 Os pagamentos
a ef,'ctuar polo con~elho
administrati\'o
realizam se nas <latas por êste prescritas
pura tal fim.

ü02
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Art. 13.° Todos os pagamentos
de despesa que houver a efectuar serão apresentados
pelo tesoureiro
ao '"0gal relator para õsto os conferir, verificar
e rubricar,
depois do que o referido vogal os aprosontará
ao prosídente do conselho administrntivo,
que autorizará
ou não
o pagamento,
rubricando
tam 116m a referida verba de autorização, 80 com ola conrurdur.
Art. 1+.° Ató o dia 10 de cada mês dovo o tesoureiro
aprescatur ao vogal relator, devidamente organizada e
por õlo assinada, a conta da receita (I despesa mensal
rcs peitunte ao mõ- anterior, acoinpanhada
dos compctr-ntes dOCUID(\lltoS. O vogal relator, procedendo ;\ coufcrência da referida conta, assiná-la h:L depois de verificar,
sob sua exclusiva
responsabilidade,
so está ('111 harmonia com OR Iançnmontos
<' saldos coustantes
dOK r0p'istos
do Conselbo,
subruetendo a depois à assinatura
uo pro-sidonte e entrogundo-a
segui damonto ao s 'cl'f\túrio do
Conselho 'I'utelur e Podagógioo, para õsto a upresoutar
na próxima reunião da secção tutelar, a fim de poder ser
examinada
pelo vicc-prcsidoute
(I mais
vogais, c st'~llidumento onviada li entidade encarregada. da competente
verificação o J.iquidação.
Art. lf).o Os autores ou rcspousáveis
por quaisquer
oxtrnvios 011 danos causudos devem in.lemuizur o co ns lho admiuistrutivo
dos ditos projutzos, indcpcndenteuionte
da responsubilidnde
penal ou disciplinar em <lue pO •.sam
tor incorrido.
§ único. Quando se não possa averiguar quem inutilizou, deteriorou
ou extraviou qualquer artigo, a importãncia do sou consõrto Oll substiturcüo scrú pa~a por derrama sobre todos quo pudessem
ter sido causadores
dêsso dano.
Art. Hi.° A aplicação da receita a que se referem os
n.OS :3.0, 4.° o 5.° <lo ar·tigo 18.° 6 feita nos termos <la
vonh<!e dos lo~at{tl'io!'l, tcstadol·(\'H ou hcrHlm{'rit(1~, ql!: nelo
tonha pr('cndido a aceitação do legado ou doação a aprovação do GovCrno.
CAPÍTULO

V

e Social dos Exércitos
de terra e Mar

Do fundo da Obra Tutelar

Art. 17.° A Obrn. Tllt<'lar (I E=.oriul, consicleru(la r.omo
in<:titll'iç'ão tI cdur:t<;ll.o, dl~ bcn fi('( !leia. o ri utilidl li, púLlic:~ pulo disposto no d.ecroto-l('i <lu :!5 de .,laio de HIll

1• Sí'rill

G03

e artigo
referido,
douçõcs,

1.° do decreto lei n," 15:709 anteCl'dl'ntl'monte
é competente
para os efeitos do poder receber
ll'g'ados ou horancns,
cm conformidade
com os
1':X[lre:-;~os no § único do artigo 3.° do decroto-

termos
-lei do ~;-) dI' daio

<lo Hl11.

Art. 18.0 A g:ll'unti:t da execução da protecção do Estado aos ól'fii.o~ de militares, concedida no artigo 2.0 do
r.rpS('lltl' regulamento
o mais ll'gisln(:üo citada no artigo
procedente, (, rnpresentnd« p('lo fundo tutelar da referida
Obra, constituído llplas '1',~lIillÜ\S fonte"; de- rcceitn :
1.() O;; suhsfdios concedidos anualmente
pelos diferentes ~[jllibtórios:
2.° .As quantias ]lllgas pl'108 pais ou tutores dos alunos <los estnbolecimoutus
.lc cducaeão da dita Obra Tutelar (' Social. corrt'spolld('nte:l
aos diferentes grupos do
quo tratam os artig-os flU." c l." do presento l'o!;ulallwnto;
3.° As ofertas, doa<:,) .s e Icgudos destinados it dita
ô

Obra;
4.U O pro-luto das fcstns 011 espectáculos
públicos ex.pr<':,sallH'lltl' ol'g-:tl.iz, do, p.na o mesuro fim;
f). o U, . nhsí Iios c rll'('didos 1 01' quaisquer institurções
Ou individuali IIt(h s ;
(i." 0:-; juros dr' pap(i.; (10 crédito ou valores portcnc !lt,'. :~ rof 'rida Obra;
7. ° Qnalqn 'r outra receita cri da lcgalmonte com desi!lo: (!ita ill t'tu'll:ao.
~ único . ..:\. "(' rIJ, illllic.lt!a no n.o 1.0 (10 prn:{ollto artig"O S"'1'A obtid.t Jl r P' ·ticipac::tü (lo' :'I[inistGrioH
no con'01'1'('1' m para
o IUll,lo da Úbra l' !t,)lar 1\ Suei,ti. por
llluti,'o d.: (kp ndt'l't'Ul IIN ''\ os lltilitar S <!orn clinlito h
atllt is. aO d ,nos filho 11 s C 'rabcl >('ilu('ntos (la,) ('duca:to lla Ohra :.Indicla.
,.\rt. l!).o (í; ::lldos [lo,,;ti,-oo.; c!í' t fundI) tllteJm' aCll:::n li no :tltim. conta ,I cndn. aao l"'ollúmil'o, tll'PU:S

dI.' I"ta h:n'C'r siJo liquidalla, ~I'r;Lú eom pI·tidos PIO tü.ulos
elu dh-idn públi(,:t O U\ rh.1I1 :'i dit,. Olml. Tut<llar (' '0eia!. l'<'pn>s,'ntada !lrlo '11118('1110 TUÍl'lar O Pl·!lug-ór;ico
du' E.-('rcito~ dlJ 'rena (\ :'Il,u·.
Art. :.0.0 O bons illlObil';ll'ios ;l,lquiriclos para. :1. dita
Obl':t p r qnalqnf'r titulo gl', tI iro 8er:lO dosa IOrti7.auo~
no terlllo. d.t If'gi Ja<,',to \·igl'ntn.
AI·t. :?1." A ,(I'~ão tute·tal· s6 po(I, rã ,Hlqnirir por titnlo (!lJl'roso,
COIlSPr\',Il' os ad<Jlliridog
por títlllo gratuito, (J, 1)(luS imó\,pj
qll' fl r 'lU i di JlL'1láv,is p:II'a ao
a.'('alizu~ao dos lill da OUI' 'IutoluI' o 'oei:ll.
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CA.PÍTULO VI
Dos fundos do Conselho Tutelar

e Pedagógico

Art. 22.0 O fundo para vencimentos
6 constituído pelas importâncias
recebidas do Ministório da Guerra para
pagamento
do soldos e gratificaçõos
ao pessoal abonado
pelo Conselho.
Art. 23.0 Os saldos deste fundo serão liquidados conforme se acha estabelecido
na legislação geral.

CAPÍTULO VII
Das funções

correspondentes
SECÇÃO

aos diversos

cargos

I

Das funções do vice-presidente
e inspector
dos estabelecimentos de educação
Art. 24. o O oficial g-eneral designado pels artigo 13.0
do decreto-lei n.? 15:70!), de 12 do Julho de 10:28, para
o exercício
das funções
de vice-prosidente
o inspector
permanento
dos estabelecimentos
indicados
poderá prrteucer a qualquer
dos quadros activos 011 inactivos do
exército ou da armada,
sendo coadjuvado
no exercício
destas funções por um ajudante do cllmpo.
Art. 25.0 AI(>m das faculdades o devores quo lho são
conferidos no diploma referido no artigo precedente,
ao
vice-presidente
compete:
1.0 Dar posse aos vogais das secções tutelar
e pedagógica;
2. U Convocar ordinária
ou oxtraordinàriumente
as ditas sccçõos ;
B.o Fazer oxecutar as decisões das ditas secções, quando
não dependam de confirmação ou autorização superior, e
solicitar essa providencia
para as q lIO dola cnr('çam j
4. o Representar
o Conselho 011 suas secções ('TU juízo
o fora dele, procedendo a autorização das entidades a roo.
presnntarj
5. o Escolher advogado o procurador
nos casos litigiosos em q uo se tornem necessários ;
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por despacho,
as certidões pedidas na
6.0 Autorizar,
secrotaria,
quando os assuntos não sejam de nutu rezu 1'0servadn, como os indicados no § 1.0 do artigo 4-1.0;
7. Solicitar dos Miuistérios, elas repartições (' diforontes autoridades
quaisquer cscl areoimontos ou documentos
nccossários
para a decisão dos assuntos
submetidos à
dulibernção
das scccõcs do Cousclho ;
8. o Rt'sol\'('r
sõbro os domais assuntos não mencionados no presento ],l'gllla.lllcnto.
§ único. Além da. compatõncia quo lho é reconhecida
no artigo prec: dente, pertencem ao vice-presideut«
como
inspector porruanouto dos cstalu-Iocimentos
do educação
da. Obra Tutelar o Social, as faculdades e deveres consignados no decreto-lei n." 5:787-;sr~, do 10 de l\Iaio do
1910, rcvizorudo pelo artigo 37. o do decreto- lei n. 01:):709,
<)

de 13 do Julho de Hl28.
ECÇ'AO II

Funções dos vogais das secções
Art. 2G.o Os vogai' das duas secções do Conselho devem comparecer
às reüniõcs pam que tenham sido convocados,
participando
com :1 devida antecedência 11 sua
ausência, no ('USO do impodirnonto logal. Comp!'tt'-lltl's tomar conhocimvuto
de todos os nssuutos ap n-sr-ntados à
dclibcrueão das respectivas
corporuçõos,
dar lhos o seu
voto o bem nss.iin UI' empenhar as comissões do serviço
da sua competência
qne lhos sejam distrihuidna
pelo
viea-presidcnte
c digam respeito aos interesses e i'wl'Viços
das

componentes
da Oura Tutelar
(' Social.
lhe forem distribuídos quaisquer prOCI'~AOS para.
ou assuntos para ostudur,
dovom íundurur-utar
e

iustitureõos

Q(I311do

r.-lutsr

formular
si\·os.

o respectivo

parecer

em termos claros o d<,ci-

SECÇÃO III

Funções especiais do vogal secretário

Art. ~7. o AI{'lll das fUI1ÇOOS gprais a que so 1'('f('ro o
artigo prt'cl'd 'uto, com pote c pecialmcoto ao vogal s<,crotúrio:
1.0 Lanar
e fazer nUÍl'oti('ur os autos do posso do
vicc· presidente o vogais das duas sccr,:ões;
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2.° Formular
as minutas das actas das ref ridas sccçõos e contraprovar
a fidelidade ([:t sua trunscrieão
no
registo
das mesmas, que assinurú com o vico-prosidcnte,
depois de aprovadas;
0.° Prestar
os osclarr-ciment IS o informações n ccs
rios para a boa. dircccão e PX0cn<';10 dos serviços, comunicando devidamente
o resultado das a veriguaeõo
a q 110
hnja procedido nos assuntos
da competência do Cousolho;
4.° Aproscntar,
parn a nssinaturn,
as consultas o mais
á-

'truhnlhos do expediente, depois do verificada a sua oxactidão o correcçuo grMica;
5.° Levar ao conhecimento
do vicc-presidcute
todas
.as rechnnaçõos
ou queixas u prcscntadas
na secretaria,
e
muito expressamente
as que sejum roforcut s a actos
prnticados
por alunos dos iutoruntns 011 do oxtornato 011
do procedimento
contra estes huvldo , (~lIaIHlo as q uoixas
-ou rocluruaçõcs
assu.uircm
iruportüncin
maior, e sejam
feitas verbalmente,
o secretário
lavrará
imodintmuento
auto de notícia. com as íorrualidudos
l('gais.
§ 1.° Como chefe das l ." c :!." divisões J;t secretaria

iucumbo-Iho
}.O

\

i

fiscalização

acêrca

da roguluridado

0.0 rcspec-

tive oxpr-diontc ;
2.° Verificar a oportunidade
mentes

n.u

o a I', nctidão !los lancnconstantes
dos r-gistos resp.-ctivos ;
Assegurnr
a devida classilic:l<;1Io c COll ••I'rv:v:ilo (los

~rqui\"()s ;
4.° Vigiar pelu mar~ha rognhr da C'ntralla, andan1<'nto
e do\'ol u,fto uos prOl'I'SSOS ISIIbllll'ti do, ao C~:tllll' ou pa1'cc('r da \'ice-pn'sidOllcia ou lhs SL'I'<;( ps.
§ 2.0 Ao vogali>('cretúrio
incl1!l1lJr, muito p:;pl'cialnll'nto,
a orgnnizar,ílo
dos pro(' ~scs do ;!(lIlIÍf:sÜO (los candidatos
~ aluuos ql1l'r llo~ I'RtahrlpeilllCtltos
do udueal:' u quer do
ext<'rnato da Obra 'l'utelar e HOl!ial.
SEC(;ÃO

IV

Funções spcciais do vogal adjunto
à Inspocção Permanente

Art. ~8.0 Além das fUTH:Õ 'H d" \'o"al da fwCC;itO tllt 'l:Ir.
o Yo~al adj unto à r nspü('<.;i"lo 1'1'1"I1l;(1l('!1 tI' dos t'st,dl(~l(lciJ!l('!1 OH lIa Obra
'rlltl lar o Soeinl C' '(,l"CO na :L" di,"Í ao
~la sl'erctaria
as fllll<:< l'S prp 'critas no artio.o 3!).o os' 1
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~ único do decreto-lei n.? lf>:í09, do 12 do Julho do 192R,
com as atributcõos e deveres corrcspondeutcs
aos (lo vogal secretário nas duas primeiras divisões, par:t cujo fim
~('rá coadjuvado
pr-los adjuntos o mais pessoal subalterno
da. socrotnriu,
nos termos do disposto no § único do artigo 'i .o do presou to regulamento.
Sl~C~'ÂO

v

Funções do presidente do conselho administrativo
c respectivos vogais
Art. 20.0 ~\o pres.dentc
cumbo :

do conselho

admlnistrativo

ia-

1.o Convocar a rt-ünião do c nsolho pn rn as sessões
ordinárias
o ex trnorrlinúrias,
quando () julgue nr-cessúrio
ou lhe sl'ja ordt-nado pelo viee presidente
'I'urclur (' l'pdag-')g'ieo;
~.O
Submeto
ü (lt-lilH'rac,:fio do conselho

do Conselho
os nssuutos

a

aprvciar ;
:3.0 As egurar
a ontrada ('Jl1 <'01'1'(' das quantias qnr
P. "o tim deverem " r rocehirln s Velo tesoureiro LI
autoriz.ir
o pa:_:-anwnto d:t~ \lt':;pcstlS;
4." Tomar cuuhcciuionto
ti toda a corrcspondnncin
cnvin dn ao ('011<;( lho (' assiuar a quo tiver tio ser expcdida, com !,,'(·'·fI':li.o da quo Iõr dirigida aos directores
~t'l'ai
do .lilli~t{·l'i() da Guerra
ou a ofi.-inis gCIl'·r'lis,
quI' <;\·I'ú. nssin. da pelo gl'u"J'al vice-presidente
;
fJ.o A. se~Ul'aJ' O tiscnlizar O cUlllprimcnto das l]{·libcr. ~Õt'S li' con clho admiui tr,tti\l);
(LU
cr um do:; cb\'icul:' rios do cofre, al{~1ll rl S '"0g:ti~.
Art. :10.0 ~b :1 tl'ibni,·õl'. rlo!' outros memhro~ do con"elho :ulmini"tr:ltÍ\'o
t'l'i'i" J'('('u]atla:; J>l'J:t l{'gi~·d:lt~ií\ qlJo
},Pg<> ()~ con<; lhos :lllmilli. trati\'os do \'.'(·rcito I'ill tudo
(lll:mto uão ('~tl~ja prt \'isto no citad I d ercto,ll'i n." lf>:í00
o no 1'1\ scnte J"'gulallll'llto,
único, A 1'~(,l'itllra ; o do comp]ho
udministrativo
ser:'l, q U:111to possf\'t 1, elaborada
l5egu11do o sistl'lIla co-

11:1.1':1.

*

m reia!.
CAPÍn Ln 'III

Art.
p 'cti':1;
lu: '8

Dos menores tutelados e protegidos
31.
E.:'it. o no C:1.<;O de. I'PIll tut lado'
0

('cr;ao"
('OIl~ 'lho
O.
hajnm fal tido ou quaudo

Il1lJ1 ()I ('S

(,lljO:;

o pai viúvo

regpaI::> O
ou mão

Jlt'la

aos
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viúva estejam inibidos do poder paternal,
em razão de
incapacidade
permanente
física ou mental ou do indignidado da mãe.
§ 1.0 Ás mães indignas, às quais se refere a alínea. c)
do artigo 2,0 do presento rogulamonto,
quando receberem pensão proveniente
de moutopio
ou associação
a
que pertencesse
o falecido marido,
OH do Estado,
por
serviços a esto prestados,
ou ainda quando disponham
do meios pessoais de fortuna, serão retiradas as pensões
e serão obrigadas
a subsidiar
a cducucão
d08 filhos,
devendo para isso a 8(,CÇ'1\0 tutelar promover da competento tutoria as providências
adequadas.
§ .~,o Êsto procedimento deve ser igualmente requerido
para o pai ou mãe se sofrerem de incapacidade
mental

pormauento.
§ 3,0 Em conforrnirludo

com o disposto no decreto-lei
do ~f) de Mnio de H.lll. que organizou a assistência
pública, devem ser coneidorados :
Abandonados, os órfãos do pai e mão, pobres, sem tprem ascendentes obrigados
aos alimentos, ou parentes
ou amigos que quiserem tomá los ao sou cuidado;
Pobres, os órfãos cuja mãe viúva ou pai viúvo, pobres,
sofrerem do incapacidade
mental pcrmuneuto ;
J1fl/lil'atados, os órfãos cuja mão viúva st'ja indigna,
Do harmonia com tal doutrina, compoto ii. secção tuteIar o oxorclcio do todos os direitos o deveres paternuis
sobro os referidos monoros, desde que o tribunal com prtonto assim o decida nos termos legais, o que devo S \1'
sem pre requerido pela dita secção para garantia dos in-

torossudos.
§ 4,0 A acção da scccão tu tolar sobro os rofC'ridml rnenOl'cs podo cstendcr-~p, at6 a maioridade,
0, relativamonto aos pobres o maltl'atados,
podo ir ató ossa idad
ou terminar antrs, so antt'riormento
a assisWncia pública
o não fizer, ou so o tribunal comrctonto não tiver rC8titllít)O
aO pai ou à mão o podor de quo hujam sido inibidos,
§ 5,° A protccç'ão a concrdrr nos roft'1'idos monoros
consiste na colocac;ilo cm casa de famílias idóll('as, ou
om illstitu'ições do assbt neia ou do rduc:t<,:ão, conform
as respC'ctivas i(lad 'S, t>oxos, saúdo, anormalidade
física
ou mental o nptidôl'S intclt'ctunis
ou manuais,
Art, 32,0 Estão no caso do serrm protC\gidos os m noros cujo pai yiúyo, ou fino viúva, ou os doi' cOnjugl\
vi\'os, estejam no plono uso dos seus dir('itos paternos,
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mas 1'6 imposRilJilitnrlos do poderem prover à educacão
dos filhos, por se encontrarem
compreendidos
em algll ma
das alíneas a), b) e c) do artigo ~.o do presente regulamento.
§ 1.0 ESt0S menores consideram se como podendo \"ivrr lia conipaalna
do pai ou da mãe, ou dos dois, sem
perigar
a sua moralidade.
§ 2.0 A acção da secção tutelar sôbre os referidos
menores
Ó simplesmente
protectora,
porquanto
só tem
por fim auxiliar os pais pobres lia criução ou educação
dos filbos e assogurur a respectiva eficácia.
§ 3." Esto auxílio consistirá:
l'LU subsídios
fC'cnniários
aos pais; na. udmissão
ao internato
dos filhos em <,sraholocimentoa
dr-pendoutcs
do Estado.
quando para tul
fim lia bi litados , e dos demais socorros autorizudos
uo
pri-soute rvgulauiouto.
Art. 33.0 A prolC't'<::10 o ducnção aos menores do dozasseis unos est abelccidus no artigo L" do presente
rogulalll(\nto podem
S('1'
alongadas
até os dozóito
anos
quando os órfãos inrerossudos
o nu-rcçum pclus pro\ as
de n ptidão (' ilplicn(:ã.o ao estude IJ mais truhalhos
profissionaiS,
e \H'IU assim pelo bom procodimeuto,
o q 10
tudo I'lorÚ verificado pela 81'(',àu tu telar e devidllllll'lI te
aduzidu na rr-sol uçã« respectiva.
§ únieo. Em casos excepcionais,
o nos termos anteriores, quando o órfão interossudo
revelo os mérito- ,·il'l,dos ('111 ~rall 1'11'\"ado, pudorú a allltliJn. assi~tencia
~,'f
a]o[1"tlda
dos dl'zóito até os villtll e um ano", nlLls :-0mt'n to l'm n'~inJll de C.'tl'rnato l' llled ianto no\' tl rl'~(I\ 11çã.o dn lIH'SlJIU tooc<:ito, tomada dl'pois
completado::; os
dczóito allos.
.
Art. :3-t.o Pat'a o: efeitos da l'l'sjlPl'tiva
criação,
«dll'
ca<,'t\o ou colllt'a<:ào, o' llH'no]"('s dll\'l'Ul ser I;ppara,los
por H<.'XO:, e cada S(XO por i(ladps, 1I0S termos sl'guilJ{(ls:

uo

l'rillll'irn.

idu«lr, ahrange
o: nH'IlOI"CS, de um II ()I.tro
. ,.
I
atI' tres anos ('01111' l'tI)S;
~1':!lInda, d"sta idac[P atú os ;;I'to anos compl<'toK;
'l"'l"l'pira,
c1,·:-ta idade a.t{. os tr('zo anos COlllp].'t\lS;
Ollill tu, '\('. ta ida lo om diatlll'.
SPXIl,

§ único. Para os m('~II1OS (\f"l.itos <10\"0 aton<kr S(', SOo
g\lndll a: idadl's l' desl'Il\'ol\"illl"nto
do:! !ll('noro" ;10 ";('11
estado f1sieo, IlIPutal ou lIlond (' tl!lialltaUlento es(:o!al Oll
proli,:-:iollal.
Art. ~\ü.o Os sub:.ídios pccuniúl'ios
e a sua ap!icóI<:i1o
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variam conformo as idudcs dos menores, snas necessidades (' a situação social e eoonóruica dos pnis, podendo
SOl' oui dinheiro, vestuário, livros ou outros objectos úteis.
§ 1.0 Qualquer subsídio não devo ser inferior a 0ü$
em cada ano, nem superior a 000/), excepto aos menores
ubun dunados, entregues
a famílias iJÓül'US pela secção,
aos quais esta arbitrurá O subsídio qUI' julgar UeCI':3SúrÍo.
Estes su bsídios 1'01'110 pagos dCH<!(} o dia ~O do cada mês.
§ :!.o Os menores a quem soja aplicável :1 alinen f)
do artigo 2.° do presente regulamento
não são abrangidos pelo dis posto no parágrafo
anterior na. parto roíeroo tI' à importância
do su bsídio, devendo o Conselho resolver o subsídio a arbitrar,
o qual deverá cessar logo
quo o subsidiado
não obtouha bom aproveitumento
na.
carreira seguida.
Art. 36.0 A colocação do qualquer menor om casa dofum ilia idónea só poderá ser uutorizada
quando esta orereça 118 so~uintt's garantius:
a) ;J[ini:;trar ao menor a convoniouto alimentação;
u) Dispor da cnpacidude odueuti 1"<1 para exercer sobre
êle a di-vida o constaúto influõucia moral;
r) Vigiar solicitamente
pela s ua I1.plic!l.I;ito ao estudo o
trabalho detido as idades com potontcs ;
(I) () ferscor
condições do "ida que pOSfHl.m (vital' toda
a iutluõncia .alhcia,
quando esta soja impertiuonte
011
perigo::ia.
Art :3í.O ,'11, escolha elo cstahcleeimeuto
cm que devo
ser recolhido
qualquer
menor, Cjllau(lo nilo pO:ii'!tl yivcr
cm casa üa própria família ou doutra adopti\'a, (leve
utl r.dt!l· 50 ao sexo, idade, gmn de nbandono,
t'stn.do
fí~ie(), mpntal ou 1110ral C' lugar do domicilio habitual ou
nv.lllr:lli(lu(ll' do intoressado.
Art. :38.° A Sl'CÇÜO tutelar pode determinar
([no lho
sej:.HlI pre::iontcs, on ás suas cklcga<;õos, os rl>HjWctivos
tutelados ou proteçdcl08, t'm q uaJ([ l1pr época do ano, a.
tim d0 scrl-Jffi l'xarninnclos o yórilicadu. a sua situação
fÜiica, intelectual o moral.
CAPITULO I
Bôlsas de estudo

Art. 30.0 Quando as ci"cnof1tílní:Ías do fundo da Obra
o SOl!inl o permitirt'lll poderão ~j('r organizadas

Tutelar
bôlsas

do estudo

(lIll

proveito

<.los órfúos

Je lUilitares

ORDE2\J DO EXlmCITO

1." Série

N.o 12

611'

que se encontrem em alguma das situações referidas no·
artigo 2.° <lo presento
regulamento
e hajam alCllll<;:aílo
Loas clnssificaçõcs de aproveitamento
nos r-studos unteriores.
Art. 40:" ~o caso previsto
no artigo prcccdonte,
a
See(:fLO tutelar elabomrú
um projecto do instruções
quo
devam reger a concessão
do bolsas de estudo, o q ual
será submetido à apronlçi1o
do :\linistério
da Guerra
com a apreciação das duas secçõ s r=ünidas, nos termos
do disposto no § 2.° do artigo 1\).° do decroto n.? 15:709,
do 1:3 do Julho do 1U=Z8.
§ único. Provisoriamente,
as bõlsas de estudo serão
regidas dentro das bases estatuídas no presento capítulo.
Art. -l l ,? As bólsas do estudo 8er:10 concedidas para
cada ano lectivo pela secção tutelar, devendo os interessatlos requerê-las
do [) a 20 do Setembro de cada ano.
§ único. O requerimento
a que se refere o presente
artigo deve sor instruído:
a) Com documento
comprovativo
do clussiflcação nüo
iuferior a 14 valores. obtida pelo requerente
nas prova!'!
tiuais de todas as dis ·ipliuas cm que estivesse
mutriculado no alio lectivo au terior ;
li) Com todos os oselurecimon tos dooumontados
acerca
0;1. curêucia das condições pocuuiárias
ou dos recursos
do que, para sua o.lucaeão , dispcnha
a pessoa a cujo
earrro ostc·jn. o respectivo poder paterno .
.1\ rt, 4:? o Perdem o direito à bõlsa de estudo q uo lhos
tcnhu sido conccdula .
a) O::; alunos a quem hajam sido aplicadas penas cm
processo rlisci plinar ;
ú) O::; que tiverem nota do mau procedimento;
C) OS que perderem
o ano lectivo por faltas não determinaclas por dopnc:a ou outro motivo atendível;
d) Os qU0 nito obtiverem
média. final do, pelo monos,
LI, valor s.
.
Art. 4:3.° A importfi.acin. mrnsal do cada bOlsa do pstudo scní !1xadn nos termos do dispo~to nos §§ 1.0 02.°
do artigo 3j.o du prosonto rf'guJamcnto.
CAPÍTULO

Do cadastro

dos menores

X

tutelados

ou protegidos

Art. 44:. O cadastro dos menol'('s aos quais 50 lefüre
o pro ·ento cnpitulo ~l'rú orgallizado
no~ termos proscritos no n.o ~j.o do artigo :z[),o do dccr(lto-lei n.O lD:709,
0
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não podendo S(\1" dêle separado qualquer dos documcntos que o constituírem,
os quais sorão devidamente
numorados e rubricados
p lo secretário
do Conselho Tutelar e Pedagógico,
à guarda do qual se conservarão.
§ 1.0 Todos os documentos que contiverem informações ucõrca
das condições
sociais ou morais dos monores e suas fumílias serão de ordem reservada,
não podendo ser comunicados
senão por ordem expre~sa da
secção tutelar,
constauto
de documento
autõ.itico,
que
será arquivado no rr-spectivo cadastru.
§ 2,° Os cadastros
terão um número
do ordem,
quanto posstvel correspondonto
ao número do matrícula.
dado a cada um dos aludidos menores, o a flua capa
será suficioutomcnte
resistente
para conter, dovidumeuto
resguar dudos, os docurncutos respectivos.
§ ;~.o 08 menores da mesmu famí Iia terão cadustros
especiais,
sondo feita nas capas dõstes, de modo bem
visrvcl, indicação
das respectivas
re-lações
de parentesco.
Art. 45,0 Cada cadastro so!'ú formado por quatro
seccõos distintas, quo serão as soguintes : 1.", biográfica; 2,\ sanitária,
3,", cducutiva ; e 4.", social o mo-

ral.
§ 1.0 Da secção biográfica

devem fazer part
a) A certidão de idade;
b) O processo
do interessado,
na qnalidudo
de tutolado ou protegido do Conselho,
80 o processo so rcfurir
a mais do um pretendemo,
fwrú arquivado no cadastre
do Ill11 i~ 'U ovo, fazcudo-so
nos dos outros rcíorência
n.
êsto fado;
c) AH informaçõos
judiciais
ou administrativas
(1110 !-lfl
refir.uu à OClllwc:tlO
e tpud(llu'ias habituais dos pais, milos,
tutorl's ou pessoas a cargo das quais os lllC'!lOreS ostejalll ;
d) Todos
os ruais docutIlC'ntos quo conti\'('l'(I!l1 iuformn<:õl'" bio~rúficas
rl'lati\'Lls aos 11I()1I0T'P~ de que trata O
catln~tl'o, o bem 11s~illl dt' seus pais, tutures uu pessoas
11 CLlrg'O do quem osti\'l'l'rnl.
§ 2.° Da soct;ilo sLluitúl'ia farão parte as sC'guintcs infOl'lll 'Ic.:õrs:
a) A" rdativas
aos antecc(JentC's IwreJitúrios
e aos
pessoais;
b) Vucinn<:õcs
o j'(wacinu<:ões o SPt!S resultados;
c) Exames sLlnitúrios l~ unlropoCIll'tl'icos
ul1uais ;
d) Observações fisiológicas o quai:;qllcr outros factos

1." Sêr ie
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que motivem suspeita.
acêrca
das condições
sunitár-ias
do menor.
§ :Lo ~\ secção educativa
sorá constituída
p010s elementos seguintes:
.
n) Educação recebida até o momento da inscrição no
cadastro,
soju dos 1'1', pectivos pais ou tutores,
da escola,
da oficina, ou de outra provoniência
;
b) Iuformaçõos
periódicas
acêrcn do seu aproveitamento e procedimeuto
nu escola, uu oficina, ou em C] ualquer outro lugar onde a sua educação :,le.ia efectuada,
e
bem assim após a admissão cOJUO tutelado ou protegido.
§ 4.0 A secção social o moral compreenderá:
a) Influências a que o menor estcvo sujeito, tais como:
condições
do meio em que vi 'eu, infelicidades
na família, dc.;
b) Detenções
anteriores,
ou quuisqnor
~utros
factos
rt'prcs .ivos que houvessem
dado causa iL intervenção
das
autoridades,
motivada
pelo procedimento
(lo 11lO11or;
c) Ocorrõucias
cxtruordiná rias que COlltri h uum para
ju1gar da r '~pectÍ\'a
capacidade
ruorul,
cul hidus designadamonte
desde a inscrição
dos menores
C01110 tutelados 011 prot giclos.
S 5.0 Além ti as informações
periódicas ou oxtraordiruirias relativas
aos quesitos expostos
nos parágrufos
auteriorcs,
serão dr 'iduffiollte
registudns
as <luO possam
contribuir
para julgar
tios nutecc.l 'nt"s bicgrdficos,
saitúrios, educativos,
sociais C' morais dos rospectivos menores, o ainda dos de S"Il~ pais ou pessoas incumbidas
ela
sua o.lucucão,
quando elas possam revelar as iut1l1ências
a que os nu-uorcs ostivorarn
sujeitos untc'cedcntC'lDl'nto
à
sua admissão
como tutelados
ou protegidos.
Nesta disposic.:ito so cOJllprpClllle C] IWlltO po. >ia ('oncorrer
para }Wfi
nn\liur
elas eoudic;' os atá\"il':IS o do CartLctL'r, inteligl'ncia, valor profissionul
e intel('dnal
l' da influê'ncia
eXl'rcitl:t llOS Jl1enOf(~~ pela pdUe(lção rl'cl'bida
ou pelo moio
cm 'l1I(, hajam vivido.
Art. 46.0 Sq.çuielalul'nto
à admissão
na qunliJad,'
dc
tnt.'!:l<lo ou protl'gido
do Con. olho, o~ mellores
uão intC'rnados nos e ,tubelL'cimentos
da Obra Tntc'lar e Soeial serilo pr0Sl'ntes
U respectiva,
dpl('f.!,'açilo, a fim do Horem
Oxaminados
P('!o médico corupot\'llto,
que procnchprá
3.
Cédula médica. fornecida
pela s\'cçuo tutt'lar uo rlito Con~olh(t, a qual lho SNÚ (h'pois dü\"olvidu.
a fim de SOl'
Junta ao respectivo
cadastro.
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Art. 47.° Quando ocorra qualquer das eventualidades
.mórbidas
previstas
na secção II do capítulo III do decreto lei n. o 15:700, do 12 de Julho do 10:!8, no !utoria
ou delegação
respectivas
convidarão
o médico a formular o seu parecer por escrito ucõrca da causa da. doença,
seu desenvolvimento
e marcha provável,
mencionando
igualmente
se a hospitalização
do doente se torna necessária, o, quando o não seja, qual o tempo e despesns
prováveis
para conseguir o devido curativo. a fim de a
secção tutelar ficar por tal modo habilitada a ]'0801\'or o
assunto pelo modo mais convonionto. Todos os documcntos relativos a esta evontualidude
serão reünidos na secção competente do cadastro dos menores.
Art. 48.0 A desposa a realizar C)lU a constitrução e
necessário
dosenvol vimento dos cadustros dos menores
tutelados
ou protegidos
do Conselho
será paga pelo
fundo tutol ar.
Art. 4\).° Os serviços elo protecção
a m noros constituirão um serviço especial da secção tutelar.

CAPiTULO XI
Admissão
da Obra Tutelar

dos alunos aos estabelecimentos
de instrução
e Social dos Exércitos de Terra e Mar
SECÇÃO I

Do seleccionamento

por grupos

Art. 50.° Para os efeitos do admissão no Colégio Militar, Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército
e
Arruada e Instituto
Feminino
(lo Educação O 'I'ruhu lho,
os candidatos,
do um o outro S('."O, filhos dos militares
de q\H' trata o artigo 2.°, st-rão divididos om sois grupos
e da Iorrna soguinte:
1.0 gl'upo-Inrlt"gellte8,
qn serão os órfãos comproeudidos na ai Inca a) do artigo ~. ° o bom assim os III 'noras
compreendidos
hus restantes
allncus cujos pais forem
extrenuunouto
pobros ; os ÓI'J'üos dêste grupo nno paguni
qualquer pensão e todas as Ruas desposas do enxoval e
sua conservação,
do inuterial escolar II (lo outra.' d 'SI esas extraordinárias
ficam a cargo do Cousel 10, p~rii ::lerem pllgas pelo fundo tutelar.
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grupo-Pobres,
quo ahrnngcrá :
...:L){):-; menores corup n-on didos nalgIlmas
~.(l

do artii~o

(las alíneas

quo estiverem em condições de poder pa-'
gar <ljlPIWS uma pcqU0ll<t pensão,
doterruinadu
pelo 00vürno , sob proposta da secção tutelar .
. IJ) Os ll,tenOres <1.(' q IIC trata a altnoa e) do mesmo artig o, que ficam obrigados
ao p agatnonto de uma {H'Ili'àü
igual fi uiotade d:t (pltl (~estabelecida para. 01:\ <FIO forem
classificados
no :J.v grl1po.
Aus menores do qlw trata a precedente
alínea .A) po~.n

dor.i a secção tutelar prestar o auxílio quo lho pm'('{;Lll'
justo, buscada
nas iuíoruiuçõcs
colhidas tanto na ocasião do concurso, como po steriorui intc,
3. o grn po - Semi-p rcionist.as, q 110 compreenderá
os
11111')sdos oficiais do oxército e da armada dus ouadros
prnnanelltCti, da reserva quaudo provenientes df'~te quadro o reformudos, c nus ~a1'gt'lltos o mais ]11'(\(;:\.:; dos
quadros

mada,

permauontes

que pngariio

o roforuuulcs
ti

IJ('I1:-dí.l)

o (la. ardo artigo
oxcf~ue1'[L u importância

soguinto,
a quul cru rcgru nilo
de um mês do vencimento total.
4.') grupo -PUrCi(llli,~t((8 militare«,

polos

<10 oxórcito

anu: I constante
quo

SLlJ'Ú

formado

nus condi~õ \~ elo nÚ!llrro antllriol', mas
c Ijus Jl<lis <':;.tejam O Il '!()udiçIJJS de pOllm' pagar
punsfLu
superi ..r à do 0.0 grupo,
ü. o gl'U [10 - jJol'ciolli,~tc::~ mili('ian08, consti tUÍ(lo pelos
1iI !tos dos oficir.is lIlilici<lI
do e:xército aeti \'0, (IlW pagarão pcn~:1o supl'rior II du 4.v ~rllpo.
A l'~tes candllla.t08 Sl'rú (lestiIlllfla at6 a qu,rta. pnrte
das vagas dos l'orcionistas
dn 1'laSSO eivil.
0," grupu - POI"( iO/list(ls ('iri,~. qllt.' H'rú forma!lo pelos
iilhus do::; illeliYídlloS da l'!a~!'(' eÍ\ ii que, al('m (l-! P'Ilf;J,O
unllal quo lhes mI' C'stalJelocida. l'agarl'lll
m:tÍ!l as (kspoIllCIllll'l'S

I)~

~as de ;t!imcutari'lo,
0" !ilho::; dos miiitarCl;

concorrol' t:llllh{'1I1 fi, :tllquulid:lIll;_ militar de ,L'llt-\
p'li:; Ihc:; (lô qll:d'llIl'l" 111"Ú'lhH i:t. E tes candi latos, 110
e, so do a.lmis:i'to, lião pudem crn 1l1)\'O c()nCllr~o ';l'J' candid:lt s h ela 'so Illilitar, ~ah u I) l'aso de SI) e'lcoutr<il'l\lll
nas ('ondi '{les do aJg:ullla. í as aJIII(':ls 'do n,rtii~O :!."
§ únil'u. Aos 1." () :',0 grupO.l Sl) l'0(lcTll Pi 1'tcll('l'l' os
lll('llorc:;
comprel'ndidos
n:l<' alft1l" S fi), b) O (') do artigo 13."
do dccl'l'tc-Ici
11,0 13:70U que
5(j 111 P01)1'C5 ou in.ligeu,ni ..si'l) Ill',;to

grupo,

pOllem

h('Jn lj"tll' a

tC's.

Art.

~)1.0 A

pUll"ão nnual

a p:lgar l)clo::; cnnditlt.to

-
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clas'sificados e admitidos nos 3.°, 4.°, 5.° e 6.° grupos 'éU seguinte :
No 3.° grupo:
General .....
Coronel.
'I'oncnte-coronel .
Major.
Capitão
Tenente
Alferes

360JOO
27G600
2G4zS00
21G:$00
192.WO
168600
15G~00

No 4.° grupo todos os alunos pagarão
anual de 540,$.
No 5. grupo a pensão anual scrá.:
No Colégio Militar
.

a pensão

0

1. 620tSOÜ'

No Instituto Profissional elos Pupilos do
Exército e Arruada:
Cursos primário
o ofioinais . . .
Restantes cursos . . . . . . .
No Instituto
Trabalho:

Feminino

de Educação

1.200;.)00
1.G20;)UO
e
780:00
1.200tSUO

Cursos primário o ofieinais •
Rcstuntes cursos . . .
No G. o grupo

a pensão

No Colégio :\lilitar.

serú :
. •

7.200;$00

No Instituto Profissioual dos Pupilos do
Exército o Armada:
Cnrsos primário C oficinais . . •
Restantes cursoa • . . . • • .
No Instituto
Trabalho:

Feminino

do Educação

Cursos primário o oficiuaia , • •
Restnntcs cursos . . . . . . .

2.400500
3.üOOt>UO

o
1.800~OO
2..!! 10:SUO

Estas p011S0C\-1 constituom receita privativa 90 fundo
da Obra Tutelar o Social dos Exórcitos do 'I'orra c Mur
o serão pilgas na secretaria do Conselho Tutelar c Pedagógico.
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§ 1.0 Além das importâncias
já indicadas, os alunos
dos 3.°, 4.° e 5.° grupos pagarão, para auxilio de alimentação, as importâncias
anuais seguintes:
General
Coronol

.•..•
.•..

1.200600
840:S00
7G8óOO
720600

Teuente-coronel . •
Major.
Capitão
'rrnente
Alferes
Para

os alunos

G24óOO
480;)00
43:?600
de que trata

a alínea

B) do 2.° grupo

estâ imnortãncia
6 reduzida a metade.
Os aluuos da classe civil pagarão, para o mesmo fim,
a quantia anual de 1.8006.
§ 2.° Os oficiais reformados
e as praças de pré pagarão uma pensão e auxílio para alimoutnção na l~roporção
dos seus vencimentos,
quando os candidatos forem classificados no 2.° ou 3.° grupos.
.
§ 3.° As pensões e auxílio para alimentação referontos
aos 2.°, 3." o 4.° grupos serüo pagas em doze presta<;?)(~S mensais
e IlS do 5.° e G.o grupos cm quatro prr-atuções trimestrais,
adiantadas,
e ató o dia 10 do primeiro
mês do trimestre.
§ 4.° A importância paga para auxílio de alimontnção
constitui
receita
dos estabelecimentos
respectivos. aos
quais deverá ser entregue
direcfamcnto
pelos responsáveis pelo sou pugnmento, ou por iutormódio da Agência
Militar, de cheque ou do "ales do correio.
§ 5.° As pensões a pagar pelos respousávcis da educacão, tanto para os alunos já admitidos, como para os a
admitir do futuro, porlom ser alteradas por proposta da
secção tutelar, aprovada pelo Ministro da. Guerra,
antes
da nbertura dos concursos para a admissão <los alunos.
§ (i.o Quando os alunos, por motivo do doença mcnsnlmcnto
comprovada,
estiverem ausentes dos estubelccimentos por mais de trinta dia soguirlos, não ptigarão
a importância
destinada a auxílio lJara alimentação roferente a (>~so período.
§ 7.° As pensões serão }larras desde o comêço do ano
lectivo o íniutorruptamento,
""8em desconto algum, omquanto os alunos pcrtoucerom
aos pstabclecim('ntos.
Os alunos admitidos depois da abertura
do concurso
pagarão desde II. data da admissao,

~o·

Sério

Art, 52,0 A transfo

õncia para qualquer dos grupos
ôO,o poderá dar-se quando so
prove que o nluno passou a estar em condições de transitur para outro diferente daquele em quo foi clussificado,
de quo trata

o artigo

SECÇÃO

1[

Do concurso para a admissão de alunos

Art, 63,0 Para preenchimento
das Yngns existentes no
Colózio Militar, no I nstit uto Protissionnl dos Pu pilos 1)
no Instituto
Feminino sl'r:'l aberto concurso anualmcutc,
por cíuqücnta dias. quo scrú encr-rr.ulo r111 :.?Odo Agl)!'.to,
o quo se tornará público por meio elo avisos ou anúucios
oportunnrnonto
publicados om dois dos jornais mais lidos
dil, cnpitul,
§ LU Os requorimontos,
acompnuhados dos docuruen-

tos o5:igidos, dcverno SOl' cntregnos na sccrotaria
do
Conselho Tutelar O P('da~~úgico ató O último dia do couCUl'S0,
P(~J[lS dezasseis horas,
§ ~,o ~(10 suo válidos 0"\ roquorimentos
feitos pur,
admissões aos concursos ti anos anteriores.

SECÇÃO

III

Condições gerais do admíss ão

.Art.

;)4,0

Pm-a o Col('~io '!IIilitar:

Os roqunrimonto«
para ud nrissão feitos pelos pais cm
tutores dos candidatos. indicando
nome, iilia<::ao, naturalidade,
idado, 1'('sidC'llcia o ('ondic:OI''l (lo P rcforon r-ia,
bem corno o gl'!lpO :t (IU(\ o illtl'l'l'ssado
(lesl'ja cOlleOIT\'r,
dr\'l'rào Sl'r dil'igidos ao \'il'e-]JI'\'sid"nt0
do COlnH'lho Tutelar ( Pedagúgico,
acolllpallh:1I10s (los sogt:intl'R
documentos,
conJOl'IU0 O~ enfiOS:
1.o C('t'tidão dr ida<lr, I'Ill (FIO Sl' pro\"l' ('[110 os c:1n,li(latos a altlllOs de 1." el:t.ssll do CIII'~() licl'al tl'U'lam
OllZO mI os rOl\lpldos
ou a com p!t>tar d(>ntro (10 ano civil

°

cm IjI!C ti\ ('!' lllgnr

n :l(lllJi:-;~ão,

'1'aml){'1Il podom Sl'r candidatoL os ffirnorcs com Jcz
mlOS CCJloplotos <'nl 1 do .Junho,
lIam a matrícula
na :2,' el:ISS( não clOH'ljl t '1' mai::..
do <luzo auos cm 1 dr) OutnlH'O;

1." Série
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2.0 Documento comprovativo
das habilitações necessárias para a m atrículn na La ou 2. a classe do curso dos
liceus;
3.0 Atestado
do ter sido vacinado ou do ter tido varíola, o do q uo não padcco de doença crónica, contagiosa
011 outra
qualquer;
4. o Nota dos assentos
de matricula
do pai do candidato;
5. o Ccrtidão ' do óbito do pai, quando o falecimento
não conste da nota dos assentos ou da Ordem do Exército, devidamente
selada;
6. o Atestados
que com provem as preferências alegadas no requerimento;
7. o Documento
comprovativo
de todos os vencimentos
ou dos rondimeutos
dos pais, bem como de seus filhos
candidatos
à. admissão e das pensões do sangue ou montcpios ;
8.° Documento

tiver a seu cargo,
cada 11m;
0.° Quando
COIl501'\"a1'-:;o

comprovativo

indicando

•
o pai fôr viúvo,
nesse estado na

dos filhos

menores

que

a data do nascimento de
documento

em que provodo con-

data da abertura

curso ;
10.0 Doclarn no <lo oncarrogado
da educacão de que
se obriga ao pagalllento
das pensões do grupo PlD que o
candidato fõr elas siíicu.lo, b<'IU COlHO das despesas do internato o à. aprcscutacno
do enxoval n'gulaul(\ntar;
11.° Para o"! c lnctidatos (los 6.° () G.o grupos, doclaração <1(' responsnhilidu.Ie
úh"igatÓl'ia ao pagumonto das
pensões tr imcstrai , : diantudas.
uhouuda por fiudor idóneo, de proferêncii
oficial <lo exército ou armada, ou funcioná rio civil do Estudo ;
12. o Déc]ara<:f o d ter ao tomp :1.1, 'um fi lho a PU1:c.'lr
no Colégio Militur, 011 uos Ius tirutos, 011 de o já ter tido,
indicando o respectiv o número, ou negativa cm caso contní rio;
13.° Para os cnmlidntos in diecutcs ou pobres, docmnouto comprovativo
da ilJtligi'!I('ia 011 pobreza 0(' seus
pnh; c dos própri s cundi\l41tos, jla~. do jH'la junta do paróquia (I conflrrnado
pola . II nridado admiuistruti
:\, no
qual (kVOlll ('onstar o~ recursos 011 proventos do que \-i·
YPtQ taulo
os m nol' s co tiO ~ells ]luis ou asccnuuntes
obri~ncl()~ ao~ nlim 'tltIJ •
~\r . [)r>.o PaTa. o IIl"titllto Pr()fJ:.;~ionnl dos Pupilos:
r '(lUCl'Ílne.uto ue udmi:5b10, dOCUlUêutu<lo como para O

(i20
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Colégio Militar, excepto na parto hnbilitações
e idade,
que serão as seguintes:
a) Para a matrícula
na Ln secção, com destino ao
curso preparatório
do coruórcio o indústria:
1.0 'I'or idade máxima do nove anos, quando pretendam matricular-se
na 3. a classe de instrução primária.
grral;
2." T0r idade máxima do dez anos, quando pretendam matricular-so
na 4.11 classe de instrução primária

goral ;
3.° 'I'or ida.lo nuixima do onze
tados com a L1."" classo do instrução
li) Para a matrícula na 1.~ secção,
oficinal:
1.° TC'r i(latlo máxima de doze
dum matriculur-se
na 3. n classo

unos, quando habiliprimária gorul.
cOJU dostino ao curso
unos, quando preteride instrução primá ria

geral;
2.° Ter idado m áxima do i1'07.:0 anos, quando prctcndam matricular se na 4." classe de instrução primária
grral.
c) Para a matrícula na 2.a soccão, com destino ao curso
oficinal, trr a 1<1/1(\0 máxima d(' catorzo unos e aproyu.<:11.0 na 4.a clnss« do iuxtrução primária g"('ral.
d) Para a mutrlo ila ua :!,:L secção, com destino ao curso
geral:
L" Não ter monos de catorze nem mais do dezn fiei'

anos:
2." '1'01' algumas das seguintes habilitaçõos : segundo
ciclo do curso gornl elos liceus;
C\lI'.'O
de uma escola
propnrntória para o ensino cornercial o in dustrial ou oxnm
do curso oquivalontn profossnrlo na Üasa Pia de Lisboa.
As idades indicadas llitS ulíneas antorioros serão r .foridas ao dia 10 11(\ Outubro do DIlO da admissão.
Art. Bri,o Para. o Instituto
Fominino :
Roquerimento
para ndIllissã , corno para o Colégio
Militar. acomptlllhado
tios mesmos docuuientoa,
excepto
os cl,~ ha hi I ita<:õcA li 1('1'<'1 rias.
§ 1.0 Para a 1.11 sC'c<.:ãopodem scr aclmilitl::ts as m(\noros quo ti\'('1"O!l1 sete anos PI\l·G do Outubro Oll os eompletal'pm nt<~31 do Dt'zpmhro, o as que não tivorcm mais
<.10 dozo anos ('ln (i dp Outubro.
Quando tin'J't'111 mais rl(' d07, anos d0Y('m e tal' habilitadas com a 1.:1 ('lasso de instnl<:ão primária,
~ 2.° Para a 2.n s0cc:ào podem St'r adll,itidas as cllndidatas quo ti"crom
mais de dozo e mOllOS de doza 'seis

1.' Série
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anos no dia 6 de Outubro, e, pelo menos, habilitação
da 4. a classe de instrução primária geral.
Art. 57.0 Os candidatos de que trata a lei n.? 1:738,
de 9 de Fevereiro de 1925 (Ordem do Exército n.? 4),
filhos de bombeiros portugueses; e os de que trata a lei
n.? 1:772, de 20 de Abril do mesmo ano (Ordem do
Exército n.o 7), filhos de agentes de autoridade, etc.,
deverão j untar aos documentos exigidos para a admissão
aos concursos os que provem o direito que têm à admissão, e um têrmo de responsabilidade da autoridade, corporação ou entidade competente que tome o encargo do
pagamento das despesas que o candidato fizer no estabelecimento em que fôr admitido.
Art. 58.0 Todos os documentos devem ser reconhecidos por notário de Lisboa quando não estejam antenticados com o sêlo branco da repartição competente.
Devem ser feitos em papel selado quando não forem
acompanhados de atestados de pobreza ou indigência.
SECÇÃO

IV

Classificação dos candidatos

Art. 59.0 Oompete à secção tutelar a classificação dos
candidatos pelos grupos de que trata o artigo 50.°, tendo
em consideração os postos, vencimentos, rendimentos,
número de filhos menores e as preferências constantes
dos artigos 60.0 e 61.0, devidamente comprovadas.
Art. 60.° Dentro de cada grupo de candidatos militares, são condições de preferência as seguintes:
1.a Ser órfão de pai e mãe;
2.:1 Ser órfão de pai, continuando a mãe viúva;
3. n Ser filho de inválido de guerra, devidamente classificado como tal, ou de mutilado por efeito de serviço,
nos termos do decreto n. o 14:562, de 12 de Novembro
de 1927;
4.:l Existir a incapacidade flsica, absoluta, do pai, comprovada por atestados de dois médicos, por cegueira,
paralisia completa. ou por internamento em manicómio
ou correspondente estabelecimento sanitário ou de beneficência;
õ.n Servir o pai, há mais de três anos, na escola prática da respectiva arma, encontrando-se o quartel permanente desta a mais de 20 quilómetros de Lisboa;
Ü. a '1'01', pelo menos, cinco irmãos menores de ca-
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torze anos que não estejam internados já em qualquer
estabelecimento da Obra Tutelar e Social, não tendo o
pai nenhum outro rendimento além dos seus vencimentos
como militar;
7. a Ser órfão de mãe, contin nando o pai viúvo;
8. a Estar no limite máximo da idade para a admíssão ;
9.& Ter maior número de irmãos de menor idade não
internados em qualquer estabelecimento da Obra Tutelar e Social;
10.& Ter mais ou melhores habilitações literárias;
11. & A prestação de serviços relevantes à Pátria pelo
pai do candidato, como tais averbados nos assentos de
matricula;
12.& Não ter algum irmão a educar no Colégio Militar ou nos Institutos;
13. a Ter o pai maior graduação de oficial;
14.4 Ter o pai maior antiguidade de oficial;
15.4 Não ter tido irmãos a educar no Colégio Militar
ou nos Institutos;
16.a Ter mais idade;
17.3 O menor vencimento dos pais;
18.3 A mais avançada idade dos pais.
Art. 61.0 Os candidatos a alunos do Colégio Militar
serão classificados nos grupos que lhes competirem, em
vista dos documentos apresenta os e pela ordem de
preferências estabelecida no artigo anterior, tendo em
atenção que, entre os órfãos de pai e mãe ou somente
de pai. se seguirá a seguinte ordem:
a) Filhos de militares mortos em campanha ou por
motivo de serviço, de grandes inválidos e de inválidos;
b) Filhos de condecorados c'bm a '1'01're e Espada e
Cruz de Guerra;
c) Os restantes órfãos.
§ 1.0 Quando o número de candidatos fór superior ao
número de vagas a preencher serão os últimos classificados em cada grupo, os que já tiverem algum irmão
nos estabelecimentos, se não lhe aproveitarem as preferências 1.:1, 2.8, 3.', 4.11, 5.a e 6.4 do artigo 60.0
§ 2. o Na classificação dos candidatos da classe civil
serão observadas, quanto possível, as preferências indicadas no artigo 61.0, mas só depois de atendidos os candidatos filhos de individuos que hajam prestado serviços
à causa da instrução, devidamente consagrados cm documento constante do Diário do Governo, Ordens do
Exército c da A.rmada ou Boletim do Ultramar e Colónias.
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§ 3.0 Cillando o número de vagas fôr inferior ao númoro do órfãos candidates,
não serão admitidos os que
já tiverem algum irmão internado no mesmo ou cm al',rum
dos outros
ostubclccirnentos
da Obra Tutelar o Son
'
cial.

Art. 62.° Os candidatos a alunos do Instituto Profis:-;ional dos Pupilos, depois do classificados nos grupos (lUO
lhes competirem,
serão,
dentro do cada grupo, ordenados soguudo a~ preferências
do quo trata o artigo 60.°,
mas nas soguintos proporcõcs :
L." Os filhos de sargentos, até 3/4 das vagas;
2.:1 Os filhos de cabos e soldados, até '/s das 'Vagas;
:3. a Os filhos de oficiais, até 1/8 das vagas, tudo pela
ordem inversa das respectivas
g'r,uluações dos pais.
Art. 6;3.° As candidatas
a alunas do Instituto
Feminino serão classificadas
nos grupos que lhes competirem (I pela ordem do proforõncias
indicadas
no artigo GO.o
§ 1.0 K esto estabelecimonto
será mantida a proporção
entro filhas de oficiais o do pra<;as de pré, respectivamente, dll quatro quintos o 11Ill quinto.
S :?o O número
de alunas socorridas pela 8('c<::10 tutolur não deverá exceder um têrço do número total, se
as condições económicas
do fundo tutelar o não por-

mitirom ,
Art. (i_Lo ..."'0 Instituto
Profissional
<los Pupilos (' no
Instituto l' eminino as vagns serão di ..tribuídas pelos candidatos dos diversos )Iinist{>riof\, na proporção dos subeídios por estes inscritos nos orçumentos para (·ada. um
dos 1nstitntos.
Art, (if)." Os filhos aos quais so refere êste r('gllla-.
monto
o aqueles a. quem a lei confere
' , silo os lc"ítimos
r.>
d 11"(,ltOS ig-uais :10~ ll'gítimoR .
Át-t,
GG,c Rr-cobidos lia socrutnriu do ConsC'lbo 0<; requerimentos
u('omp:lllh!l(!os do~ <IUCUllIClltOS
dos cnnfliduto~, () vogal Sl'CI'O' úrio or<rauiz:tr:'t os procC's<;o~ om separarlo pua
c:J.(!n. c,Ill<li(lato, :trlotando as pref('rências
que lh(,s cf)rr0~pond('n·rn.
Art. !i7.O Hl'ünida a Sl'C~:to tlltplnr, ]1ro('od01'-sl' hú à
chH~i1i('a<:1to do'! candidatos
110;\ p: llpOS
0(1 qllO truta o
artigo :)0.0, ol"!!:unizan(lo,sll a lista do"l candidatos
c Iassificados sC'gnndo n ordom de prefl'rêucias ostaholccidas
no artigo (iO.o
Art. 68. o Pr('<,nchidns llf> Yngns p('lo!' c<lncliuatos dos 1.0
.n ') o gr' upOS, sorao
~ os rostantos u'l~'lll
. l' d os om t rcs part('s,
'V

*J.

A

6,,·
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q unis serão
4. grupo.

destinadas

duas ao 3.0 grupo
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Art. t>9. o As listas do classificacão dos candidatos serão afixadas püblicamonto
na sodo da socrvtaria do Conselho, podendo o que 80 julgar prejudicado
apresentar
na mesma secretaria
reclamação
fundamentada
por oscrito, no prazo do cinco dias, a contar da data du afL a~i10, cobrando o respectivo recibo. Essa rcclamncão serú
presente à secçüo tutelar, que a tomurá na consideração
que merecer, afixando a sua resolução
como se indica
neste artigo.
§ único, As rcclnrnacões apresentadns
não suspendem
o andamento
regular do proccRso de admissão na parto
referente aos cundidatos J1" o a tingidos pelos efeitos da
ditas reclumacõr-s ,
A1't. 7(),0 A rel.acão definitiva dos candidatos efectivos
o suplentes
a admitir no Colégio Militar, bom corno as
reclamuçõos o sua' 1'IIs01u(:u('S, serão rometidus ii. Spcl'e,
tarin da Guerra para 1;;('1"(:'111 submetidus lt, apreciação do
Ministro, e mandada
publicar
cm seguida nu Ordem do
E.1'ércilo O Diário do Gorêrno a aludida rclacão, com a
indicação
da data em que deverá t01' lugar a inspecção
sauitárin no Colégio Militar.
Art. ';1,0 1>0 número do candidatos
cl: ssificados e a
admitir nos Institutos scrú dado conhecunonto à S"CI'(Itarin da Guerru o pedida uutorrzaclto p~lra a !:HIU:ll inis, são.
Art. 72,0 A secção tutelar fará os necessários
avisos
para 11 apreseutacão
dos candidatos nos ostabelocimento:
respectivos
para a inspoccão sanitúr iu f~ para a admissüo,
tendo

proviumoute

onvi: do a cndu um elos cetabclcci-

mOlltos cópia d:l. lii:lta do clussiticuc;no,
CAPÍTliLO .'11
Das juntas

sanitárias de apuramento
e de recurso
dos candidatos a alunos

713.0 As .iUllt'l~ Ranitúl'ias

d0 nplll'mllúntu
elo: cana admissão !lOS ('~tabl'lüeiUlolltos da Ohra 'l'utJlar l' Social s110 cspociaiK para CHIla um dos (litos o,tuboll'cimcntos, sondo "0ll1I)()Rtas !leio modo t'oguinto:
O HlIh-d;rlll'tOl' 0\1, lia falta clêlo, o otlcial do t'_ ércitoou dn, al'lUadtl do qutttlro dOt'(lllto, lUai~ graduado ou n.utigo, o qual ::lerá o pl'esiJonto;
Art.

ditlato'l
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o

módico ou a 'médica do cstabelocimento
;
,
Um médico nomeado pelo ~rioislório da Guerra.
§ único. A ausênciu da respectiva
sala de quulquordos muuib ros da junta,
no acto do apuramento
do algum dos candidatos,
importa a nulidade do dito acto.
do apuramento
funcioArt. 74.0 As juntas sanitárias
narão em recinto reservado,
no (pIai só deverão ser Ildmitidos os membros da junta e sr-us auxiliares o o candidato a oxamiuur , pela ordem do turno de que fizer parto.
Art. 75.0 Das decisões da jnnta ele apuramento só será
admitido rccur ..'O por motivo do qualquer iufruccão, claramente ale,;:ula pelo recorro: to, a qual, pela Rua natureza, pos~a ter oxcrcido influencia na decisão tomada .
Art. 7G.o Quando pelo Ministro da Guerra. seja. admitido ,llgllm recurso, elaborado nos termos do artigo pro,
cedente,
ares pectiva j unta ~Cl'Ú constituída polo modo

seguinrc :

'

U professor
efectivo til) higiene militar nu Escol .....
Militar;
I>oi" médicos-do
quadro pormnu .nto dos clínicos hospitalures,
II meados
ppl
director
do Hospital
.\lilitar
Principal;

O::; doit\

1\1 "dieos

Ou

o mú lico

O

a médica

dos estnb '-

Icciuicutos
da Obra 'I'utelar e '\leial qllo não houverem
tomado part» III junta d( npuranu-nto
a que haja sido
prccedoutemento
submc tido o rccot'rentc.
A pr!' id('neia s('r:'~ oxcrcid.
pl'lo mais graduado
ou
anti~o <103 membros de ta 'unt.,.
~'l,o
dia bit·, rl' :d~llm'dus lll('mhrosjDtlic;I(1c,.~o
ro~tur <lo lIoslIital :\Jilitar Prilll'ipalllilllwará
para () "lIhstitllit· lIlil:' 11m (lo!:: m6Jieos ciu <llladro perW<1Ullnt<' dos
clínico:_.; lIo pitalarf'!I.
~ :!.n A iun(a
J'l'C'IITsO rpúnll no ITofo(pital jlilitar
Priueip: 1. lio~ terlIlO~ do HI'tigo 74,(1 o no db Je:>ignudo polo ~lillist~rio t!;1 .11l'l'l'a,
.T

ue
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. r: lo
'Oi5]1051

Art.

I

õcs diversas

i7,o n(~pois ell, ('1'( 'tll:Hla a lllllllis"l'Io (los aluno~
di"('rf:O ú 'tahelecim Dto
.prá
]l(lla srcçno tut<'lar
COmunicado aos conselhos adllllnistrativos
O outras esta-

llOS
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çõos pelos quais seus pais forem abonados de vencimentos qual a importância
mr-nsnl que lJH'S deve SOl' descontada,
destinada
ao fundo da Obra Tutelar e Social,
a qual será averbada na respectiva fõlha do vencimentos.
§ 1.0 A s importâncias
doscontndas
serão monsalmcnto
pagas,
directamente
ou por iutcrmédio
da Agí'Dcia
Militar,
ou ainda por meio do cheque ou vale do correio.
Aqueles indivíduos qno pagarem directamente
as lwnsões na secretaria
do Conselho
deverão fazê-lo até o
dia 5 do cada mês.
§ :?O A secção tutelar (1 estabolccimontos
respectivos
serão remetidas relações om duplicado das importüncias
que lhes são destinndas,
devendo indicar em observação
o número dos alunos a quem dizem respeito. O duplicado Rorú devolvido ao rouieten to com o com peten te recibo.
§ 3.0 As pensões dos alunos milicianos (5.° grnpo) e
civis (G. o grn po) devem ReI' pagas aos trimestres, adinntadnmont«, até o dia [) do primeiro mês do trimestre,
POU"Ill ser pagaR rlirectumonto
TlU sccroturia
do Conselho por mr-io do .hcques ou de vales do correio.
Art. 7H.O O onxovul (\ todas as dt'speslUi ordinúrius O
extrnordinúriaa
feitas com os alunos classificados
como
socor-ridos, 1.0 grupo, o daq lllllps a quem fór concedido
qualquer
bpncf'icio, o qun pode dar :-0 com filho. de cubos (' soldados, mesmo do 2.° ou :3.0 grupo, ou outi os
com deminuto veuclmcnto,
ficam a cargo da seccão tu-

tulur.
§ 1.0 Só Rcrú concedido

tr.msporte

orn caminho

de

forro,
cm 3." clnsso, aos alnnos socorridos
qun.ndo forem g'(J7.ar aR fúrias gr:lll<!ps para localidades
onde estojam n'sidindo habitllulm,'nto
SI'US pais on tutor
g.
~ !.!.o O aluno qno fi))' l'orolTido por !:lOr órfão el(' pai,

porde o dirpito a '\:-;~l' hpllef'íeio t-'O f'un Illã(' Ctl.s:u· 110\'1\mpnte, pod('ndo S('1' lllududo (lo gmpo, !;('gundo ns condi~/')es do no\'o 05t1ulo dl·la.
Art. íU.o A'i\ (lo:'\Ilt'~ns elo CJue trat_a o artigo anterior
sor1'to pagas
p(lla i';PC'c,::'lO tutl'lnr, nll'diantC' c!OCllllh'utO<;
elaborados
segundo as rq;l'as l'stabp\('cidas no arti~o ~7.0
do d0creto-h·i n.O 15:í09, dc' I:? de .Julho (I 10:?8.
Art. 80.0 Todos os lUt'nor(IS q!ln não sl'jam classificado~ como soeorri(los
p010 COllst\lho Tutl'lnr c P0dagógico são obrigados a a.pI·osontnr, desue a data ua cnI
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trada, O enxoval e todos os artigos exigidos pelos respeetivos regulamentos,
bem como a promover
a sua
oportuna renovação ou consêrto,
Art. 81.° Aos menores dos 2.° e 3.° grupos de qualquer dos ostabolecimontos
da Obra Tutelur e Social,
cujos pais ou tutores
demonstrem
impossibilidade
de
apresentar
o enxoval,
poderá õsto ser fornecido
pela
secção tutelar,
obrigundo-so
o requerente
a fazer o respe.cti\"o pagamcuto
orn vinte e quatro prestações
mensais.
Art. 82.0 As roupas e calçado dos alunos socorridos
que êlos estrugurom
ou inutilizarem
durante
as férias
serão consertados
ou renovados l)or conta das famílias
quando os estragos provenham
de falta de cuidado com
êases artigos.
Art. 83.0 A secção tutelar usará do todos os meios
ao S('U alcance para veriticar a existência das condições
que definem os diYNt;OS grupos cm que os candidatos
devem ser classificados.
Art. 84.0 As pcnsoes a pagar por conta dos menores,
órfãos do pai, que nao tenham outro rendimento ulórn da
pensão do montopios,
devem incidir sobro a parte que
competir aos dito,' menores.
Art. 85.0 Quando os responsáveis pelo pnp;a.monto (13s
pensõe
UILO as satisfizerem
dentro do prazo indicado no
§ 3.0 do artigo 78.°, o vogal secretário far-lhos lui os nocessúrios
avisos para que efectuem o pagamento,
sob
pena do lhos ser aplicado o disposto no § 3." do artigo 2G.o do derroto
n.? lõ~7U!), do 12 de Julho de

lD::!8.
§ 1.0 Quando

os aludidos responsáveis
não efectuem?
pagnmonto até cinco dias depois do indicado nesses aviso . sl'Lw o. alunos cutreguos às fuuiiliue o abatidos ao
cfl'cti,'o do ostab lccimonto,
I
~ ~.o
A baixa do cfc<'tiyo np licnda no aluno nas
condi<.:1'\I's anteriores
0< o isenta
o responsável
do pagamento do R u dóbito,
Art. ~G.o Aos alunos da ('ln81;0 civil c (la do milicianos,
quando turmiuarcm por flualqupr motivo a fr .qüência llo:
(l. tlldus
(Illl
lJualqlH·r dos ('slabl'l'cimentos,
n1t0 SI'!"aO ent!'Pgu('s as 1'\';;p 'cti"as car tas dI) curso ou certilicados
d(
O:Xume sem qU0 o ('01\ 'dilo a(llllinistrntivo
do Cunselho
TutHlar o Ped,lgógiro
il11"o1'lIH' se 118tao om dia os pagamontos do 1)(!HiO
C m 'lis dll~ IlL'~;as.
A. estos aluno' t:\lnh ',lU n; O sorão cntl'ogucs os al'tigos

1,' Hérie

do onxoval, e bem assim quaisquer outros quo lhes pertençam,
emquanto
não tiverem liquid.ido as suas coutas,
Art. 87.0 Quando o pai 011 O rosponsávcl
poln educa-ç' O do algum aluno dI' qualquer
dos cstubclecimcntos

não

dnseju.r

quo r~lo continue

a í'rcqüontá-ló,

ontregnrú

declara .ão escrita ao director re rpcctivo, o qunl muudnrá
abnter
o internado
ao efectivo, se a isso se não opu: 'r
quulq uer disposição,
§ único. ~\. secção tutelar serú õsto fado imediataIDenÜ\ comunicado
p-ura I'I'!' feita a Iiquidação das respectivas pensões o quaisquer outros débitos,
Art. 88.0 Não podem ser ducu los ao mesmo tempo,
com) internos,
no Colégio ~ ilirnr o no' Institutos,
dois
ou mais irmãos, excepto Sl\ um deles pertencer ao 4.°,
5. o ou G.o gl'UpO, tendo po rórn cm vi ta o disposto
uo
§ 1.0 til) artigo G1.°
Art. lSH.o Os mouoros considcmdos
ill<ligl'llÜ"
0\1 ]>0bres, clussificados püra a ndurissão no. I: t:lbel cimentos
da Ol>ra Tutelar o Social, quando r sidentes for., de Lisboa, rlopois do j ulgados ~l ptot\ pela itlllta Juúdie:l, (!a 1'1 o

imeclia :ttUf'nt(~ entrada no!> ps!alwl, CillH'lItO " Rf' Sl'lI~ pai!)
ou tutor's n~silll o (l<,sC'jnJ'l\lll e lIJo ho ycr recuno que
afectt a ll'gulidado da ndllli"sao.
Al't. UU." ()S oficiaiR IUili('iano~ na!' ('oIHJit,:õ('i! do doereto 11.0 7 :8:?H, do ~~l <1l' .' OYt)m 1>1'0 (hl H.J21. t~'m
me~llllIS
dil'oitos dos ollci:Jis do quadro lH'rlllUilC'llh\,
Art. ~H,o Os pais ou tutlln's dos alunos do' l\ ta1>('leciIIlr ItOS da Obra 'rutelal'_O Social IIp\'er, O cOlllulIicar ao
SOCI'C'túrio da see\:ão tutclm' llR IIlIHlallC;ns do re:;it!0nciu.
ou situ,l<:ao para regllltu'id.Jcln dos sl\l'vic:o .
Art, \l:?o lTenhllIlla
1'_ Pllh;ilo
do qllUlqll r aluo n, !'rja.
ou n:i.o tuh\lado 011 prnwgido,
prOl)O, tu p l' (11Ial HeI' (ln..;
08t:tI>I It cim('ntol:!, pu<ll'r:í llt'c','tIl<U'-RO S('[ 1 ql e :L 'l (' ',10
tutf'l, l' nprCscllt(j cODsulta ,; 11»)'0o r<'sp tiyo pr ('p', " a
qual !1l'l'Ú r Rolvicla. Jll'lo MIlJi -tro da Vu 'na, clo\'lll1do a
mC,'IIl:t
cOll~ulta indicar o dL\, tino a tla!' 110 II linjiLU Ito
qu: lido 1:8tO ~o encontl'!' Ilalgum:\ da situaI; ·s COIl taut,
(lo urtigo :!.O do pl'NIPlltp !'t'i"nlu I \Ilto.
l\rt. !t3.0 Ao yogal HL'('l'l'lú,'io C I1IPl'Íl': sirwl' OR l'l'ciboR IlaR p IlliÕeS, OR Cju,ti t\]'! :\lItl'uti(',lIlos eom o s"lo
hI'<IIH'o do Con- dito Tut \J.tr o Ped:lgó<Yi 'o, por ~lIja

os

°

gU:lrll:t (. re8poll~á\"t·1.
.A rt ~H. o Serão abatiJos

mento

os aluuos

no

que 110 PI'I'íodl)

f<'di\'o Jos
tal> i ci·
lt'cti,·o
o COIl l'l'\'a-

1.- Sério

rem

ausentes

ficado.
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:~V1:.!

dias som motivo

justi-

Art. 95.0 Os subo ídios do C(lJC trata o § 1.0 do artigo 3[>.0 serão concedidos
mediante rcquerimeuto , que
será acompanhado:
da CPj tidão do nascimento do menor j
da nota (los ussentns do pai : dI' ate stado passado pela
junta de paróquia
(confirmado
pola autoridade admiuistrutivu) da pobreza ou indigõuciu do uieuor c da pessoa
de família
que o tem a seu cargo, devendo êsto documento declarar
os provI-li tos ou recursos de que vivem, bem como se coabita
('1Il
companhia
do rcquerente o menor para quem é pedido o subsídio.
~ único. Nas localidades
fora da capital, onde haja.
unidades 011 pstaJ.H'h'cil1H'lltos
militares, serão estes pedidos informados
polu respectivn
dt'lpgação do Conselho
Tutel.rr e l\>dagó~ico.
Art. Q().o A admissão
do aluno"! em qualquer
cstabolceimento da Obra Tut ila r e Social ~Ó Í('rú lugnr no comõço de cada ano lectivo, salvo clrcuustâncias
(','11':\01'dinárina
(' justificntivas
o depois do autorizada
pelo
Ministro da Ouona.
~\ rt 97.0 { uanrlo n varras dos I stabolocim ntos que
competirem
aOI:>diforuntes
~lilli~t('l'i()s nao forem prccncuidas nn sua totali(l;l<l~ ]lu!' candidutos
filhos de militarr b, pod,'rão ;u; rc~tantps HJr pl'l \'IH:bid:ts por filhos de
fllllcionúrios
civis do;; ditos ~I ini~túrios,
llUS condic;ões
uo:; filhos dos mi!ituI'l':-<, mas ChLbific:adol:l 110 ó.o grupo.
S 1.0 Quando o~ pais ou tuto!'t'S dêstí'S Illcnon's uão
esti\'l'rt'lll cm conJiçõrs
do 1'0<11'1' pagar
os <'Jlt':tl'gos
do ilI1Cl'lluto, só poderão
ser adJtlÍlidos :;0 o )lillistério
rp~pl'cTi\'o coneorr 'r l'nm o l'uh~idio para o fundo da
Obra Tutelar o •'oeial (IUO possa 1',,:1,,'1' faco à lll'll~ão o
lllalS dl'SI)('!';U:; ,lo (lstah,·!,'cinll,'rüo ('!fi <Jll'e fôr adlllilido.
§ ~.o Os tilho.' dos prof, s<;on s (h, clI~illO ofieial têm
II! pfL'fi'jneia no pr!,(1llcltill1C'lItlJ das vagas a que so r(jtro
('stf' artigo.
1 rI. Ui:i.o O,
Ilirt'ct<lrcs dos Ll:;talJl'll'cinH'ntos
da. Ohra.
'I'ukllll' o :-;ocial, SPltlpn'
que ti\'l'Tl'1Il conlH'einlt'nto
de
quo algum nlltllo .o('orrido
p,,!o ('oIlH·lho C:-ltú f'1ll C'on(Ii(:õps do di. p 'usal' i'ste bl'!ll,j'iC'io, assim o participarão
pum n. do\'ida r(lctitien. 'ão.
§ .úni('o. A SN'~:iú tutplnr prol'l' lerú às dpvidas
llly(l~tlgac;(jI'S dt's(!p (Pll', por outrl!. \"ia, ch('guo
no seu conhecimL'lIto q lIalC}lIcr fado da Jll • ma llntUl'l'za.
Art. 0Q.o Fica rC\'ogadu a 1'gi~,IH\!lo cm contrúrio.
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Disposição transitória

.AI t. 100.0 Os actuais alunos, filhos de militares do
activo, do quadro de reserva ou reformados,
classificados no 6.° grulJO (porcionistas
civis) e não admitidos,
por falta do vacaturu, como porciouistas
militares, podem
ser candidatos
aos grupos
da classe militar, nos próximos concursos,
so satisfizerem às rospectivns
condições.
Paços
do Govõrno da República, 17 do Junho
de
1929.- O Ministro da Gnorru, Júlio Ernesto de Moraie
Sormeuio,
1:~ectiticuçõcs
:\::1 Ord em do Exército
n.v 10, de 1928, a p, 621, I. 31. onde ';0
lê: «no lhealhào»,
deve lor-so : «do Bntnlhão».
'
• T~\ Urdem do Exército
11.° 7, (' llO quad ro 11.° 1, lia casa corruspon.lcutc ao secretário
do conselho arhu in istruti vo (h L" H""'iilo
Milí tar, onde ,0 lê: «cavalos, ln, deve ler-Ré: «sol.lados, 1". e
N a Ontem, do Exército n." \.l, a p .. H)(í, 1. 17, onde ~u lê: «( '011_
(,dilO
Leiria", eleve Ior-so : «Di-trito
(lo Leiria».

"l

Júlio Ernesto de Morais Sarmento,
Está

conformo.

I'

MINISTÉRIO

DA GUERRA

--

15 DE JULHO DE 1929
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Pubttca-se

ao exército

1.° -

o segu írite i

Decrete s

Iliuislrrio da Guerra - nrparli~âo Geral
Por ter ~aju.o com inexactidões

uovamcnte

se publica

o 'ieguinte :

Decreto n.O 16.808

Üonsiderando
que da promiscmdade
do Iuncionãrios
civis com militnre« no organismo militar só rosult1lm inconvoniouu-«
con trários ao «qu ilíbriu
da própria discipliua. pela difl'l'('nI:a lia upl icução dos seus prfncipios do
uma para a outra l'IU~SII j
Cousidr-rundo

que "ú n-sulturão

vantugr-ns

para

081'1'-

viço e grH(J,le ueouonriu para o Tesouro Púhlieo da utili.zação dr> OII'III!'lIto" lllilitarl'S nos H'f\'iços depoudontcs
das Rl'partic.:õ,'s do ~Iillistt'rio
(la Guerru ;
C(jnsidt'rando
que do (,llIprt'~O dn praças 00 pró no
s0rvic,:o

du contínuos

do ~Iilli"t('ri()

da Guerra.

como a

demonstrou,
só rt-sultam
\'I111tagI'Ds para o servi,o, o 80 concluiu que tal critério, po-ro em contraste
com o anterior. imJ!(}t' U RIIIl. JlI"t·fl·rí·Jl('inj
prútica

o

. Usando

da faeul dudo

1]1111 11)('

contere

o n.? 2.° do ar-

tigo 2.° do decreto n ." 1:!:i40, do::?G de Novembro do
1~2G, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
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u.? 15:331, de 9 do Abril de 1028, sob proposta dos
Ministros do todas as Rcpurtiçõcs :
Hei por bom decretai', para valer como Ir-i, o soguinte :
Artigo 1.0 l<j extinto o q uadro do pessoal lJH'IlOr dol\fiuist6rio da Guerra, estabelecido pelo dI croto com fôn;a
do lei n." 12:408, do 1 de Outubro dr lU:!ü.
Art. 2.° ]:; estabelecido
o quadro do pessoal menor.
constituído com prac;u.3 reformadas,
com ti seguinte composição :
Chcfo do
Sub-chefe
Primeiros
Segundos

pessoal menor . •
do pessoal menor
contínuus.
. • .
coutínuos . • . .

1
1

14
66

Art. 3.° O lugar do chefe- do pessoal menor será dosemponhudo por um SaI"~I'nto ajudanto, o do sub-chefe
por um primuiro sargento, os do primoiros coutinuo« por
segundos sargontos
o os de spgundos contlnuos por cabos ou soldados das companhias do ri-formados quo tonham bom comportaruonto militar o civil.
Art. 4.° As vagas que OCOITPl"(Im no quadro elo pessoal menor (lo Ministério da GU0rra, extinto pr-lo artigo 1.0 do presente decreto, serão preenchidus,
sl'gull(lo
u sua catl\goria, por pruçus das com punhias de reforrnudos com o posto indicado para cada categoria 1)('10 artigo 2.° dOst(' decreto.
~ 1.0 QU<lllllo 11110haja praças com O posto indicado
para cnda eat('gtlrin potlCl'fio us rospoctivas
\'LI~,!"as SN"
prccnchidus por prn~as com o põsto iiuediat.uneutc inferior (I qlll' satisfueam a todas as conrlir-ões oxigi.lus;
§ :!.o J~m(lllanto l'...i"til"l\lll. no quadro l'xtilltO p('lo presento deCI"l'to, chd'o, snb·el!f'J"o do jl('ssoal llWI10l', primeiros o ~wgllncllls continuo!>: teriio <lifl\Íto a ascl'ndl'r ,
C!,ISHl' iUl(\di:lt:l1lH'lltn sllpl'ri(ll" à sna, por Ordl!lll (Ir' llntit{nidado, :-lOlllprll qllo so di) ([uaIl[twJ" n:.eatnra. dosd(\ <]11(1
os primeiros c"tl'.j·Im <'Ia:sili('ado~ no 11.° 4.° do ~ 1." do
artigo :~!.H."da Uni. 111 do 8.1·(!/"{·i/o
ll.o 11, dl\ 1\111, 00"
seglllllios <]110 ('st(~jalll nas oOlldi~( l'S do Jl.o :3.0 <10 Il1l'slllO

pnrúgl",d'ú

o artigo

e sathlftl<:II111 ~lS suguinles

1.0 'rl'r hom cnmportalOonto
neidtlllo moral 1!(1vidtllIlPntp
:.?O Nilo to!" itlad(\ Hupl'rior
h,o Ter

bons

inftll'lIIU<.!'\(,s

cOllJic:(jps:

mOl"ul (' civil e idoeOlnpl'o\"1u!a;
:t

~os,,('nta

do

dOll'\ do qurill tcnhum t;C'r\'ido.

'll10S;

chl'1'08 'ob as or-
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§ 3.° Quando na categoria
imcdintaruonte
inferior
àquelu em que ocorrer a v.lgn não existam futlcionáios
com as condições exigidas para o S0U p rocnchimonto , a
1l0!Oca<:ito pOlhwIÍ recair no funcionário
de categoria i ncdiutamente
inferior
desde fI uo satisfaça
a essas' condiç:\)ll~.

§ 4.°
ganizará
niz ação
dade do

A Repurticão
Geral do Ministério da Guerra oras ri-spcctivus
...scalns, obsorvando
nessa orgaas segumtes
condições de preferência
em igualcircunstãucius
:

1.0 Ter maior antiguidudo

2. °
3."
4,°
5.°
6.°
7. °

de categoria:
Pcssuir mais habilitações Iiterúrias ;
Ser iuválido ;
'I'or menor idude ;
Muis tempo 00 ser-viço na efectividade;
::\1"lhor comportamonto
;
Moi hores inlormnçüos,

Art. 5.° Quando ocorra qualquor vuga no quadro do
possoul menor do Miuistór io da' Guorru será feito, pl'l<1
Ropurtição
Geral do uiesruo :\Iinist6rio, convite às pra-.
çus ro íorrnadae por intormódio
das rospoctivas
('ompanhias, qu« rumotorún
d.rectument«
fi. mesura 1{('[lul'ti(:flo
as comperoutcs

declaracõos,

do fr-ito o convite, (l,.veudo
seguintes condiçõos :

passu.lo«

trinta. dias depois
satisluzcr às

os declaruntos

1.0 'l'cr0111 bom comportamento
moral c civil devitlnruunte
COlllpl'oludu:
:!." Não ti-rem id:.dt' supl'rior a GO lIno~;
3. ° 'l'ort~m hoas ill!"Ol'll1·U.lH'S do comandnnto
da
companhia
aqll(' pertl'll('prt'm.lll'Ill.C(lmo
dm; d,düs
sub as ordens d· lplem tenham sl'rvido cuntO !'l'formlt<la~ ;
4-. o Sn.herf'tn apellas Ipr tl ('!'crp, (Ir cOJ'f'L'ctnmf'llto
quando as vagas a pr('(~nchcr sojam de :segundos
contlnuos.
§ único. RpcclJiclns a" c!('c!ar:u.:(l(,g na Uúpartic:110 Co~IilliRtério (la GUl'IT,I, RI-rá organizada
a I'ompetentc' lista, d('v(nldo SP:' o!JsPl"\'lld;t<.;,
para fi l"l''ileet;nt
inseric:iio O oJ'l!nlll c!n elt:llnnda
para o dosl\1ll ponho do
cargo, aR 8llguinte::; cOI:di<:õl's do pr( f't'r0ncia :
ral

uo

1.0 )'I:lÍ

!t'lhilitac;()os literúrin

:.!, ° 8er ia dlitlo ;

Q
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Mouor idade ;
Maior antiguidade
do põsto j
Mais tom (lo do serviço nu éf'l'ctividade j
Mais tempo do servico na situnção do reforma;
7Il\'lbor comportamento
militar;
Molbores íuformueões j
Ser pr<lça reforma-ln do exército j
Ser pruça reformada
da guarda
nacional
republicana j
S01' pra<:u reformada da guarda fiscal;
Ser casado O ter filhos.

Art. 6.° As praças reformadas
chnmarlas a dosompenhar as funções de qualquer dUH categorias que constituem
o quu.lro
du pessoal mr-nor cio ~1iuistél'io da Guerra,
nos termos do presente
decreto, ser-ão ahouudus , além
da grurificução
extruo rdiuúr-iu pr-lo scrvico prestado fora
das horas
normais
ri o \'. Il<'clipnt(' das di VerS1l8 repartiçõos, as seguintes gratificações diárias:

o) Chefe do pessoal mnnor .•
b) Suo chofo do pessoal
c) Primeiros contínuos",
d) Segundos contínuos.

menor

8r)OO
7i\OO
0600

5bOO

Art. 7.° A cada praça serão fornecidos dois fardamontos , um de palio para a 0sttH,:ão invoruosa (I outro do
cotiru para a ostucão calumsa, do que fará uso durante
as horas do sOI'\'i(:o por conta do :\lillistt"rio da OU011'I1,
e cujo prazo (lo dllr':l,ão não por!t'rú sr-r inferior a qna·
tro anos. Dl'tt'riorando
so quulquer
dê!t-~ antes do prazo
indicado ser 1Ill1 há fornecido
outro, que (l:1g'1I
rá. delI tro
do tempo que faltar para expirur o prazo do durnção
do f'ardalllC'utO dcrvriorudo,
1'01' descontos
nos vencimentos a q ue ti \'01' direito.
Art. 8.° ·Aos actllais fnn('Íonúrios qne cornp()em o quadro extinto pelo pr'p, ('nto deen'to são m:lntlcla~ as suas
categoria>!, \'C'rl<'iIJWlI tos. l'pforll11l o mlli~ r('~alias e diroit"s "onsignadoi'l 1)(lla 1llgi~lilr:à() \'ig'PlIIP. podl'ndo tl';lnsit:ll' para
ide'lltiros
cargos
(los outros
:\Iillist(~rios
quando
ll(J!PS OCUlTa C[ualqlll'l' V:lga e o l'C'spl'cti\'o l\lini~tro assim
julgue cOllvpuicnto.
Art. 0.° Para (JS lUgtll'll~ do currt'ios lL pó continuar-s<, Ido a oh:-orVllJ' a~ di~p()si<:('\(,s ['('glllamontarcfl da lagislw,:ão antprior à do pl'csauto dcer ,to.

°
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Art. 10.0 Pica revogada toda a legislação om contrário.
DC'tC'rmillu,se portanto a todas as autoridades
a quem
o cunh,'ciml'nto
o execução do presente decreto com
fôrca de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tum inteirnmente
COmo uêle se contém.
Os j[illi~tros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Paços do Govõrno da Ropública,
2 de Maio du lD:?\l.-ANTO~IO
ÓSCAR me FRAGOSO CAR-

-José Vicente de Freitas -.Múrio de Figueiredo António de Olinetra Salazar - Júlio Ernes'o de Morais
Sarmento - AlIU)(L! de Mesquita Guimarães - Manuel
Carlos Q·llntf.to Meireles - JU8é Bacelar Bebiamo - Gustavo Cordeiro Rumos - Pedro de Castro Pinto Bravo.

MO~A

Ministério
da Gu'rra - Repartição do Gabinete
Decreto n." 16:884
Não dispondo ainda O quadro pormnncnte
dos oficiais
do médicos
especia lizu.dos om radiologia om
número suficiente para as uocessida.los
do sr-rviço milital', tendo por isso sido uecossúrio recorrer- se a oficiais médicos milicianos liconciados , pudendo mesmo ainda do futuro ser talvez preciso 1'('('01'1'01' aos mesmos para tal fim;
Cousidcrnndu
que é do justiça conceder a êsscs oficiais
as regalias o valltagens a que teriam direito se portencessem ao quadro pormaucuto ;
Consideraudo
que, alúm dos clínicos ospeoialietas
de
radiologia,
St' tornam
neccss.u-ios o indispensáveis
auxiliar.'s d.'vitlarnento habilitados e ospecializndos para õsse
serviço;
üUllsl.Jerunflo q no os auxiliares dos clínicos ospe('ialistas de r~l(liolo;!ia dovum 8('1' g-rlHluadu~ e rlovidarnente
hahilitudos, o que nom sempre 6 possívvl encontrar
ontro os sargl'ntos quo possuam us eoudiçõcs necessárias
para bem dO~l\rnpl'nhar
tal sorviço ;
Con-idorundo
que pOI' isso S.' tom rocor rldo ao oxpedillllto
dt! gradual'
cm s.'guudos
O prim<'iros sal'gnntos
soll!"<!os eom a~ habilitac:õcs pl'eci!:las para ês~e s('rvi~o,
p:tra as-;im se lhes po.ler dar mais alguma!> garantias,
O
que é <1.1 toda a .i ustic:a;
CUllsidpruu(!o qUI', na sua <Jualidurlo <1(1 g'l'adU1U10s, es·
sas pra<:as ficam pcnnant'lltolllcnte
na sittw(:ão do f\Upranumorúrias c logo que deixem de prestar
os serviços dn.

médicos
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sua especialidade
nos hospitais
militares regressarão
ao
põsto que tinham quando foram prestar aquele serviço,
80 não forem julgadas
incupuzes por uma junta hospialar cip in ~)o('<;ào;
Considorando
que não é justo que estas 11ra~as porcebam vencimentos
iuferioros aos outro' sargentos
e quo
'não tenham direito à reforma como sargontos quando,
por falta do snúdo, forem obrigadas a deixar o serviço
a sou cargo;
Considerando
finnlmonto qno O serviço de radiologia
expõe o seu 1)l'~~OIÜ à acção deletéria dos agentes com
que diàriamento
lida;
Usuudo da faculdade que me confere o n." 2,° do artizo 2.° do decreto n.? 1:!:7-l0, (lo :2Ci do Novembro de
10:!(), por fürça do disposto no urtigo LOdo decreto
n." ló:B;n, de 0 do Abril (lo 10:!8, sob proposta dos Ministros
todas as Ropnrtiçõ-s :
Il.-i por bom decretar,
p_ ra valor como lei, o ~eguinte:
.Artigo 1.0 Os oficiais módicos mili .iauos QI1<', quer
como convocados
qlH'r C0l110contratados,
estl'j:\I11 1'1'('8tundo ou venham a prestar ser viço iuinterruptaruonto
no
exército
como radiologistas
terão direito
a to.las as
vantagens
o l'ogalias :l que tõru direito os oficiais médicos do qundro permnnoutc dd igual gmdn.t<;fi.u. d"Rdo Il.
data em que prestem
o serviço dessa cspecialidudo
no
exército.
§ único. Estos oficinis médicos milici.mos quando julgado~ ('()m incapacidado
th;jC.l por UUI:l juuta ho, pitalur
de inspec(:ão, fll\) vil,tudo do sPl'\'i<.:o C'spBcial dn radiologia que tonhnm prt,·tut!o, tl1rito pn"sag('l)l à Ritlla<:i1o do
l'pS('l'va ou l'efoJ'tua, conforme os casos, ('11m os din1itos.
yantagl'ns
o regalia);
qtHI,
p('la l('~itlh<.:ilo entiio 0111 vi~
gor, furplll conco(liJos
aos oficiais méJicot-< (lo quadro

ao

}J0I' Jl\ 1t1l!' nte

Al't. ::3.0 O caho ou sol(lado qllo ftn' nOJ\1f'nt1o auxilinl'
do cliflieo e~pl'cialista - do mdiologia p lo ~riJlist('rio da
GlIena,
lLl,dian(ll proposta
do director
do r '~pectivo
ho~pital militar, llpro\'ada jlt'lo i\lini::;tl'o. S0.J'b. gl'adundo
dl~sde logo 110 pÔ:tll de s('guudo sUI'gpnto, o no <1(1 pri11wiro sargento
IJll'tlldo ('tJluplt·tc cinco auos nU(lUele
püsto e no !:'('I'\'i(~oda l'~pecialidade.
J\ rt, :~,o O:,; !:'tll'gPlltos gl'a.dU:1I1()s a Qlll'lll se r( lro o
artig) antrcI·(llltl
tl'rhu o \'tlJIl'iIlWlltO ('un' '. pOllllt,"tc à
lia gl'atln:wao,
:>Oll(jO considol'ados
re~l(llUitiJo lHU! mes-

°
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.mas datas em que o scrinm se não fôssorn graduados,
e
serão considcrau;:"
suprunumorários
permanentes
no respectivo qtlad,oo.
A1't. 4.0 Os Rurgr'utos
graduados
DOS termos do artigo ~oo quundo deixr-m do prestar o serviço do auxiliar
do sorvico de r~dioltlgia
serão nessa ocasião presentes
It uma junta
hospitalar
do inspcccão , c. so por essa junta
forr m julgados
prontos para serviço, r 'gTcssarão imediatumcnto
à situacão o gra<lua<;flo que tinham anteriormente à data da sua nomeação pam auxiliar do serviço
-do rudiologia ; se porém forem julgados
incapazes
do
serviço por virtude do servico especial do radiologia que
tenham
prestado,
terão direito à reforma nas mesmas
coudíeõcs em quo a teriam os sargentos
<lo iv\.' ai graduação, com direito a reforma quando julgados incapazes ]'01" motivo de serviço.
§ único. Quando se não verifique a incapacidndc
por
virtude
do serviço espucinl dl~radiologia,
estes sargeutos graduados
só terão (li rcito à l"<'fol'ltla nas mesmas
condições
cm qULI esta seria concedida aos sargontos de
igual graduu(;ào. no" termos da k~i~la(:;lo :';1>1"111.
Art. ;)00 Fie:! revotradu a Ie~ii'>lac:;lo em contrúrio.
Deti.'rminaosp portanto a todas as uutoridudos a quem
O CGn hncimcnto n execução
do presente decreto com ftJr<:a
de' lei pert -ncor o CUlllpl"<lm (l façam cumprir o guardar
tum in toirumcute como nele se contétu.
Os :'IIinis 1'0S de todus as 1 PIHlrti(:<'lc~> o fa\fiul imprimi!", publicar c corroro Dado nos Paços do (iO\-('rpo da
HI'púiJlica, (,lll ~r) (1' ~faio do U)~Qo- A 'To:ro O"C \.lt
o::: FI: \.GO o C \ll:.lO:A -.1(/1'(; l~iCfnte de 1·'reita8-.lirí,.io
dr.

Fil/iiI

irerlq -

...Llfónio

Erl esta

dI' .l/ul'ais

1II1IJ'tlex -

(lllsiw;o

Pinto

de
SI/Iillento

Cordeiro

Ú{'1"('./1'(1

AllíÓctl
l~(/liIo.~

SaLtI.:w' - .Júlio
de .Mesljllit(( GuiPedro de CllIifru

IJraro.
CecI ato n.- 16:901

C()Il~i 1 run 10 a lH CP ~i(hdt' d(' nt'llln]izar o r('~ulado COI1l'UI'~O para pn'0lldlillH'lllO
elas vagas no
qtllcll"1I ]H'l"lllnnl'lltn <los o!iei'li llIédil"ofl;
('ollsidúr.tll(lo
'lU
as. dilais Cln'lIl1"tftncias nfio {H'Jomi l'tn a iii °t:dar:fw itlll'diat.L dn. E,,(· d:t do I"l'r\°i<:n do
'a ,d' Milit:<l', cria'la 1)('10 (ll'crl'!o no" D: l07, (lo ln:.! ';

lU 'nt,)

, uoid, rando
n' illgrl'~~arn

a

lW('PS

no cJlIndro

idado

de lJlilli~tral" :l<1S m{'dic s
o::; ('oll},p<:imelltos

pel'inalH'uto

I
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militares
e médico-militares.
necessários
para o exercício das suas funções especiais;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2,° do artigo 2,° do decreto 0,° 1;3:740. de 2G de Novembro de
192G, por fórça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 1;):031, de 9 do Abril de 1928, sob proposta do
Ministros da GttC:'ITa e da Instrução
Pública:
Hei por bem decretar o seguinte:

Regula:nento para o provimento ~as maturas
~os oficiais mé~icos

no Qua~ro permanente

Artigo 1.0 Será anualmente
aborto pelo Ministério da
GUPITa. no dia 1 de Outubro, COOCllI'SOpor SI'SSI'nt:l dias
pura o provimento das vacuturas que venham a dar se duranto um ano no quadro permanouto <los oficiais médicos.
§ 1.0 Os concursos ahortos na confo rmidado do pro
sente rozulumento
são válidos apenas durante o ano civil imediato,
§ 2,° Quando no concurso a que o presento artigo se
refere se não apresento e apure o número de módicos necessários para o precnchimon to <las vucaturus ocorridas,
poderá realizar-se
novo concurso, logo quo seja nomeado
o último concorrente
npurado.
Art. 2.° O concurso será feito por provus públicas,
orais, oscritas e práticas.
Art. 3,° Aberto o concurso anual, que sorú anunciado
no Diário do Gcnêrno e na Ordem do Ecército, e comunicado aos reitores
das Ünivcreidades,
11 fim elo que
façam anunciar
também nus respectivas
Fuculdados
do
Medicina,
deverão os candidatos,
cidadãos portugueses
por nasci ento, dirigir os seus requerimentos
à Di!' cção
do Srn'i~o
de Saúdo Militar, durnnto O prazo do concurso, iustruiurlo-os
com os seguintes documeutos :
1) Documento
original pelo qual PI'O\'I'Il1 ter as hahiIitncõos logais para exercer n modiciua o cirurr-ia. passado pelas UlliYel'sidad('~ do Lishou, Porto 011 Coimbru ;
2) Certidão do idado pola qual pro\'flm não ter complotado trinta o três anos d( idade no dia :31 de Dozcmbro do ano fim que 1'10 roalizar o c oncurso ;
3) Atestado pr-lo qual provem t01' bom comportampnto
moral e civil, pas~a(lo pl'lo ad!llini~tratlor
do concl'lho
onnCl tiverem rf'sidillo nos últimos t1'lI8 anos, Nas localidades ondo houn'r comissúrio de policia, será o atestatl
pas8ado por êsto fllncionílrio ;

°
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4) Certificado do registo criminal que prove isenção de
eulpus ;
f:» Quai!~quel' outros documentos
comprovativos
da sua
cOlUpOlénciu. e de servi ....os públicos, militares ou civis,
qur possnm influir na sua clussiticucão em mérito rclativo ;
G) Documento que prove terem satisfeito aos preceitos
da lei do rvcrutaruonto ;
7) Todos os documentos
devem ser originais e serão
entregues
pelos intcressudos
nas unidades ou distritos
de n-crutumonto
a quo pertencem,
os quais, depois do
lhes juntarem
as rospoctiva s notas do assentos ou cópia
do documento
do ressalva dufinitiva, dovidumeute
informudas,
enviarão
os requerimentos
e mais documentos
pelas vias competentes
à Direcção do Serviço elo Saúde
Militar, de modo que ali dêem entrada até o último dia
do prazo do COUCUl':iO.
§ 1.0 Os dOCUllH'utO:C;originai"! poderão ser rotirudos e
su h~tituidos por pú hl icasformas,
depois do conferidas estas
por aquela direcção.
S ~.u O originul da carta de doutornmcnto poderá ser
entregue p<,lo cundi.lato
rlirr-ctumcnto
na Direcção <lo Sp1'viço do Suú.lo ~lilitnr, devendo nosso caso os candidatos
juntar
no SNl requerimento
uma declarução nesse sen-

tido .
o concurso o excluídos
.Art. 4.0 Encorrado
rentes que não teuhum satisfeito as condições
no artigo

prccodouu-,

sorno

puhlicnrlo«

os concordt'si~n:ldas

no Diário

do

Gnrêrllo os nomes do» candidatos admitidos,
sendo-lhes
dosignado o dia e hora om que devam com parecer a fim
do se rem iuspecciunado«
pr-lo júri, cnnstituído em junta
hospitalar
do ill"pt'Cc:l\o, sendo excluídos das provas do
Concurso os quo fo rcm julgados
incapazes
ou não se

11.pre~0Iltar<!m.
AI't. 5.° O júri ~l'd constitui,lo
por um prrsillpntc,
oTII'ial ~lIp(\rior m('(lico, (I por quatro \'ogais, oliciai~ m6elie(}'\, !1ulllC'udo" pelo I~[illi~tl'o da Ouprra, sob propo~ta
fia [)il'l'C~:10 do A"l'\'i(;o do Saútll' lUilit:u': ('xprc<'l'tL as
func:õl'" cl' srcl'l'túrio,
H'1ll \'oto, um aliciaI do secreta- ,
riado mil itar, nOllll':l<lo pelo 11i!li "tro da (; urna.
§ único. Rerá nonW:t<lo tmllh('lll um vogal sllplonte,
q1l0 assi--tid
a todos os actos do coneur<;(), votando son1l'ntll nos casos de falta ou irup!'dill1l'nlo acidl'ntal d
nIgum dos nWJ1lb,.o"! precti\'()~ .
. Art. H.O)O júri <lo COIl(·UI·RO. comüitnf<1o cm' jnntn médica para inspl'('ciollar

o' canui!latot;,

reünirá

no llo~pita 1

.... Sério

I

Militar Principal
no dia prefixado para. a inspecção dos
me~mo ' .
.Art. 7.° O resultado
lla inspecção será luncado no
mapa modêlo 48 do 1'( gulameuto
ger111 do serv iço do
saúde do exército, uru para cada inspeccionado,
Sl'OUO
a opinião redigida nos termos do disposto 1)0 artigo :3\.U,o
do mesmo n'~1I1am('llto.
Art. 8.° São dl1:18 ns pro\'lls
que tom (1(\ pro ...tar os
candidatos,
consistindo
a primeiru
na prática
<.l,) um
ponto do técuica operatória
tirado it sorte e executado
no cadúver, o a f;l''.!;llllda na obscrv.. :'10 ,li> doi!' doentes
tirados i:t sorte, um do Iôro módico e uutro do cirúrgico.
A ordem por qUI! os cnurlid.uo s devnm prestar as pro·
vus orú tirada h sorte.
Art. H.O A p rimoiru
p"O\':1 f-\01'ií. oxocntudu cm urna
8:1111 da Fuculdnrlo
<.lnJ\I1'dieina dI' Lisboa. cujo director

mnnrlurú pôr Ü di!'posi<:fi.o do prpsid('nll' do júri to.lns os
meios necessários
para a eXl'l'II(:ao lla dita prova, O a
scguuda no Hospital :'lilirar I'rint-ipnl.
.A rt. 10.0 Para a primeira pr()"~L sHrÍl olahorado com
a dl'dlla
anÍ!'Ctl(\{\neia
um número
dl' ponto: i ruul uo
nú m 1'0 de cnndidntns
numonturlo
dl' r] 'Z e')llIjlrf'l'adt'(Hio
Cll<l:"t UIll d('ii" duas qU('~t1'lI'8:
a prilOl'il"t
ti \ 01' 'r:t<;:IO
urgt'llte
d,' ('irllr .. ia própria
r!lI !'(}st,)S (II' ~()('O:T()S 011
nlllblllúlll'iu
di\"i~ionúrja
('III l':tHlpal!hd;
a 8rglll.da
de

0l'l'I':l(:UO prúpria
dos ~ospitai
1)('rlU<llll'lltcS .
..t\ pó:; o l'IH'I'!'1'IIIllI'nlo do l'OIH'llr'f) os pOlltos a qnn o
pr ,'!lto llúllit'ro
l' l'l.fl\(')
(' t;,( ao P' tN t,· aos l"llldidatos na H' 'rl·t.tl'ia do lIo'pItal
~Iilit:lr I'r;lwipal;
l' 'ies
pontos nilo ]lodtlrão COIl~tal' li I'; ('I)Ill'lIl' 'loiSi.l\l'di,lto '.
Art. 11.0 P:tI':t a ('.·\'('II<:UO (k~ta prO\:1. (·.. da um do.
c~llIdidatos til'arú à surt(1 um dos J"('''p('rtiv(Js
pontos.
Cll Í'I~ PIH'l'aC;ÕeS c(lIl11':;aní. a t'x(!rutar
illl('di~u, me li' llO
cadáver .

..\rt.

l:?o

Qunndo a.

jll'o\":t

SI'

ni'to

]10

~:L

l'l'nli7.ur no

di: !'I'I,fi.·Il<]O,
(lor f;dta d \ ('ad~í\ (I" o júri (1,'si~n:tl'tL
novo di:l para eh <.:<,1' pn ,tada, de\'(·ndo o c~In(lidato tirar Stt111l'I1tI' o l'e. p ,cti,'o I)(lllto qU:llldu tel ha c~,dú.\'cr
para \lp(lrar.
Art. 13,° O:q c:mdid:lto ar.olnpanlJ'll'aO n. ('o-('('u,!!1) da
prova da!' cl)ll~idl'l'a<:õ('s qll!' l'IIll'!ld(\1"t III cnl1"plliellto ,
ll. (l d('\'cn,lo (,Ia ('_'('edf'J', cOlltudo, h\lr:l l' nwia,
.\1'1. 14." Jo'ill<lu O prOl'l'"
0IH)J'utú,·jo
ualqu 'r dos
lI'lIlhroti
do ,iút'j }l(HII\, )101' I' I'a<;:o dI' q\linzf' minuto
I

f,l,,-(II' ao,

candidato

llS pli'

,·tlU':lS

qu

('llt

nder

lll"

á·
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que directa

Ou

indirec-

tamcnto se relacionem com o ponto. tais como:
(1) Processos
operatórios
q uo tiverem escolhido e a
qu tenham subordinado as operações, suas vantagens o
inconycuiontes;
li) Anatomia
c) Mótodos

das regiões cm q ue operaram;
para a prática das oporacões
constan tes do ponto, suas iudicações (l contra-indicuções ;
d) A paruto iustruuiontal
cm uso corronte ;
e) Métodos c processos de nuestosiu w'ral e local, 110mostusia. assopsia o antissopsiu ;
f) I'rática da cirurgia de urgência.
Art. lj.o Pnrn a. segunda prova, o júri tirurá à sorte;
cm cada dia, duas enfermarias
do l lospitul Militar Principal, uma do ciruruia,
outra de medicina, c em (,d(la.
unia escolherá dez doentes, que serão convpuicnttlmente
topográfica
o processos

numerados
em ordem SUCllS .iva de UIll a dez, dontro do
ada eufermurin.
Art. lG,O .-0 dia. O hora tIl, ignados r:1r:1 :1 srgunJa
rro\'a do concur-so, estando presentes os cnnrlidu tos qno
nesse di: tiverem
(h~ pr -star :IS su ns provas, cada um
(IGI'H tirará à sorte, em presença (10 júri, os uúrueros dos
doentes que lhes ~ rvir ão para exumo.
A rt. 17." Couhccidos o~ doentes, sorão observados pelos
respectivos
candidatos
na pn' PI ça <10 júri, som que lhes
soj.un f,lcultarlas quai. quer informnç( ,.::;hl)~pit:llan's, pasSUllltu 10;';'0 a nllla ::tla (·onvpuil'ute. ollllo Jin o por c~crito
o quo enkllllt'l'llll
~úl)l,t) ~. história de e:tdns dOl'tlt0,
III
papl'l prh'itUlH'llt<' rllbl'il',ttio ]1('los memhro do júri.
Art. 18,0 O tt'lIlpO drstinntlo
h ()h~(,l'\':\çho dr ('ada
doenk por cUIla candidato não podrr:t I','('edl'r tr('s q1l:L:tos til' hor:l, o 11. I'labol'ac,:ão do reI at6rio sobre os <191s
Uoelltl's lIão c. 'Cl'dt'l"í uma hora t' lIIl'i:l.
Art, 10,0 ('onel1lf\l:1 t1. r 'dac<;ào 1111:> relatórios. S i'ão
esks Ji(lo. pelos rl'~p ctivo::; call1litlntos o discutillos polo
júri qu:mdo (o te :L.~im O l'lltl'lldlll',
.
.Art. :!O,o C'OlldllÍIlas as I rovll~ do todos os (', ndltIn.tos, o júri proNHlt1r{L :lO apuramcntu
se"'wclo as l'I'gl'll.S
illdit':Idu n()s ul'tif.!o' I'guinh""
.Art. :!1.0.\. da ,ifi 'lIc,:1tn d) júri s rÍL e, pN:ialmpnt
1130' :.t<l:1 lIa~ Jlt'O'''. ]1t'l' t t1. s de ca(h IIlll dos c:llldillatos, h'IHlo eOlltudo ~1Il con idrl'lt,ào tambt'Jll :tS huhilitll<;01 s ncadéllli
'. I' llIilitarp , os sel'vi<,:o', a di~po~i~iío físi~a u as l11ais <jllnlid: r1
P S"Ot i U08 conct)J'!'ellte~ do
(lUl' hOU\'l'r conil 'cimento,
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Para os tos fins, logo depois do constituído o jú ri, serão
enviados ao respectivo presidente os doeu montes apresoutados pelos candidatos.
serão prefeArt. 22.0 E tU igualdade do circunstâncias
ridos:
1.0 Os candidatos que tenham obtido mais olovada elassificação final no sou curso;
2.0 Os qno reünirom maior número do distinções académicas durante o mosuio curso;
3.° Os qU(' tiverem outras habilitações soieutíficas de
reconhecido
mérito ;
4. o Serviços prestados à sciôncia ;
5. o O maio!' tempo do serviço efectivo prestado como
módico no exórcito ;
ti.O Ser oficial miliciano;
7.0 Idado superior.
Art. 23.0 A votação absoluta gerá feita por escrutluio
secreto, com osferus brancas o pretas, eiu tantas uruas
quantos forem os candidatos,
toudo cada uma delas o
nome do cana candidato.
§ 1.0 Para êste efeito serão distribuídas a cada um dOR
membros
do júri tantas esferas brancas o tantas pretas
quantos forem os candidatos.
§ ~.o As urnas não SOI'[O abortas antes de se haver
com pletudo a "\'ot<1<,:110.
§ :3.0 Aberto escrutínio, a maioria das esferas brancas
aproYlI. o a de pretas rejeita.
§ 4.0 As esferas inúteis sorão lançadas numa urna do
contraprova.
§ 5.0 O candidato excluído não podo entrar nu segunda
votução.
Ãrt. 2-1.0 A votação comparativa
serú feita igualmr-nto
por o:-;crutínio secreto potro os candidutos
apurados
na
primoiru votação, «m tantas urnas quantos GIl',' fórom e
tendo cada uma delas o nome til) cada candidato.
§ 1.0 Para êsto of'(\ito serão distribuldas a cu.ln um
dos membros do júri tantas Ptlf'OI'aS quantos os cuudidutos, sondo uma branca (' as l'(~stantcs pl·ntas.
§ 2.0 Dopoit\ da \'otaç'uo relativa. ao pl'illll'iro, p:tssur-so há n. votar pnr<l o S(\2;UI1<lo,dl'pois para o torcoiro C
assim sucessivamonto
até tI. classificar;1to uo todos os candidatos.
Art. 25.0 O acto para apuramento
!los candirlatos 6
secreto, mas o srcl'ptál';o do júri lavI'ad
acta' do cada
uma das provas

práticas,

bem como das votações. A::
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actas, nsainudas por todos os mombros do júri, serão remetidas pelo Sl'U prosidonte à Dircccão do Serviço do Saú.Ie
Mil i tar , com iuformução
especial
do m.-smo prosi.lou te
acõrca de tO(108 os ar-tos do concurso.
acompanhudus
das
llfO\a~ escritas o dos docuuu-utos
que hajam iustruh!o
os
roquer imcutos de ndruissão
devidumeuto
relacionados.
1\ rt. ~G o O úuíco aviso para a prestucão
das Pl'O\'US
será afixado na secretaria
do Llosprtal Militar I'riucipul,
dcsignuudo
o local, dia o hora cm que os concorrentes
deverão apresentar se a dar as mesmas provas.
A rt. 27,0 O candidato
q IIP, depois do designada
a hora
para prestar
a sua prova, não compurccer
nos quinze minutos imediatos
marcados
pelo relógio do «diflcio em que
ela dovu ser da.la, fica, Ip"o.factn,
excluidc do concurso,
Art. 2~,0 As rcclamacoos sobre qualquer acto d" 1'\'0curso devem aer feitas no pr<lzo do viut« e quatro horas,
sõbro o facto q uo motivou
a reclamução,
O cutrcgues,
nesse prazo, ao presidente 00 júri,
AI't. ::\1,° () director
do serviço do saúde militar, tomnn.lo couhoci mon to do processo
do concurso o de quais<]11(\f rt-c lumuçõos
H <lue úlll tvuhn
dado lugur, juur.i r lho
há a sua info rm acào fuudumcntn.da.
qll(l 8,'rú SUIHIIl'tidn.
á uprov.rcão
dr, ~lillistro,
l,ura, quI' 01(' dl'lil)l')'f' COlllO jlllgal' de justi\a,
;;l'lldo d(\pois a lista (l,)s candidatos
llílmi,
tidl)s publi('ada
na Or,I,'m riu E.l'I'I"I',to, s('Ildu a coll)o'a\ã.1J na !'I'sp<'<'tinL t'~cala f,'iw cm lta!'ulouia
com <I classit1(,:l(::'to (111 ('OII('\1I'SO,
An. ;)0,0 (Is candidatos
q\H' forf'!ll ('lasf:ific:u1tls
no
COll,'urso
POdl'lll I'('qul'r!'!' para d":-.istir dos <li1"l'il"" '1110
lhl':'; SÚO ('olll'('didos
por 0:-se COnl'II1'''O ató quo 1111'" ('0111pita lil'l'l'tn d(lspach,tdos,
o qun os inihil':'t (lll so :1.pn'H'lltal','m calidid:tt,,~
:t flltll!'OS
eOllCU!'''O'',
Pllblicada
i'0I'I"1Il
na ()rdl'lIt
rlfI 1~'I'';rc;fo :t sua no\:t sitll:l,ão
m;lit,II', ":10
o\'l'i"'ados
a son'il' Ill) ('X("I' 'ito durante
O tempo
in lil"i!do
nu 11,~i~I",:).()\'i'.!'Plltl',
..\I't. ;H," Tt'rlllinado
o eOTlC'u!'''u. os canc1i<llltl>s 111)111t'ados sl'ri\o mandados
aprl'M'lItar
no ITo"pital \lilitar
1'l'il)('il'a1. a tia I dali tlll'l'l1l UIIl tiro('ínio dl'stinad .. a Illinistral' Jh,,~ IIIl1 ('I'!'tO "Úllllll'O do! cOIt!H'cillWlltos
IIII I.t,\fl's (\ Ill{'dico-lIlilitôll'('-',
~ Ú1l ('o

tig-o krtl
• I'T,

() tiro('illi" a qlll\ SB rpf'l're o corpo dó,-tll al'(\lIral:a" tllI ll()\'" 1ll0"'('S,
:3':," 1)111:11111' (I til'II('llIio .ol'ilo ministrutlllli
<I'IS
ti.

1I1I""il'"'' til'licill' nt(''<:
a) ('lI11hl'l'inlplItos
militares

~lrlll'l'~
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b) Conhecimentos módico-militares ;
c) I'rútica nns clínicas gorais c ospeciaia,
ratórios dos hospitais militares ;
d) Exercícios físicos.

1.' , érie

c nos Iabo-

Art. 33.0 O tirocíuio scrú dividido cm dois períodos:
o primeiro do três meses o o seglllldo do sei'! meses.
§ único. Sou proposta do director do tirocínio, o primeiro pr-nodo poderá ser prorrog~ do até quatro lIlPS<'S.
Art. 34.0 O primoiro pcrIo.lo será dostiuudo n ministrar os conuocíinontos
militares o médico militares, o ü
freq üêucia das enfermarias
de mediciua e ciru rgia geral;
o sognu-io tt freqüênciu
das clíuicas das especialidades.
§ 1.0 A Ireqüência das enfermarias do medicina e cirurgia gorai terá sobretudo em vista familiarizar os tirocínantos com a redacção de papelotas. propostas
à. junta,
receituário,
etc., do UlUU(/ a mostrar-lhes
ql o as papelr-tas
não tlim apenas carácter técnico, mas tambóm admiuistr ativo, podendo muitas V"ZI'S revestir uma particular impor-

tüucia pura o futuro do individuo n quI' dizem respeito,
Art. 35.0 Na parte respeitante a conhecimentos militares, a instrução
comprecndorú
:
II) Escola de pclotao,
pará OS que não tenham r cobido
esta instrucão :
b) ()rgalliza~rt
elo ox ''feito. :\Iobilizlv;ão.
Compo 'idto
das uuidud, S mohilizudas ;
c) 1)('\'\'1'1'5 militares ;
ri) Fuução dos Rubaltortlo:; :} éomanlb.ntt'8 (!.() companhia;
c) Xo<:u('s elcllll'ntares
ele tnrti('a gorai o du~ arma:;
.f) ~~fI<:OOS (lo!'icriti\':ts (lo nl'mallll'nto
B id('a g'(lral (lo
sou fUllcionamcnto. Forlllas (las trajl>ct6rias,
\,plo('illadl'::'
iniciuis
• kau{'o Ilos (ll'ojt"d ·i" dll tlrllla~ pnl't:í.t<'L (' mctr:.dhat!orm;. ldl'u gpral do ('(,lJontan ('uto o da. di p(1r~ão
o pOllotra\.'ao dos Pl'().i(~étei~ do artilhal'l:\ o do iofantaria,
granadas
dI' llÍto e dos morteiros;
fi I Topogl':t1ia:
li) P('oblplll:tS sobre n (·luta. •
Ar!. 3\i.o lr;), parto (,Ünhl'l·imelltos m{,(lico militar 'S a
ins[l'lIt;;lO CO!l1prC'l'lldll'Ú:
a) .\pli(·:ll:r)('~
llIilital'l's <lo hi~i('n ;
})) T('l'api\lIti('a
11It'dieo Cil·Í1I'~i(·:t dn" f('rirla (1 gll 1'1'[1;
c) (}('Ill'ralidadl'g
. obn" a ol'~~wi7.:l(:i'io l flllWioll:lm nto
<lo ~(.\·iç:,) dli ~:túdo l'TU t"l1lpO ii paz t' (II' l':llnp: llhn,
partieularwolltc
fUll<;ÜCS
du' subalt ruos O ('upi 10 mó·
dieos;
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d) Serviço:
aduiini: trativos dos hospitais,
sobretudo
de "llurni<;u\'s
o das forllw,lícs
suuit.u-ias.
H7.0
cX!'reí(;io~ fisil"oS comprcunderito:
a) Instrução
de tiro (pistola rcgul.uuonturj
;
b) (;iUlllústicG;
dCllloustr:«:;lo dos métodos
adopt:ltlo,>
DI) exército,
do forma a tornar mais profícua a instrll<;ào
dos oficiais ruédicos
na sua ('xPClI<:ào, no quc drz rcspeito h hi~'iülle da' pr;[<;<ls um in~tru<:fio:
c) Esgrima;

AI·t.

o,

cl) Equitação,
tendo cm vista esta instrução
familiarizar os tirocinuntes
com êsto meio de transporto
e dar-Ihcs a ncccs súr ia resisrêuoin.
§ 1." Estas iostru<;õps r('ulizar-se
hão cm local fixado
pelo estudo muior do exército.
§ 2.') Os ('xr>l"eÍl:j0S a que se referem as alín as a) o b)
rcalizur-s«
hão durante
o primeiro
período do instrução.
§ 13." A pr[,tica
do equita(:ilo terú a duração
do seis
mesns. r('alizunüo-so
no segundo período num regimento
do cuvalnrin °
AI't. ;~~-" A instrllC':1O (los tirocinantos
sorú realizada
no Hospital
:\Iilitur PrllleiiJd,
sob a di1'('eção superior
do
ros pr-ctivo (r rcctor,
§ 1.0 COllfol'!IlP (J assunto n tratar as pr('lo~o<:(JCs podorãn ser (lada~ noutros pstub01eciClWl1tos
militares.
sob rotudo para npron ir: r Ulaterial dI' <>[18iIl0 uõlos ü.·istouto.
§ :?" 1\0~ tirucinantes
quI' a~~ira II r('(!'lPil'lIm
poderá
:<01' ))( rwitIdo
f-tzt'l' o Sl':';-Ullrlo pl'riodo
de tirocínio no
lIof'pil:t1 :\iil:tar I~"gioroal ll." 1, ficando llo !lua direeção
a
cal't!;o d) rt'S!H'C i\ o dir, etul'.
Art. H\l." .. R flluço('s.j(' ittstrlltor
s rIJo deSOlllJ1pnhn.dns:
para a parte dI' cliuht'cillleutos
IlIiliwn's o l~.·I'reít"i(Js f'lsicos
!l0l' üticilli~ 1I0rlll'ado: jll'lo PHtadu m',iür do ('x{'l'cito: pura
a part!' do cUnhIO\';nWJlloS mi'dico militul'c's pOI' Oli('i"i~ módi('l)~ do qlwdro ppr,llll1H'lltO. PlIl 801'\' i(:0 nas !~II:trnl<,:õoR
do Li'una (\ !'ürto. ll' 1'1','1'('1'(neia portIOnl'('lldo 110 quadro
dos n's)ll'di\'o
1]( Ditais O (lf"(Jpo~t\l~ pplos 1'''''1" divos
dil"l'eton·.' ;'1 Uirl'('í:ào do 'l'i"\°i,'o tle S:túdtl MiliUlr.
~\rt. 4n.o .\ i r:ítica uno dír;it:lls e~llüeiai"
t('_r:á a scguinto oril'llt·tt;i1o:
1." O:; tirocillallt('~ fI' qii n ar: o ohri,..,n.tt'lriamputo
to.
das as clmie: ~ II l.tllorLltól"ifl~ p.lI·u eolh"l'I'nl
itl(Oas ~~('rnis
d(' cada IIl11a ela !·'llt't:ialidad(."
pr"[Hll'antlo.so
>'obretudo
pura o (','am( do' l'I eruta~ (' c:tlldo, 11,' d()('lll:n" silJlulD.,Iuo, instrllí:ao
qu' ~ efectuar:, quanto pos:,;(vcl durauto
o primeiro
lHoríouo.

,

2.° O~ tirocinautos
Ireqüonturão uma clínica da. especialidade ou luborutório
à sua escolha durante todo o
se gundo período ou por indicação do director no cuso de
o tirociuante não escolher.
Art. 41.° Os oficiais médicos tirociuantcs
não serão
desviados para qualquer serviço externo, salvo cm caso
de mobiliznção.
Art. 42.° No fim do cada período d« instrução, 08 instrutores
entregarão
ao director do tirocínio umu apreciação sobre o aprovoitaruonio
e aptidão muuifestudos
por cada. um d08 tirocinnntus. Estas iuforruacões serão
dadas em sopnrado , do modo a poderem ser iutl'grutlus
no processo individual de cada um dos tirocinanto •.
§ único. Quando algum
dos tirucin anres fizur o seg11I1(10 perto do de tirocínio nu IIlIspital
~[ilit:lr Regional
n." 1, nos termos do § 2," do artigo H.", sorú (Iodada ao director dõste l Iospirn! cópia d.rs aprneia,ões rcforonte« ao
primeiro jlprfodo, ohtidas pelos n-spoctivos
tirocinunts '.
Art. 4:Lo Os diversos iustrutort-s uproseutarão pl'Ot~rtl.mas detalhados da iustruçüo a sou cargo ao director do
curso.
Art. 44.° Fica revogada a ]<'gislu<.'fto m contrário, o
em <1t-IP('ci:do roeulnmr-nto de ~ l dll ~laio de 18~1(j, ( docroto do :!3 do Outubro do lUlf), d -von.lo aplic.rr-se CML'
d-creto ao COIlCIII'SO ulu-rto IIU Ordem do Exército H,O 4,
2. tI aério, ele 1(> di' !\1al'l:o (lo H):.!~).
O~ Ministros
da Gucrrn
o da In~trll<:fto Públicn
assim
o touhnm 0I1t(>I1<1idoc façam t'x('cutar,
Pa<,:os do (;o\'(\rno
da R"púldi('a,
28 (1(1 ~Inio do 1\)~!).- '\.'TÓ '10 ():,,('.\J~
DE FR.\GO"O C.\lt~[()N.\
.Jlilio Enu).,to de Jlo/'Clil'l Sarmento-Gulitavo
(ol'deu'o Üa/lt08.
Decreto n.· 16906

Ui:;nndo da faculdado que lIlO ('on!'1 rp O n.O ~.o do artig-o 2.° do dl'cr\'to II." 12:74U, di'
do Nowlllhro d
lU:.!l), JlOJ' fÔI<::t do t1i~pIlRtO 110 1lI'tigo 1.0 do (h'l'n'to
n.o D:H:H, do U (!t' ,\brl1 dll l~I~H, ~()h prop()~ta do ~Iini:-tro da (jI1PITa: 1Il'i pOl' hum apl'm'Hr o llIandar pôr
CII! ('~t'ellG:1o II fl'gul:tllll'llto
do dppó:-ito do puhlil':U:ClI'S, a
qtltl H" 1'1'1'1'1'(1 () arligo ;)().o do t11'el'l'to 11." 1!i: ..W7. dI' lO du
Jaupil'o
dll 10:20, l~ qll(I !'IlZ parto illlt'gl':tlltt' di'st(' (ll'('loto.
() ~Iinistro
da Olll'rr:l
as~im () tllllha ('lItl'llIliclu I fa<,:,L
(\X~·Clltal'. P:H:n:; dll (;~l"('rllo
da II'púl1li(':I, ~9 t!p ~luio
di' 1\):29.- A,"lÓ. 10 OSCAIt Dl~ FI:,\(;o80 C.\lDIO.·'\,Julio Erncllto de J.l/ol'lli~ oar/llCltto.

:zn

1." Sério

ORDE~I DO EXÉRCITO N.o 13

617

Regulamento do depósito de publioações

o

Arti~o 1.0
depósito
Guerra 6 destinado a:
a) Guardar
todas as
Guorra ;
b) Distribuir, conforme
blíeaçõcs do ~Iinistério
JeHtino;
c) Vender,
depois de
publicações
do ~finistério
mero dos di tribuído ,ou

do publicações
publicações

do :Ministério da
•
do ~1inistél'io da

tenha sido determinado, as puda Guerra quo devam ter csto
autorizado,
os exemplares
das
da Gu-rru que excedam o núque inicialmente devam tor êste

destiuo ;

d) Fazer imprimir as obra, regulamentos,
instruções
ou qualquer outro trabalho, cuja edição pertença ao ~finistério da Guerra.
§ úni '0. A im pr 8s110 o di tribuieão da Ordem do Eirérit() continua a ser utr ibuição da R"partição
do Gubineto
o da 2.a Ruparticão
da 1." l>ir()e~ilo O ira], conformo
so
trut
da 1." ou j. séri , devendo fiel' on viadoa ao do,
pósito do publicaçõo . para foito da alíuoa c) dõsto 1\1'tigo , os exemplar ...s que ohr un d poi da distribuição
a.
q uo êste parágrufo 50 ref re.
Art.
A li sta geral da antiguidades
do. oficiais do
X('I' .ito metropolitano
Plllpn'gacllls civis do Ministório
da (lu irru HPrú organizuda pela 2,:1 Repartição da 1:" Dircccno c +eral.
Art. 3.° A lista para a distrihurção gra.tuita do qualqu r puhlicação
a cargo elo d p6~ito d( puhlic;«(:lks do
lilliHt{'rio da
li l'r!\ : ri
fOl'lllul:td:L rt's(H'cti\'Hmente
pt'la Bt'parti<:ão (lo Oahillpt(' ou ·!teft· da RC'partição 00ral, eonfol'mn
tl'ato dl Ordens do 8.l'hcito ou (i!'tn
do Itllti"uidadp.
qllalqu('I' o1ltra (lllhlit':l!,'ito. e H'rá "Ilb,
lDl'tida iI :lpf(n'ução tio ~lillistro por intenu6dio da Reparli(,'ilo (lo Oa1>in 'te .
• 1.0 ):~ (loopTO. :1.lIlpnt pro'll>irla n di'ltrihll'ic;i'to g'ratllita
do p"blic(lçÕt'S n <Jua11lu 'l' 'utiuadl' qUt' não ligur na
rI !oIPN,ti\'a li"ta .
~.o ~os ('.°1 mpl:lrl's do r}1HLlqu(r puhJicaçí10 quo 1';0J:ltll distrihllldos
Irratuitalll(,llll'
:NA (l"sta I~ta inJica~: o. por eUl'illlbo, llO 1'(':<PP!'tI\'o frnnt(', pieio.
§ a.O 'a di tribll1<:ào gratllita 011 \','11 h cl<' CJu'lisqner
PlIbliea(:õt'
d( \'l'r"
!til tl'r ('1Il (' IH' 'iul nt 'n(':to u:lo ii 'ar 'ln tl'llncada
as 1'e p ctiva. pllbliclIçõe .
U

~.Il

.*

6·18

'lTO N.o 1;~

1." . ~rio

que o Mini tro
r. li lho l unl'a,1': a r

I' ti

:lo

•
1.· ::;óric

cio

d 'pó ito dl puhlí udependo da J{{'p·lrtil,.'. O

d \ R pública.
_() d
• fnio
u, rrn Júlio A7 testo de • furai

ORDEM DO EXÉRCITO

1.' bérie

651

N.o 13

Depósito de pabücações do Ministério da Guerra

(d)

Fõlha de registo da obra: (a) .•.
Entradas

Datas (b)

Saída. (e)

(e)

Exhtêncla.

Ano

M~.

Dia

-- --- --

Número
dA
exemplares

I

Importância
do
custo

(b)

Número

Venda.

Dlltrlbnlçõca gratuitas

Observações

de
exemplares
Determinação
on
autorl"Rç!l.o

Número
de
cxemplnres

I

Número
de

oxomplaros

Importância
da
venda

- -----

I.

Nota~
(a) Título dn publicação.
(b) E er itu rarlu a tiuta vermelha.
(c) E crlturada a tinta preta.
(eI) Rubrica do Chefe da Repartição

Geral do ;,\fini~t6rio da Guerra.

o Chefe do Depósito,

•
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ORDE:\I

DO

nxcncrro

N.o 1:1

linistério da Gucrra- 3.& Dlrectão Gml- Estado lIalOr do Elército
ta Rrparli~ão - 2. a Se, tão
Decreto

n." 16:931

onsiderando que o artigo 54.° do decreto-lei n. ° 16:750,
(10 19 de Abril de H.l29 , autoriza O Ministro da Guerra.
~ alterar as hubilitu(:ôes
xigidas para. os diversos curo
'os da Escola :\lilitul',
ob proposta do conselho do instrução, quando s torno neces .ário harmonizar
a preparacno C'.·igir'a aos candidatos à. mutrícula na Escola com
quai quer modíficacõc
introduzida
na. organização
das
oscolus oud ê, 'os preparatório . tenham de s r cursados ;
OOIl .ídoraudo
qu 1ll'IU sempre as reformas nu oraanização do ensino comercial
inrram uniformemente
cm
oxecucão no div rsos ins titutos ;
onsidornndo qu ,I'udo
:t propnração do. candidato
à. mutrí .ula no cur o de a.Iministração
militar constituída
101' cursos orgnnizados
não por dis iiplinns, 80 torua
desncc ssário especificar quai d ',"aIO 8 'r a. disciplina
onstant s do 'UI' o;
U ando da fnculdn de quo 111 confer o n.? 2.° (lo arti ro :!.o do decreto 11.° 1:!:740, de :!n do Novr mbro d(,
19~f). por fOrc;n do <li, posto 110 artigo 1.0 do rtecreto
!l.U lr):;~;n, d( n elo Abril
de 1~:? ., sob proposta. do Milistro da (1 IH rra:
lIl'i por brIll d("r tal':
.\rt·!to 1.0 ~·o artigo i.O do !1('crcfo n.~ 16:7:>0, do 19
(1 Abril d' 1029. a ('ondie;:: :3: da nlílll'l~ J)) IH~s~n a
ter 11 t'~uintc fl'CIaC :10: «Po .lIir qual<JIJ(·r c!o:; curliOS
prof!' _ado' no ln titulo
'lIpt'J'iol' do 'oln{'rejo 011 os
'111' os O'(>I'al
1lI~!io
do eomérci
d qualquer
I()~ ln .
tituto'!
'ome fiai
ou do ln tituto Proti .. ionnl dos Pupilo.- do K "l'ritoJ.
Art. 2.0 lo i _ l' \,c)fl' <1 :~ I gi Inç. o ('lU ('ontl·Ario.
O .tini tI'O da
1Il'ITll. _. im o tt Ilha ('ntülldiclo (' f:l<:1t
.·C('utnr. Paço
do (to\,,"Irno dn I (·fllíblieu., :3 <1(, .Juuho
dI' UI:!!I.
.\.' Ó"'
() ( II UI'; 1'1:'\(:0 o CAIUJO "A.Júlio 1:'/11 to ri 11 rai
a7'm 7Ito.
ioi tr.rio

1

Cu rra-Il

rarli~i' do Gabiu te

Dooreto n.·16:947
Vel1'ili

nn

cnJlrtulo
nrtir?o
P:lI':\ o ano

er -lU in llfi ,i nt
d, ore imputo lo 'Iiui

d

t

\,(,I'h'\:; dI!
rio da (: lll'l'm

SC' consirlorutn
di~podo rofcrido orcann-uto ;
Usaudo da Iaculrludo que rue confor o 11,° ~,o do artj~o 2," do decreto n ." 1~:7-1O, de 26 do ... ovornbro de'
lD:!G, por fÚ<.:a do tlis posto no artigo 1." do decreto
D,O 1;)::;;)1, (lu n de Abril
do HU8, sob proposta
do
Ministro
da Guorra,
ouvido o Conselho de :\tl:listl'o.':

ser reforçadas
níveis noutro

com importãucins
capítulos L' artigos

II(,j por bom decrutar,

'lH(I

p~\ra valer

como

lei, o se-

glliutt' :

Artigo 1.0 ~ii.o efectuadas dentro (lo orçamente do Ministério da OUC'l'I'U para o ano económico do lH:?~-10:!n
as trunsforeucins

do verbas

cnnform

'

SI'

acham

.lt"il'l'i-

com f()f'(:a d( lei
o qual vui nssiuado P .lo

tas no mapa anexe :1.,) presento
e que di]lo faz parto intogr.int«,

(ll'c'rdo

Miui ...tro da U uerru,

a ll'" i, la ão r-m c rntr.irio.
a toda :t" uutoridndcs
a
o ('X"l'lWl'to ,lo ]lI'Pt;l'"tt\ decr to

Art. 2,° Fica J't'\'llgôllla
Detor-miua-se

poruuuo

conhr-eimouto
fOrc:a do lei portcncor
o
guarrlnr tUIII inti iram ato
O

(l,'

• Iinistros

com
Inçam cuiu prir '
('I( FC) coutóm.

CUIlI prllIll
('01110

de toda'!

I

('

I{"partkt

as

qUI'lU

'l'\ ()

f;l('::lIl1 illl Iri-

mil', publicar

o corl'pr, nado !lt fi Pa 'os llo (;0 'Cll'!IO ,) 1
Ikl'úbli(,:l,
(III 1~ d" .1ullbo dp lV:!.1. -.\.
ró 'ro )~ J
DI. I'({\(;(}~O (',\I~~llI.'A
.I(),~II Vir'lItC de j'rcitll
-.lfl,.i

de FiyueiJ,t'do
.II/frlujo dI' O[in '}'a • 'a/wlIl' - .I1i/w EI'de lIol'ai,'1, '111'/111'11(0 - _I/líl, II ,I, ,1/1'81/IL;'1I Jlli/ll
-

12t'litO

)'(1('8

J!flU1Wl

('0,.10>4 (LI/in/ao

d('il'O !tantOs - Feclro de CI'

III i ler;"

!la Güerra- 2,:1 Illrrtçãll
Docroto

('on. itJl'l'nncl

',,'O

n,"

.l/ei, (!{I,~-Oll.lll;()
1 int Bral'o.

~'I.1i -1.
17:0,04

Hrr rlitJ

COI'-

6'í5

;Q; I'rio d~ Go m - R P ri'

ilO

do 6. ~io It

no· 17:035
ri

da

G5G

1." Sl\rie

Sucedendo ·0 m SlUO relativamente
à de. p fia. com o
«Fundo do tratamento
hospitular»,
devido ao grande
número do doentes quo ültimamonto
tem baixado aos
hospitais mili tares; o
'I'crnando-se
D('CeS {trio ocorrer ao deficit exi tente
no Depósito Geral do Matetiul do AtI uar tclnmonto , II li
em grando parto Ó devido :\ cncorporaçuo dos r cruta
do urna só Yt'Z, }Hll'i1. o qu a vorbn orçamentada
no actual
ano económico Ó domnsiudnmcnt
exígua;
Atend .ndo porém tl. que pOI' dispouibilirlados
que ti
verifica
-xistiroru noutras verbas do mesmo o rcann-nto ,
(\ que ao julgam dispr-nsávoix,
o podem normalizar
todas as defieiência« d IIUC' se trata;
Usando da fucuhlude que mo coufor o n." 2,° do artigo :!,o do decreto n ," 1:!:7.tO, dI 2li do Novembro
d
lU:.W, por 1'0r <::1. <lo disposto
no artigo 1.0 do dl'(O" 'to
n. o 1~):3:31, dI' n do A hril do H)28, suh preposta
110 .linistro da Guerra o tendo OU\ ido o Conselho d( :\IiuiHtro.':
Hei por bom decrutur. para valor como lei, o ,(\guilltt :
Artigo 1." S:10 trnusforidaa
1)(110 pr s mte (1,·c!'l·to com
forca rk lei, dentro do orçamento
do Miuist \rio dl1.
GIH'I'l'Il
fi

seguir

IHlrll o ano cc nómico
indicndus

dI

lü:!8-19:.!U,

IlH

verb:

:

18.u, art.iAI) :í~l.n "P~o", para o ('a.
pítlllll 1, .", ;Irti·o [JH." "({:1I1(01"),, .•...
,
no (' 'pítulo
1.., l1rLl~O \l .• "\'{'!I(·irn 'fito
(ln
pl'açot~ll ela arlIJA d(~ int'aflt:l!l:1,
para oca.
JlI ,ti .... , artigo 31.0 «Jo'ululo dt;l trattullcuto
lIo'pi tal.lrll
Do c:lflltt.Jo
1.", Ilrti::o (l•• "\"l'lIcÍ!IIAnto,
,10
oti"i:lIs
d:~ :ll'IlIa .1'0 illf:llllRI ia .. para o (,n·
pltl110 17.·, :lrligou ;17." "'\(l'li,i,o.
o t! "{'IHlV •
1(11.0dI! (OllpólS I'ar
(OaUla,,' oull ()k ~,oJ'vi~\1I
dos '1l1nrtél
chtal, olt.!,·illll°!ltU~ (uditarlo
ill111111110 UI! hIlKI,it:lIl1, ('~ Il('di\°1)1! tllll! flort(, "outro
d(OHI' a·, ", 'o 'pto do ho fllt i II

D, l'apital'

!lOO.OOO 00

:150.00

I

.A l't. 2." Fi('1l

1'<'\'O";l(b

J)1'!(lnninll-so

(lOI'IIlJlIO

•

Ip~i 1. ~o ()

todaH
(1(°11<;:() do
à

1 :50<1.0' () 0<)

1'111('Olltlo:II'j(l.

Ilulo,'idlld(·.
a
pn (,III, d(len'to

:IS

<tIl( III

o COllhl'loilll(\nto
('om
fllr<:1l. dll lei pt rtolle( r o ('lllllfll'lllll
fm:1l1ll t'lllllprir
gllll.l'dar Iam illtt irUllll'lItl' (OOlllO II III 1'1 (Oon1(\111°
O Mini, troM d, todas 11 R(lparti<:(',.s
u fa<::L1ll imll'i.
mir, puhlitOar , ('orrt'I', Dado noo Pa<;o do Oo\' ,'no d:t
U l(lithli(o.\, (1111 :!Ii 1I1' .Junho II" U):.!!).-,A.· ..<'l. lu Ú lt
1>E 'O'lt \(1, )80
\ltMo.· \ - Ju é '"icei Ir. ti,. Preit(/
Uário
dt' Fi!llleil'edo- llltónio ele Ulil t i,'a alllzw'-.Iúlio
Rr(I

I
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neste de Morai» Sarmento-Aníbal
de Mesquita Guimarães - JIanuel Carlos QuinUlO Jlfelreles - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de Castro Pinto Bravo.
lini lério do Inlerior -lnlend~Dfia Geral de Segurança Pública
Deoreto n.O 17:038

()5~

ORDEM: DO EX~R

!TO N." 13

§ único. No lugar de terceiro oficial aumentado a êste
quadro será colocado o actual dactilógrafo
do m smo
quadro e no de dactilógrafo o funcionário adido dos orviços de Saúde Pública que naquela Repartição presta
serviço.
,
Art. 2.0 Aos dois contínuos da Repartição do Sogurança
restabelecido o vencimento mensal do 5416 quo
auferiam e. por lapso foi reduzido no 1100 económico de
1928-1929, ?",p.rtoncendo·lhes a designação de contluuos
de 1.a classe
Art. 3.0 Os comandante
dos corpos d polícia di. tritais terão o vencimento
anual do ~7 .5G2t580, deixando
desde a sua colocação nestes cargos do p rcebor qualquer retribc~']i1o do Ministório da Ou rra, consid rando-se em diligência.
Art. 4.0 E 5U primido o lugar d segunde comundants
do distrito na polícia do seguruucu dt' Coimbra.
Art. ó. o Sito criados dois lugares de comandante
do
secção na polícia do segurança de Coimbra, um na polícia do segurançn de Braga
outro na d: Faro, lugures a qu é atribuído o v ncimeuto anual d .... f)016lO.
§ único. Pum. estes caro-os serão nom ados oficiai elo
exército (tenentes), quo serão con idcrudos
tu diliz li -ia
no Mini ·t6rio do Interior.
Art. 6.0 'Os quadros das polícias do ogurnnça de Lisboa e Coimbra
ão aumontado , r pectivnmcnto,
li
"vinte o cinq üenta guardu
do 2.' la s • ficando Os da
polícia
dos demuis di tritos
.onstituído
onfonn
o
mapa que faz parto int graut
do pro nt doere to.
Art. 7.0
vencimentos a nbonar no p 1•• oal li porior
das polícias do egurança pública d Lisboa
Porto
8. o os qu
foram iu critos no orçam nto para tl ano ecouómico d 1929-1930 para o di!' r ntct! nrCl'O ou
mesmas poll('iu~.
Art. ~.o ~ t do r<,to ntrn tU vigor
III 1 d Julho
de 1929, r 'vognndo toda n logi.la<:it
111 ('ontrl\rio
e·
peciahuont
n. di. Jlo:içõo d d('lcl'l to !l.0 lG:07;~ li !?l;.
d Outubro do 1928, quo cootrll.riOln o :itatuído no préeuto diploma.
Dot rllliun·~ vortanto a todas a. nlltorid dI
qu 'ln
o eouh cimento I' • cuc:!I.o do pn ~elltl· (l( I:rl to ('0111 fOr<;
do 11i !l0rtoncl'r o ('ulllprnlll
fú~alll cUlllprir
guardar
tum i 11tl'irnm 'II tI' como nCllo (I coo ti-m •
.Os .1ini trOIl do to (I . fi 1 «(>llrtit:I'IC o fI C:lIm imprimir, publicllf () correr. Undo no l)LI~os do bt l ruo d
é

°

050

do 1929,-A."l'ó.·w Ó::;CAn
l'it:ente de Freitas
},fch'io
de Jil!Jueirt:do .António de Oli/.:('[ra 'a[a::ar-Júlio
Ernesto de JIoI'ais SW'Mento
. ántba! de lIIesquita Guimarãe.'1-Jlcll211el Carlo« Qllinf((o JIt'ire/es
Gustavo Cordetro Ramos - Pedro de Castro Pinto Braoo,
República,

em 2G do Junho

DE F'HAGnSOCAl!~!() ·1.-.J08':

ORDEM DO EX~RCITO
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Quadro geral da polícia de segurança pública, a que se refere o artigo 6.° do decreto n.? 17:038, desta data
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Nota.Encontram- e de tarado
00 Pô to Antropométrico
da Policia do Li,boa 1 chefe c 30 guarnas ele L" classe da mesma polícia
10 gu rd I .10 L" ela o d, polícia .10 10j.(urança pitblica do Pôrto, e no POsto Antropométrico
da Polícia do Pôrto 1 Bub-cheftl e
11 gu::mlas de 1.. ela
. da me rol polícia do pôrto.

PIl.C;O do (o\" rllo da R públicn, 213 do Junho do 1920. - O Ministro do Iuterior,

Jo.'1é Vicente de Freitas.
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~ill;~lrJ'i,l da~urrr;t- f .. Ulrl'r~áo liml-i.:1 n('l'arli~á~
Decroto n.O 17:104

{Tsltndo da. facnldadu

quI' mo confuro

o

TI.O :3.0

do ar-

ti~o :!.U do decreto
11.0 l:!:í-!O,
de' ~li de Novembro dfl
l0:! i, por f()J'(:n. (lo di 'posto no nrtizo 1.0 do d( creto
u.? if):;~:31, de' !) II \ A bril de 1\):! ': hei pOI' lWIIl, sob

proposta
dos ~fillistro:3 ela (;UI'I'I':1, (1:1. )[al'lllha I' elas
olónins, decretar 1]11 • () ~ ~.o do <lrtig-o :!l." elo decreto
n." il::1D:?, de :28 dI' Set rubro do 1\)17,1':130
a ter a
cguiu t rcdaccão :
~ 2.° Quando a (Ir liberu 1\0 (10. 'IlJlI' 1J1Q 'I'rihunnl
n: O fOr conforme a 'onl'(>: ao da lJl(ldalha ~
o resp .tivo : linistro nuo concordar
C)!Il ('~sa .k-li-

"Jlilitar

1)( 1':1(,;1O. ' r;L o proc
o d ('011('
.o
ubructido
h
apr '('iaC'1\o elo ( 011: lho dl' "rni. tro , (l!ll r '::;01\ ll'Ú
cm última in tau ·ia.

,l/or

IÍ/I

R (>I:
• '((1'-

li.

'jl iIJ i. t ._

IIrpa rli tlÍO
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1.' . érie

fotografla existente na fõllia a substituir, parn o quo so
poderão utilizar as chupas fotográticns
qu ficam ar quivadas na secção fotog. [dica do exército ou nos t'stilho·
lecimontos do indústria. particular onde tenham sido.obtidas.

A dosposa

fi,

efectuar deverá

das n])p. P sas diversas»
pertencerem.

S('1'

custouda P(I]o fundo

das unidades

a quo as prnçn s

lIivi.lério da Gurrra- P Olrecçãll G..r:iI- 1.3 RI'parli~áo
III) Quo ejnm adop I adus as st'gl\in tl nomenclaturns
para as granadas com balas de n eoutím itro :
l

Para a,i de.[ubrico alemflo.- Grunudu
n centímotroa Iii/flOr>.
Para a« de f(1/)1';l'o naciollc'I.-(lranal!as
9 centímetros "'/908.

COIU

bala .. do

com halatl II

lIiuislério da Guerra - 2. a Direcção Gtral - 3. a Rtp rlição
J V) Quo, tornaudo-so
111'('C s:,í ri
nlterur It ('01\ tox turn
dos uctuais título: lU/A por forma quo os mesmos . utis-

discrimiuuct () do d('~pl'!'aR da t:t1Il'la on:amtal, OK rl1f(·ri(loH títulos pas: ('111 a ter n dispositivo
c
f01'III:\lo dOR dois modelos apom Os a <,st:t proposta.
;\1' contas
m/B I OH ('ad('1'1I0S 1";1<' '('rito !II vid.unont
niorli icudos cm harmonia (' .n OH llIoddOti junto.
fa<::LIII h nova

lU
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v) Todos os débitos h Fnzonda
Nacional, a unidades
ou ostabcl -ciin ntos milituros,
a outros :\linistérios, seja
qual fOr a SI1'L prowniúncia,
IJlll
forem contralrlo«, sorüo
pagos por do 'conto
nuneu inferiores à s xta parto da
torulidudo do sõldo (' gmtitic:l<:õ :'I (lo q ualq uor natu reza,
ficando nbsolutamente
livro a part
do vencimento
do.
signurlos por mvlhorin.
Quando POJ'l'lI1 os débitos à I· az nda ... acional for m
provem 'oh' dI' dr. falqucs, fruurle
(lo prejuízos a que
. r '1'( re a deterrninucão
7, a da Ordem do Exército
n.? fi, 1.. sério, de 19=.?2 o dosconto nest
cu 'os devo
in idir :ôbn, a parto do vencimento
c!n 'ignad
por molhoria, i. to " 'ohr a totalidud do vencimento.
As dividas de natureza
particulnr cujo. forma do pugant('nto ostoja fixnd. com cláusulas , cntcnçu judicial
ou dutr nuiuuç. o ospeciul superior,
. urão amortizu.lus
polo doscontn dns imp rtãncia. C' tipuludas.
( uunrlo, porém, IH o C'.ia fixadn a quantia :l dI' .ontnr men alm nte
dl'YI'I'Ú np licar ." a dOlltrillll
do n.? L"
E\:(·t'(Itu:un.
, cI, t:l' I t rrninu,-,õps I) (j('hito:
para
. f:lI'd:11I1I'nto ('lIjo p.Lg'arn 'lHo continua
a .01' rl'ito slIgunclo
:L II'~i!;I.l(:;() l'II1 \'ifl'or II :IS pntl'!lt{ s (' npo tila
qn ('ontiuuar,LO a s r pagn'
l'gtlndo o c1N '1'Illinacl
no § 1.0 do
arti;.:o 4.° du dl, roto !l.o l;~:1.i4, (I ~O U{' Janeiro tio
lH:!7,
!·'IC:t rl'n)"a!la
: dl'tcrminnd'lo 7,:1 da Ordt'/II do E;c(>I'.
cito H.C) 1, 1. ('ri " (} 7 1 1
reiro li lU23.
1'()\"(

Miai I'rio d

(,uprrJ -

Oirfr~1 ~", miço de A,lmiai 'Ir.I~io )Jilitar
2.1\ n 'ra111t o
!ln O,.r!mH do
"ri', (h lH:.?O, :ejll lHlbstitufda p ln

\'1) Qu· n. tab ln dn, 1. :-;.('., puhli{'ndn

E,l'é",lfo

11.° 14, 1.

11

" gUiutl':
Tal! I

:1<

1)ul':I<'110 minim:t d

11.0:1

'l'to

do

Il.Ic;ad das praç:

pr{':

["is sol:1

011

g:\ pl'n - doi'
IIll"l' .

mf'

(dl,'(ll'<.l. -q1latro

dUI';I<,.ilo
toruc
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JH\C(!SSano, o que os cornaudantcs
ci,\ companhi»,
qn:tdr~lo 011 baturia tôru o d(I\'(\l" dll conhecer
uu amiürl.ulas
1'1'\ istus, couseguiud«
ussiru. com 1IIIllt zelosa a~ ...i"lÍ'lJ(" a
ao calçado dos cabos (' soldado',
<pI( e 'tt'H andem ~1'0lpi'': JWIll eal(:n,los
(\ evitando mais rlispcndiosos coui 1't05
I)

muitas

daR liot s.
li. : tio JJI'P'IIllll' um te I1pO
i<:o aturado. Para o s, rviçn norrual un muder: do
prazo é fixado uru três c ,,('is 1110 cs, rc'. pectivn\ I zes a ruína

{ln'lIlntlll':t

:2) O prazo dI' tlur:Il:;lo
do

H'r\

'l'Iudo
mente.

1~1ll

quulquor

:l('illliL

dos casos.

porém,

a

1llt'IlC:, II

P' rn

O

(" lçado das pr"I\.':IS p:-:ig(\ () uuiximo cui.ludo do: comauJO'i, a fim do ~t obu-r, com () cumprimento
rigor o do
di~p'.~t() uo 11," 1, u dUJ':l\.':lt) do cal -ado duntr
do. limites ti. 'at!os .
.~) Aos ('OIU, ndantos til' C' lJIpallhia, esquadrão
ou baturin «urn pre (l·t'l'llJilwr.
d" hanuouin
(' 01 c' ta' l'('gn "
<]1I:1l1do lima

JlI (lc;a

ti '\

t'I'Ú

1'1' ('''IH,i''

r:lda

l'f'~I'0Il~:h'cl

l' ,lo (' trngo IHl'llIaturn do
II (':d '~lfll, d \ ido
11 'urino
dl".;I, ixo 011 1'J'lljJó ito, prtJ!JC,udo 110 1'( II 'Iho admini
tra:
t:\ (l, em tuis e,I:-C)S, p/lia
quI' pagul' por 111 io dI' d.·, ('untI! :1- inqH rtun('ia do; ('VIJ 'l'l'tUti qll t 'ldw d )' ,t'hlr
Itlltr'
cio dl'corrido
() 1i'1II{1o J'{';!ulal' clll dlll'uf,;<J • jlll pl'ldt'lItt mClltL~do c:u;tigo
[li~l'jfJlinal'
IU() d
1'11
iI. f'l)"t~),
<!) Do harmonia ('0111 U cri!';l'io 11. I)(·ndido 11
h, la.
'I) h:'~ l!Jf'.JI'
lJ prol·,·dillwlltu
pr' ('l'Ít llO n," ' _," dI' ta' in~trllc' ('" 1)( ,o qUI' ,,· ...p ..ita a
tl',I~'O no .: 1\.'lId ,
fi u.llulo ; ~ n,l'i. S ~Ol.l"
01.. (lll ~{I fi 'lS tenham a (lu'l1.<:' I illrl'l'io1' IL ljtl • fie,1 (I"; :t1J1'll'cida, ou nill la qUIlO lo I
.I

I

arJ'II,nUI'l'1lI :I~ !)o {Il:-l , 1""' liJl'[ll'\ n. uno ndlllít'('on. \.I'to. nut
dI prazo dI' du!'. l:. O mi illl fi.' lo
na rt" J( cti\. taul'I~,
I'l':t<;as
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rrnuda cm fi rviço activo, o para as da. Ccmpn• ucionnl c <lo l' orto
de Portugal,
aos oficiais 110

~ da urrnada em SPr\ ic:o ~crivo, j llíZt'fl do SuTribuna! d JIl tiça Xlilitar p juizos dos tribunais
Ilitares ÍI'ITitoriai:
dt, LL boa, Põnto n 7''1 n.
As 'ta lIf s daqudus linha' vondvrão, por '1I:t voz,
'i ta <los bilh: te dI' ideutidu l' cimu citado , bilhetesqt . rtos para .15 cstac,:õ(lg da rêde f/ .ral da COlllpaubia
lortugu . a.
'peito

r

110

r' b m nítido \, 11 provido do
ititud imprópria ao íim
que
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1,"

ária

V) Que o decreto D,O 14:402, publicado DO Diário do
n. o 237, La série, de 1927, nlterado post riormente pelo decreto D. 15:118, publicado no Diário do
Gocêrno n. o 54, La série, de 1928, ím titui o cargo de
delegado especial do Gov ruo no Arquipélago do A ores, fixando lhe as suns atributcõe
criaudc junto da
mesma delegação uma Repartição do abínote.
GO'l:êl'no

O

VI) Qu

a Garage

Militar, sedo da extinta 3.:1 Com-

panbia de Trom Automóvel, pas a a denominar
Parqu
do Serviço do Movimento do Batalhão de' Automohili 'tas.

~co"tJficnQ"o
• a Orâeu. do E.rpl'('ilo II," 11, P: ri S, (lItilua parto .1,1alínea á)
do artigo 6í," 010 decreto n." 1(;: 113, 01l11!, " lê : «ouvido o '00nllio Super ior <lu Promoções». iu-rc con ta r: «011 'tt1hluIle cOIOJletente».

Ila .uilcar Burehiio Pinto,
EstA conforme.

o Ajllllante

General,
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1." Séri

rios ou magistrado
que tenham do deslocar-se do lucar
onde XI'rCl'lU a suas funçõvs ;
Considernndo

quo

o pessoal

do gnbln

te do . Iinistro,

em Lisboa. ti spcnd a .uu actividnde
numa colaboração
com os mvsuics ~lillistros, snerilicnndo
os seus afaZ01'1IS particulares
uo interõssc público ;
Üousideruudo
qu ]>111"tn dt .. o pessoal podo HII)' l"0CrUtado entre o Iuuciouulismo dos corpo. \ corporuçõ 8 administrati vus com autonomia fiuanceiru (' com !wd 1'111 Lisboa;
Cou idernndo que, pela letra e ató pelo espírito do'
decretos 11.°' l~:Hil O 13:4 :, a "','80S funcionário
nonhum abono podo ser feito quando d scmpenlu-ru funções do chefes do gabinete ou SOC1"'("'lI'ios do ?llilli ·tro ,
o que não ó justo;
embora residindo

Com iderendo <tn Ó necv: :ll'i regulnr
do lima v z
para
ompro,
oru diploma
úni '0, tudn
a s itn;u.:õ(,
om qu o pessoal do g:tbillPto d s ~Iillb1'0,
da Pro idõncia da República pos~a encontrnr-so ;
Usundo da fucultlnde qU( IlW COnfl'I'O o D,O 2.0 do ar-

tigo 2.u do decreto
lU~li, o ob proposta

n." l~:i tO, dt 2(j tit' ·o\'(·lJIhro dl'
dos ~[illi ·tl'OS u totl:1. as ltl'parti-

çõcs:
Ilt·j por U('lll drcn t, r, pnra,
h r 011101 i o (gllillt,:
Art,,,o Lu
·h fI' dl gilhint'tt'
o. CC!'l t:\rio!' 1,11 njud:Ult 's dos Mini tros t(\1Il '( IIlp!" dir ,ito , \,('ucilll 'uto,
b J1l como ti. tljudll
II u.,to. CJII:llld ft llham dI di ,lo·
cur,
d l.i. hon por JrIoti" (11 81'f\'ic:o 011 1'11)" •
ponhar o ~filli~tro,
,l'1I o 1'1Irn I' ,l <,Ii'it
<)lIip. ra lo ,
ri', pt (·th nlllPnto, 1\ C!tPfl'S d) l"l'[Htl'tit;:
li pl·jl!lpiro

ofi('iai.· ,

§ 1.0 O eh h do: bill'h
dirt it(), a){'1J\ do \'
nrti,.,.o, ti UIllI "I' tificll(:' ti
t ~ tl Jll

n,·

('011 t ,11')

• nú

}I:11',

aq

ll('illl'uto
JJl'1I ·tI,

11 ·10

qll

1'1' 111111

d

i.

d( r ()I

3( )6.

. :?:' O
\ itlll( 'in

<1 "lthi,wt(
( fi
loculidlt,l.
rum II
grutitil~ll(: (' nWn IIi I l.0<
§ :t" ()~Iljullalltl\
(II' (';lII1PO
do Prl id IItl da ltt l'úl>lic:t t III
m u ui ,I :sOO.
Art. 2.° O mo i trno
CJlIllllllo 1I0Illt'Il(lo.
('Iwf' di
duntl'
d
lini tr tl'lm
cargo n
t rlnos d

ti

(·hl fC8
11\

n-

l.1 Série

IIi I rio da
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rma

compl ta. do serviço , o qu d rosto n m scqu r
com o curto pr:tzo do que di:pô para
introduziu,
pelo qu r, peita ao serviços da guarda fiscul, alteraçõo
tcnd mtos a uma r dnão OOS encargos
que a mesma vinha ropre ontando pnra
~ Tesouro.
Estas altr raçõc , já aprovadas
no orçamento,
atinei~am nas r duções a if ctunr :?:üü1.~90t583 m confronto
nm as v rbns orçam utadas em 1927-1 2 ,importfLUcia
esta dominuídn
pura 2:391.2nO~ 3 por virtud
d um
equívoco havido pela diíor uçu na laboração
orcanizu:fto do anterior orçamonto.
Oomprccnd
,'0 ne ta importância, só m 1"( ferênuiu nos fe .tivo da rue ma g'uurua,
:503.41f>t5 6. o i to cquivalo claram ut a afirmar qu ,
P,0l scgnim mto
nos trubulhos
e proposta
da Comi. ão
o compad coria
ns seu' trabalhos,

do Reformu,
s impunhum medidas que lh s ~.. curassom o indispensável
intogrul cumprirueuto.
I·} om
t
'nico objectivo ([u o 00\' mo publica o actual dipl ma.
em pr juízo (los serviços a carsro da. uurda li cal.
Uj3 espoeial
mi s110 cumpro antes do mais nada .l, guar,
uprirnem-s
',Igumns unidn.d . da mr. m. guard
à. ro, prctiva
fOrça atribui·!; , como n' ~llpr \ Õl f it
irupõ 'm, uma novn dil'trib1l1<;:: o.
All"nl d sta provi(1 neias,
n.b.olutam
IIt inndi''L\'pi,
prowitn.·. o Upf'Jl:\.s o en!l<~io H\rI\ c_,tin~lIil" o fllI:\(lro
C'eial da ('uarda tis nl, cl'iad
pt'la I 'i eh·:1 cl .JU!l1ll d
00 (, rt'orgnni:r.ndo 1)('10. dccr<'to. 11,0 2: 2:", d :.!i
10\
mhro el lnW,
n.O 4:177, (II :"7 d
\lll'il tI 1\11 •
1m d' ·tn. form'l O G.)y 'rno rn nt n~ () o ii ('Oll\"( 1 i n. quo n Jlrá.tica vinha d 111011. trando l\ 1'(' pito ti l uma
odidn cuj Itelop '. o nnc!a, dll r(', to, ju tifie II,
trs h'rmos, usando da fa III(lud fll" m con~ r
Jl.O :.!.O do nl·ti"o ~.o (lo <1('('I"(,to 11.° 1:":7
,dp ~) d
Nnhro cI 1ü:! i, por forçn. (l(l eli,]lo to no urtigo 1. d,
'('rl'to 11.° lf)::~:ll dll
d(1 Ahril eh I :?,
h )lI' P t
) Mini tro (I< t <ln n H('pnrtic:
'
lI('i por urlll
(h'('I"('tur, pnra \ uI r ('01110 I i,
clIint :
.\,'ti"o 1.0 .A
'J'lt ('OIll)lO t :
I

"(I

1, o Do

1Il1l11l1o

'1'111'

2, Du tropa

da gll. 1'0..
• úni('o. \ II
ompo. ip I di trihlll~n.
1) I I nn .',.
t I d('l'r( to.
\rt::!.
O COIll nel II! gl'l':ll (h !Iurd
lia dlr ·tam IIt (' m () Mini tro dn I· iu

10

tum

1.' 'érie

ORDEM DO E. 'ÊRCITO

N.o 11

sou cerco fi superintendência
de todo' os serviços UO
po soal,Omaterial, admínistraçt o c di ciplina, bem com
a respon ubilidade p la c.' cução dos serviços d fiscal iza~<o d
mpenhados pelo pe oal da mesma guarda
8 m prejuízo
das in truçõ
emanadas das competente
taçõ s aduaneira .
§ único.
comandant
g ral da guarda fiscal gozari
dos me mo direito
garantia ~luO 08 dír ctores gerai
do Mini tório d, s Finanças, continuando os seus vencilU nto a er r gulado
pela 1 gislação em vigor.
Art. 3.° Para o d . mpenho do '('niços do comande
geral da zuarda fi 'cal hav rá umr o r taria dividida em
três repartições, um cou olho administrativo e um ,iJ.'quivo g ral,
Art. 4.0 A 1.1L R partição tem a eu cargo :

fiscal

c.l

pri
oficiai

do coman lo

I; O

ORDEM DO EXÉRCITO

Art. 5.0 À 2. a Repartição
Relações do serviço
fündogas ;
Disciplina;
.Iustiça ;
Instrução ;

1,' .. lrie

N,o 11

incumbo:

com a Dir cção Geral

das AI-

e serviço c p cial da

prnça

Uniformes;
ervíço do saúdo;
Remonta ;
Registo dos cavalos
montadas. I

A rt. G.o À 3. & R partição

compet

:

Organização
do orçamonto da guarda fiscal;
Processo
I)
fiscnlizução
do todus ns desposas d
administração da mesmo. guarda;
Olassificação
dos voncim nto <los oficiai do qUIloro especial que devem passar à r 'serva ou r forma O da }lrllças julgadas
incapaze
COlU difeito a reforma;
Pensões;
Registo
do carga o movimento
d mnt. rial
gllcrrn e dOA artigo, de mobília (I ut 11 ílio ;
'rombo do diflclos ;
.L quisição
do mat rial dr gu rru (\ d" aqusrt 1 mcnto ;
Jnspoccão
aos
OIlR lhos ndmini
trntivo I à, antinas, l\!ont pio <' ofn ti Previd 'ncia, no qll di?
r P ito iL part
uduiinistrnti \'1\.

o

A rt. 7.0
erA

}>o, oal do

O!l1

IId( geral

da gll. rdr h c 1

o . <'gllillt ' :
oinanrl

nte, corem 1 d • infantaria.
i.' R pnrtíção

'heft'. major 011 teucnto-corom
1 til inf
ret u-indo niili ar.
\djunto , dois subalternos
OH cupit
e ,
infnllt rir! o o outro de infullUtria 011 tio
litar.
1\

II

tariu

t

do

1.' Série
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3. Repartição

tenente-cor

6 1

DoI do serviço de admi-

ee-

da 2." Repartil~ IIIL P 1'0-

nj udan t

prim. iro

ar-
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ORDEM
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N, o 1.1,

gcntos da guarda fiscal, quo possuam toda li condições
de promoção exigidas no exército, (. mantido o direito d
promoção para a arma do infantaria,
ndo portanto inscritos para õsae efeito na oscala do aspirantes a oficial.
organizada.
no Ministério
da Guerra, ~ r speitando-s
s mpre o que se acha ostab lccido para a in crição li
sargentos do xército.
Art.14.o As tropas da guarda fiscal ao constituída
por:
1.o Trê
batalhõe
parn o orviço do continente, nu
morado
do um a trê • A sua ('ompo 'ic:ilo di stributção
constam das tab ilu ' II, lU O IVan xa a a te d .roto;
2.0 Quatro compauhias pltm o erviço da ilhas alija.
centos numeradas
d um a quatro. A na omposiç o
distributção
onstam da tabela V an ,'II. a
to d ('I' to.
Art. 15.0 Em , r 'gnl:unonto
pociul s rÍl publi 'ado
tudo o II uo rospuitu U. orgauizução
sorv iços da "'II irda
fiscal, vigorando
nté n sua publica 'ito, o qu
a hn ' _

tab 1 cido em 1 is, decretos, portarias
rogulmu nto r
latívo à me ma guarda l' que n. o jn alterado li lo prpH nte doer to.
et rmina-s portanto n todas, s autoridad
a qll III
o conh Cilll nto
xccu(io
d pr
ot d' r to oro
fOr~n. do 1 i P rt n r o cumprum
fa~nrn umprir
"ullrdar tam int \irl Olout como !lN ti contÓrn.
O Mini~tro d todas li Rl'p:trti~O
o fll.~rllU imprimir,
publicar
correr. Dado nos Pu~o. <l
\'''\roo ti J I pública,
lU' 1 d(
0Z mbro d 1 _ .- A l'ÓNIO ') , \l'
DE Fn,H:O O .\1'~[) ·A-.Jo/lé
Vi BT/tr. de jt',.eita - Mríl'/'o
l_

de Pi!Juciredo-AntólIio
de Olivei,'lJ. alazar- .Jtilio Hrnesto di' MOI'ais Sarmento ll1Fbal de .Mesquita r,lIimo·
1'( e -,,11(1I1!l1I
arlo Qllilltllo ;lJ",tin'le - Edua)'do Afl/lía)'
UrofjoTlnt-.Io
I Bacelar
nl'biallo- Gu lat'u
~ord iro
Nnlllo - Pedl'o d
10 11'0 Pinto Brat'o.
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da fOrça da guarda fiscal

I

..:.tado, .lo
IUOUQr
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I
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companhias
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2113
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erçli

p.Dhl
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I

to

I 1-

GO 76

r' a fUIlç.õe~ de ajudante

:H 11

1-

os

2:\
-
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9· 16

1--

2\)
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da fórça do batalhão n." 1 da guarda flscal, por companhias e secções
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o m nor

'l'olnl
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TABELA

Composição

e dtstr+burção

da fOrça do batalhão

Estado maior

Sede

..

..
..
..

'C

..

..

1.' -

2." -

I

til

, . . .

Elva

o
o
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lO
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. ,
• • •
Ca-telo Branco
Castelo dc Vide

7

-

Pen~rnacor

'orna

-- - -- -- --

Portale~re
,
Arronche ..
('ampo :Uaior
Elva , ..
Alandroal.

. • .

Total

....

lO lO

C a s t e I o Zcbrcira
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'ê.

",

-- -U
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....

lO "

e secções
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TABELA

Composição e distribuição

l~t;to.uo maior c monor
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Companhias
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1." Série

N.o 14

TABELA.

Composição e distribuIção

V

da fOrça das companhias da guarda fiscal nas ilhas adjacentes, por secções

Sede.
Suhalte ..•
no:;
Secções

Ccmpanhiaa

N.· 1-

Funchal

{

Funchal.
Machico.
Pôrto Santo.

I Ponta

N.· 2 - Ponta Delgada

l
I

N.· 3 - Angra do Heroísmo

1'1.. -1- Horta

do Heroísmo
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Graciosa .-

I S.• Jorge
I Horta

)

I

I
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1

Cais do Pico.
Laje,; do Pico .
Flores ...•
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-

-

-

2

2
1
1

--- 2
-

1

--1

Todos .

4

o

-

1.

1

do Govêrno da Re ública, 31 de D

Segundos
cabos
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-

1

1
1
J
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2
1

3

-

-

1
2

-

1
1

2
9

K

2

3
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3

4
1
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6
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8
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I
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2
1
1
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4

5
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2
1

2
1
1
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7
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1

7

-1

.........
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5

4

1

-

48

3
2

4

-1

--

Soma

I

Salazar.

-

-

..

1

-

l)clgada
Vila Franca . .
Vila do Pôrto
Soma

Prlmciros

~--

Soma

Segundos
sargl1ntol

4 ••

16

1
J

--5
20

~il
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-

7
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I

7
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Jliuislério da Guerra - Reparlição do Gabinete
Decreto

n.· 17:170

Considerando
que p0!0 decreto com fôrt;a de lei
17:03 , do 26 de Julho do corrente ano, os eomandantes dos corpo de polícia distritais e os comandante!!
de secção da policia de segurança de Coimbra, Braga e
Faro são considerados
em diligência no :Ministério do
Interior;
Coo iderando que pelo mesmo decreto os oficiais que
sejam nomeados para
ses cargo deixam de perceber
qualquer retribuição do Mini tério da Guerra;
Coo iderando quC', quando os oficiais pas nm a roceb r vou cimento
por Ministério diferente daquele a que
originu.riamento pertencem, devem ser considorados adido. ao quadros ae t Ministério, vi ·to não fazer ontido
que um oficial ontiuue a figurnr no quadro da sua arma
ou
rviço o
teja para todos os efeito noutro Ministério;
Usando da faculdad
(lU
mo confer o n.? 2.° do artigo 2,° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro do
1926, por fõrça do di .posto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, d 9 de Abril do 192 , ob }>ropo ·ta. dos Mini tros de toda' as TI partiçõe :
Hei por bem decretar,
para valor como 1 i, o eO'uinto:
Artigo 1.0 s oficiais do ex 'rcito que, nos t rinos do
decr to u.? 17:038, d 2G d Junho do corr nte ano, forem nomeado. para o. cnrzos tio comandant IS do corpos d polícia di tritaí
comandaot
do secção da policia d
guranç
de oimbra, Braga.
Faro pas 'aro
u ,ituação d adido.
<jU dros da . ua armas ou serviço ,
.Art. 2,° l' ic:
guda :1 1 gislação m contrúrio,
1)(,t nnina
p 1't:\11tO a toda es autorídad M a quem
o conhccin nto
xocução do pro ont d r to com fõrçu
d lei p rrcnc r o cumpram
Inçam cumprir
guardar
tam intt irament
omo n ,1
cont{>m,
,
~Iini tro de tou .•. I l'partiçõ
O façam impri,
llllr, pu blic r
orr r. Dado DO Paço' do
OvGr,no da.
R púLli:l,
m 2' tI Julho de 19_ .- A. -'I Ú 'lu O.'CA I'
[)~ Flt II. () \1 [o' -Artur
h' 1l Fc/'ra::- Luís lIal'la 1.0/1 8 da
n c - A.ntólIio d~ Olit'eil'a 'a{warD.O

n
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Ilamilcar Barclnio Pinto - Luls .António de 11Ia!/a/htJ.es
Correia - João Antunes Guimarães - Eduardo Auqusto
Marquee=s Francieco Xaoicr da Silva 'Ielee-u Ilenrtque
Linhares de Lima.

Presidêucia do Ilillistério
Decreto

n.O 17:171

Considerando que dúvidas .de vária ordem se têm levantado sõbre quais são os feriados gerais da Ropública, tanto nos tribunais, como nas repartições públicas
o quartéis;
Considerando assiui quo nec ssúrio fixar do vez quais
são os únicos feriados goruis da República, para qtH\ tais
dúvidas não possam tornar a surgir j
Usando da faculdade qn me confere o 11.° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 1~:740, de 2G de Novembro d
192G, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos .Ministros de todas a Ropartições :
Ilci por bem decretar, parn. valer como lei, o seguinte:
,
Artig<f 1.0 São considerados feriados gerais da República, para todos os efeitos, os seguintes dias:
ó

1 de Janeiro - Consagrado à fraternidade nuiv rsal.
31 do .J anoiro - Consagrado aos precursor s aos
mártir s da Ropúblíca.
3 do Maio cm morativo da d scob rta do Brasil. .
10 de Ju nho - Comomorati \'0 da Fo ta do Por-tu gnl.
5 de Outubro - Consaarndo aos heróis da I púhlir-a,
1 de D zembro - Comemorativo da r staur: ç. o da
lud pendência.
25 de Dezembro-cousagrado à. família.
Ârt. 2.° A munícip lidado
pod rão, ,lt 11tI'O da {Ir :~
dos r ispc tivo cone lhos, con iderur feriado UUl dia por
Ano, escolh ndo-o do intr o (111 r 'pr sontam ti. f 'tn.
tradicionais o enrn. torí ,ti 'u., do llluuicll io.
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Art. 3.0 Fica. revogada a legislnção em contrário.
Detormina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com
fõrça do lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tarn inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Governo da
República, cm 29 do Julho do 1929.-A.TTó.'lO
ÓSCAH
DE FRAG()~() C \lDlIL .\ -.lrtul'
Icens Ferraz - Luís 111aria Lopes da Fonseca-e-Aniànio de Oliveira Salazar __
Ilamilcar Barelnio PintoLuís António de l.[ar/allwes
Correia -- Henrique TI'in lude Coelho - João ~lntllnes
Guimarãee - Eduardo Auqusto 11farqllel~- Francisco Xacier da Silva Teles-Henrique Linliarcs de Lima.

Ministério da Guerra - Repartição do Gab;oele
Deoroto n.· 17:182

Considerando qu pelo doer ·to n." 16:40;, do 19 do
Janeiro do corrente ano, foi criado o posto de brigadeiro, intermédio entro o d coronel
o de general;
Considerando que p lo decreto n.? 16:585, do 12 do
Marco do corrente ano, foi já fixado o quadro dos brigadeiro da arma de artilharia, não tendo porém sido ainda
paru as ou tras armas ;
Oousidorando quo para. o novo pôsto criado doY(~ser
fixado o limit do idade difor nte do de coroncl ;
Considerando que, estando a promoções .'llspeUstl
pelo decreto D.O 15:4 5, do 18 elo .faio dI' 1928, não "
ju to qu o oficiais a quem caberia a promoção uo posto
d bri ead iro ejam privados dó o di!' zito por
r m
otingídos pelo limit <1 idad no p . to de coronel, pois
o tal su p ns < O nuo houvesse O não criam por t irem
adquirido o novo p to;
Usando da fa uldadr qu mo confer o n.? :?o do 111'ti~o 2. o do decrot n. o 12: 740, de 20 do N 0\' mbro do
19~6, por fôrça do di ]lO. to no artigo 1.0 do d cr to
ll:O 15:331, d 9 d 4.bril do 19~ , sob pl'Opo..til. do .. fiUl tro
tI t )dn. :t Rcpartil,!õe :
!I(~i por bem d 'cr tal', pura valor (lUlO lei, o Q_
gumt :
Artigo 1.o O~ actuai coronéi tiro('inndo ttr· o pa _

,
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sagem à situaçãc de reserva quando atingirem a idade
de 64 anos.
~ único. O limite de' idade a que se refor êsto artigo
começa a ser aplicado a partir de 19 de Janeiro do corrento ano, data do decreto que criou o pôsto d brigadeiro.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decr to com fõrça
de lei pertencer o cumpram o fuçam cumprir o guardar
tam inteiramente como nõle so contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, em 31 do Julho de lü29.-ANTÓNIO
ÓSCAR
DE FltAGOSO CARl\IONA
-A,·tw·
Irene Ferraz - Luis Ma"ia Lopes da Fonseca - António de Oliveira Sala::aJ'Hamtlcar Barcinto Pinto - Luis António de Jla!/alhiles

Correia - Henrique Trindade (.'oelho - João A71tune.~
Guimaraee =Eduordo Augusto Marques=s Francisco ..la»ier da Silva Telcs-IJenl'iquc
Ltnhares de Lima.
Deoreto n.·17:186
Usando da faculdade que mo confer o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, do :Z6 d Nov muro de
1926, sob proposta do Mini stros do todas us Repartiçõos :
Hoi por bem decretar, para val r como lei, osgnint :
Artigo 1.0 E r vogado
decr to n.? 14:561, d [) d
NO\'cmbI'O de 1027.
Art. 2.° A partir de 1 d Julho do corr uto ano P' '!'Iam n ser aplicáv i. ao chefe do }Ilbinot
do Ministro
da Guorrn aa di posíçõ
n.? 14:35 ,d 1 d
utubro do lU~7.
Art. 3.° Fica r v gado. a 1 gisluç1!o om C ntrário.
D terminaportanto a toda' 0.' nutoridnd s a. qu Dl
o conhecimento o x cução do pr ente li \ roto com
fOr~n do 1 i pertencer o cumprnm o façam cumprir (I
guardar tum inteiramente como n 1 8 contém.
Os Ministro d todas a I t'pn.rtiçõ s o façam imprimir, publicar
eorr r. Dado no. Pa~os do o\"crno d
Repúbli a, lU li d Ago to d 1 ...9.-ANTÓ:l
Ó CAR
DE FRAGOSO CAU~10:-fA-.ArtlO· h'en. FcrrazLul Maria Lope8 da FOWleca-i1lltólllo
de Olit'eil'a Sn[azQi'-
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Ilamilcar Barclnio Pinto-Luis
António de J.la,qalht1es
Correia - Henrique Trindade Coelho - João Antunes
Guimarãc« - Eduardo .All[JU.~toMorque« - Francisco Xader da Silva 7 eles - Henrique Liuharee de Lima.
'inisl~rio da Gama-a,a Diruç.'io Gml- f.a Re(larliç:io
E'lado Jt.ior do Elércllo - 2,& .ceção
Decreto

n.· 17:187

U. anuo da fa uldad

qu mo confer o n.? 2.° do ",1'tigo 2.° do decreto n.? 12:740, 0.0 26 de Novembro do
19:!6, por für~tI. do dispos to no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, d 9 do Abril do 1928, ob propo ta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decr tar o. guint :
Artigo 1.0 Fie.
"tinto o I' undo para ia trução da.
unidade
revogado o decr to do 7 d .l.far~o do
qu aprovou o ro pcctivo regulamento,
Art, 2.° g criado,
m sua ub stitutção, o Fundo do
Instrução
do Exército, parn cujo. constitujção, gel' ncin
aplicação 6 aprovndo e mandado por m xccução o
r gulumento que faz part cl, t decreto,
Art. :1.° Em todas as di. po riçõe legai não exprosamont revogadas por ~ to doer to, TIl nclonudam nto
no artigo 167.°, altn a e), do R. G. S. K, será a de.
signação «Fuodo par:\. in truç o» ub tituídn por «Fundo
d Instrnç. o do Exército •.
Art, 4.° O r guiamento pDm. as biblioto as rceím nta i. , aprovado por doer to d 20 d Jan iro ele 1U14,
COlHi tua ('ro vigor na. pnl'tl' não altel':tda. p lo rC'glllnnH!nto d F. 1. b.
.or:í aplicarIo a tod . DS bibliotl'ens
llJ iiit:ll'l .
Art. 5.° Fica r YOll'uda II. l~gi81n~< o m contl';lrio .
• {joi, tI'O da Cru rr;l. a im o t 'Ilha ('ot IIdido
fu .:\
1_'
cntnr. Pa<:os do
o\'crno (la R 'públi 'a, 6 (1 Julho

uno!

d

1ü2D.

-A.".(,,'lO

Ó:

Júlio Rrnesfo ele .Morai

\Jt

DE

I<J:

(lO o

1

\J'~r(\.·.\-

"ar.mento.

Regulamento do Fondo de Instrução do Exército
Arti o 1.0
FUJl lo II ln trut,:i'lo do E. \rcito, d ti~:tdn, d um mod!) gorai, :l. ocol'r r :l. d :pP. ti Com n
ln tl'u~llo militar, geral ou t6 -nica, com n in tl'uç110 lit _
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O com a educação fii'ieil. das tropas, que não devam
satisfeltaa
por outros fundos ou por dotação orçamental, custeurá :
a) Despesas de expediente o encadernação do livros
das bibliotecas
o <las escolas regimentais;
b) Assinatura
do revistas o aquisição de obras d intorêase militar, para as bibliotecas;
c) Aquisição do livros o material didáctico para as e"colas regimeutais ;
d) Com pra O n paraçãc do mntorial do instrução
'lU
não dom 80r fornecido ou reparado pelos cstabeloeimentos produtora
elo xército por conta da verba orçamcntal «Para aqui. içlto tio material de mobilização» ;
e) Despesas d xpedíonte, aquisição o ropnraç: o dr
material didáctico,
q unisq II r outras l)(l(·o.súrias nos
r-ursos ou escolas, além <las r('~illwlltllis.
([IH fuucionem
junto das uiiidndos o ostab lecimentos militaros ;
f) Prémios a prof. sores
a. aluno (1th
col 5 r ....imontais;
g) Refõrço do dotaç! o da. arr iras d tiro para arma
portátei ;
h) R f( rço do dotação da h cola Central d Ofieiuis,
(la Escola C( ntrnl d Hnr~eutos, das os 'ola
prátir as
das armas e . rvi o., (la Escola d Educr ç o Fí'li , do
Exér ito
do Arquivo JIi tórico Iilitur ;
i) Publicação
(lc' conf r Ilci<l~ o outros ,rabalhos (h' r .
conhe ido valor intt'rOs. e militar l' nlizauo' pOl' oti('i. i ;
j) De. pO!in tl.'traol'(linúrias
c1 I1.liment:l~:1o, d\ qui i·
lo e l'lI]l r\ r;,1O II :\h·o.
<tllai qu r ontra. li!' l' . :iria
pnra li. reuliznç<
do . (rI'i ios tH')ur s(lrviço til (':unp nha, ,·orcício. u quadros
SI'SSÕ s dI fogui' r 'ai~ ;
k) lu. 'I'iC:!lo
outras dpsp(. a. das ddl'''!ll:õ
militar . lulmiticla. :to oncnr ..o na('ional (i< tiro;
l) Ir'mios (lo ('oncur. o n H:ionul tI tiro (d
quui fIlIl)'
Outf'll~ pr VI\. ue. portivu.
quo intl'r,
1Il:1 in truc;: o mi501'

1

I'

litlll' ;
m) Aqnbição

11) [n tlllação dl g.Lbin( t fotogr lico
om
d stino ( apli(luç1to 1\ :I.• unt(l· militaI'
.
AI't. ....0 ( F. r. Ii;. !;l'r:'! furmado, inil'ialuH nt • pnlo
sal<loH do Fundo p 1'1\ ill ·tru<:. o dI t()c!, s.
ullitl:L<k
t.l estnh '1(·cillH'llto8 milita)'( ..
Art. 3,0 , )u. tiUlIlll fl ita do Func10 ÕI' 11. tl'lU; O d
F.. ército:
a) A importull ia do pr do arg nto ( fluir r ti s

no
!lO

(j!JI
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Art. 5.0 A competência a que se refere o urtigo antecedente exercer-se há ospecialmente :
a) Pela verificação das receitas entregues ao conselho
administrntivo da 3.a Direcção Geral pelas unidades o
estabelecimentos militares, nos termos do artigo 9.°,
feita perante os duplicados e outros documentos mencionados no artigo 19.0 o seu § único;
b) Pela aplicação dos saldos existentes no conselho
administrativo da 3. a Direcção Geral;
c) Pela autorização
de desposas propostas pela unidades e mais estabelecimentos,
nos termos do artigo

16.°;
d) Pela verificação das d ispesue efectuadas pela unidades e mais estabelecimentos, quer no uso das autorizações consiguudas nos artigos 13.°, 14.° e 15.°, qu r
na aplicação das verbas recebidas nos t rmos do artigo 18.
e) Pela expedição de dotorminaçõe
gerai ou espo0

;

ciais sobre o F. I. E.
Art. 6.° A iniciativa

da aplicação das VerL3.Rindicadas no artigo 15.0 e da organização do propostas por
conta do F. r. E. é da compet 'ncia dos governadore
militares, comandantes do r gião, dir ctoros das arma'
o
rviços, comandantes de cola, cholo tI estabelecimentos
eomanduntos
do unidades ind '1)('11<1< utos o
isoladas, na. parte que a cada um diga r spoito, devendo
no omtanto õatos últimos subordinar, o às díre .tivas do
comandos das respectivas unidades.
Art. 7.0 A adruinistrução da v rbas con. tantos do
artigo 15.0
daquelas cujo dispêndio tenha ido HUp riormento autorizado por conta doF. r. B. corupeto no
cons 'lhos admini trativos 011 v ntunis da unidnd
mais atabolocim ntor , d vendo a rcsp tiva .scrituru~i'to ser feita m s parado.
Art. .0 s con lhos udminl trativos ou oventuul: d
todas a!'! unidad s
estabolecim
nto ou dr p ndêu 'ius
do Ministério da. Guerra nvinrão ntó o dia 15 <lo cada
mas, à:3. Diroccão Geral (1.11 Repartição,
2.-, ('('ao),
nota di criminativa
(modõlo I) da rl c ,ita cobrada no
m s anterior, da qual furão ;1 penas aS svruintl's doduçnes:
a) Da verba eonsi"'nndn. 110 artigo 1[>.0 r bti\' ,o
môs sC'gllint àqu -I a 'lU r ISp ita a rl'c itn'
b) Do r fOrço d cnrrl'irns do tiro no t rmo~ do
rtigos 1:3.0 14. o;
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de r~ceita de qualquer mês anterior do mesmo Imo económíco ;
d) Do qualquer outra verba superiormente determinada.
Art. 9.0 Até 15 de cada. mês mandarão os conselhos
administrativos ou eventuais entregar ao conselho administrativo da 3. a Direcção Geral a importância apurada
nos termos do artigo anterior.
§ 1.0 Se a entrega fõr feita directamente, deverâ ser
acompanhada de guia em duplicado.
§ 2.0 So a remessa tiver lugar por intermédio da Agência Militar, será comunicado ao con elho administrativo da 3.a Direcção Geral o número da nota em que
dada à Agência a ordem de pagamento.
Art. 10.0 J uutamenre com a receita do último mês do
cada some tre, s rão enviadas ao conselho administrativo da 3.· Direcção GemI e mencionada no respectivo
mapa modelo I as ímportnucias não de p ndidas da deduzidas no termo do artigo 15.° e as que xcepcíonalmento tenham sobrado ao erem efectivadas as autorizações concedidas nos termos do artigo 16.0
Art. 11.° A 1.1\ Repartição (2.& Secção) da 3.a Direcção GoraI organizará men salmsnto uma relação das
qu ntias apuradas no termos do artigo 8.°, que enviará
ao conselho administrativo da 3.a Dir ~ção Geral, a fim
de que ê to faça entrar no F. 1. E. as rospectiva quantia.
Art. 12.° Das quantias quo por qualquer motivo n, o
for m n eebida pejo con olho admini trativo até O último dia do mês organizará o m ruo con olho adminístratívo relação qu enviará à 2. a S ção da LaR partião, a fim ti SOl' m tomada as necosaüria
provid uicias
no sentido de, dentro d cada mês, dar elltrada no rosp ctivo fundo o total da re 'cita a êlo destinado no mas
anterior.
Art. 13.0 O CODS lhos udmini trativo da unidade.
qno di põem d carr ira d tiro ela . ifícada do :lo a ela _
s poderão r forçar a v rba d dotação desta, quando
aja insuflei nte para ocorrer às de pe as qu tl m d
cu tear, despendendo com a la carreira daqu la classe
que admini trem,
em cada ano con6mic, até a quantia de 608 por conta do Fundo de lu trução do E.'(rcito.
Art. 14.° .\.s unidados do qu lquer arma ou sor\'i~o
que para in truç!lo de tiro ao alv coneorr ln às caré
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reiras do 2.11 ou La classe ou ainda às 00 Mafra, Tancos ou V ondas Novas ccntributrão,
por cada vez, para
: !l des pesa
ta' carreira
com algmnn'
dus 5 guiuto'
quantias,
pagas por conta do Fundo do Instrução
do
Exército :

o

15 q uandr
30B quando

c. .ecutarom o
executarem
o
j()6 quando exi cutarem
o
li06 quando executar m o
306 por cada mõtrulhadora.

tiro at ~ 50 pl'lWa •
tiro do 51 ti. 1
pra~a.
tiro dI 101 ti. 200 praça
tiro mais do 200 praça.

§ úuí o. Estas quantia"
<l('sti~adas a rI forçar a verba
<1 Jota~i'[o das carreiras ou dos stabelccínientos
ti. que
olas pertenc im , serão directamente
entr g-ue no coo lhos administrntivos
0\1 ovcntuais
das unidades,
(' tal> .
lecirncntos
qu os admiuí trem ou ao da própria car1'(

ira,
sempr mediante r cibo.
Art. 15,0 A únidad c c tabolccimen to, militar

derão

despond

a utorização
i! ;';llintcs

r

especial

quantia,

G 0\' mos
glt

('10

o.

cada

superior,

at

r

(lo

.

militar

d

comando
li 8\

,

. . . .
compa·

nhill 0\1 bataria: incll P utll1f1t .•.
P '( írliu l\lilital',
])pJl{dto Di 'cipliIlllr,
!to. Jlit:li
('nrupo cl iu. truç. o da U:ll'niç' o du Port
l} ontra
(' rrci,'Jl. (1
11"0
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ieral (1. a Repartição,
2.& , ec .ão), observando
as seguiunormas:
a) Que amai. perfeita econon:ill pro ida iL elaboraçã
das propor tas, para. o quo. prevíameute
deverão ser 01'gunizudos orçamento.
de tinados u acompanhá-las
<3 feita consultas.
Obre preço
qualidade
de material e 8 •
bro condi
do fornecim nto;
b) Que nenhuma propo. ta. soja ubmetida à. autorização superior sem que tenha. sido fita
. timutiva da. d '.
pesa. o. faz 'r, para o qu , quando
o trate d obras e _

tl

õ

trangeiras
preço

•

011

d

mat rial a im portar,

em e cu do " úiiic

moeda

<3

terá fixado o

cm que a autorização

poli . r cone sdida ;
c)
form

QII

na coluna

cJ u stificação s s jmn indicados,

COIl-

ca ios, o modo por qu nt riorui nte foi uprida
~ falta de III t rial propor to n. rnzão por que s t roa
n ces ári Il. ua q i. i~·O ou 'U titulção e quaisq uer
o

nto útlli ;
tas <'.iam num radas seguidarn nte,
nn
dn. eme tre,
r m tidas à 3.& Direceão
( oral
(1.& Repurtição, :?& ' ção) Oro nte no dias [) I, 20 de
cada mês;
e) u em 'ada propo ta so inclua ap nu.' material de
uma mesma esp ~ci,
endo para cada e pécie organiza.oas dU3 propo ta
UI a m qu
' agrupem o. artigos
«Iue dov rão er num ntauo
à r pecti\':\ carga o outr'L
Unindo aquele: qu , por. ua natureza ou por se tratar
d roparações
ou ub. ti tu ç: 8, D o d v m ter
d s.
tino;
f) <tU a de II
propo ta
tej:t compr
ndida n,
plicac:ilo qu ao F. 1. h. Ó UlxatÍ\'amonte
fi. ada no artigo 1.0;
g) c.J.uo ti. pljblica~ o m ()rdem do J.;:r:ército ou cm circular do nutorizaçAo para compra de livro ou do mai •
rial dI ill truç' O n!\() IIi p li 8. a apr!'sentação
da. proposta para n sua aqui içio,
emplO qu
ta não pos li
er feita por cont
da verba autorizada
pelo artigo 15.0
Art. 17.0 N nhuma d p a s rá feita por couta do
F. L E., qu r no n o da nutoriz8.ÇÕ
dos artigos 13.0
0
14. e 15.°. qu r por autoriz
o UI' rior, s m que ~
unidad
ou e tabel cimento para
la
t jll. h bili da
.nos tl rmo pro crito 11 t!' ro"'ulamcnto.
'
rt. 18.0 O conselho ndministr tivo da. :L& DireCção
G ral enviará mensalm n
à unidad
stab Iecim nto lllilitares a impor
citt autorizad
par
de pe.
utros

d)

o cl recim
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sas propostas, nos termos do artigo 16.°, o àqueles estabelecimcntos que não cobrem receita para o F. 1. E. a.
verbas referidas no artigo 15.°
Art. 19.° Até 25 de Julho o 25 de Janeiro de cada
ano será enviada pelas diferentes unidades o estab I ci-mentos à (1. a Roparticão, 2. a Secção), da 3.11 Direcção G ral do Ministério da GUMra a conta corrente (modõlo III),
em duplicado, da rcc ita e desposa do F. r. E. durante
o somestre anterior, discriminando pormonorízudam nte
todas as verba da receita e da desposa o acompanhada dos documentos comprovativos do movimento scriturado, documentos que serão devolvido com o duplicado conferido e arquivados na unidade ou o tab Iceimento.
S único. Como docum ntos comprovativos dos doseoutos e importâncias cobradas às praças, eorão consid rados os duplicados das relaçõ s d se d contos e importâncias, visados pelo oficial de proce o que 3. verificaro
Art. 20.° Todos o assuntos em que haja de po a a
efectuar por conta dos íundos de instrução do ox rcito
serão tratados, sob este ponto do vista, pela :2.a
cção
da La Repartição da 3.a Dir cç o Geral a fim J , r
autorizado,
Art. 21.0 Em toda as unidad S ostnb 1 cimentos militares haverá uma cargtl. do mat rial d in truç~ o, ob
fiscalização da 3. aDir cção
rul (LaR partiç o, 2. a.
ecção), con tituída por:
a) Todo o material adquirido por conta do F. I. '.
e qu por sua natureza dove 01' aum ntado m carga;
b) Todo o mat rial que, tond tido, mbora, outra prov ni ncia, seja d tinado ii. iu trução ou st ja m orviço nas bibliotoca , gimnã io
utros 1 ai d in trução, e não fa<:a parto de carga sob fi CL li1.:.\<;lI.o
d outl'â
Direcção
ruI.
$} LOs
artigos p rt ncent
a osta carg:
rão r gi tudo9
m fOlha do 1110<1010 (V, • nd r m tido' à
:3." Dir cçllo
rnl (1." R partição, ~.' S 'cC;ão), juntam nt com a conta corl' ot d «u trata
lIrti~o 19.'\
duplicado
da nO\'llS fOlha
n tas da
lt raçO n8
jlL 'ist ute re p \itanto aos artigos num ot dos m c d
s me tI' •
§ ~./)A r ~ rid conta corr ut
r/I também
mpnnhada d uma r luçl10 do mo\'im nto havid n mat riaI
de 10!!tl'uçl1oqu llÜO. ~I\ M aum nt à. carga.
1
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Art. 2:?o Para efeitos de registo e para organiza<;ll.odas propostas de aquisição do material de instrução.
este classifica-se nas seguinte espécies:
Bibliotecas.
Escolas regimentais.
Tiro.
Topografia.
Gimoástica.
Esgrima.
Equitação.
Natação.
Ligação e tran missões.
Fotografia e cinematografia.

Fortificação.
§ único. S6 na. impo sibilidnde de incluir alguns artigo em qualquer d sta e péci s e poderá recorrer a
outras designações, que deverão
r indicadas quer nas
fõlhas de carga. quer nas proposta de aquisição.
Art. :!3.o Sempr que tenha de r abatido qualquer
artigo de material de in trução, deverá a proposta para
este fim er acompanhada. do r pectivo auto de incapa.
cidade ou extravio e de r lação em duplicado devidament autenticada.
D 's:-\ auto dev con tar :
a) As can as d extravio, ruína e incapacidad
de continuar a s rvir;
b) O tempo e-o . ta do em qu
e encontram os artigos;
'"
c) e tem partes aprovcitáv I
qual;
d) Que valor t rão v adidos na localidade no stado
em que se encontram;
e) Orçamento da de posa a f zer com a sua eubstíturção;
f) A quem cabo a. re pou abilidad do xtravio, Comprovada tcstomunhalm
nt . mpr qu fõr po 81vo1.
Art. 2.t. o Fará parte do pe .'00.1 do conselho admini •
trativo da 3.~ Dir c:il.o 10ra1 como adjunt um ubal.
t mo ou capitão do R cretariado militar ou la admini _
traçêo militar, incumbido do arquivo do m mo eon lho
e ospocialm nto do . erviço r sultant da O'(\rên ia do Fundo
do Instrução do Exército.
único. A ~sto. oficial incumb a crita do' r ei to'
do conselho privativo do Filado d ln truc:lI:odo h"ér íto,

*
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1.' Slirie-

expediente do conselho administrativo resultante das reIaçôes com n. Agência Militar e com fi 2.'" Secção da 1."
Repartição, arquivo do mesmo conselho e quaisquer outros serviços que lhe sejam determinados pelo presidentedo conselho administrntivo.
l\lOD:Il:LO

FUNDO DE INSTRUÇÃO DO EXÉRCITO

(a)
•

11fês de ...... de ......

Receita

Destino

Descontado 2lS praças . • .. 1> •• Verba do artigo 15:" do
regulamento
Cobrado das praças . . ... ~ ..
Nos termos do artigo 13.0
Recebido da. Fábrica
de
Nos termos do artigo 14.0
Cartuchame
e Armamento
•.........
fI .. Enviado ao C. A. da 3.'

D. G...••...•..

Soma ..•.
(4) Unidade

iJ ..
••

"

••

•• "

••

, ..

Soma •.•

ou estabelecimento.

Nota.-Nesta
relação ]]110 devem Iigurar quaísquer verbas 1'ecc-bidas e despendidas nos termos do artigo 16.0 do regulamento.
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l\fODl~~LOII

(a) '"

Proposta para (b) •.. de material de instrução que (C)
ser aumentado às respectivas cargas.

.
Espécie
de
material

Artigos

Quantl.
dAdo

CUlto

Impor.
tânctae

Justlfioação

--- ---

Quartel

em ... , ... de .. , de 192 ...

o Conselho

(a) Unidade ou estabeleeímento.
jb) Aquisição, lubstltulção,:reparação
..•
(c) «Deverá» ou «não deverá», conroeme os

C:\.iO';

Administrativo,

a «tfnta

vermelha»,
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MODÊLO III

(a)

Conta corrente do Fundo de Instrução do Exército no .•. semestre de ...
Importância

Data

Descrição
Ano

-

Mê.

-

da receita
Cobrada
pela
unidade

Dia

-

Data

~~et~li~
da
3•• D. G.

Tolal

Ano

I Mô.1

Importância

Deserlção

da despesa

Dia

--------Saldo do semestre anterior
Desconto às praças nesta
quinzena . •
•
. .. I> ...
Recebido da Fábrica
de
Cartuchame
e Pólvoras
Químicas.
. .. I> •••
Recebido do C. A. da 3.·
D. G. (nota n.O ••• ) • •
Descontos às praças nesta
quinzena.
'" " ...
Recebido do C. A. da 3. D.
G., verba do artigo 15.·
do regulamento
do F.
I. E.. . . .

... " ...

'"

I> ...

... ~ ...

..." ...
... I> ...

• .. 1> ...

Rectificação da receita da
. •. quinzena de ...
Remetido ao C. A. da 3."
D. G., receita do mês
de.
.'
'"
Assinatura da Revista Militar (documento n.· ... )

...

"

Total

.
...

" ..

... 1>

.

"

.

..

,

... ...
'"

"

'"

... 1>..

Soma

I

... ~ .

n.•

8

Soma

Expediente para as aulas
(documento n.v ... ) . .
Livros para a biblioteca
(documento n." ... ) . .
Refôrço de dotações da
carreira de tiro de Mafra (documento n.· " .),
artigo 13.· do R. ~~.I. E.
Reparação
do gimnásio
(documento n.· ...), nota

Autori'l
zada
pelo arOut ras
tlgo 16.0'
deterdo
m ínações
R. F. T. E.

." 1>..

...,.

Saldo que passa ao
somestre seguinte:
Nota n.v ." da 3." D. G.
da 1." Repartição
• • .
Nota n.O .. , da 3." D. G.
da V Repartição
. . .
Nota n.· '" da 3." D. G.
da 1." Repartição.
. .
Verba do artigo 15. do

. .. " ...
'" I> ...
'" " ...

0

R. F. I. E. . . . • . . ... " ..
Soma

Total
(a) Unidade ou ostabuleetmente.

'"

" ...

Total

... I> .. ' ... !fi...

..."

..

·1· .. ~ ...
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MODÊLOIV

(b) •••

(a) .••

I

Designação

Data
Quantidade

Movimento
Dia

MA.

dos artigos de que s" compõe a colecção
o movimento. de faltas de componentes

acima

I

I

Observações

-

Àno

-_ --- ---

--- -- -- --

I

I

I

I

I

Formato
Unidade ou eltabeleclmonto.
(b) Rubrrea do comandante ou ahafe.

(a)

Om,55

X

Om,26.
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Ministério da Justiça e dos Cultos- Direcção Geral da Justiça e das Culto.
ta Repartição
Deoreto n.· 17:223

Considerando quo se encontram fora de Portugal al"'uns indivíduos contra os quais estão correndo seus ter~os processos de carácter politico, cujo julgamento urge
realizar;
Considerando que a presença dos réus no continente,
sõbre importar considerável aumento de despesa para o
Estado, implica uma morosidade que se traduz om manifesto prejuízo para os mesmos réus;
Considerando que as normas processuais referentes ao
julgamento de réus ausentes asseguram a estes todas as
garantias de defesa;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça, do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928. sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Os indivíduos, tanto da classe militar como
da classe 'civil, que se achem implicados em qualquer
processo de carácter político e se encontrem fora do
continente da República responderão, como ausentes,
nos tribunais competentes, ficando sujeitos, na parte aplicável, às disposições legais que regulam o julgamento
dos ausentes.
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 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 Governo da
República, em 14 de Agosto de 1929. - ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA
- Artu1' Ioen« FerrazLuís Maria Lopes da F01Uleca-António de Oliveira Salazar - Hamilcar Barcinio Pinto - Luís António de Ma.galhães Correia - Henrique Trindade Coelho - João Antunes Guimartles-Eduardo
Augusto Marques-Francisco
Xavier da Silvt;L Teles - Henrique Linhares de Lima.
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IIillislérie da Guerra- :i.a Rrparlitão da Direc~ão Geral da Contabilidade Público.
Declara-se que, em virtude do disposto nos n. Os 7.0 O'
0.° do artigo 25.0 da lei de 9 de Setembro de 1908 e
nos termos das instruções que fazem parte do decreto
de 21 de Outubro de 1911, foi aprovada, em sessão de
Conselho de Ministros de 19 de Julho corrente, a autorização de antecipação de fundos para despesas do Ministério da Guerra, durante o ano económico de 1929-

1930.

•

5. a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, 22 de Julho de 1929.- O Director de Serviços. José Pinto Estanislau da Silva.

,

2.8 - Portaria
lIinistério do Intcrior- Direcç~o Geral de Admillislrllção Política c Civil
Portaria

n.O

4:108

Sendo froqüente adoptarem as sociedades filarmónicas, corporações de bombeiros e outras institurções ou
colectividades, uniformes que se confundem com os usados pelo exército, o que é condenado pelo artigo 235. o
do Código Penal e contrário à boa disciplina militar;
Constando a êste Ministério que algumas das referidas colectividades fazem uso de uniformes que não foram devidamente aprovados, motivando assim constantes reclamações por tais fardamentos em tudo se parecerem com os, das {ôrças militares;
Tornando-se urgente adoptar providências eficazes por
forma a põr têrmo a tais abusos:
Manda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Interior, observar o seguinte:
1.o A ninguém, quor como partioular, quer faça parte
das mencionadas corporações ou emprêsa , permitidoo uso de uniformes e distintivos sem prévio consen 'mérito do Ministro do Interior.
2.0 Não terão aprovação os uniformes em cnja mangas, platinas e carcelas se ponham quaisquer galões 011
soutachee douradas, bem como aqueles que, pela cór do
pano, talho e feitio de bolsos, sejam iguais aos usados
pelas fõrças de terra e mar, e segurança.
é
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3.° Ficam os interessados obrigados a enviar ao :Mido Interior, até o dia 3Q de Julho próximo, um
plano em duplicado dos seus uniformes e respectivo desenho acompanhado de requerimento dirigido ao Ministro do Interior, por via do respectivo governador civil.
No plano de uniformes ser.i feita 11 descrição dos mesmos
e dos respectivos distintivos.
4. o As actuais corporações atrás mencionadas, bem
como qualquer emprêsa cujo pessoal tenha uniformes
nas condições do n. o 2.0, imediatamente mandarão proceder à SUI1 trunsformação e cumprindo o disposto no
número anterior.
5. o O Ministério do Interior ouvirá o Ministério da
Guerra e outras repartições militares sempre que isso
se torne necessário, e depois de obter o seu parecer
será dado despacho de aprovação ou rejeição ao mesmo
plano de uniformes, enviando ao Ministério da Guerra
um duplicado, quando tenha sido aprovado.
6.° A aprovação dos planos dos uniformes de que
trata êste diploma seguir. se há a respectiva licença,
concedida por meio de alvará publicado no Diário do
GOV~7'710, enviado ao governador civil respectivo com cópia dos uniformes aprovados, fazendo-se igualmente a
publicação desta no Diário do Gouêrno, quando a requerimento dos interessados, com a declaração de que
se responsabilizam pela despesa de tal publicação.
7. o Para integral cumprimento do que fica determinado, os governadores civis afixarão editais com as
prescrições aqui contidas. Estes editais terão o carácterde regulamento o neles ficarão consignadas as cominações que são aplicáveis em casos de desobediência.
Paços do Govêrno da República, 26 de Junho de 1924.O Ministro do Interior, Alfredo Ernesto de Sá Cardoso,
nistério

3.0_ DetermiDlções
linislério ~a Gncrra - n~partiçio do !'rabi.ele
I) Que se recomende aos comandantes dos distrito",
de recrutamento o exacto cumprimento do que se acha
estabelecido no decreto n." 13:070, sôbre a aposição de
um sêlo de 10~ nas reàsalvas dos mancehos isentos do
serviço militar, importãncla esta que se destina à Liga
dos Combatentes da Grande Guerra.
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--=----=================-=====================linistério da GlIerra-'f.a DirecçãoGeral-

t,a

Repartição

Que, tendo-se suscitado freqüentes dúvidas sôbre a
a dar ao actual Rogulamento de Disciplina
:Militar, publicado pelo decreto n.? 16:963, de 15 de
Junho do corrente ano, na parte classes de comportamento, as classificações averbadas nos respectivos registos já à data da publicação do citado Regulamento de
Disciplina Militar deverão ser mautidas, alterando-se
somente quando, por efeito de punições aplicadas já ao
abrigo das suas disposições, resulte uma nova classificação.
interpretação

lioistério da O.erra- 2. a Direeção Geral- P Repartição
II) Que, nos termos do artigo 6.° do decreto n.? 16:670
de 27 de Março do corrente ano, inserto no Diário do
Govêrno n.? 70, La série, da mesma data, as pensões a
sinistrados em acidentes de trabalho nas obras do Ministério da Guerra passam a ser pagas no actual ano
económico pelo Minist6rio das Finanças, por intermédio
das repartições de finanças das localidades onde estão
aquarteladas as unidades que tinham a seu cargo o pagamento das pensões.
Oontinuando, porém, como até hoje, a ser paga por
êste Minístãrio, por intermédio dos conselhos administrativos gerentes das obras, a assistência a sinistrados
em acidentes de trabalho nas obras do Ministério da
Guerra, em quanto a incapacidade não fõr considerada
permanente.

III) Que, mantendo-se. DO ano económico corrente a
mesma verba para obras militares que estava inscrita
no ano económico passado, subsiste a integral aplicação
da determinação VIU, insorta a P: 303 da Ordem do
Exército n. ° 4, 1. série, de 1928, e da determinação II,
ínserta em p. 477 da Ordem do Exército n.? 9, La série, de 1929. Nos termos referidos não serão autorizadas
senão as obras de conservação e reparação ou de simples adaptações,
não devendo procurar-se em cada edifício militar, por agora, realizar nestas categorias de
obras senão as mais indispensáveis a fim de se poderem
dotar convenientemente todas as obras mais urgentes
nos vários prédios militares e dentro do critério men11
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cionado, imposto pelo quantitativo da verba orçamental
respectiva e pela necessidado de com ela fuzer face às
necessidades gerais das obras mais urgentes.
Os pedidos de obras que não estejam nas condições
referidas nas determinações citadas não doverao ter se.
qüência por parte dos vários comandos. O Ministério da
Guerra procurará ir atendendo dentro das disponibili_
dades dos duodécímos, a todas as obras urgentes dI:'
conservação e reparação ou de simples adaptação, devendo ter-se em atenção que há a considerar as necessidados dessas obras em todo o pais e para não aumentar, sem compensador proveito, o expediente das várias
estações, não será dada resposta especial às instâncias
sôbre as autorizações de obras, demoradas pela insuficiência da verba e não sendo mesmo necessárias tais
instâncias.
lIiuislério da Guerra - 2. a Direcç10 Geral- 3,B Reparliçlo

IV) Que na 4. Repartição da 2.:1 Direcção Geral dêsto
Ministério seja constituído um conselho ndministrativo
dos serviços de remonta, com D. seguinte reconstituIção:
Presidente - o chefe da repartição;
Vocal relator - o chefe da 3. a secção;
Te~oureiro - tenente ou capitão do Serviço de Administração Militar.·
II

(Circular n,o 34, de 17 de Julho).
linislério da Gaerra- 3. a Direeçie Geral- 3. a Reparlição

V) Que deve s~r classificado como ~Materi~l de engenharia» o material de sapudores de Infantaria e de cavalaria, atendendo à sua natureza especlal e fim a que
se destina.
(Circular M. M. n.? 59, de 30 de Julho).

4. o - Declara~ões
linistério da Guerra - Beparllçie do Gabiuele

I) Que foi mandado pôr em execução, a título de experiência, e 11. partir de 1 de Julho do corrente ano, o
novo regulamento da Escola Prática de Oavalaria.

7JO
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II) Que está publicada a edição de 1929 da Sinopse
<lo Legislação Militar, do que é autor o capitão Eduardo
Picaluga, a qual se encontra à venda no Depósito de
Publicações dês te Ministério ao preço de 2M cada
exemplar.
lIiuistério da Guerra- P

llirecção Geral- f.n Repartição

Que, conforme preceitua o artigo 3.° da lei n." 1:552,
de 1 de Março de 1924, que elevou ao décuplo os valores fixados até 31 de Dezembro de 1914, como quantitativo de multas, cauções e fianças, fica alterado o disposto na última parte da circular n," 25, da extinta 4.a
Repartição desta Direcção Geral, de 9 de Junho de
1913, Ordem do Exército n. o 9, 1." série, de 28 de Junho
de 1913, r- 489, devendo às pra\as que, por motivo
de multa quo lhes foi aplicada e se encontrem presentemente cumprindo prisão à razão de 15 por dia, ser desde
já feita a aplicação do disposto naquela lei, ou seja o
cumprimento
da respectiva pena à razão de 10,$ por
dia.
.
Ministério da Guerra - t.n Direcção Geral- 3.& Repartição

Que os veterinários no desempenho do seu serviço
especial são obrigados ao que claramente prescreve a
alínea c) do artigo 12. o da II Parte do Regulamento
Geral do Serviço do Exército.
Ilamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 15
MINISTÉRIO
.

DA· GUERRA

28 DE SETEMBRO DE 1929

DO . EXÉRCITO

ORDEM

(1.a Série)
Publica-se ao Exército o segúlnte:
Ministério da Guerra -

Rrpartição

do Gahinete

Decreto ".°17:375

Para execução das alterações introduzidas nas baães
do decreto n. ° 11 :856, d<\ 5 do .1ulho de 1926, pelo decreto com fôrça do lei n. ° 10:407, de 19 do J auciro do
corrente ano;
Usando da faculdade que me confere o D.O 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
19:!G. por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
D.o 15:3:31, de 9 de Abril do 1928,
sob proposta dos
Ministros de todas as Repartit;õps:
Ilei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os quadros dos oficiais do exército são os
seguintes:

5

J nfan tar ia.
Art ilharí».
Cavalaria.

• •

Eng"lll1haria.

4
3

2

• •

Aeronáutica (a)
~Jédicos. . . .
Fa'llIàcêuticos..

V d er inárius

•

••

.

AJulllliotrayão
militar.
Seu-ctariaolo militar.
.
f)lli\d 1"0 auxil!ar de artilharifl·..
Qllàllro all~Jllf\r de eugcnhariu.
Quadru ;,l'lxiliar do serviço de
Eaú,le.
.
•
Pira íores ,
Chefl's lo bun.la .
•

-

-

50

50

16

20
12

9
7
1
4.

1
1
4.
2
2
1

100 300
45 120
24

72

60<l
220
132

1H
8
12

54

100

2G

GO

4H

;;
3

12
12

8

12

48

80
20
20
80

2
4
2

2
G
3

24
32
16

48
Gi

o

2
8
2
2

(IJ.) Este quadro se ra opo rtuuau.ente
modificado
lltlbltcad:l a organização da arma de aeronáutica.

3~

8

16

.8

15

11

22

quando

fôr
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Art. 2.° Fica revogada a loglslação em contrário.
Determina-se
portanto tL todas as autoridades
fi qnem
o conhecimento
o execução
do presente
decreto com
fôrça do lei pertencer
o cumpram
e façam cumprir e
guardar tam inteiramente
como nõlo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar o correr.
Dado nos PUI:OS do Governo da
República, em 27 do Setembro de 1929.-ANTÓNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-Artw'
Icene Ferraz -Luis Ma-

ria Lopes da Fonseca - António de Oliveira SalazarIlamilcar Barcinio Pinto - Luís António de Magalhaes
Correia - Jaime da Fonseca Monteiro -Jotlo
Antunes
Guimarães - Eduardo Augusto Marques - Eduardo da
Costa Ferretra=-s Ilenrique Linhares de Lima.
Decreto
Considerando

n.s 17:376

com fôrça de lei n.? 13:851,
n." 7, do 29 de Junho do 1927, só

que o decreto

Ordem do Exército

criou quadros provisórios
de sargentos
para as armas e
sorvi os do exército;
Considerando
que os estabelecimentos
militares para
os q unis ainda não foram fixados quadros de praças de
pró têm sido mantidos
à custa dos destinados às unidades, com graadc prejuízo da instrução o serviços das
mesmas;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 1~:740, do 2G de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
D.O 1ú:331,
do 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
para. valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0
efectivo e composição, em tempo de paz,
dos quadros permanentes
das praças de pré do serviço
geral e do serviço especial das diversas armas e serviços do exército
o constante
dos quadros n.OS 1 e 2
nuoxos ao presente decreto-lei.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Detormina-so
portanto a todas as autoridades
a quem
o con}lOcimClnto o execução do presento decreto com fOrça
de 101 pertencer o cumpram o façam cumprir e guardar
tum inteiramente
como nõle se contém .
.Os Mir;istros de todas as Repartições
o façam imprinnr, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da

°

é

1.' Série
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República, cm 27 de Setembro de 1929.-ANTÓNIO ÓsCARMONA-Artur Iuens Ferraz-Luis
j1Iaria Lopes da Fonseca-António
de Oliueira Sala •
.zar - Ilamilcar Barcinio Pinto - Luis António de Ma[jalht1es C01"1'eia- Jaime da Fonseca Afonteiro_ Jotu,
Alltunes Gl.limm·ães- Eduardo Augusto :Marques_
Eduardo da Costa Ferreira - l-lem'ique Linhm'es de
Lima.
-CAR DE FRAGOSO
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Deoreto n.s 17:377

Tornando-se necessário regular a forma como devem
ser distribuídas pelas diversas unidades e servicos do
exército. as praças de pré que constituem os seus qu dros orgânicos;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, do 9 do Abril do 1928, sob proposta do ~Iinistro da Guorra :
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 As praças de pré quo constituem os quadros orgânicos do serviço geral o do serviço especial do
exército são distribuídas pelas diversas unidados e serviços pela forma constante dos quadros n. os 1 a 8, anexos ao presente decreto.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 27 do Setembro de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FHAGOSO C.AItlIlON.AHamilca1' Barcinta Pinto.
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QUADRO N.· 1

Distribuição das praças de pré do serviço geral e do serviço especial pelas diferentes unidades da arma de infantaria
Serviço cspeclal

geral

Scrvívo

rtíflees
Cabos

Sargentoe

Cornotolros

Músicos

Ferradores

Clarins

Carpinteiros

1__ ~ __ ~_I

~~_I

~~

Seloiros

Sfl'rralhelro8

I_~d,~'e=a~rr~o~s
__ c_o_r_on7b_e~iM_S_I_~eo~I'~l'e~el~'r~os~Fe~"p~in~~~a~rd~e~ir~o~sl
__ ~w~l'~ru~'ir~,,~s
__ I__ ~~~~

'" '"

..

"

o

;!

~~
fi
~ ~~

"i
..

~i

f;) !~
::'i:
oE

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

--

R"gimento de infantaria n.s 1
l{pgimellto de iufautu i-ia U,· 2
Re"imento de intantaria
n," 3
Re:':illleuto de iufuuturi a n s 4
}{e::'iIllIJlIto de iufanta eia li,· 5
.,
d "
,
n.? 6
R cg-imentu lJ lutantana
R""illlento de illfantaria li,· 7
Rc~imellto de infalltaria n,· 8 ,
Resrimeuto de inf,llltaria n • 9
H,!~illletlto d" illfautada
n," 10,
Regimento de infantaria n,· 1I .
He"imento de Infantaria II," 12,
Regimento de illfantaria n.? 13, "
Re euneuto de infa11lal'ia n.? 14,
Re;"illlcnto de illfalllaria II,· 15,
Regimento de i..fanr aria n,· t 6,
Rl'j.:,illlelltu de illfantaria n,· 17,
Hegimento tie illf.lIItada II,· 18,
Rl'gilllcntu de illfalltaria n,· 19,
Reglm,'nto de ~lIfalltar!a n,· 20,
Re<rimellto de lIIfantJ.l'la n,· 21,
Regimento de infantaria II.· 22,
Batalhão ,le infalltaria n.· 47.
Hat alhão de caçadures n." 1
Batalhão ,le caçauores n,· 2
Batalhãu cle ca~:a"urcs n,· 3
llatalhão de caçadores II,· 4
Bata Ihão de caçadores n," 5
Batalhão de caçadores II,· 6
Batalhão de caçadures n,· 7
Batalhão de caça,lures n,· 8
Batalhão de caçadores n,· 9
Ratalhãu oe ('Íclislas n," 1 .
Batalhão de cicli,tas n.· 2 .
Batalhão de metralhadoras
n.· I
Batalhão de metralhadoras
n,· 2
Batalhão de metralhadoras
n.· 3
Escola Prática de Infantaria,

3 lO 15
3 ti \l
3
H 12
3 8 12
:1 6 !-l
3 Ü 9
3 6. 9
3 Ü 9
3 Ü 9
3 6 \J
::3 6 9
3 6 9
3 l:i 12
3 H 12
3 6 9
3 6 \)
3 6 9
3 lO lfí
3 6 9
3 Ü 9
3 6 9
3 8 12
1 3 4
2 6 12
2 6 12
2 6 12
2 6 12
2 G 12
2 6 12
2 6 12
2 6. 12
2 6 12
1 .3 9
1 3 9
2 4 12
2 -1 12
2 4]2
2 6 11

-

,--

-

--

-

11)
9
12
12
\i

~
9
!t
\i

\J
9
9
12
12
\j

9
9
15
~)
9
9
12
5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
!)

9
12
12
12

11

--

-- - -

4fi 2:1 24 12 3G 18 36 1~ 2 I Il! 24 12 24 12 2-1 12 2-1 12 24 12 21 12 24 12 36 18 RG til 2i 12 3G 1H 21 12 46 23 36 18 24 H-I
24 12 361M IX \J..:.
64 32 6.! 32 64 32 64 il2 61 32 6t 32 ü4 3:! (i,1 32 64 3:.l 36 18 36 18 611 30 60 30 60 30 70 16 -

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 12 12 12 1~ 12 12 12 1 12 12 1:! 1l! 12 12 12 12 12 12 ] 2 1<l 12 12 12 12 12 12 1l! 12 12 ll! 12 12 12 1:l 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 ti 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ] 2 12 12 12 12 - 1
- 1
- 1- 1
- 1
6 6 -

------- ------1:572767 -

~

o

'O

"g,

~c2

"

-

-

-- -

7
7
8
8
H
-

7
7
~
(;
8
-

1
1
1
-

cn"

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

_
_

.1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
)

-

_

-

-

-

-

-

_

-

-

j,-

- _
- - - _
_ _
- - _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -]]
- 1-1'- 1 2
1
1 2
1
1 2
- -

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I, 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
t
]
1

11
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
l!
2
2
2
~
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

'2

2
2
2

--,----

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2 '--i~'-:l
2
1
1
2
1
1
2
1
1

------

2
2
2
2
:J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

-

-

1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
]
4
4
1
4
4
1 4
4
1
4
4
1
4
4
1 4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1 4
4
1
4
4
1
4 '4
1
4
4
1
4
4
- -

10
8
8
10
8
8
]0
8
8
10
8
8
lO 8
8
lO
8
8
10
(; 8
lO
8
8
lO
8
8
lO
8
8
10
8
8
lO
H 8
lO
8
8
10
8
8
lO
8
8
lO
8
8
10
l:i
8
lO
8
8
lO
8
8
lO
8
8
10
8
8
lO
8
8
10
8
8
lO
8
8
lO 8
8
lO
8
8
lO 8
8
lO
8
8
lO
~
8
10
8
8
10
8
8
-

-:......I-=I-=-,_..,.-I-=-I-=-----

-

-

-

-------

33 384 304 5 38 38 3 34 21 3
3 6
38 3R 76 3il 31'l76 38 38 76 - 1
(a) Os que o orçamento auturizar,
além uos preci:los para pre.,tarpm serviço fora das respectivas unidades,
Nuta,--O número ,le cornetp.iros fixado no presente Quadro é dest.inado à época da instrução de recrutas, sendo reduzido a metade logo que termine essa instrução.
des cujo efectivo seja igualou superior a 25l) cabos e soldados, que fora da época da in:ltrução de rdCl'utas poderão ter no efectivo 8 corneteiros e 8 aprendizes.
Soma,

95231102403

-

__ ~ __ ~_

"...,o

"o

Unidade.

Srrralbeiro8

-

-

-

-

----

---=---~- -"
-

-

31 124 124 310 2-18248
Exceptuam

be as unida-
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QUADRO

N.o 2

Distribuição das praças de pré do serviço geral e do serviço especial pelas diferentes unidades da arma de artilharia
Serviço geral

Serviço especial

~

.

AI'tíllce •

Bargentos

Cabos

..~

Unid udes

'""
-=

.,

..

'ii

'ii

'õj'

::l

..""

'"

"
.§

'"s:,"

rn

p.,

'"
S
:o

Soma.
(a) O .. que o orçamento

autorizar,

'"'"..

o
,~

~

'"""o

.."

o

"...
~
..'"
o

'"'""

Regimento de artilharia ligeira n.O 1 .
Regimento de artilharia ligeira n.O 2 .
Regimento de artilharia
ligeira n.O 3 .
Regimento de artilharia ligeira n.O 4 .
Regimento de artilharia ligeira n.O 5 .
Regimento de artilharia de costa n.O 1
Regimento de artilharia
de costa n.O 2
Grupo mixto independente
de artilharia montada n.O 14
Grupo mixto independente
de artilharia montada n.O 24
Grupo de artilharia a cavalo n.O 1 . . . . . . . . . .
Grupo de artilharia
a cavalo n.O 2 . . . . . . . . . .
Grupo roixto independente
de artilharia
de montanha n.· 12.
Grupo mixto independente
de artilharia
de montanha n.O 15.
Grupo independente
de artilharia pesada n.O 1
Grupo independente
de artilharia pesada D,O2
Grupo indepen(lcnte ele artilharia pesada n.· 3
Bataria de defesa móvel de costa n.O 1 ...
,
Bataria de defesa móvel de costa D.O2
Bataria do defesa móvel de costa n.O3
Grupo ~e defesa submarina de costa
Grupo de especialistas
.•••.
3." companhia de trém hipomóvel. .
Escola Prática de Artilharia.

o

s"

rn"

o

~

"'"
o

:;;
"'

.!=

"
~

'§

lO

...

.. :;..
S
'"....
"
'"
~
.. "'""

'ii'"

o

o

~
'""

..

o
.o

,~

o
'""
'""

p.,

rn

e

dl

~

Clarins

"..

~
o
'"
.o

..

~

'"o"

'"

o

'"
'"'õ'"

rn

-- _- -- -- -- -- -- -- -6
lil
13
3
20
26 8 6
3
13
13
20
2f> 8 6
15
3
15
26 20
8 6
3
13
13
26
20
8
3
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1
1

6
7
6
3

13
13
11
10

13
13
11

3

10
4

11
4
7

1
2
3

3
3
3

7
8
8
5
5
5
1
1
1
6
5
4
11

11

9

9
5
5
5
2
2
2
6
5
4
11

~O
-

t5
15
10
10
15
15
10
10
10
5
5
5

26
66
56
19
19
13
13
19
19
12
12
12
10

-

-

--

..

~
"
~

rn

4

4
6
6
4
4
4
2
2
2
8

..

,E

o
'":s.,

'"o

'"

o

~

.o

""

"
'"~'"
o

..'"

.,

o

o

dl

.."

'ii

S

~
o
~

;';!

"~
'"
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'':
lO

-

o

p.,

1

8

1

8

1
1
t

8
8
8
8
8
4

1
1
1

1
1
1
1
1

4

4
-1
4
4
4
4

....'"

o

..""~
'"

o

'"&,"

i rn ~ rn"
-- -- -- -- -

-

8
36
30
6
6

o
'""
"
rn"

'C

..'"'"

o

""
:ti
""~

:ol

e"

t:

.;:

8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
.1
4
4

1
1
1
1
1

-

1

1
1
1
1
1

-

-

-

-

Carpinteiros
de carros
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""
:ti

~

.."" '""".."

-

~

..

.."...."~

Perrndores

o
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o
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'""
:ti
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~
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Idrm do Cantanhede
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Idem de Viana do Castelo
Idem de Vila Real
Idem de Viseu
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Idem Temporária.
Colégio Militar.
• . . .
Comando da 1." Brigada. de Cavalaria
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Idem de Artilharia
do Governo Militar
dos Açôres .
Idem, idem de Lisboa
Idem, idem da Macieira
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Tubérculo
Oí!. • • • • • • • • • •
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Idem de Recepção e Exame <la Direcção ela Arma de Artilharia
Idem Liquidatária
do Corpo E pediclonário Português
. . . . .
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Conselho Administrativo
da 2." Direcção Geral cio Ministério
da Guerra.
Idem da 3." Direcção Geral do Ministório da Guerra
•
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Conselho Superior de Promoções
Conselho
Tutelar
dos Exércitos
de
Terra e Mar
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de Coimbra
.,.
Idem d" l:;vora . . .
J d('JIl de Tornar.
COllclrlaria Militar de Alter
lJplegação
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Exór(!ito 11.° 1
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Idem II ° :I
Irlem n.O 4
Idem 11.° fi
Idem 11.° li
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Escola Prática de Artilharia.
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N.o 15

de 81úd"
Serviço
de admlnbtraçii.o
militar

Arma
do anro n úuttca

EDf~rmeIroY

CorneteírOI

Dostgnações

'"o

'O

"
Õ
'O

cr.

Inspecção Superior da Administra~'ão
do Exérci to
Instituto de Repouso Q Cura do Braucanes ..
Instituto Peminino do Educação o Trabalho
In~tit.ut~ Profissional
dos Pupilos do
Exército ,
Liga
dos Combatentes
da Grande
Guerra
Mauutoução
Militar
Montopio dos Sargentos
de Terra e
Mar ....
Oficinas Gerais de Material Automóvel
Idem de Engenharia
(e).
Presídio Mili tal' . . . . . . . . . .
Quartel General da 1.- Região Militar
Idem da 2.· Região Militar
..••.
Idem da 3.· J{egiào '\[ilitar
Id t- m da 4." Região .\Jilitar
Idem do Govêruo
Militar dos Açôrcs
I rlem, idem de Lisboa.
. • .
Iclern, idem da Madeira • . . . •
Repartição
Geral do Ministério
da
Guerra
....
Sanatórios
para Sarg('nt~s 'T~lb'er'cuio~
sos de Terra e 1\1ar. . . . . . . .
Serviço de Propriedades
e Obras Militares em ) brantes , "
....
Idem em Almei.la .
Idem em Angra do Heroísmo
Idem em Aveiro
•.•.
Idem cm Braga.
Idem em Elvas.
Idem cm Évora.
J dem em Faro . .
Idem na figu ira I Foz
o
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o

•
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o
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•
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•
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1

o

•

o

3

o

•

o

•

•

•

o

•

o

o

o

o

o

•

•

•

•
Idem em Lamego
Idem em LOUH:i.
.
Idem em Montemor-o-Velho
Idem em Penela . . . .
Idem em Pinhel
Idem em Ponta Delgada
Idem em Vila Real
Idem em Viseu ..•...•.
Serviço Tel~gráfieo por Fios (I)
Idem Sf1r1l FIOS • • • • • • • • •
Sucursal da Manutell\'i!o Militar em
Coimbra. ......•
Id(·1O em Elvas.
• .' • .
J dern 110 Entroncamento.
Idem CIO í~v()ra.
Idem na Ou arda
Irlern em Olivais
Idem no Pôrto •
Idem em r,ég~la
Idem cm 1 avirn
.
Lh-m em Viana. do Castclo ,
Idem ('10 ViZ('H. • • • ••
Huprerno T ri h1\ual ~I iii tal' •
TÔlTc <ln Belém
. . . . .
Tribunal ~Iilitar Territorial
do Pôrto
J.lcm de Vizl'u . . . . . . . . . . .
1." Trillllllal ~Iilitar Tvrr ltorlul de Li _
boa ......•..•.....
2.· 'l'ribullal Milita.1: 'l'erritorial
de Liso
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Sorviço geral

_________________________________ -.
Arma do ínfantarín

ORDEM: DO EXl!!ROITO N.- 15

Arma d e artilharia

Arma do cavalaria

Arma
do cngvnhnrta

Arma

II

II--------~------------------_r-R--er_V_I~ço

de flerouáutlcCl.

----'----_...:.._--,-------,,--1
Mn(IUclEnfermeíros

ros '''lÜ"
tidos

Pruticantca
de fann!.l"

Serviço
de a<lrnlnI8t,·.çl0
mitttar

__e_sp~e_c_i_n
__
l
~~~--------

I

Direcção de "ludo

('ornet.l·
ros

__---------I~

~!
!'!:.=

Artífices

Clarins

}'crr:utores

'------,..----------:--s-e-rr-"-lh-e-l---s-e-rr-a-lh-e-I-_I
CarpínteíCoronhaíRelelroR ros-espínrOI
do ~~~rOB

ros

corroeiros

gardeiro8

Designações

~~
~

ferreIros

---------

'"o

'~""
..

o
-e

e"

Túmulo dos Soldados Descolll1ecidos
Unidades de Administração
Militar.
Idem de Artilharia
.
Idem de Cavalaria
Idem de Engenharia
Idem de Infantaria
Idem de Saúde.
.
Vigia dos Fcteiros

<7J

GO

G
2
2:1

79

12
8

38

4
7

----

Total

'"

4

c_c

__

-------

9

-----_I_~_____

__1

1:121 580 1G3 17 10314 - - 51057 3G 2 21 - - - 1(j423 lU 1 - _ 7421 % 2

_
_

1

(a) Êste quadro só será preenchido

à medida que forcm desaparecendo

os escriturários
e amanucrses CIVlS.
e habilitados
com o curso dementar

(b) Estes sargentos
são destinados
a coudutores de obras miiltares
de construções
civis. Estes
(c) F.ste quadro só se preenche quando comece a funcional' a Escola.
(d) ]~ste quadro só se preenche quando coma c..; a funcionar o Hospital.
~..
,
'
(e) Tem mais uma secção de artífices composta de 5 segundos sargentos c 35 cabos c sol.dados que 80:1.10 supranll~erarlOsna.s
1I11!t1ades
mesmas1 j espeeíalídadss
: serralheiros
mecânicos 8; serralheiroll
de bancada 4; torneiros mecânicos 4; tornelros de metais 2; ea:sqll1nlll'lrds 1 ;
didor
pin tor 1,
(/) Estes sargentos bão forneci,los pelo regimento de teIllgrafistas.
(lI) 38 furriéi~ e 38 segundos sargentos,
t
Ih) 14 funiéis e 14 segundos sargentos.
(i) Destinados
às Delegaçõei
da Farmácia Central do Exército, juntas aos H08pitai:; resp\lctivolI .

•

---1----

112228 7G G 2 -

quadros

79

ó se completarão

quando

a ncces idades do serviço

°e

ijam e dCjloili de haver sargentos

n98 con(liçõc~ indlcadaa.

. r 1 I se exi tirelll praça. deutro daqueles !lI'lmeros e ftraduaçlles. que I'OSBUlllll,ali
a quc pertencerem
distrl; ibuído
pelas
s('guillt~s
t'~p reia IC 11.( e' :!', (:al'"intl'iroR 2', serradores mecânicos 1; electrlclstns 2; níquelador 1; funcaldoireiros
:l j ferrei c rOM
ma r('lInci
I'nq 4 j carplll tP.IJ'OSde 1':1 rro
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Segundo.

QUADRO

sargentos

do serviço

N.· 1;)

7a5

Soeroturtado
militar

gorai

N.· R

Distribuição dos sargentos do serviço geral e do serviço especial destinados
a desempenhar as funções de amanuenses nos estabelecimentos militares não previsto no quadro n. o 7

..

E.tnhdealmontr. militareI

o

~

.."
o

Segundo.

sargentos

do serviço

'"

Secrotarlado
militar

geral

-<l

..

g'"
Estnbeleeimpnto8

""';0-""

mll:tsr.s

..

.g~
"

.;::

---------------------------1--Agência
Cantina
Cofre de
Comando
Comando
Comando

Militar
. . . . . . . .
•
do Ministério da Guerra.
• . • .
Previdência
dos Oficiais do Exército de Terra e Mar
da 1.- brigada de cavalaria.
. . . . . • . . . . .
da 2." briga(la de cavalaria.
. ..
...•...
ele artilharia do Govêrno Militar de Lisboa
.
Comissão de ASHistêllcia aos mili tares tuberculosos de terra e mar . •
Conseiho Administrativo
da ],a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Conselho' Administrativo
da 2." Dif(lC\~:IO Geral do Ministér-io da Guerra.
Conselho Adminbtrativo
da 3." Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Conselho de Admifli~tra~\ão da Praternidade
Militar .•..•••.•.
Conselho de Recursos
. .
. • • . . .
Conselho Superior de Promoções.
. . . . • . . . • . . • • • • • .
ConRclho Tutelar e Pedagógico dos ex(·rcitos de terra e mar ...•.
Delegação do Serviç'O de Administração
Militar em Angra do Heroísmo
Delegação do Serviço de Administração
Militar no Funchal.
••.••
Delegação do Serviço de Administração
Militar em Ponta Delgada
. . . . .
Delega~,ão da 3." Repartiç:'ío da 2." Direcç:io Geral do )Iinistério da Guerra
na 1." Região Mili tal' . . . . . . . . • . . . • . . . . • . • . . . . .
Delegação da 3." Repartição
da 2- Direcç:lo Geral do Ministério da Guerra
na 2." Região Militar . . . . . . . . • . • . . • . • . • . . • • . • .
Delegaçilo da 3.' Repartição
da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra
na 3.- Região Militar . • • . . • • . • . . . . . . • • . • . • • . • .
Delegação
da 3." Repartição
da 2." Direcção Geral do Miuistério da Guerra
na 4." Região Milit.ar . . . • . . . . . . . . .,
..•••.•..
Delegação da 1." Inspecção de Artilharia
no pôrto. •
'.
Delegação da 2." fnspecção de Artilharia
em Évora .•.
Delegação ela 3." In~pccç~o de Artilharia
em Lisboa.
• •
Depósito Geral do Matenal de Guerra
......•.•
Depósito Geral do l\f aterial Sa.nitário e de Hospitalizaç:10
•
Direeç:lo da Arma de Inf~ntar!a.
. . • • . . • . . . •
6
Direcção da Arma de ArtJ!ha~la .
• •
•
• • •
Direcção da Arma de Cavalana.
.
•
Direcç:lo da Arma de Engenhana
Direcção da Arma de Aerunáutica
• • • • .
Direcção do folervie.~ode Administração
Militar.
. . . • •
Direcç:10 do Serviço de Propriedades
e Obrab Milit~res no, •
••
I~'
__
Direcção do Serviço de Propriedades
e Obras Militares no GovOrno Milita;
de Lishoa
•
"
•
Idem na 1." Rf'~ião Militar.
•
Idem na 2." Reghl0 Militar
Idem na 3." Reg-itio Militar.
Idem na 4." Hegião Militar
.....
Direcção elo ~erv~ço de Sa~d~ ~filit.a~. .
Dirl'cçào do ServIço Vetel'lnal'lo MIlItar
Distrito de R<'crutamento e Rescrva n.· 1
Distrito do R!'crutamellto
e !{eserva n.O 2
Distrito de Recrutamento
e Reserva n.· 3
Distrito de R('crutamenfo
e Reserva n.· 4
Di8tríto de Recrutamento
c Reserva n.O fi
Distrito de Recrutamento
o Reserva 11.0 6
Distrito de Rrcrutamento
e Reserva n.O 7
Distrito de RI'crutamentoe
He:serva n.· l::!
Distrito de Hecrutamento
e Heserva n.. !)
Distrito de Recrutamento
e Reserva n.· 10
Distrito de Recrutamento
e Re~erva n.· 11
Distrito de Recrutamento
e Reserva n.O 12
Distrito de Re<!1'Iltamellto II Reserva n.·
Distrito (Ie Recrutamcnt·)
e Re erva n.· 14
Distrito Ile RccrlltoflH'1I to e I{cser\'u I1.0 1.i
Distrito de Recrutaml'lIto
e Ro tJrn~ n.· lG
Distrito de Recrutamento
e l{eSt'rva 11.0 17
Dilltrito de Rp('rutamellto
e Res('r\'u n." II:!
Distrito do Recrutamento
o Re ('rva n.· 19
Distrito (le Recrutament.o o RI' prva n.· 20
Distrito de Hecrlltamento
e He erva n.O 21
Distrito rle Heerlltamellto
e Rt'8< rva n.O 22
Govurno Militar de Elvas
...•
Govêrno Militar da Praça de Valellça.
Hospital Militar VI·terinário Principal
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1." Inspecção de Ar tilhar ia
.
2." In-pecçilo rle Artilharia
.
3." Inspecção de Artilharia
.
Inspecção da Arma de Cavalaria .
Inspecção da Arrua de Aeronáutica.
1." Inspecção de Infantaria
....
2.' Inspecção (lu Infantaria
...•
a." Inspecçâo de Iufautn r ia .....•.....
1." Inspecção
S J'VIÇOele Admini tração Militar.
2." ln peccâo (lo Serviço U(' Admiuistração )Iilitar .
Inspecçâo do Serviço F'armnceutico.
L" Inspecçâo do Serviço Médieo . .
:l." Inspecção
elo Serviço
r.l{'diro ..
a." Tnspcrç:lo do Serviço Mó,lico ....
llltipel'\,<lo do ::-,'r\'iç'o Veter inár io Militar
Intipec'~'ão Su] prior de Adm iniatrnçâ«
do Exército
lu pccçâo das Tropas e\ Serviços de Pioneiros ..
Inspecçâo das Tropa. dI' Cornunicaçâo
.
J nspecçâo do Serviço de Propr iedudes e Obras Militares

1
1
1

do Mini tI'O

1
1
1
3

[

1
1

no

:\Tioi tério da GuerTa:
Reparti(,'ão (lo Gabincte

1
1
1
1
1

1

3
3

3
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1
4
1
7

7

1

1

8

.

1." Dir('cç;\o Geral:
L" Hf·parti\·ão .
2." RI'partição
.
3" l{cparti~"lo .
2." Dir 'eç:w licral :
1." lteparti\'ão
2." Hepal tição
:1." H('parri~" o •
4." Hcparti,: o .
3.' DircC'ç'.1OGeral:
1." Rl:'l'artiç'1\u
2." l{pparti~'ão
3." Hep'll'tição
4." ){ep. rti\':lo
Arquivo HI...t,orrco )Iilitar
Bibliuter:l do E ·ército. .
• . . . . .
. ..
.
Repartic;ao de E t· tistic' e E. : d~ ('orpo E pcdi::i~nirio PortuguOs .
HeI' Fti\'.LO UI·ral. . . . . . . . • . • . . . .
Doposito de publi('ucõe
(lo. Iillistól'io da (;uerra
. . . • • •
Ar(!Ilivl) Goral do ~lilliRtório d:L Ou,'rra.
, ...•.....
R"Ilartição (lo '('niço ~It!t orol ..ico ,la Arma do A,'rolHíutica
:\lontl'plO dos arg ntu' •••••••
, ••.•••••••
Quarwl G D ral do 00 {lrno Militar do A Ôres •
QU!\ t(l
• IJ(r~
O , .~ n.
i
C
i h .•
Qu rtpl Oen 'ral (lo (,ovt.rno . lilttar dn ~l;1tlcira.
tlllsrtcl Uener I dI.'
I f>gili!l lilitar
I)uart ,I G 'ner I tio 2," He ....i o lilitar
,
(~lIlrtcl G ll('ral da a." He i o MIlitar
(~unrtel Uellcral lia t. Itllgião :\Iilitar
.
:
Hllprcrno 'I'l'ibllllal :\lilitar.
• • . • • • .
}.. Tríbunal :\Iilit r Territorial
II l..ishoa.
.• 'l'rlUun 1M lit r'f rritora I <lo Li b
Tribunal )ll1itar e T 'rritori I do pôrto.
Tribunal :\lili tar e Terri torial d Viz 'u,
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do por scriturário
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Decreto

n.· 17:378

Usando da faculdade quo me confere o n." 2.° do artigo 2.° de decreto D.O 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril do 19~8, sob proposta dos
Ministros
de todas as Repartições:
hei por bem decretar, para valer como lei, \) seguinte:

Promoção dos oficiais do exército
TíTULO

I

Classificação, hierarquia e situação dos oficiais
CAPÍTULO I
Classificação
Artigo
classes:

1.0 Os oficiais do exército

a) Oficiais dos quadros

dividem-se

em duas

permanentes;

b) Oficiais milicianos.
Oficiais dos quadros
permanentes
são os oficiais que
pela sua preparação
especial para a profissão das diforentes armas e serviços do exército a ela se destinam
com carácter do permanência,
sendo considerado
de carácter eventual o seu afastamento
do serviço efectivo.
Oficiais milicianos são aqueles que se destinam a completar os quadros do exército para a sua mobilização e
CLljO recrutamento
e preparação
se regem por disposições .especiais.
A sua permanência
no serviço efectivo,
em tempo ele paz, devo ser considerada de carácter oventual, sendo de licenciado a sua situação normal, situação
à qual regressam logo que cesse o motivo da sua convocação.
Quadro permanente
Art. 2.° Os oficiais elos quadros permanentes,
no serviço activo, distribuem-se
pelos seguintes quadros. em
cada um dos quais serão inscritos por ordem de antiguidade:
1) Generais;
2) Arma de infantaria;
3) Arma do artilharia;
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4) Arma do cavalaria;
5) Arma de engenharia;
6) Arma do aeronáutica;
7) Médicos;
8) Farmacêuticos;
9) Veterinários;
10) Administração
militar;
11) Secretariado militar;
12) Quadro auxiliar de artilharia;
13) Quadro auxiliar de engenharia;
14) Quadro auxiliar do serviço de saúde;
15) Picadores militares;
16) Chefes de banda do música.
§ 1.0 Em todos os quadros os oficiais figuram inscrí10s na escala respectiva, qualquer que seja a sua situa~ão em actividade do serviço, ou na de inactividade temporária (por doença ou castigo) sendo de elas eliminados
apenas quando passem à situação de reserva, reforma
0U por qualquer
outro motivo que produza eliminação
do serviço activo.
Quando na reserva, reformados ou separados do ser-viço, serão inscritos numa lista única, seja qual fôr a sua
proveniência, mas distintas para cada uma destas situa~ões.
§ 2.° Não preenchem porém lugar no respectivo quadro os que (embora inscritos na escala) estejam em qualquer das seguintes situações:
a) Adidos;
b) Inactividade temporária;
c) Disponibilidade;
d) Supranumerários
por excesso;
e) Supranumerários permanent~s.
CAPÍTULO II

Hierarquia
Art. 3.° Os oficiais agrupam-se hieràrquicamento
quatro categorias:
a) Oficiais subalternos;

b) Capitães;
c) Oficiais superiores;
ll) Oficiais generais.
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§ único. As categorias
cendente, pelos seguintes

serão formadas,
postos:

em escala

73!)

as-

a) Oficiais subalternos:
Alferes.
Tenente.

b) Capitão.
c) Oficiais superiores:
:Major.

'I'enento-coronel.
Coronel.
Brigadeiro.

d) Oficiais generais:
General.
Marechal.
Art. -4.° O posto do marechal só poderá ser conferido
por lei especial ao general que, no comando de tropas,
tenha praticado
em campanha
contra o inimigo externo
feitos tam excepcionais
e tam importantes
serviços ao
País que por ôles mereça tal distinção.
Art. 5.° O poste de general sorá privativo dos oficiais
das diferentes armas habilitados com os respectivos cursos professados
na Escola Militar (Escola do Exército
ou Escola de Guerra).
Art. 6.° Os tenentes e alferes formarão
um quadro
único em cada arma 011 serviço.
§ 1.0 O põsto de tenente adquirir-se
há. por diuturnidade de sarviço no põsto anterior.
§ 2. o Os alferes das diferentes armas são destinados
exclusivamente
ao serviço nas tropas, tanto na metropole como nas coló;lÍas, não podendo ser desviados delas
para qualquer comissão de serviço, seja de que natureza
fõr, à excepção da prevista no § 3.°
Entende-se
por serviço do tropas, para os efeitos dêste ,
parúgrafo,
o quo fôr prestado nas unidades o nas escolas práticas das rospectívas
armas.
§ 3.° Os alferes poderão ser colocados nas unidades
da guarda nacional republicana
o guarda. fiscal quando
contem dois anos de serviço efectivo nas -tropas da arma
respectiva.
Art. 7.° Os postos são caracterizados
pelas funções
que aos oficiais compete exercer cm conformidade
com
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os respectivos
diplomas, não podendo nenhum oficial cm
serviço do tropas descmponhar
funções de põsto iufo-

rior.
Art. 8.0 Os oficiais quo desempenhem
funções do pnsto
superior ao que possuem serão considerados,
em quanto.
estejam investidos nelas, da hierarquia
correspondente
a
êsse pôsto em relação àqueles que lhes estão directamente subordinados.
Art. 9.0 A hierarquia dos oficiais generais será a correspondente
às funções do comando qno exerçam, som
prejuízo
do disposto no § único dõsto artigo; Quando
não exerçam funções ou as exerçam de igual categoria,
serú a hierarquia
regulada pela antiguidade
no pôsto de
general, e, em caso de igualdade
dõste põsto, segundo.
os termos do artigo 18.0
•
§ único. Em tempo de paz os generais comandantes
das regiões militares
e governador
militar de Lisboa,
em quanto desempenharem
estas funções, serão consideradas hieràrquicamcuto
superiores aos generais que, na
área sujeita à sua jurisdiçüo,
exerçam funções de comando ou de iuspccção,
exceptuando-se
porém o chefe
do estado maior do exército, o o inspector superior dr
administração
do exército, os quais exercerão sempre a
sua acção em nome do Ministro e como seus delegados.
CAPÍTULO III
Situação
Art.

10.0 As situações

militares

dos oficiais são:

Actividade.
Inactividade.

Reserva.
Reforma.

Separado do serviço.
§ 1.0 Actividade.- É a, situação dos oficiais do activo
quando em serviço ou prontos para serem chamados ao
serviço o compreendo:
1)
2)
3)
4)
5)

Quadro da arma ou serviço;
Supranumcrürios
por excesso;
Supranumerários
permanentes;
Adidos;
Disponibilidade.
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1.o Considcrnm-se
no quadro da arma ou serciço todos
os oficiais que desempenhem
serviço dependente
do Ministério da Guerra e não estejam incluídos em qualquer
das outras situações
de actividade.
Não saem dos quadros a que pertençam
os oficiais que desempenham
o
cargo de Ministros da República ou estejam em diligência em qualquer outro 1\1iuist6rio;
2. o Cousidoram- se supranumerúrioe
por e.rC/3SSOos q 110
excedem o quadro fixado para cada arma ou serviço e
qne devam entrar nos mesmos quadros na proporção
estabelecida;
3.0 Consideram-se
eupranumerários
permanentes os oficiais quo nunca devam preencher lugar nos quadros em
virtude de terem sido promovidos por distinção ou por
leis ospecinis que estabelecessem
esaa condição;
4.0 Considernm-so
adidos aos quadros das suas armas
ou serviços do origem os oficiais que:
a) Estejam
desempenhando
o cargo de Presidente
da
República;
b) Estejam prestando
serviço com carácter de permanência. noutros Ministérios (superior a noventa dias), com
excepção do general comandante da guarda nacional rcpublicana, que será contado no quadro dos oficiais generais, c dos oficiais que forem nomeados governadoms
civis administradores
de concelho, chefes de gabinete e
secr~tárjos dos Ministros, que serão considerados
em diligência ;
c) De licença ilimitada;
d) Os que prestem serviço nos estabelecimentos
industrializados
o percebam
todos os seus vencimentos 1)01'
êsses estabelecimentos,
com excepção dos oficiais farmacêuticos, que continuam
a ser contados no respectivo,
quadro ainda quando colocados em estabelecimentos
da
ospocialidnde
industrializados
e por êlcs percebam
os
vencimentos:
e) (Js professores
da Escola Militar, Oolégio Militar,
Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, Instituto,
Feminino
de Educaç'110 o Trabalho
e os qne desempenhem cargos dependentes
do 1\1inist6rio da Guerra, quo
. tenham sido obtidos por concurso;
f) Emquauto
não forem publicados os diplomas rospoitantrs
à. organização
da arma de aeronáutica
o do
serviço do estado maior:
.~) Os oficiais que' sejam contados no quadro dos 0.6.CIlllS da arma do aeronáutica;
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2) Os oficiais com o curso do estado maior, até o
pôsto de coronel, inclusive, e qUE"tendo pertencido ao
quadro dos capitães do serviço do estado maior ou corp
do estado maior, rogressarum às suas armas de origem,
nos termos do artigo 68.0 do decreto n. o 1G:407, de 10
de Janeiro de 1920.
5, o Considerum- se na dieponibilidade os oficiais prontos para o serviço, que aguardam apresentados no Ministério da Guerra vacatura para entrar nos respectivos
quadros, tendo vindo da situação de inactividade, adidos
e ainda aqueles que por circunstâncias imprevistas tenham, pelo seu pôsto ou antiguidade, direito a ingressar no respectivo quadro ,e neste não haja vacatura.
S 2.0 Inacticidade.:-: E a situação om que se encontram os oficiais tomporàriamente afastados do serviço
activo por doença ou castigo.
S 3.0 Reserva.-É a situação om quo se encontram os
oficiais que sejam afastados definitivamente do serviço
activo:
a) Por terem atingido o limite de idade ostahelecido;
b) Por haverem requerido para passar a esta situação
depois do atingirem a idade de sessenta anos e trinta e
cinco anos de serviço;
c) Por terem sido julgados incapazes do serviço activo
por uma junta hospitalar;
d) Por torem desistido de prestar as provas especiais
de aptidão para o posto imediato ou que, tendo-as prestado, não tenham obtido resultado favorável nos termos
da legislação em vigor.
Todos os oficiais na situação do roserva são obrigados a prestar qualquer serviço em que convenha empregá-los o compatível c,om esta situação.
§ 4.0 Reforma.-E
a situação em que se encontram
os oficiais:
a) Que tenham atingido a idade de setenta anos;
b) Que tenham sido julgados incapazes do todo o serviço por uma junta hospitalar;
c) Quo devam ser colocados nesta situação como conseqüência do seu comportamento militar ou falta de competência profissional, nos termos do regulamento de disciplina militar.
,
§ 5.0 Separado do serviço, - ]<j a situação om que se
encontram os oficiais que, após julgamento em Consolho
Superior de Disciplina Militar, devam sor nfastados do
ervíço do exército, com privação do uso de uniforme,

o
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nos termos do regulamento de disciplina militar ou em
virtude de lei ou decreto especial.
Art. 11.0 Os oficiais do exército que atingirem os soguintes limites de idade têm passagem à situação do
reserva:
Subalternos . . . . . . ••
53
Capitães
..
• • . . . .•
58
Majores e tenentes-coronéis
60
Coronéis
62
Brigadeiros
• • . • . • .
64
Generais
. . . . . • • .
67
Art, 12.0 Os marechais do exército poderão conservar-se no serviço activo sem dependência de idade.

TíTULO II
Princlpios e condições gerais para a promoção
CAPÍTULO

I

Principios gerais de promoção
Art. 13. o As promoções dos oficiais das diversas armas
e serviços serão feitas:
a) Por diuturnidade, para a promoção do põsto de alferes ao põsto de tenente;
b) Por antiguidade com as restrições constantes da presente lei pnra todos os demais postos;
c) Por escolha para o pôsto de general, nas vagas destinadas a escolha.
• Art. 14.0 Só poderão ter ingresso.nos quadros do exército, como oficiais, os cidadãos portugueses por nascimento:
a) Que tenham satisfeito até os vinte e um anos as leis
do rccrutamento militar;
b) Que não tenham sido isentos definitivamente do serviço militar;
c) Que apresentem atestado de bom comportamento
moral e civil passado pelas autoridades competentes;
d) Que apresentem certificado de registo criminal passado na comarca da sua naturalidade, do qual se mostre
não ter processo pendente ou sofrido condenação que o
iniba de dar ingresso nos qUI! dros do oficlalato.
Art. 15.0 O ingresso em qualquer quadro, salvo o disposto para a arma. de>aoronáutica,
só poderá ofectuar-se
no posto do alferes o até a idade do trinta e cinco anos.
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Art. 16.0 Em cada quadro a promoção de põsto para
põsto efectuar-se há por antiguidade, com a exclusão daqueles que não reúnam todas as condições de promoção
estabelecidas para a respectiva arma, serviço ou quadro
e dos promovidos por escolha.
Art. 17.0 A ordem do antiguidade dos oficiais do mesmo
põsto, dontro da mesma arma ou serviço, será doterruinada pela data mencionada no decroto do promoção a
êsse põsto, o em igualdade dessa data peja antiguidade
do posto anterior, e assim sucessivamente so qualquer diploma não fi tiver alterado.
S 1.0 No caso de igual antiguidade em todos os postos de oficial será considerado mais antigo o que tiver
mais tompo de praça 0, em igualdade de tempo do
praça, o quo tiver mais idade, salvo o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 2.0 Para os alferes das diferentes armas (\ serviços
promovidos a êste põsto, na mesma data, a antiguidade
será regulada:
a) Pela lista da classificação final em cada curso da
Escola Militar e Escola Central de Sargentos, nos termos do decreto n. o 12:992, de 7 de Janeiro de 1927.
No caso de igualdade de valores, dentro de cada
curso, será mais Antigo o que tiver mais tempo de
praça e, em igualdade de tempo de praça, o que tivor
mais idade;
b) Pela ordem de inscrição na escala em que se on-contravam, para os restantes.
§ 3.0 Nas armas de infantaria o cavalaria e no ser'viço de administração militar a colocação na escala ini-,
cial de alferes será feita de forma que os oriundos da
Escola Central de Sargentos se intercalem com os oriun,dos da Escola Militar, na proporção de dois dêstes para
um daqueles, somente de entre os promovidos a alferes
.no mesmo ano.
§ 4.0 Os alferes que excedam a intercalação citada no
:parágrafo anterior ficarão colocados entre os que foram promovidos nos se ano e o mais antigo da promoção
imediata.
Art. 18.0 A ordem de antiguidade dos oficiais do
mesmo pôsto, mas pertencentes a diversas armas e serviços, será regulada em cada posto pela data da promoção a tenente, contada nos termos dos artigos 103.0
-e seguintes.
No caso de igualdade no posto de tenente será consí-
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derado mais antigo o que tiver maior antiguidade no
põsto de alferes, o em caso de igualdade neste põsto
será. consideradl) mais antigo o que tiver mais tempo
do pra~a, e, ainda, cm igualdade deste tempo, o de
maior idade.
§ único. No pôsto de alferes regulará a antiguidade
indicada no decreto de promoção,
e em igualdade de
data observar-se há o disposto na parte final dêste ar tigo.
Art. 19.0 O oficial ou candidato a oficial só terá direito a ser promovido o a sua promoção só se. efectuará
nos termos da presento lei quando satisfaça às condições
gorais e especiais de promoção em vigor para cada posto.
Art. 20. Para as vacaturas que ocorrorem nos quadros só serão promovidos os oficiais que estejam no qua{iro da sua arma ou serviço ou na disponibilidade e nos
termo'! do artigo seguinte.
Art. 21.° Os oficiais na situação de adidos preenchedto a vaga no respectivo quadro quando lhes compita a
promoção ao pôsto imediato p(lr antiguidade, se não continunrem naquela situação no põsto a que forem promovidos.
§ 1.0 Os oficiais que continuarem na situação de adidos ao quadro e os supranumerários permanentes serão
. promovidos se reünirem todas as condições de promoção,
quando fõr promovido o oficial imediatamente à sua esquerda para preenchimento de vacatura no respectivo
quadro.
§ 2.0 A repartição do Ministério da Guerra por onde
corram os processos de promoção deverá solicitar com
a .necessária antecedência da autoridade competente informação sõbre se o oficial a promover, que esteja na
situação do adido, deve ou n110 continuar na mesma situação depois do promovido.
0

CAPÍTULO II

Condições gerais de promoção
Art. 22.° Para ser promovido ao põsto imediato O ofícial deverá satisfazer às seguintes condições gerais,
além das especiais exigidas para. cada pôsto:
1.0 Aptidão física;
2.° Bom comportamento civil o militar o idoneidade
moral;
3. ° Determinado tempo de permanência no põsto ;
4. ° Competência profissional.
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SECÇÃO I

Aptidão física
Art. 23.0 A aptidão física do oficial sorá comprovada
não só pelo que do seu processo conste sôbre o seu estado físico, como pela informação
prestada
pelo chefo
sob cujas ordens servir.
§ 1.0 O oficial a rospoito de quem as informações dos
chefes sob cujas ordons 80r.-i1' nos últimos três anos depois da última promoção
declarem não ter aptidão física só poderá ser promovido ao pôsto imediato depois
de consulta favorável
de urna junta hospitalar
do inspecçao, funcionando
no Hospital
Militar Principal
de
Lisboa.
§ 2.° Quando o oficial fõr chamado a prestar as provas especiais do aptidão para os postos de major e brigadeiro serú a aptidão física coiuprovada
por uma junta.
hospitalar
de inspecção a que deve SOl' submetido, a qual
funcionará no Hospital Militar Principal do Lisboa.
Art. 24.0 O oficial que em qualquer pôsto conto, seguida ou interpoladnmente,
dozóito meses na situucãn de
inactividade
tomporária
por doença, só será promovido
ao pôsto imediato dopois do consulta favorávol (lo uma
junta hospitalar
do inspecção funcionando
no Ilospital
Militar Principal de Lisboa.
SECÇÃO II

Comportamento civil e militar e idoneidade moral
Art. 25.0 O bom comportamento,
civil o militar, o idoneidade moral comprovam so normalmente
pelas informações dadas pelos chefes sob cujas ordens tenha servido o oficial e pelo sou registo disciplinar.
§ único. O oficial que om qualquer ocasião tiver informação desfavor.ivcl
será transforido
de unidade ou comissão parti. obter informação
do outro chefe; se esta
informação, exigida só no fim do um uno, mautiver o JUIzo
anterior
ucõrca do com portumouto
civil e militar
da
idonoidudo moral, o oficial S(11'I1 imodiatamoute
submetido ao Conselho Superior
do Disciplina Militar, nos termos do artigo 1G8.o do rogu)amf'nto
do disciplina militar, o, caso lhe pertença promoção,
só poderá ser promovido mediante
parecer
favorável do Conselho Superior de Promoções.
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Art. 2G.o O oficial que posteriormente
à última promoção tiver qualquer
intorninção
desfavor-iivo] acêrca
do seu comportamento
civil o militar ou da idoneidade
moral só poderá ser promovido
no põsto imediato dopois de consulta
favorável
do Conselho Superior
de
Promoções.
Art. 2i.o O oficial contra o qual se esteja a proceder
a auto do corpo do delito ou de averiguações,
ou tenha
pendente
qualquer processo disciplinar
ou criminal não
será considerado
em condicões de comportuuwnto
civil
e militar uorn do idoneidade pura ser promovido omquanto não fôr resolvido
o respectivo
processo e bom
assim aquele que esteja cumprindo
pena impoata por
sentença dos tribunais ou q uul q uer punição disci plinar,
§ único. Resolvido o processo disciplinar ou criminal
ainda quo fuvoràvclmonto
ao oficial. devorá êste juntamento" com o de promoção sor submetido à cou-ulta do
Conselho Su porior de Promoções pum. se pronunciar sobre se o oficial devo ou não ser promovido;
procedondo SC' tum bóm a idêntica consul ta acõrca dos q 110 ostejam cnnrpríndo qualquer pena imposta por sentença dos
tribunais ou punição disciplinar.
SECÇÃO

m

Tempo de permanência no pôsto e de serviço
efectivo

Art. 28.0 Os 1\1fo1'oS dos diíorontes quadros só poderão ser promovidos ao pôsto 00 tenente dr-pois de terem
permanecido
naquele põsto o tempo mínimo doterruiuado
neste artigo:
Ano

Infantaria
..\rtJ! huria
Ca"alaria
Eng"llllharin
)!édieos.
.
Fartuacêuticos
Vt·wrin:\rios.

..
militar.
Secretariado
militar , .
Quadro auxiliar de artilharia.
Quadro auxiliar do eugouhuria
.
Quadro auxiliar do sorvico do saúdo.
Picadoros militares
• • . •
Chefes de bandu de música.
• . . .

Aduiiuistrução

4
C)

_,

4
1
1
3

2
4
4
4

4
4

4
4
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Art. 20.° Os oficiais dOR diferentes quadros só poderão ser promovidos
ao posto de capitão o superiores
quando tiverem permanecido
no oficialhto, a partir do
pôsto de tenente, contada a antiguidade dõete põsto nos
termos dos artigos 103.° a 108.0 desta lei, o número mínimo de anos fixado neste artigo:
Anoo

Para
Para
Para
Para
Para
Para

•

capitão.
• .
major
• . .
tenente-coronel
coronel.
. •
brigadeiro.
.
oticial general.

• •
. •
•
. •
•

[)

12
16
20

22
24

§ único. Exceptua-se
do disposto neste artigo a promoçno por distinção, nos termos dos artigos 6~.0 a ti5.0
Art. 30.0 Não se contará. no tempo a que se referem
os artigos 28.0 o 29.0:
a) O tem po de ausência
ilegítima;
b) O tempo decorrido no cumprimento
de sentença,
nos terruus do Código de J nstiça Militar ou no de qualquer pena disciplinar.
Art. 31.0 Para a contagem do tempo de serviço quo
deva SOl' prestado
efectivamente
nas tropas ou ostubelocimentos militares não so inclmrá :
a) O tempo decorrido fim qualquer das situações mencionadas no artigo anteccdouto ;
b) O tempo de Iiccnca rogistada ou ilimitada;
c) O tempo de doença, trurumonto nos hospitais e do
liceuça da j unta, excepto quando seja provonionto de desastro em serviço e por motivo dêste e no regresso do
serviço de campanha ou militar colonial;
d) O tempo passado orn qualquer comissão, sempre
que não acumulo o oxorcicio dossu comissão com todo o
serviço da unidade ou ostuhr-lcciruento
a que porrcucor.
§ único. O tempo do serviço ofoctivo prestado nas unidados da guarda nacional rr-publicana ou guarda fiscal
ou elas colónias
contado, para efeito dêsto artigo, como
prestado nas unidades do exército metropolitano.
Art. V~.~ Os aumentos de contagem do tem [lo, concodidos por permanência
em serviço do campanha, serviço
nas colónias ou quaisquor outros, não aprovoitum para
n contugem do tempo do permanência
obrigntória quo
tenha de ser passado
nos postos e no oficialato, nem
]1ara o serviço efectivo nas tropas.
é
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Art.

33.0

7J9

do permanência
nos postos ou no
ofr-ctivo nas trepas,
conforme
o disposto nos artigos anteriores,
será liquidado, sempre
que o oficial sejn transferido,
pela unidade ou estabelocimento de ondo sair, que preencherá
em duplicado uma
fõlha modêlo n. o 1, de qu<, um dos exemplares acompnnhará
os documoutos
de trausferõncia
e o outro será enviado
à repartição
por onde corram os processos de promoção
dos oficiais. Nessa fôlha snd também mencionada
qualquer outra condição do promoção a que o oficial tenha
satisfeito durante a sua permanência na unidade ou estabelecimonto de onde saíu.
As fôl has modõlo n. o 1 dos oficiais cm serviço no exército
colonial serão remetidas ao ~Ii[listério das Colónias, que
por sou turno as enviará à 2.a Repartição
da La Direcção OI'1'al do Ministério da Guerra para lhes dar o devido destino.

oflcialuto

O tempo

o do serviço

SECÇ'\O

IV

Competência profissional
Art. 3.1.0 A competência
profissional do oficial comprova se normalmente
pelas suas informações refl'ront('s
ao serviço o pela freqüoncia de cursos e provas de nptidão fixadas nas condições especiais para a promoção aos
diferentes postos.
Estas informações
só podem ser tomadas em conside
ração quando prestadas pelas autoridades militares competen tos.
~ único. Por competência profiesional entende se tudo o
que diga respeito aos conlwcimentos
t6enicos e capacidado do oflcial para o serviço e ainda as qualidades
de
comando ou direcção, a energia, a decisão o o bom CUIUpriruonto
dos d('vel'('s militares
gernis e especiais que
com aqueles
conhecimentos
e qualidades
se relacionem.
Art. 35.0 Ao oficial cuja informação acêrca da sua
compotência
prof ssional não fõr favorável
será aplicado /.) disposto no § único do artigo :!5.0
Art 30. o O oficial q no, posteriormente
à última promoção, tiver qualquer informação desfuvorávo] acerca da
sua competência
profissional
só po.lerá ser promovido
110 pôsto imediato
depois de consulta favorável do Conselho Superior de Promoções.
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TITULO III
Condições

especiais

de promoção

CAPÍTULO I
Promoção

aos diferentes

postos

a) Promoção a alferes
Art. 37.0 A promoção a alferes dos candidatos a oficial só poderá
efectuar-se
q nando estes não t uhatu
atingido trinta o cinco anos do idade.
Art. 38.0 Serão promovidos a alferes, para;
de infantaria,
n rtüharin, cqvularla, engenhurh
t
serviço do admiuietrução
militar,
os alunos dr E
Militar quo concluírem os cursos respectivos,
eur 0('
siderados auprnnurnerários
por excesso quando nao h
vacatura no quadro da sua arma ou serviço.
•
Art. 39.0 Serão promovidos
n alferes pura o. fi l:tdros a quo so destinam
os aspirantes
a oficial fi 1 tenham concluído o respectivo curso da Escola
't'ntI'
de
Sargentos,
nos t -rmos do decreto D.O 12:9~)~, d 7 do
Janeiro
do 19:27, o hajam completado neste pnsto o número de anos de serviço efectivo abaixo indicado,
s ndo
considerados
supranumerúrios
por excesso quando não
haja vacatura nos mesmos quadros;
a) Para as armas do infuuturia, cavalaria o serviço do
administração
militar, quadro auxiliar do artilharia (, qundro auxiliar do ongeuhario - dois anos;
b) Para o secretariado
militar e quadro nu: iliar do serviço de saúde - três anos.
Art. 40.0 Serão promov idos a. alfore
para. as vagas
q uo forem ocorrendo nos quadros p<,!,nuln ntr-s
inédicos, veterinários
e farmacêuticos
militares 08 alfero milicianos habilitados
com o curso da especialidade,
pela
ordem do elas. ificação obtida nos respectivos
COllCUl'
os
e durante a. validado do mesmo concurso.
Art. 41.0 Serão promovidos a. alferes para os rei p 'ctivos quadros pela ordem do classifica ão antoriorm Dto
obtida, para as vucuturns que se derem nos mOSInOHquadros, os as piruetes a. oficial picador o os sub chef
do
banda de música apurados om concurso e durante a validade do mosmo concurso.

ne
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b) Promoção a tenente
Art.

402.° Serão

.além das condições
.guintes :
a) Ter no posto

promovidos
a. tenentes
gorais de promoção

os alferes quo
reúnam as se-

•
do alferes

o seguinte

tempo do serviço

efectivo.
Anos

Na
No.
Na
Na
No
No
No
No
~o

arma de infantaria.
arma de artilharia
.
arma de cavalaria.
arma do engenharia
quadro do médicos.
quadro do farmacêuticos
quadro de veterinários.
quadro do serviço do admiuistra~ão
militar
quadro do secretariado militar.
. . . . .
No quadro auxiliar do artilharia.
. . .
TO quadro auxiliar
do cngenhuria , . .
~o quadro auxiliar do serviço de saúdo
o quadro dos picadores militares.
. .
O quadro
dos chefes de banda de música
.T

2
2
.)
...I

2
.)
oJ

2

b) Ter no posto do alferes, quando pertencendo a
qualquer
das armas ou 8C'1'\ i<;o do administração
milital', tomado parto numa escola do recrutas completa.;
c) Quando, pertencendo
a quulquor das armas ou serviço de administração
militar, tiver freqüontado com boas
informações
os ostãzios nus escolas práticas que forem
fixado
para a sua arma ou serviço,
§ 1.0 O tempo designado para as armas, para o quadro dos vot riuário , pica leres, clJOfl s fi h: nda do múicu e s rvi o de administração
militar será todo 1>1'('5a
nas tropa,
pod lido os últimos prestá-lo
como
adjunto
dos serv iços admini trativos ti-! unidades.
:'i 2.° O t 1U10 do ignr lo p, ra o quadro
os médicos
s ri pr!? stndo como clínico da unidade ou no tirocíiio a qno sojnm obrigados.
:3.° O tempo dos ignado para os farmacêutico
pr tudo nas farmúcias militar s .

será

• 4.° O tempo designado
pnr!~ os oficiai' lo. ccretaria lo militar,
quauro au.·iliar de artilharia,
quadro'
u·
xilia1' d cngL'ulluria e tlun.dro auxiliar do . €l'\ i~o do
"aúdc "rá pr('stauo 11a tropas ou no c tahclccimentos
OlI on-iços a quo Rrjnrn de tinutlos
t<,s oficiais.
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§ 5.° Os alferes das armas de engenharia e artilharia.
os alteres médicos o veterinários
que por DJOIÍ\'O de
doença não completarem,
no dito prazo, o tempo (lo serviço efectivo a que são obrigados por esta lei, uão serão
promovidos
emquanto
o não completarem,
mas quando
o forem contarão a antijruidudo da data em qU0 lhes caberia a promoção o irão ocupar o seu lugar na respectiva escala.
c) Promoção a capitilo
Art, 43.0 Serão promovidos
ao pôsto do capitão,
quando ocorra vacatura no respectivo quadro, os tenentos que, às condições gorais de promoção, reúnam a ~
seguiu tes :
como tonentes;
buturiu ou 8quadrão,
na escola prática ela arrua, para os de infui t ria, artilharia,
cavalaria ou engenharia ;
c) Tor, como tononte, quando portoncondo a qua quer
arma ou serviço da administração
militar, tomado part
em uma escola de recrutas completa;
d) Freqüõncia,
com aproveitamento,
do rospcctiv
curso do informação da Escola Central do Oficiais.
a)

Três

anos do serviço

efectivo

b) Curso do comup daute do companhia,

§ 1.0 O tompo de sorviço ofectivo como toneuto para
os oficiais das diferentes armas sorá prestado
nas respectivas tropas ou escolas práticas.
§ 2.° Os oficiais médicos o veterinários
deverão contar no t(\IUPO do sorviç« efectivo com tenentes dois anos,
pelo menos, nas unidados do qualquer arma, nas escolas
prúticas ou hospitais.
§ 3.° Os oficiais do serviço de administração
militar
deverão contar no tempo do serviço efectivo como tenentes dois anos, pelo menos, num conselho administrativo
das unidades ou das escolas práticas.
§ 4.° Os oficiais furuiucõutlcos prestarão o serviço efectivo como tenentes nas faruiácins militares.
§ 5.° Os oficiais do sccretariudo militar deverão contar no tempo do 8e1'\'i<:0 efectivo como tC'llelltl'S dois
anos, pelo wenos, nos q uartéis gpnerais das regiões militar ..s ou do UO\ êrno Militar de Lisboa ou nos tribunais
militares.
§ 0.° Os oficiais do quadro auxiliar de ongonharia,
quadro auxiliar
de artilhurin e quadro auxiliar do SI'1'\'1<:0 do saúde deverão contar o tempo de serviço ofec-
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tivo como tonoutes nas trovas das armas, serviços ou
estabelecimC'ntos
a que sojum dpstinados estes oficiais.
§ 7,0 Os oficiais picadores e chefes de banda do música do verão contar o tempo do serviço efectivo como
tenentes nas tropas ou escolas práticas.
d) Promoção a major

Art. 44.0 Serão promovidos
ocorra vacatura no respectivo
condições gerais de promoção

ao põsto de major, quando
quadro, os capitães que às
roúnnm as seguintes:

a) 'I'rês anos de serviço efectivo como capitão;
li) Freqüência
com bom aproveitamento
do curso de
informnção
da Escola Central do Oficiais para os capitãos das diferentes armas, serviço da administração
militar, médicos e vuterinários
e ainda os cursos técnicos
estabelecidos
para as divursns especiulidades;
c) Curso do comandante de batalhão (infantaria), de
grupo (artilharia
e engenharia)
e de grupo de esquadrões
(cuva.lnria) nas respectivas
escolas práticas;
d) Ter, como capitão, quando pertencendo
a. qualquer
arma. ou 'prvi<:o da admiuistrução
militar, tomado parte
cm uma escola do recrutas
completa;
e) Resultado
favorável
na prova especial de aptidão
para o põsto de major.
§ 1.0 Os oficiais das diversas armas prestarão
serviço
efectivo como capitães nas tropas ou escolas práticas.
§ 2.0 Os oficiais módicos o voterinúrics
contarão no
tompo do serviço efectivo corno capitães dois anos, pelo
menos, nas unidades do qualquer arma, escolas práticas
ou nos hospitais.
§ 3." Os oficiais do serviço do administração
militar
contarão
no tCIUpO do serviço
ef,'cti\'o
como capitães
dois anos, velo menos, Duma repartiçãO do processo.
§ 4.0 Os oficiais farmucêuticus
prt'starão serviço efectivo como capitães lias furmácius
militares.
. § f). o aIS oficiais <lo sl'cretariaclo militar contarão no
tempo do serviço efectivo como capitães dois anos, pelo
menos, nos q uartóis gPDerais das re~iõcs militares ou do
(Iovêrno Militar do Lisboa, ou DOStribunais militares.
§ (i.o Os oficiais do quadro auxiliar do engenhuria o do
quadro auxi 'ar do artilharia
prestarão
o tempo do serviço efectivo como capitães,
nus nrmns ou estabelecimentos a que sejam destinados.
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e) Promoção a tenente-coronel
Art. 45.0 Serão promovidos
ao põsto de tenentecoronel.
quando ocorra vacutura no respectivo
quadro,
os majores
que às condições gerais de promoção reúnam as seguintes:
a) Dois anos de serviço efectivo prestado como major,
sendo pura os das armas nas tropas ou escolas práticas
e para os dos demais quadros
nas tropas, estabelecimentos ou serviço da especialidade.
f)

Promoção a coronel

Art.
46. Serão promovidos
ao pôsto de coronel,
qunndo ocorram
vacaturas
no respectivo quadro, os enontf's·coronéis
que às condições gerais de pIO oç: o
reúnam as seguintes:
a) Para
as diferentes
armas:
dois anos do serviço
efectivo como tenente-coronel, prestado, pelo menos, durautc um ano nas tropas ou escolas práticas respoctívas e ter freqüenrado COIU aproveitamento
o respectivo
curso de informação da Escola Central do Oficiais.
b) Para os oficiais médicos:
dois anos do serviço como
toncnto-corouol,
sendo um prestado nos hospitais ;
(,) Para os oficiais dos demais qU3 aros: dois unos do
serviço efectivo como tenente-coronel
nas tropas, escolas
práticas
ou estabeleciiuontos
da respectiva
especialidade.
g) Promoção n brigadeIro
0

/

Art. 47.0 Serão promovidos
ao posto do brigadeiro,
quando ocorra vacaturu 110 1'0 pcctivo quadro, 08 ('01'0néis das diferentes armas quo às condições gerais do
promoção reúnam as seguintes:
a)
is ano, de serviço efectivo nas tropas prestado
COUlO
coronel, no doserup uho ofcctivo do comando de
um.i unidade da arrua ou rospt-ctiva escola prática ;
b; Ter o curso do qualquer das armr s da Escola Militar ou das extintas
Escolu do Exército ou Escola do
Ou erra ;
I' j
Frcqüõncia
do respectivo
curso de informação dr
Escola Central de Oficiais;
d) Estágio durante sete dias em cada uma das escocolas práticas das difnrr ntr-s anuas o na :E cola Militar
de Aviação. Durante êsto último estágio
or ~ ita uma
visita a uma unidade do avinção ;
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Os estágios e visita terão lugar durante o período do ~
instrução
mais intenso o dêlcs serão apresentados
à.
~
2.:1 Repartição
da La Direcção Geral do Ministério da /~
Guerra relatórios,
os quais serão apreciados
o informa- ~
dos por cada director
da arma na parte a ola rospei-ç-e-c 'Y
tanto. Depois do devolvidos pelas direcções das arma
d.
os relatórios são apreciados e informados pelo chefe do
. tfDr.t--::
estudo maior do exórcito e arquivados no processo indi\:" ..~
vidtlal;
e) Ter sido favoràvelmonte
classificado nas p vas especiais para o pôsto do bt-igaJeiFo;
- o. s: /-"7.JJ,?~,
f) 1'01' parecer favorável c fund
entado,
'ure a sua
promoção, do Conselho Superior de Promoções.
h) Promoção a general
Art. 48.0 A promoção ao posto do general será feita
por antiguidade
e por e colha.
Al'L 40.0 Serão promovidos ao posto de general por
antiguidade.
quando ocorra vacatura no quadro dos ofidais generais
e dentro do número privativo do cada
arrua, os brigadeiros
pertencendo
às aruias cm quo a.
vacutura se dê, por ordem de antiguidnde,
que, satísfazeudo às condições gorais do promoção, obtonham parecer Iavorúvel do Conselho Superior do Promoções.
Art. 50.0 Serão promovidos
ao pôsto do gcnornl para ~
precnchimlluto
do vaga por escolha 05 brip;arlt'iros o 08;.
(
coronéis
que, satisfazendo
a todas as condições para. tL SJ.. '1.I}-J-:'() .
promoção
ao posto de brigadeiro,
estejam compreendiI',", r. ~,
,-.3
dos no têrço superior da escalu geral da untiguidude de
brigadeiros
e coronéis,
do todas as armus o do antigo
corpo do estado maior, organi:r.ada, tendo por base a
antiguidade
no posto do toncnto, nos tornios do artigo 103.0
§ 1.0 Silo circun stãnoins j IIstificativas p:ll'a o hrigttdoiro ou coronel ascendt'r, por escolha, ao p0StO de general as seguintes:
a) '1\'1' exercido
('m cumpanha
('omando de tropas,
cOflstituinrlo fOrça. cor1' 'Spoodl'nte ao comanuo dll brirra.d "1'0 ou coronel, COlll. r~conhl'cida competêu<;ia, comp~ovada por louvores ou luf.urro: ~õ '.s dos respcctl\'OS chufi.'s;
U) 'roI' prest:ul0 SPr\'lC;OS ~I~tllltos em campt nlw, COIllprovados por louvores ~'specl~Hs. 011 inforru ...r;nes;
c)
prestado scn'lç'Os lltstlntos O importullÍL'S para.
{) exercito;

.1'1:1'
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d) Ter, no pôsto do coronol, comandado regimento ou
escola prática
com reconhecida
compctôncia,
comproprovada
por iuformações
do comando superior ou por
louvor publicado em ordem supbrior à do regimento;
e) Ter desempenhado
serviços técnicos om estabelecimontes dependentes
do Ministério
da Guerra
ou cm
quaisquer comissões especiais cm que tenha demonstrudo
elevados
conhocimentos
profissionais,
reconhecidos
om
louvores, citações ou informações dos superiores competentes;
.f) Ter publicado trabalhos de alto valor militar, reveladores de mérito invulgar;
fi) Sor condocorndo,
por serviços prestados
em campanha, com a ordem militar da TÔITo e Espada, do Va101', Lealdado o Mérito, com 11 modalha militar da classe
do Valor Militar ou com a Cruz de Guor rn ;
li) Ter obtido qualquer outra notável recompouaa por
importantes
e especificados
serviços de interesse
para
as inetiturções
militaros;
i) 'I'or obtido melhor informação
nos cursos regulamentarcs ;
j) 1"'1' alcançado

maior número <lo y?tos favor.lvoís
nas provas pspt'cinis do aptidão p"ra o põsto do brigadl'iro;
k) Ter prestado maior tempo de serviço efectivo a purtir da promoção fi tonente.
a quo so refere o parúgrnfo
§ 2.0 As circunstâncias
anterior ou qualquer acto que porventura
eorreapouda
a
alguma. delas não constituem por si só preferência
para
classificação,
competindo
110 Conselho
~up~rior de Promoções aquilatar polo número ou importüncin das roforidas circunstâncias
concorrentes cm cada brigudoiro ou
coronel, pelos seus dotes do curáeter c com potência pro'., • ~
flssioual, qual o quo possui os melhores requisitos lJura
~ ') 0-.. ""' ••....- o exercício do comando.
.Art. 51.0 A (\Hcolhn. a quo so rofl're o artigo ant(lrior
~
t,,:::- sorá feita pelo Con:selllO Superior do Prolllo<:()e~, ([110,
.. para êHte Ofl,jtO, s('rá constituído pelos l:\rus membro.
])<,1013 gl'nprais
comandautpl:\ do n'gião militar. r\a falta
t.....-.-_
)
de g"C!wfllis comandantes
do região, serno pt'lo l\IillistóC
~ ~ .
rio da Guerra Ilompados OR gC'n('rais maiR antigos, o quo
~
.. V"
~não
fa~am parto do Con~!lILo Suporior
do ProlUo<;õuS,
necessários
para os substituir.
§ 1. o A promoçllo só rpca'irá no candidato quo NU primCliro escrutínio ootenLa a maioria. do. dois terços du:
votos dos generais presentes.

-........_ - \
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§ 2.0 Quando nenhum candidato tiver obti.l0 maioria
do dois terços de votos, realizar se há seguudo escrutínio entro os dois mais votados no primou-o, recaindo fi
promoção naquele que obtiver maioria absoluta.
§ 3.0 Se no primeiro escrutínio tiver havido votações
ex aequo; que não permitam determinar
os dois candidatos muis votados, realizar- se hão as necessárias votacões
eliminatórias
entre os caudidatos ex aequo, dois a dois
por ordem de antiguidade.
'
§ 4.° Os fundamentos da decisão do Conselho, depois
do sancionnda pelo Ministro da Guerra, serão publicados
cm Ordem do Exército precedendo
o decreto de promoção.
CAPíTULO II
Serviço do estado maior
Art. 62.0 O serviço do estado maior compete aos oficiais do antigo corpo do estado maior e :.lOS oficiais das
diversas armas habilitados
com o curso do estudo maior.
julgados aptos para o mesmo serviço,
Art. 53.0 Os capitães ou tenentes das diferentes armas que terminarem
os cursos do estado maior depois
da publicação
do dccroto n.? 14:983, do 3 de Foveroiro
de 1928, o tenham feito com boas informações todos os
tirocínios a q ue forem obrigados o fõrom julgados aptos
para o sotvico do estado maior, contarão a sua antiguidade do teuento nos termos do artigo 103.0 untoeipada
de dois UllOS, para to(108 os, efoitcs , indo ocupar entro
os oficiais do curso corresponJllnto
a esta nova antigui'Ilade a situação
que lhos competir pela classificação
obtida no curso da sua arma, não podendo porém ficar
colocados
à direita do outro qne tenha feito o mesmo
curso o fosse primitivamente
mais antigo na escala da
sua arma.
§ único. Quando aos oficiais por motivo do disposto
neste artigo competir fi p rornoção ao pósto imediato, serão oonsidorndos
supruuumerários
por excesso no respectivo
q uudro, precucucndo
vacaturn
nos tormos do
artigo 1~ü.o
Art. 5-1.o (transitório).
Aos oficiais que terminaram
o curso do estado maior nos anos lectivos de 19:!5-192G
e 1927-1928
ó aplicável
a antecipaçãn
do dois anos
nos termos do artigo antecedente,
o a doutrina do seu
§ único, desde que tenham terminado ou venham a ter-
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minar com boas informações os tirocínios a que silo obrigados o sejam julgados
aptos para o serviço do estado
maior.
Art.55.0
A situação, condições do promoção, tirocínio
o estágios a que são obrigados os oficiais com o curso
do estado maior, julgados aptos para o mesmo serviço,
'serão regulados
em diploma especial.
CAPÍTULO III
Arma de aeronáutica

militar

Art. 5G.o A admissão no quadro dos oficiais da arma
de aeronáutica
e as condições do promoção
no mesmo
quadro serão publicadas cm diploma especial.
CAPÍTULO IV
Promoções

em tempo de guerra

Art. [)7.0 Em tempo elo guerra, se necessidades
imporiosas da mobilização
oxigirem, poderá 81'1' promovido
ao posto imediato o número mínimo iudispensúvol
do
oficiais que satisfaçam às condições gf'rais de promoção
e quanto possível
às provas especiais de aptidão,
'o
existirem
para êsse posto, sondo dispensada a pormanõucia no oficialato ostabokcidn
no artigo 20.°- desta lei
e todas as restantes condições
especiais do promoção.
Art. D8. o Quando o Ministro da Guerra o julgar conveniente, sob proposta do comnudantc CID chefo, em tempo
do guerra poderá ser dada a qualquer
oficial superior
graduação
uo põsto imediato a fim do exercer funções
junto de um exército aliado.
Art. 59.0 'I'orminadas
as oporuçõos,' os oficiais proJ?1ovidos nos termos do artigo 57.0 serão considerados suprauumerários
por excesso até lhes caber a, promoção
pela respectiva, escala.
Art. üO. o Os oficiais pertencentes
às tropas em opera-ções que exerçam cargos ou comandos do posto superior,
durante mais do dois meses consecutivos,
com notória
competõucia,
poderão
ser graduados no posto imediato,
se o comandante
em chefe reconhecer indispensável
esta
graduação, quo sora homolognda pelo Ministro ela Guerra.
§ 1.0 O comando fi que so refere êsto artigo doverá
eer superior ao de eompuuhia, esquadrão ou batarin.
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§ 2.0 Terminada

a guerra, os oficiais graduados
nos
termos dêste artigo e do artigo 58.°, adquirirão
a efectividade do põsto quando ê~t? lhes competir, dêsdo quesatisfuçum
a todas as condicõ.-s gernis e especiais
do
promoção,
destas as compatíveis com a graduação
excepto as provas especiais de aptidão, se as houver ~ara
êsse pôsto, quando o Conselho Superior de Promoções
as julgar dispensáveis
pelos bons serviços prestados
em
campanha no exercício das funções do referido põsto.
§ 3.0 Os oficiais qU(\ deixem do satisfazer ao detcrmínado no parágrafo anterior não adquirirão a efectividade
do pôsto, sendo-lhes aplicada a doutrina dos artigos 72.0,
73.0 76.", 77.0 e 78.0 desta lei.
A~t. 61.° Os oficiais prisioneiros
de guerra não serão
promovidos,
embora lhes caiba a promoção, durante o
seu cativeiro,
e quando libertados RÓ serão promovidos
se ohtiverern parecer favorável do Conselho Superior doPromoções,
ao qual será. presente o respectivo processo,
onde estarão mencionadas,
quanto poaaível, as circunstâncias cm que' o oficial foi feito prisioneiro
e os seus.
serviços cru campanha.
§ único. Os oficiais promovidos nas condições d~s~(}
artirro ir tio ocupar na escala o lugar que lhes competma
se :: promoção tivesse s~d? feita na devida alturn, co~sidorando-so
suprnnumerunos
por excesso S0 na ocasião
não tiverem vacatura no seu quadro . .,,_
~
(

~ ,._..k
CAPÍTULO V
Promoção

por distinção

Art. G2. o A promoção por distinção só poderá ser concedida excepcionalmente
e por um feito muito distinto
no comando de tropas om combate ou por serviços relevantes quo muito tenham contribuído para o bom êxito
da campunha.
Art. G3. o Para q ualquer oficial ser promovido por distinção será necessário e indispensável
proposta do chefo
sob cujas ordens so distinguiu o que ela soja acompanhada das ordens gerais ou relatórios,
especificando
o
feito distinto ou os serviços relevautos quo a fundamontem.
§ 1.0 O comandante
em chefe das fôrças cm. operações, recebida ti. proposta peja via hierárquica,
quando
entender haver razão para a promoção, mandará proceder ao inquérito
contraditório
sobro
feito praticado,
o

°
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qual será enviado com a respectiva proposta e mais documentos que lhe digam respeito, devidamento apreciados pe~b comando em chefe, no Ministro da Guprra;
§ 2.° A doutrina do parágrafo anterior tem plena aplicação mesmo no caso do falecimento, por qualquer causa,
durante o feito ou posteriormente, do militar merecedor
de recompensa, a qual, quando outorgada, deverá ter todos os efeitos legais.
Art. 64. O Miuistro da Guerra deverá submeter a julgamento do Conselho Superior de Promoções, tanto no
caso do artigo antecedente, como quando por suu iniciativa
julgue que algum oficial devo- ser promovido por distinção, a proposta a que se refere o artigo uuterior, a sua
própria proposta ou o relatório geral da campanha, e os
mais documentos que constituem o processo, nos termos
do regulamonto daq nele Oouselho.
§ único. A decisão do Conselho Superior do Promoções, quando fôr favorável à promoção, será apresentada
sob a forma de decreto fundamentado, a fim de SOl' publicado em Ordem do Exército.
Art. 65.0 O decreto do promoção deverá sor publicado
até trinta dias depois de concluído o processo, com O
parecer do Conselho Superior do Promoções, cuja insirução não devorá durar mais de seis meses depois do
entrada a proposta no Ministério da Guerra.
§ 1.0 A promoção por distinção, quando merecida por
um feito muito distinto em combate, torá a data dêsso
feito.
§ 2.° A proposta a que se refere e artigo 63.0 deverá
ser enviada ao Ministério da Gut'lTI1, dentro d I prazo
máximo do trinta dias, a contar da data da ter miuação
da campanha.
0

TiTULO IV
Preterições

e recursos

CAPÍTULO I

Preterições
Art. 66. O oficial pretor ido na promoeão por falta.
de alguma das condiçõos exprussas nesta loi, ou de qualquer outra que venha a ser exigida ou que a ssubstituu,
não torá direito a indemnização alguma, salvo o disposto
nos artigos (',1.0 O sou § único, 79.°, 80.0 o 88.0 da presente lei.
0
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Art. 67.° O oficial qUR estiver nas condieõos mencionadas nos artigos 23. o o seus parágrafos e 24. ° desta lei t3rá
o destino que lhe pres(~rever a junta a quo fõr submetido.
§ único. O oficial a .quEm pertencer promoção
o se
verifique
tor pcrmaneCld.o na inactividade
por doença
duruuto quatro anos sl-'gllldos ou interpolados
por períodos do ofectividado
de durac;:ão inferior a sois meses
será imcdiatamonto rt-formud., .
Art. G8. o O oficial pl'otel'ido por mau comportamento
só tcrú direito a promoc;:ão dC'(Jois do um período do dois
anos do serviço efectivo, durante os quais sejam boas
as informuçõcs acêrca do sou comportamento
o idoneidado, procedendo consulta fa\'orávol do Conselho Suporio I' de Promoções,
ao qual sorú enviado todo o proco~so.
§ único. O oficial protf'l'irIo pelo motivo a quo se rofere êHtt~ artigo e que continue a tor más informações
sorá julgado pelo Consolho Suporior de Disciplina, o qual
se pi'onunciará
pela sua reforma ou sepuração do serviço.
A rt. 69.° O oficial preterido por falta de competência
profissional só poderá ser promovido so informações posteriores,
de dois anos seguidos, indicarem qU0 está nos
casos do bem desomponhuf
as funções do pôsto a que
vai ascender,
§ único. O oficial prete:ido por falta de competência
que continuar durante dOIS anos a ter más informações
será r(~fOlmado.
Art. 70.° Sabre os oficiais preteridos na promoção, nos
termos dos artigoS 68.° e 69.°, serão prestadas
informaçõos s-mostruís pelos chefes sob cujas ordens servirem,
durante os dois unos fixados par-a uma resolução definitiva.
Se duas inf'orroac;:ões sCIll(\strais suceasivas confirmarom O mau juízo anterior, o oficial sorá transferido,
para
os (>fllito~ dêRto artigo.
Art. 71.° O oficiul prr~erido por falta dr tempo de
serviço ou do outra. con(l!ção exigida terá direito à pro
moção depois do ter satisfeito a ossas condições, quando
ocorra vacatura,
sem preJuízo dos quo tiverem jú sido
promovidos.
Art. 72.° Os oficiais. q no desistirem da freq üência dos
cursos a qno s1l0 obngados não serão promovidos e terão passagem u. situuc:ão do reserva, quando fOr promovido
ao pOsto imediato 11m oficiu1llluis moderno do seu quadro.
f'-
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§ único Aos oficiais que, por motivo de doença devi
damente comprovada,
não possam freqüentar
os curso
para que tenham sido nomeados
será concedido
adia
monto por uma só vez.
Art.
o Os ca pitães
q no não obtiverem informaçãi
c.-.... favorável nos cursos de informação da Escola Central di
Oficiais ou não os concluam, depois de iniciados, nos cu
dl
sos previstos no § 6.° do artigo 41.0 do rogulamonto
Escola Central
de Oficiais, poderão repeti-los
se, ati
trinta dias depois de lhe ter sido notificada a informa
ção ou depois da desistência, roq uercrem para frcqüen
tal' o cnrso imediato.
A estes oficiais aplica-se o disposto no artigo anterim
quando no novo curso qne froqüontem não obtiverem bo:
inforrnnção ou novamente o não oonclunm.
Art. 74.0 Os coronéis que não obtiverem inforrnaçãr
favorávol no respectivo
curso do informação da Escol:
Central de Oficiais n110 o podem repetir e só poderão SOl
promovidos
ao posto imediato quando obtenham uuanimi
dado de votos nas provas
especiais
para o retoridr
pósto.
Art. "75.0 O coronel que, na data em que fôr nomcadc
-para prestar
provas o oficial imediatamente
mais mo
......demo no sou quadro para a promoção por antiguidade
1- não satisfaça a todas as condições de promoção, pOI
não as ter prestado
quando para êsso efeito nomeado,
O" por sãs eatisfuzet
à alínea ..b) do artigo 4~e.sta..loi,
L _
passa li, reserva.
1M
Art. 7G. o Os capitães qU0 desistam de prestar as provas ospecíuis de aptidão para a promoção ao põsto de
major passam imediatamente
li, situação de reserva.
Art. 77.0 Os capitães quo não oh tiverem aprovaeão
nas provas especiais do aptidnc para o posto do major
só poderão ser admitidos a noras provas passando um
ano sôhro a. data em qno terminaram
as primeiras, não
podendo
fazer serviço
nas tropas
durant
êsto PIo

n.

o

r-

t

.:.~

~ [..,__~

~.r r

r _'-'

;....A.

ríodo.
Os capitães quo pela segunda voz não obtiverem aprovação serno imediatamento
colocados na situnção dp reserva.
Art. 78.0 Os coronéis quo não ohtÍ\°orelll aprova~ão
nas provas especiais de aptidão para o põsto do hrigadeiro torão passagem
imediatampnt(l
à situação do roo

A desistência

produz

os efeitos

dêste

artigo
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quando se refere a corouéis que, pela sua situação na
lista de antiguidades, tenham sido chamados a prestar
essas provas.
Art. 79.0 O oficial preterido por estar preso para julgamento, ou por ter qualquer processo disciplinar ou
criminal pendente, será logo promovido na primeira
vacatura que se der, se fôr absolvido ou se o processo
tiver sido arquivado, indo ocupar.na lista de antiguidades
a altura que lhe pertencia antes da preterição, com todos
os direitos inerentes, depois de satisfeito o estabelecido
no § único do artigo 27.0
•
Art. 80, o O oficial preterido por falta do condições de .
promoção, que tenha deixado de satisfazer por estar
investido em qualquer dos cargos do Poder Executivo,
será promovido logo que deixe o desempenho de tal
cargo e tenha satisfeito às condições de promoção que
lhe faltavam, ficando supranumerário por excesso, indo
ocupar na respectiva escala o lugar que lhe competiria
se não houvesse sido preterido.
§ 1.0 O oficial nas condições dêste artigo que posteriormente à data em que lhe competir a promoção fôr
atingido pelo limite de idade continuará na actividade de
serviço emquanto estiver na situação referida neste artigo
e durante o tempo mínimo indispensável para satisfazer
as condições Que lhe faltem.
§ 2.0 Será porém colocado na situação de reserva logo
que deixo de satis~azer às co~dições. d~ pro~oção ou
ainda quando, dapois de ,PromovIdo, o limite de Idade fõr
o mesmo do posto antenorArt. 81.0 O oficial preterido na promoção por doença
ou mau comportamento quando fõr promovido irá ocupar
na escala o lugar imediatamente à esquerda do último
oficial que o preteriu.
Art. 82. O oficial que por motivo de serviço militar,
para que tenha sido nomeado, não tenha podido satisfazer a alguma das condições de promoção exigidas e lho
compita a promoção antes de a ela poder ter satisfeito,
deverá adquirir essa condição logo que cesse o motivo
de serviço que o impediu e no mínimo prazo de tempo
necessário para tal, indo preencher a respectiva vacatura, que deve ter ficado em aberto, logo que tenha
completado essa condição.
§ único. O disposto neste artigo deixa de ter aplica.
ç110desde que o oficial não satisfaça, no referido prazo,
à condição que lhe falta.
0
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II

Recursos
Art. 83.0 O Conselho de Recursos é o único tribunal
competente para tomar conhecimento de recurso contra
preterições ou outras pretensões em matéria de promoção ou antiguidade, salvo o que fôr das atriburções do
Conselho Superior de Promoções.
§ único. Quando as decisões destes Conselhos, sobre
os assuntos mencionados neste artigo, sejam desfavoráveis aos recorrentes ou lhes sejam favoráveis mas não
tenham a homologação do Ministro da Guerra, poderão
os mesmos recorrentes apelar, em última instância, para
o Supremo Tribunal Militar, cujo acórdão não carece de
homologação.
Art. 84.0 Não será. admitido recurso contra preterição
motivada por más informações, desde que delas não
tenha havido em tempo reclamação ou esta tenha sido
considerada sem fundamento.
Art. 85.0 Será admitido recurso contra a preterição
baseada na falta do tempo de serviço ou de alguma condição especial, nos seguintes casos:
1.0 Para demonstrar que é inexacta a contagem de
tempo após a última informação;
2. o Para demonstrar que só exigências de serviço público impediram o oficial do satisfazer à condição por
falta da qual é preterido.
§ único. Em qualquer caso, a promoção só se efectuará depois de cumprido o tempo de serviço ou condição especial que deu lugar à preterição.
Art. 86.0 Não será admitido recurso contra informação
desfavorável obtida nos cursos nem contra a decisão do
júris das provas especiais de aptidão.
Art. 87.0 Tem direito do recurso todo o oficial que
se julgue preterido ou que se julgue em condições de
dever preterir outro.
Art. 88.0 As decisões do Conselho de Recursos ou do
Conselho Superior do Promoções favoráveis aos recorrentes e homologadas pelo Ministro da Guerra dão lugar
à promoção dêstes nas primeiras vacaturas que, após as
formalidades prescritas, se derem nos seus quadros, entrando os recorrentes na escala de acesso na altura em
que deveriam estar, se não tivessem sido preteridos,
salvo se do respectivo parecer constarem outras cláusulas.
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§ único. Quando a decisão exija cumprimento de qual.
quer condição de promoção, será esta prestada pelo ofícial preterido antes da sua promoção.
Art. 89.0 A matéria de um recurso já apreciado pelo
Conselho de Recursos não poderá ser objecto de nova
resolução do mesmo Conselho, a não ser que surjam circunstâncias ou factos que justifiquem o novo recurso.
§ único. O oficial que pretender renovar um recurso,
sem novos fundamentos, será avisado, pela estação que
fôr competente para informar, de que o recurso não
pode ter andamento.
TÍTULO V

Disposições diversas
Art. 90.0 A antiguidade em cada posto que seja provido por vacatura que se dê no quadro, a partir da publicação desta lei contar-se há sempre da data em que
se dê a respectiva vacatura, embora o decreto da promoção tenha data posterior, quando o oficial a promover
reúna naquela data todas as condições de promoção.
§ 1.0 De igual forma se procederá para as colocações
nas situações de disponibilidade, adidos, inactividade, reserva e reforma em que as datas serão as do facto que
motivou essa situação embora os decretos sejam de data
posterior.
§ 2.0 Nas condições exigidas neste artigo não são incluídas as provas especiais quando o oficial não as tenha
prestado por a elas não ter sido chamado.
Art. 91.0 Os oficiais adidos por se encontrarem em
serviço em Ministérios diferentes do da Guerra, e tenham
declarado optar pelo serviço. dos Ministérios onde estão,
só serão promovidos, aos diferentes postos, quando fõr
promovido o oficial imediatamente à sua esquerda na
escala do respectivo quadro, e tenham satisfeito a todas
as condições de promoção exigidas por esta lei.
Art. 92.0 A opção a que se refere o artigo antecedente
só poderá ser concedida pelo Ministério da Guerra, se
p~lo Ministério pelo .q~al o oficial ?pte fô; foita a comumcaçD.o de que o Ministro respectivo aceita a opção.
Art. 93.0 Os oficiais na situação de adidos, nas condições das alínes b) e c) do n." 4.0 do artigo 10.°, não
serão chamados para satisfazer as condições de promoção exigidas, devendo aqueles que desejarem habilitar- se
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com tais condições de promoção assim o requerer, com
a devida oportunidade, ao Ministério da Guerra.
Art. 94.0 A promoção a aspirante Il. oficial dos alunos
que terminarem o curso da Escola Central de Sargentos
far-se há em cada ano no mesmo dia, contando todos ao
antiguidade do põsto do dia 1 de Novembro.
Art. 95.0 A promoção a alferes dos aspirantes a oficial que concluírem o curso da Escola Militar e dos aspirantes a oficial pela Escola Central de Sargentos, nos
termos do decreto n." 12:992, de 7 de Janeiro de 1927,
que concluírem o estágio fixado neste posto, far-se há
contando a antiguidade do põsto de 1 de Novembro e
ficando supranumerários
por excesso os que não tiverem vacatura,
§ único. A promoção a alferes para os "quadros em
que o ingresso seja feito por meio de provas públicas e
dentro do número de vacaturas a preencher será feita
depois que a clnssificação esteja homologada, contando a
antiguidade do põsto de 1 de Novembro do ano civil em
que se efectuou a promoção.
Art. 96.0 A promoção ao põsto de tenente é feita por
diuturnidade e referida ao dia 1 de Dezembro para todos
os alferes que devam ser promovidos em cada ano, por
terem satisfeito às condições de promoção.
Art. 97.0 Os as pirantes e alferes preteridos na promoção ao põsto imediato por falta de qualquer condição de
promoção, quando não devem reocupar o seu lugar na
escala, só serão promovidos nos dias 1 de Novembro ou
1 de Dezembro, respectivamente, do ano civil em que
completarem essa condição.
§ único. Aqueles que completarem as condições de promoção, até 31 de Dezem bro, serão desde logo promovidos,
contando a antiguidade das datas acima referidas.
Art. 98.0 Os oficiais que desempenhem no Ministério
da Guerra cargos obtidos por concurso e os oficiais adidos,
não perdem êeses cargos e situações durante o tempo
necessário para satisfazer às condições do promoção, não
lhes sendo permitido acumular com o exercício daquelas
funções.
Art. 99.0 As promoções dos militares considerados inválidos ao abrigo do respectivo código, serão reguladas
pelas condições estabelecidas no mesmo código.
Art. 100.0 Não se fará promoção em qualquer quadro
do Exército quando existirem oficiais na disponibilidade
que devam preencher as vacaturas a prover nesse quadro.
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§ 1.0 Os oficiais que regressem de situações fora do
quadro serão colocados na disponibilidade se, pela sua
altura na respectiva escala, já lhes houvesse perteneido
a entrada no mesmo quadro, se não estivessem nas situações de onde provieram ; em caso contrário ficarão supra.
numerários por excesso, até que possam dar entrada nos
quadros, nas condições estabelecidas para os oficiais
nesta situação.
§ 2.° Os oficiais na disponibilidade entrarão no quadro
pela ordem por qUE'passaram à situação de disponibilidade.
Art. 101.0 Os oficiais na disponibilidade poderão preso
tal' serviço em comissões activas compatíveis com a sua
graduação.
Art. 102.° Quando em qualquer dos quadros do exército se dê vaeatura de um pôsto que não possa ser provido por não haver oficial do põsto anterior nas condições
legais para a promoção, essa vacatura não se preencherá,
mas a promoção realizar-se há nos graus hierárquicos
inferiores p:tra todos os oficiais a quem ela pertenceria
se se tivesse dado no pôsto superior, desde que reúnam
as condições legais de promoção.
Art. 103.° A antiguidade do põsto de tenente dos
oficiais do antigo corpo do estado maior e das diferentes
armas calculada oito anos após a conclusão do curso
liceal,' será contada, para efeitos de promoção e de concorrência em serviço, do dia 1 de Deze~bro do ano que
se obtém juntando àquele em que terminaram o antigo
curso do estado maior, ou o da sua arma, o número que
consta do quadro seguinte, conforme a organização da
Escola do Exército, Escola de Guerra ou Escola Militar
que vigorava durante o mesmo curso.
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§ 1.0 Os oficiais não habilitados com os cursos a que
se refere .'ste artigo, e pertencentes às armas de infantaria e cavalaria, serão considerados tenentes da mesma
,data que. o a~feres habilit~do. com .0 respectivo curso,
colocado imediatamente à direita na intercalação inicial;
quando, em qualquer ano, não tenha havido curso com
que intercalar, contarão a antiguidade do posto de tenente que contaria o curso dêsse ano com o qual deveria intercalar.
§ 2.0 Os oficiais cujo lugar na escala tenha sido alterado por qualquer disposição legal contarão a antiguidade de tenente do oficial que, na nova colocação na escala, lhe ficar imediatamente à direita, mas não servirão
de base para qualquer equiparação.
Art. 104.° Os oficiais 'do serviço de administração militar contarão a antiguidade do posto de tenente, para os
mesmos efeitos do artigo 103.°:
a) Os habilitados com os cursos das organizações de
23 de Agosto de 1894 a 13 de Setembro de 1897, inclusive, do dia 1 de Dezembro do ano que se obtém
juntando àquele em que terminaram o curso o número 6 ;
b) Os habilitados com o curso da organização de 19
de Aeosto
de 1911, do dia 1 de Dezembro
do ano que
o
.
se obtém juntando àquele em que terminaram o curso o
número 5;
c) Os habilitados com os cursos nos termos do decreto
de 4 de Abril de 1916, do dia 1 de Dezembro do ano
que se obtém juntando àquele em que terminaram o
curso o número 6;
d) Os habilitados com o curso da organização do decreto n." 5:787-4-U, de 10 de Maio de 1919, do dia 1
de Dezembro do ano que se obtém juntaudõ àquele em
que terminaram. o curso o número 5;
e) Os habilitados com os cursos da organização do
decreto n." 12:704, de 25 de Outubro de 1.926, do dia 1
de Dezembro do ano que se obtém juntando àquele em
que terminaram o curso o número 4;
f) Os que tiveram ingresso DO quadro antes dos que
co'ncluiram o primeiro curso da organização da Escola
do Exército, de 23 de Agosto de 1894, a mesma que
contaria o oficial de infantaria que tivesse completado o
curso no mesmo ano;
g) Os oficiais não habilitados com aqueles cursos, mas
que com êles tenham tido intercalação inicial, contarão
a antiguidade de tenentes do curso com que tiveram in-
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tercalação, e os que não tenham tido curso para intercalar contam-na nos mesmos termos dos oficiais de infantaria e cavalaria em idênticas condições.
Art. 105.° Os oficiais médicos contarão a antiguidade
de tenentes, para os mesmos efeitos do artigo 103.°:
a) Os que ingressaram no quadro até 1921 inclusive,
do dia 1 de Dezembro que se seguir à data do seu ingresso no quadro;
b) Os que ingressaram no quadro posteriormente a
1921, do dia 1 de Dezembro do ano em que tenham
completado um ano de ingresso no quadro.
Art. 106.° Os oficiais veterinários contarão a antiguidade de tenente, para os mesmos efeitos do artigo 103.°,
do dia 1 de Dezembro do ano em que tenham completado três anos de ingresso no quadro.
Art. 107.0 Os oficiais farmacêuticos contarão a antigüidade de tenente, para os mesmos efeitos do artigo 103.°:
a) Os que ingressaram no quadro até 1906, inclusive,
com o curso do farmaceutico de 1.11 classe, do dia 1 de
Dezembro do ano em que tenham completado cinco anos
de ingresso no quadro;
b) Os que ingressaram no quadro em 1907, com o
curso de farmaceutico do La classe, do dia 1 de Dezembro do ano em que completaram quatro anos d<>ingresso
no quadro:
c) Os que ingressaram no quadro de 1908 a 1923,
inclusive, com o curso de farmacêutico de La classe, do
dia 1 de Dezembro do ano em que completaram três
anos de ingresso no quadro;
d) Os que ingressaram no quadro a pattir de 1924,
do dia 1 de Dezembro do ano em que completaram quatro anos de ingresso no quadro;
e) Os que ingressaram no quadro com o curso de farmacêutico de 2. a classe, da data que lhes competiria se
tivessem o ctÍl'so de La classe.
Art. 108.0 Os oficiais do secretariado militar, quadro
auxiliar do engenharia. quadro auxiliar do artilharia,
quadro auxiliar do serviço de saúde, picadores militares
e chefes de banda de música contarão a antiguidade do
põsto de tenente, para os efeitos do artigo 103.0, do dia 1
de Dezombro do ano que se obtém juntando quatro
àquele a partir do qual foram promovidos a alferes.
Art. 109.° A aplicação dos artigos 103.° a 108.e não
produz qualquer alteração nas actuais escalas dos dife-
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rentes quadros de oficiais, devendo aqueles a quem nos
termos dos mesmos artigos competir uma antiguidade
superior, no põsto de tenente, à do oficial que está imediatamente à direita, contar a mesma antiguidade dêste
último no referido pôsto.
Art. 110.0 Os capitães, coronéis e brigadeiros que ao
passarem à situação de reserva por haverem atingido o
limite de idade ou estarem compreendidos na alínea b)
do § 3.0 do n.? [) do artigo 10.0 desta lei satisfaçam a
todas as condições de promoção, incluindo as provas especiais de aptidão para o põsto imediato, serão promovidos, respectivamente, aos posto" de major e general
quando a estes postos o fõr, por antiguidade, qualquer
oficial mais moderno do quadro da arma a que pertenciam.
Art. 111.0 Todos os oficiais deverão requerer, em
tempo competente, para fazer o tempo do serviço efectivo nas tropas que lhes é exigido por esta lei.
§ 1.o Independentemente do disposto neste artigo poderá a repartição comp(\tente determinar a colocação no
serviço de tropas dos oficiais que. pela sua altura na escala, julgue oportuno deverem satisfazer a essa condição, sem contudo o oficial ficar isento da responsabilidade
do prejuizo que possa sofrer por o não ter requerido
com a antecedência precisa.
§ 2.0 Qualquer oficial poderá requerer, em tempo competente, para antecipar ou adiar. a presta9~0 do serviço
efectivo nas tropas a que é obrigado, sujeitando-se aos
prejuizos que possa sofrer em virtude do adiamento.
Art. 112.0 Aos oficiais de artilharia especializados
para os serviços té.c~icos d.o~6'Stabelecimentos industrializados e aos oficiais habilitados com o curso de engenheiro aeronáutico no serviço desta especialidade será
contado como tempo de serviço efectivo prestado nas
tropas da sua arma o de desempenho dêases serviços
nos estabelecimentos industrializados e na especialidade
de aeronáutica.
Art. 113.0 A promoção dos oficiais milicianos do quadro especial é regulada pela dos oficiais dos quadros
permanentes, de modo que nenhum seja promovido ao
põsto imediato sem ter sido promovido a êste pôsto o oficial do quadro permanente da mesma arma ou serviço
imediatamente mais moderno, satisfeitas as condições de
promoção estabelecidas nesta lei para o quadro permanente.
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§ único. A promoção dos oficiais a que se refere êste
artigo, não irá além do põsto de major.
Art. 114.° A promoção dos oficiais milicianos que não
estão inscritos no quadro especial será objecto de legislação especial a publicar.
Art. 115.° (transitório). Os oficiais adidos aos quadros
permanentes nos termos do decreto n. o 13:020, de 16 de
Dezembro de 1926, continuam nesta situação, emquanto
a mesma não fõr regulada definitivamente em legislação
especial.
Art. 116.0 Os oficiais que tenham sido promovidos nos
termos do decreto de 14 de Novembro de 1901 contarão para os efeitos dos artigos 103.0 a 108.0 a antiguidade dos postos a que tenham sido promovidos da data
em que no exército metropolitano lhes coubesse essa
promoção em conformidade com o disposto no § 1.0 do
artigo 6.0 do mesmo decreto e disposições do decreto de
7 de Maio de 19Q8.
Art. 117.0 Os oficiais que tenham passado às situações
de reserva ou reforma por terem sido julgados incapazes
do serviço por uroa junta hospitalar de inspecção não
podem voltar novamente à actividade do serviço, a não
ser quando lhes tenha sido atendido recurso interposto
dentro do prazo legal.
Disposições transitórfas

Art. 118.0 A antiguidade dos oficiais a promover para
as vacaturas já existentes à data da publicação desta
lei é contada da data do decreto da promoção, nos termos da legislação em vigor.
§ único. O disposto neste artigo não é aplicável à v acatura do pôsto de general por escolha ocorrida anteriormente à publicação do decreto n.? 15:485, de 18 do Maio
de 1928, pela natureza especial da organização do respectivo processo, devendo o oficial a promover contar a
antiguidade da data da vacatura.
Art. 119.0 Emquanto houver oficiais do antigo corpo
do estado maior, uma das vacaturas de general destinadas à escolha será reservada para ser preenchida por
oficiais dêste antigo corpo, por antiguidade, nos termos
dos §§ 2.° e 3.0 (transitórios) do artigo 57.° do decreto
n.? 16:407, de 19 de Janeiro de 1929.
Art. 120.0 Os oficiais que na data da promulgação
, desta lei já tenham satisfeito a todas as condições de
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promoção
exigidas pela legislação
anterior
serão promovidos ao põsto imediato sem exigência de novas condições de promoção 9.uando obtiverem vacatura,
§ 1.0 O disposto 'neste artigo é extensivo aos oficiais
a quem falte uma condição de promoção cujo cumpri.
mento já tenham iniciado.
§ 2. Ó Do disposto neste artigo exceptuam-se
os cursos cujo bom aproveitamento
fõr condição essencíal.ds
promoção, os quais serão sempre freqüentados
pelos oficiais que ainda não tenham prestado as provas especiais
de aptidão para o pôsto de major ou brigadeiro,
e o
tempo de permanência
no pôsto de tenente exigido para
a promoção a cada põsto no artigo 29.0 desta lei, indo
o oficial ocupar o seu lugar na escala quando concluir
êsses cursos com parecer favorável, ou tenha completado
o tempo de permanência
no põsto de tenente exigido.
Art. 121.0 Os coronéis que já tenham satisfeito a todas as condições de promoção
segundo a lei anterior,
para o põsto de general, serão promovidos a brigadeiros
nas respectivas
vacaturas,
sem dependência
de novas
condições de promoção.
Ar t. 122.0 Aos actuais oficiais graduados
por terem
optado pelo serviço dos Ministérios
estranhos
ao da
Guerra continuarão
a ser aplicáveis
as disposições do
decreto de 7 de Setembro de 1899 para a promoção até
o põsto de corone~ inc~usivo, ou o último pósto do seu
quadro quando fôr inferior a êste.
Art, 123.0 A promoção a alferes dos actuais aspirantes a oficial habilitados
com
antigo curso da Escola
Central de Sargentos
continuará a fazer-se pelas vagas
para êles destinadas pela legislação anterior, até ao ano
em que pertença a promoção
a alferes aos primeiros
alunos do respectivo
quadro,
habilitados
com o actual
curso da Escola Central de Sargentos.
§ 1.0 Logo que sejam promovidos a alferes os primeiros alunos habilitados com o actual curso da Escola
Central
de Sargentos
sê-lo hão também os que ainda
restarem
habilitados
com o antigo curso, ficando êstes
colocados
na escala à direita daqueles e supranumerários por excesso até terem vacatura
no quadro;
esta
promoção só atingirá os aspirantes
aooficial que na data
em que lhes caiba a promoção não tenham 45 anos de
idade completos.
§ 2.0 Para a promoção a alferes dos actuais aspirantes a oficial do serviço de administração
militar é fixado

o
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um têrço das vacaturas que se derem no quadro dos
oficiais do mesmo serviço até que seja promovido a alferes o primeiro aluno habilitado com o actual curso da
Escola Central de Sargentos, sendo os que restarem
promovidos nos termos do § 1.0 dês te artigo, o a sua
colocação na respectiva escala de acesso será regulada
nos termos do que está estabelecido nesta lei para as
armas de infantaria e cavalaria.
§ 3.° A promoção a aiferes dos actuais aspirantes a
oficial provenientes das tropas de saúde e do serviço
farmacêutico far-se há para o quadro auxiliar do serviço
de saúde na respectiva vacatura., pela ordem por que os
mesmos aspirantes a oficial estão inscritos na escala já
organizada e publicada na Ordem do Exército n.? 3, 2.4
série, de 28 de Fevereiro de 1929, até que seja prontovido a alferes o primeiro aluno habilitado com o actual
curso da Escola Central de Sargentos, comum para os
sargentos das tropas de saúde e serviços farmacõuticos,
sendo os que restarem promovidos nos termos do § 1.0
dêste artigo.
Art. 124. o Os oficiais que à data da publicação desta
lei satisfaçam a todas as condições de promoção exigidas
pela legislação anterior, e tenham outros oficiais mais
modernos no sou quadro já promovidos ao põsto imediato, serão promovidos a êsse põsto caso não tenham
sofrido preterição ou não a devam sofrer por virtude de
disposições legais, indo ocupar na respectiva escala o
lugar que lhes competir pela sua antiguidade, e ficando
supranumerários
por excesso se não tiverem vacatura.
Art. 125.° Quaudo houver supranumerúrios por excesso e ocorram vagas nos respectivos quadros, que
não devam ser preenchidas pelos oficiais em disponibilidade, observar-se há o seguinte em cada três vagas:
a) As duas primeiras vagas serão preenchidas por supranumerários que excedam o quadro;
b) A terceira vaga será preenchida pela entrada no
quadro de um supranumerário, mas far-se há a promoção de um oficial de pôsto imediatamente inferior, que
ficará supranumerário por exceder o quadro.
§ único. O disposto neate artigo terá também aplicação para o preenchimento das vacaturns existentes à
data da publicação da presento lei.
Art. 126.0 Emquanto não fõr publicado o diploma especial a que se refere o artigo 56.0 desta lei, as promoções no quadro da arma de aeronáutica têm lugar, por
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antiguidade, para preenchimento das vacaturas existentes, nos limites das possibilidades da actual lei orçamental.
§ LOAs condições de promoção são as gerais das armas e serviços, ~ excepção da expressa no artigo 29.0,
que não tem aplicação para o quadro da arma de aeronáutica.
§ 2.0 Os tenentes da arma de aeronáutica têm, como
condição de promoção, a permanência de cinco anos no
põsto de tenente e dois anos de serviço efectivo numa
unidado da arma ou na Escola Militar de Aeronáutica.
§ 3.0 Os oficiais do quadro da arma de aeronáutica só
podem regressar ao quadro da arma de origem quando
tiverem atingido neste quadro o põsto que têm na arma
de aeronáutica e tiverem satisfeito às condições de promoção exigidas no quadro de origem. Quando no quadro
de origom o oficial tenha um põsto snperior ao que tinha
no quadro da arma de aeronáutica, ficará na disponibilidade até entrar no quadro da sua arma, onde irá tomar
O lugar que lhe competiria se dela não tivesse saído;
§ 4.0 Os actuais alferes que à data da publicação desta
lei possuam a carta de qu.alquer do~ cursos da aeronáutica militar serão desde Já promovidos a tenentes para
a arma do aeronáutica, contando a antiguidade dêste
pôsto na mesma arma da data em que terminaram os respectivos cursos;
§ 5.0 Para os efeitos dõste artigo. as antiguidades relativas dentro da arma de aeronáutica são as do actual
quadro da mesma arma.
Art. 127.0 O limito de idade fixado nos artigos 15.0
e 37.0 desta lei é alargado até aos 41 anos para os aspirantes oriundos da Escola Central de Sargentos a quem
foi permitida a matriculo. na mesma Escola até aos 35
anos do idade, e até aos 45 anos para os aspirantes do
antizo
curso da mesma
escola a quem se refere o aro
,
tigo 123.0 o seus paragralos.
.
Art. 128.0 É dispensada a condição de serem oficiais
milicianos aos indivíduos aprovados em concurso ainda
válido à data da publicação desta lei, e destinados aos
quadros a que se refere o artigo 40.0
Art. 129.0 Os limites de idade prescritos no artigo 11.0
desta lei começarão 'a vigorar no dia 1 de Janeiro de
1930.
Art, 130.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
I'
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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 27 de Setembro de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-Artur
Iuene Ferraz-Luis
Maria Lopes da Fonseca-António
de Oliveira SalazarHamilcar Barcinio Pinto - Luis António de Magalhiles
Oorreta-c-Jaime da Fonseca Monteiro-Jotlo
Antunes
Guimarãee -Eduardo
Augusto Marques-c-Eduardo
da
Costa Ferreira - Henrique Linhares de Lima.
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Decreto n.· 17:379

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1\)26, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:

Promoçao das praças de pré do exército
TITULO I
Generalidades
. Artigo 1.0 As praças de pré do exército constituem,
quanto ao fim a que se destinam, os dois agrupamentos
seguintes:
a) Praças de pré dos quadros permanentes.
b) Praças de pró milicianas.
§ 1. o As praças de pré dos quadros permanentes destinam- se ao serviço do exército na paz e na guerra.
§ 2.° As praças do pré milicianas destinam-se essencialmente ao serviço do exército na guorra, constituindo, em
caso de mobilização geral ou parcial, o complemento dos
quadros permanentes.
Art. 2.° As praças de pré dos quadros permanentes
dividem-se, quanto à natureza das funções que desempenham, em:
a) Praças de pré do serviço geral das diversas armas
e serviços do exército.
b) Praças de pré do serviço especial do exército.
Art. 3.° As praças de pré milicianas destinam-se apenas ao serviço geral das diversas armas e serviços do
exército.

TíTULO II
Classes, postos
CAPíT~LO

e quadros
I

Classes
Art. 4.° As praças de pré dos quadros permanentes
do serviço geral das diversas armas e serviços do exército constituem as seguintes classes:
a) Soldados;
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b) Cabos;
c) Sargentos;
d) Aspirantes a oficial.
Art. 5.0 As praças de pré dos serviços especiais do
exército constituem as seguintes classes:
a) Oorneteiros;
b) Olarins ;
c) Ferradores;
d) Artífices;
e) Músicos:
f) Picadores;
g) Secretariado militar.
Art. 6.0 As praças de pré milicianas constituem as segnintes classes:
a) Oabos milicianos;
b) Sargentos milicianos.
CAPÍTULO II

Postos
Art. 7.0 Cada uma das classes a que se refere o artigo 4.0 compreende os seguintos postos:
a) Classe de
Soldado.
b) Classe de
Segundo
Primeiro
c) Classe de
Furriel;
Segundo
Primeiro
Sargento
..

soldados:
cabos:
cabo;
cabo.
sargentos:
sargento;
sargento;
ajudante.

d) Classe do aspirantes a oficial:
Aspirante a oficial.
.
§ 1.0 Os soldados são classificados om:
a) Soldados recrutasEmquanto não tenham sido dados prontos da instrução de recrutas.
b, Soldados mobilizáveis- Quando tenham freqüen• tado com aproveitamento os três primeiros meses da
instrução
de rocrutas , sem que II. ela tenham faltado
mais de oito dias, quer seguidos, quer interpolados.
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c) Soldados
prontos -- Quando
tenham
concluído
a
instrução de recrutas.
d) Soldados arvorados - Quando, tendo sido considerados mobilizáveis,
011 prontos
da instrução de recrutas,
sejam necessários
para substituir os cubos que tenham
sido licenciados, emquunto a unidade não tiver, por reintegração, transferência
ou promoção, cabos que (JS substituam.
§ 2.° As praças de pré, conforme a instrução que lhes
fOr ministrada,
e logo que a tenham concluído COIU aproveitamento.
são classificadas
nas especialidades
a seguir
designadas,
continuando
a sr-r contadas no quadro orgânico da sua unidade e mantendo-se-lhes
essa classificação durante a permanência
nos postos qnn adiuute lhes
vão indicados
e indopendeutemente
das funções correspondentes a êsses palitos nos termos do disposto no capitulo 1 do título IV do presente diploma:
,

a) Na arma de infantaria:

,

Anti-gás - Soldado, segundo cabo, primeiro cabo
e segundo sargento;
Avaliadores
de distâncias - Soldado,
segundo
cabo e primeiro cabo;
Ciclistas - Soldado e segundo cabo (nos regimentos de infantaria,
batalhão do caçadoros o metralhadoras i;
Condutoros - Soldado o sogundo cabo;
Esclarecedores
balizadores ~ Soldado,
segundo
cabo e primeiro cubo;
Estafetas - Soldado e segundo cubo;
Maqueiros - Soldado o segundo cabo;
Metralhadoras
ligeiras - Soldado, segundo cabo,
primoiro cabo e segundo sargento;
Metralhadoras
pesadas - Soldado, segundo cabo,
primeiro cabo e segundo sargonto ;
Observadores
- Soldado, segundo cabo, primeiro
cabo o segundo sargento;
Observadores
tolemetristas
- Soldado,
segundo
cabo o primeiro cabo;
Rancheiros - Soldado e segundo cabo;
Sapadores-Soldado,
segundo
cabo, primeiro
cabo o segundo sargeuto ;
Sinaleiros-Soldado,
Tognndo cabo o primeiro
cabo.

-
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b) Na arma de artelharía :
Anti-gás - Soldado, segundo cabo, primeiro cabo
e segundo sargento ;
Apontadores de 1.a classe-Soldado,
segundo
cabo e primeiro cabo;
Apontadores de 2.:1 classe-Soldado,
segundo
cabo e primeiro cabo;
Chaujfeurs - Soldado, segundo cabo e primeiro
cabo;
ChaujfeU1'8 mecânicos -- Soldado, segundo cabo e
primeiro cabo;
Chllujfeurs motoristas - Soldado, segundo cabo
e primeiro cabo;
Condutores - Soldado, segundo cabo e primeiro
cabo;
Electricistas motoristasSoldado, segundo cabo,
primeiro cabo o segundo sargcnto ;
Lança-torpedos fundeadores - soldado, segundo
cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Maq ueiros - Soldado e segundo cabo;
Mecânicos - Soldado, segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento ;
Metralhadoras-Soldado,
segundo cabo e primeiro
cabo;
Observadores - Soldado, segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargcnto ;
Radiotelegrafístaa - Soldado, sogundo cabo, primeiro cabo e sogundo sargento j
Rancheiros - Soldado e segundo cabo;
Serviço de minas - Soldado, segundo cabo, primeiro cabo, segundo sargento e primoiro sargento;
.
Sinaleiros tolefonistas- Soldado, segundo cabo,
primeiro cabo e segundo sargento; :
Telemctristas
de 1.a classe=-Prímelro
cabo e
segundo sargento;
'I'elemetrístas de 2.a classes= Primeiro cabo 6
segundo sargento..
c) Na arma do cavalaria:
Anti-gás - Soldado, segundo cabo, primeiro cabo
e segundo sargento;
.
Ciclistas - Soldado e segundo cabo;
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Condutores - Soldado, segundo cabo e primeiro
cabo;
Maqueiros - Soldado e segundo cabo;
Metralhadoras - Soldado, segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento;
Observadores=-Primeiro
cabo e segundo sargento;
Rancheiros - Soldado e segundo cabo;
Sapadores - Soldado, segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento:
Slnaleíros=-Soldado. segundo cabo, primeiro cabo
e segundo sargeuto;
Telemetristas - Primeiro cabo e segundo sargento;
d)_ Na arma de engenharia:

AssentadoresSegundo cabo, primeiro cabo e
segundo sargonto ;
Cantoneiros - ~t"gundo cabo, primeiro cabo e
segundo sargento ;
Cond utores - Soldado, segundo cabo e primeiro
cabo;
Chauffeurs - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
C7wu.fteurs-mecânicos- Segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento;
Chauffem's-motoristas - Segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento ;
Chefes de estação - Segundo cabo, primeiro cabo
e seg mdo sargento;
Columbófilos - Segundo cabo, primeiro cabo o segundo sargento;
Electricistas - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento ;
Estivadores barraneiros -Segundo cabo, primeiro
cabo o segundo sargento;
Escutadores - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Factores-Segundo
cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Fogueiros-Segundo
cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Guarda fios - Segundo cabo, primeiro cabo o segundo sargento;
.
Maqueiros - Soldado e segundo cabo;
I
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Manobreiros - Segundo cabo, primeiro cabo e
segundo sargento;
Maquinistas - Segundo cabo, primeiro cabo e
segundo sargento ;
Maquinistas fluviais - Segundo cabo, primeiro
cubo 'e segundo sargento;
Mecânicos motoristas - Segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento ;
Metralhadoras-Segtmdo
cabo, primeiro cabo e
segundo sargento;
.
Montadores - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
.
Motociclistas - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Operndores observadores - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Pirotécnicos - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Radiogoniometristas - Segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento;
Rudromotorlstas
- Segundo cabo, primeiro cabo
e segundo sargento;
Radiotelegrafistas - Segundo cabo, primeiro cabo
e segundo sargento;
Rancheiros - - Soldado e segundo cabo;
Sinalpiros telefonistas - Segundo cabo, primeiro
cabo e segundo sargento;
Soldadores - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
TelegrafistasSegundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento;
Timoneiros - Segundo cabo, primeiro cabo e segundo sargento.
e) No serviço de saúde:
Enfermeiros - Soldado, segundo cabo. primeiro
cabo: segundo sargento, primeiro sargento e
sargento aj udante ;
Maqueiros sanitários - Soldado, segundo cabo e
primeiro cabo;
Praticantes de farmácia (e preparadores de laboratório) - 'Segundo cabo, primeiro cabo, seg~nrlo sargento, primeiro sargento e sargento
ajudante;
Rancheiros - Soldado e segundo cabo.
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militar:

Cortadores do talho - Soldado, segundo cabo e
primeiro cubo;
Magarefes-Soldado;
segundo cabo e primeiro
cabo;
Padeiros - Soldado, segundo cabo o' primeiro
cabo;
Rancheiros - Soldado e segundo cabo;
Serventes - Soldado, segundo cabo e primeiro
cabo.
§ 3.° Os sargentos provenientes
do Colégio Militar
e do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército são
denominados el cadetes», ncresceutando-se
esta designação
à do seu pôs to.
§ 4.° As praças a que se refero o parágrafo antecedente perdem a designação de e cadetes» quando promovidas ao pôsto imediato.
§ 5.° As praças de pré que freqüentem a Escola de
Quadros, criada pelo decreto n." 16:141, do R de Nuvembro de 1028, e as quo freqüentem a Escola Militar são
consideradas em igualdado de condições hierárquicas,
tomando a designação geral de «cadetes»,
Art. 8.° Cada lima das classes a que RO refere o artigo 5.° compreende os seguintes postos:

a) Classe de corneteiros:
Soldado aprendiz de corneteiro;
Soldado cornoteiro ;
Primeiro cabo corneteiro;
Furriel corneteiro;
Segundo sargento corneteiro.
b) Classe de clarins:
Soldado aprendiz de clarim;
Soldado clarim j
Primeiro cabo clarim;
Furriel clarim j
Segundo surgento clarim.
c) Classe do
Soldado
Selldado
Primeiro

forradores:
aprendiz de ferrador;
forrador ;
cabo ferrador;
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Furriel ferrador;
Segundo sargento ferrador;
Primeiro sargento ferrador,
.d) Classe

de artifices:

Soldado
Soldado

aprendiz de artífice;
artífice;
Primeiro cabo artífice;
Furriel artífice;
Segundo sargento artífice;
Primeiro sargento artífice,
.~) Classe

de músicos:

Soldado aprendiz de músico;
Soldado músico;
Primeiro cabo músico j
Furriel músico;
Regnndo sargento músico;
Primeiro sargento músico;
Sargento ajudante músico,

f) Classe de picadores:
Primeiro sargento picador;
Aspirante a oficial picador,

g) Classe do secretariado
Spgundo sargento
Primelro sargento
Sar<rento Ilj udante
As0rante
a oficial

militar:
do
do
do
do

secretariado
secretariado
secretariado
secretariado

militar;
militar;
militar;
militar.

§ 1.0 Os I1rtíficps são especializudos nos segnintes 01(,
cuja dl'siglH1<:1I.Oé acrescentada
à do seu pôsto:

cios

a)

Cnrpillt,·iro de carros;
b) Coronheiro;
c) Seleiro-co~reeiro;
d) Serralheiro-esri ngurdeiro ;
e) Serralheiro-felTeiro.
§ 2,° As prueas de que tratam as alíneas a), b), c),
d) e e) do corpo do presento artigo, embora designadas
cOI'rt>otomcnto por primeiros
cabos, furriéis,
s-guudos
sargNltOS. prlmelros
surgontos
e sargentos
ajudantes,
são considerndas
gl'oduadas
uostos postos e sempre
hloràrquicamonte
Inferiores às do mesmo põsto do serviço geral das diversas
armas e serviços do exército.
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§ 3.° As praças do serviço especial do exército não
exercem comando, excepto sõbre as mais modernas do
mesmo serviço,
Art. 9.0 Cada uma das classes a que se refere o
artigo 6.0 compreende os seguintes postos:
a) Classe de cabos milicianos:
Primeiro cabo miliciano.

b) Classe de sargentos milicianos:
o

Segundo sargento miliciano;
Primeiro sargento miliciano.
Art. 10.° Os diferentes postos das classes de cabos,
sargentos e aspirantes II. oficial, e bem assim os que correspondem a estes nas várias classes do serviço especial,
são designados, global e correntemente, por «Postos inferiores do exército».
CAPÍTULO III

Quadros
Art. 11.° Os quadros permanentes das praças de pré
do serviço geral das diversas armas e serviços do exército são os seguintes:
a) Quadro permanente do soldados;
b) Quadro permanente de cabos;
c) Quadro permanente de sargentos ;
d) Quadro permanente de aspirantes a oficial.
§ 1.0 O efectivo o a composição, em tempo de paz,
dos quadros permanentes das praças do pré do serviço
geral das diversas armas e serviços do exército são os
que constam do respectivo quadro orgânico do exército.
§ 2.° A distributção das praças de pré do serviço geral pelas unidades das diversas armas e serviços do
exército 6 a que consta dos quadros correspondentes
às diferentes armas e serviços do exército.
§ 3.° A distríbutção das praças de pré do serviço geral destinadas a prestar serviço fora das unidades a que
pertencem é a que consta do correspondente' quadro orgânico do exército.
§ 4.0 A distributção dos segundos sargentos do serviço geral destinados a desempenhar as funções de amanuense nos estabelecimentos militares não previstos no
o

o
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quadro do parágrafo anterior é a que consta do correspondente quadro orgânico do exército.
Art. 12.0 Os quadros permanentes das pra~as de pré
do serviço especial do exército são os seguintes:
a) Quadro permanente do corneteiros;
b) Quadro permanente de clarius ;
C) Quadro permanente de ferradores;
d) Quadro permanente de artífices;
e) Quadro permanente de músicos;
f) Quadro permanente de picadores;
O) ~uadro permanente do secretariado militar.
§ 1.0 Cada um dos quadros permanentes a que se re'fere o presente artigo subdivide-se nos seguintes :
.
a) Quadro permanente de soldados (corneteiros, clarins, ferradores, artífices ou músicos);
b) Quadro permanento de cabos (corneteiros, clarins,
ferradores, artífices ou músicos);
c) Quadro permanento de sargentos (corneteiros, clarins, fflrradorps, artífices, músicos, picadoros ou do secretariado militar) ;
d) Quadro permanente de aspirantes a oficial (picadores ou do secretariado militar).
§ 2.0 O efectivo e a composição, em tempo de paz, dos
quadros permanon~es das praças de pré do serviço especial do exército são os que constam do respectivo quadro orgânico do exército.
§ 3.0 A distributção das praças do pré do serviço especial pelas unidades das diversas armas e serviços do
exército é a que consta dos quadros a quo se refere o
§ ~.o do artigo anteríor,
§ 4.° A distributcão
das praças de pré do serviço espedal destínadas a prestar serviço fora das unidades a
que P..rtencem é a que consta do quadro a que se refere
o § 3.° do artigo anterior.
§ 5.° A distributeão
dos sargentos do secretariado
militar pelos estabelecimentos militares não previstos no.
quadro do parágrafo anterior é a que consta do quadro a que se refere o § 4.° do artigo anterior.
Art. 13.0 Os quadros das praças de pré milicianas são
os seguintes:
a) Quadro de cabos milicianos;
b) Quadro de sargentos milicianos.
§ úni~o. ç>s quadros a que sn refere o presente artigo
são variáveis com as necessidades de mobilização, indicadas pela 3/1 Direcção Geral do Ministério da Guerra,

ORDEM DO EXERCITO N.O 15

783

1.- Série

tendo em atenção, para o quadro a que se refere a alínea b), o ingresso das prnças provenientes da Escola de
Quadros, nos termos da base VI de que trata o artigo 1.0
do decreto n.? 16:141, (lo 8 do Novembro de 1928.

TÍTULO III

Ingresso

nas classes

CAPÍTULO

I

Quadros permanentes
SECÇÃO I
ServiQo geral

.ti) Soldados
Art. 14. o Na classe do soldados ingressam,
nas condições proscritas
pela lei de recrutamento,
os mancebos
apurados para o serviço do exórcito,
B) Cabos

•

Art. 15. Na classe de cabos ingressam:
0

a) Como segundo cabo, os soldados promovidos em
harmonia com as disposicões prescritas por õste diploma;
b) Como primeiro cabo, os soldados,
c os segundos
cabos, promovidos em harmonia com as disposições prescritas por êste diploma.
O) Sargen: os

Art. 16.o Na classe de sargentos

ingressam:
a) Como furriel. os primeiros
cabos promovidos
em
harmonia com as disposições prescritas por õsto diploma;
b) Como segundo
sargento.
os mancebos
habilitados
com o curso do sargento do infantaria da Casa Pia do
Lisboa;
c) Como segundo sargento
cadete, os mancebos habilitados com a
a ou 6. a classe do curso do Colégio Militar, quando tenham perdido fi tolcrüncin ou atingido o
limite do idade, o os hahilitados
com o curso de segundo
sargento
do Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército j
õ.
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d) Como primeiro
sargento cadete, os mancebos habilitados com o curso completo do Colégio Militar, e os
habilitados
com o curso de primeiro sargento do Instituto
Profissional
dos Pupilos 00 Exército.
§ 1.0 Os mancebos
citados nas alíneas b), c) e d) do
presente
artigo ~ozum das rf'gnlias
concedidas
pelos
regulamentos
privativos dos estabelecimentos
de que provêm, e devem satisfazer às soguintes condições gerais,
além das que lhes são impostas pelos referidos regulamentos:
L." Terem mais de dezasseis, e menos de dezanove,
anos de idade;
pOI' escrito, ao director do respectivo
2.8 Declararem,
esta belocimento,
que desejam alistar-se no exército;
3. a Serem julgados
prontos PUI'[\ todo o serviço pela
junta uospitalur de inspecção do Ilospital Militar Principal.
§ ~.o Os sargentos
do que tratam as alíneas b), c) e d)
do presente
artigo coutarão
a antiguidade
dos postos
nelas rr-fr-ridos :
1.o Quando provenientes
da Casa Pia de Lisboa, ou
do Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército, pela
data do ulistamento
a, em igualdade
desta data, pela
classificH<:ão obtida nos rospoctivos cursos.
2.0 Quando
provenientes
do Colégio Militar,
pela
data do alistamcuto
0, em igualdade
desta data, pela do
nascimento,
sendo considerado
mais antigo o que tenha
mais idade.
D) Aspirantes a oficial

Art. 17.0 Na classe de aspirantes
a oficial ingreasam,
por I'romo~iio, nas condicücs prescritas
por õste diploma,
os sllrg('ntos quo tenham coucluído o curso da Escola
Centrul de Sargentos.
SECÇÃO II

Serviço especial
A) Corneteiros, ou clarins
0

Art. 18. Na classe (lo cornotoiros,
ou na de elarins,
iup:r('ssam, como soldados aprl'n(lizes de corneteiro,
OlI
de clarim, e conforme as vagas exiateutos no respectivo
qUlldro, embora não suiham 1(,1' nem escrever:
a) Os mancebos que requeiram ao Ministro da Guerra

790

ORDEM DO EX1l:RCITO N.o 15

1.' Série

para se alistar voluntàriamente no exército, nos termos
da lei de recrutamento, a fim de servir como cornoteiros,
ou como clarins.
b) Os soldados, recrutas ou prontos, que, depois da
sua encorporação, requeiram ao Ministro da Guerra para
passar à classe de cornetoiros, ou de clarins, e sejam
necessários para perfazer o número fixado no respectivo
quadro, quando os mancebos de que trata a alínea a)
não sejam suficientes para O completar.
c) Os soldadas recrutas que, quando os mancebos de
que trata a alínea a), e os soldados de que trata a alínea b i, não sejam suficientes para perfazer o número fixado no respectivo quadro, sejam escolhidos peJos comandantes das unidades para. completar aquele número
o receber a instrução de corneteiro, ou de clarim.
§ 1.0 Os soldados uprendizes de corneteiro, ou de elarim, passam a soldados corneteiros, ou clarins, Jogo que
sejam considerados prontos da instrução de recrutas e da
instrução da sua classe.
§ 2.° Os soldados aprendizes de corneteiro, ou de clarim, logo que se verifique não convirem ao serviço a que
se destinam, por completa inabilidade, manifestada durante os seis primeiros meses de instrução da sua classe,
têm os seguintes destinos:
1.0 Quando alistados nos termos da alínea a), são abatidos ao efectivo do exército e incluídos no recenseamento militar, na época competente.
~.o Quando provenientes
dos soldados recrutas, nos
termos das alíneas b), ou c), passam a soldados recrutas, abandonando a instrução de classe que estavam recebendo.
3.° Quando provenientes dos soldados prontos, nos
termos da alínea b), passam à classe de soldados, não
lhes sendo contado como tempo de serviço, para efeito
de licenciamento, o de permanência em soldado aprendiz
de corneteiro, ou de clarim.
B) Ferradores

Art. 19.° Na classe de ferradores ingressam, como
soldados aprendizes de ferrador, e conforme as vagas
existentes no respectivo quadro, embora não saibam ler
nem escrever:
a) Os mancobos que requeiram ao Ministro da Guerra
para se alistar voluntàriamente no exército, nos termos
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da lei de recrutamento, a fim de servir como ferradores.
b) Os soldados, recrutas ou prontos, que, até ao primeiro dia da escola do recrutas, requeiram ao Ministro
da Guerra para passar à classe de ferradores, e sejam
nooessúrios pura perfazer o número fixado no rospectivo
quadro,
quando os mancebos de que trata a alínea a)
não sejam suficientes para o completar.
e) Os soldados recrutas que, quando os mancebos de
que trata a alínea a), e os soldados de que trata a alínea b), não sejam suficientes para perfazer o número
fixado no respectivo quadro, sejam escolhidos pelos
comandantes das unidades pat'a completar aquele número, preferindo-se sempre, quando os houver, os qll~,
na vida civil, tenham exercido' a profissão de ferrador.
§ 1.0 Os soldados aprendizes de ferrador são, ünicamente, instruidos, sob a direcção dos respectivos veterinários, nas oficinas siderotécnicas das seguintes unidades:
a) Re:rimentos de artilharia ligeira;
b) Grupo de artilharia a cavalo;
e) Grupos mixtos independentes
de artilharia montada;
d' Orllpos indepondentcs
de artilharia de montanha;
e) Regimentos de cavalaria;
f) Escolas práticas de artilharia e de cavalaria,
§ 2.° Os soldados aprendizes de ferrador passam a
soldados ferradores logo que sejam considerados prontos da instrução da sua classe e da instrução de recrutas.
§ 3.° Os soldados aprendizes de ferrador logo que se
verifique não convirem ao serviço a que se destinam,
por completa inabilidade, manifostada durante os seis
primeiros ~eses de instrução da sua classe, têm os seguintes dostmos:
1.o Quando alistados nos termos da alínea a), são abatidos ao efectivo do exército e incluídos ao recenseamento
militar, na época competente,
2.0 Quando provenient
dos soldados recrutas, nos
termos das alíneas b), ou c), passam à classe de soldados recrutas, abandonando a instrução de classe que estavam recebendo.
3. o Quando provenientes dos soldados prontos, nos
termos da alínea b), passam à classe de soldados, não
lhes. send.o contado, como tempo de serviço, para efeito
de Iíoencíamento, o de permanência em soldado apren- "
diz do ferrador.

,
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C) Artifices

,

Art. 20.° Na classe de artlfices ingressam, como soldados aprendizes
do artífice de cada um dos ofícios a que
se refere o § 1.0 do artigo 8.°, conforme <IS vagas existentes nos respectivos
quadros, embora não saibam ler
nem cscrever :
. a) Os mancebos que requeiram ao Ministro da Guerra
para 60 alistar
voluntàriumente
no exército,
nos termos da loi de recrutamento,
afim de servir cowo artífices.
b) Os soldados, recrutas ou prontos, que, até ao prímoiro dia da escola de recrutas,
requeiram
ao Ministro
da Guerra para passar à. classe de artífices, e sejam necessários
para perfazer
o número fixado no respectivo
quadro,
quando os mancebos
de que trata a alínea a)
n~o sojam suficientes vara o complotar.
e) Os soldados recrutas que, quando os mancebos do
que trata a alínea a), e os soldados de qne trata a alínea b), não sejam suficientes para perfazer o número fixado no respectivo
quadro,
sejam escolhidos pelos coo
mandantes
das unidades, para completar aquele número,
preferindo-se
sempre,
quando os houver,
os que, na
vida civil, tenham exercido os oficios a que são destinados.
§ 1.0 Os soldados aprendizes
de artífice passam a
soldados artífices logo que sejam considerados
prontos
da instrução da sua classe e da ínstrucão de recrutas.
§ 2.° Os soldados aprendizes de artífice logo quo se
verifique não convirem ao serviço v. qlle se destinam,
por completa inabilidade,
manifestada
durante
os sels
primeiros meses do instrução
da sua classe, têm os soguintes dostínos :
1.° QUIlndo alistados nos termos da alínea a), são abatidos ao efectivo do exército o Incluídos no recenseamento militar na época competento ;
2. o Quando provenientes
s soldados
recrutas
nos
termos das alíneas b), ou e), passam
a soldados recrutas, abandonando
a instrução da classo quo estavam recobendo.
dos soldados - prontos
nos
3.0 Quando provenientes
termos da alínea b), passam
à classe de soldados, não
lhes sendo contado como tempo de serviço, para efeito
do licenciamento,
o de permanência
em soldado aproodiz de artífice.
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D) Músicos

Art. 21.° Na classe de músicos ingressam, como soldados aprendizes do músico, conforme as vagas existentes no respectivo quadro. em harmonia com as suas
aptidões musicais, que servirão de base para a sua preferência, e desde que estejam classil:icados. pelo menos,
no 4.° grupo a que se refere o artigo 4.° do decreto
n.? 12:991, de 28 do Dezembro de 1926:
a) Os mancebos que requeiram ao Ministro da Guerra
para se alistar voluntãriauronto
no exército, nos termos
da lei de recrutamento, a fim de servir como musicos;
b) Os soldados do serviço geral, recrutas ou prontos,
os soldados aprendizes do corneteiro ou de clarim, e
ainda os soldados corneteiros ou clarins que requeiram
ao Ministro da Guerra para pus-ar à classe de músicos,
e declarem nos seus requerimentos que se sujeitam a
servir no quadro permanente durante o mCSIIlO tempo a
que são obrigados os soldados aprendizes de músico alistados voluntãriamcnto,
devendo os comandantes das respectivas unidades informar sõbre as aptidões musicais
dos requerentes, avaliadas por um chefe de banda de
música.
§ 1.0 Os soldados nprendizos da música passam a soldados músicos logo quo sejam considerados prontos da
instrução da sua classe e da instrução de recrutas.
§ 2.° Os solda.u?s aprt>ndizes, de músico logo que 80
verifique não convirem ao serviço a que se dos tinam,
por completa inaLili~ude, manifestada durante os seis
primeiros meses do instrução da sua classe, têm os seguintes destinos:
1.0 Quando alistados nos termos da alínea a), são
abatidos ao efectivo do exército e incluídos no recenseamento militar na época. competente;
2. o Quando provenientes das praças de que trata a.
alínea b), passam à. classe de onde provieram, não lhes
sendo contado como tempo de serviço, para. efeito de
licenciamento, o de permanência em soldado aprendiz do
músico.
E) Picadores

Art. 22.0 Na classe dos picadores ingressam, como
primeiros sargentos picadores, conformo as vagas existentes no respectivo quadro o em harmonia com as condições prescritas POI' õsto diploma, depois do habilitadas
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com o curso de picadores militares, as seguintes praças
de serviço geral das diversas armas e serviços do exército:
a) Por promoção - segundos sargentos.
b) Por traosferência-primeiros
sargentos.
F) Secretariado militar

Art. 23.0 Na classe do secretnriado militar ingressam,
l)or transferência, como sogundos sargentos do secretariado militar, conforme as vagas existentes no respectivo
quadro e em harmonia com as condições prescritas por
este diploma, os segundos sargentos do serviço geral
das diversas urinas e serviços do exército.
CAPÍTULO

II

Milicianos
A) Cabos

Art. 24. Na classe de cabos milicianos ingressam, por
promoção, como primeiros cabos milicianos, os soldados
ou segundos cabos do servico geral das diversas armas
o serviços do exército que no acto do licenciamento
satisfaçam a todas as condições exigidas pelo presente
diploma para a promoção a primeiro cabo do quadro
permanente da respectiva arma ou serviço.
0

B) Sargentos

Art. 25.0 Na classe de sargentos milicianos ingressam,
por promoção:
a) Como segundos sargentos milicianos:
1.0 Os alnnos da Escola de Quadros a quem somente
fôr reconhecida aptidão para segundo sargento miliciano,
nos termos da base 6." de que trata o artigo 1.0 do decreto n." 16:141, de 8 de Novembro de 19:!8 j
2. o Os furriéis do serviço geral das diversas armas e
serviços do exército qne no acto do liconciamento satisfaçam a todas as condições exigidas pelo presente diploma para a promoção a segundo sargento do quadro
permanente da respectiva arma ou serviço;
3.° Os soldados, os segundos cabos e os primeiros cabos do serviço geral das diversas armas e serviços do
exército que satisfaçam às condições especiais prescrí-
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tas por êste diploma para a promoção
3. segundo
sargento miliciano.
b) Como primeiros
sargentos milicianos:
1.° Os segundos sargcntos do serviço geral das diversas armas e serviços do f'xército quo no ado do licen- .
ciamento satisfaçam
a todas as condições exigidas pelo
presente diploma para a promoção
a primeiro sargento
e do quadro permanente
da respectiva
arma 011 serviço;
2.° Os furriéis aprovados em concurso pura. o põsto
imediato e os segundos sargentos do serviço geral das
diversas armas e serviços do exército,
quando uns e
outros satisfaçam
às condições especiais prescritas
por
õste diploma para a promoção a primeiro sargento miliciano.

TÍTULO IV
Funções, situações,
mudanças de situação, transferências
e preenchimento de vagas
CAPÍTULO I
Funções
SECÇÃO I
Serviço geral

Art. 26.° Os soldados o cabos destinam- se ao desempenho das funções que, para os seus postos, estejam prescritas nus rugulumentos em vigor.
Art. ~7 ,0 Os furriéis dvstinum se ao serviço das unidades e escolas práticas, desempenhando
as funções do
seO'undo sargento,
1.0 Os furriéis podem, quando fõr julgado absolutamente indispensável,
e mediante autorizção do Ministério
da Guerra, desempenhar
as funções do chefes do depósito.

§

§ 2.° Os furriéis do serviço do saúde podem prestar
serviço nos hospitais militares.
.
§ 3.° Os furril'is não podem respondo- por companhia,
bataria, ef\(jlllldrão, esquadrilha,
secção ou formação.
Art. ~8.o Os segundos sargentos destinam-se ao serviço das unidadus e estubelecimentos
militares, desempenhando
as funções que, para o seu pô to, estejam
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prescritas
nos regulamentos
em vigor, podendo também
desempenhar
as funcõos dEI amanur-nses.
§ 1.0 Os segundos surgeutos podem, na falta no primeiro sargento, responder por companhia, bataria, esquadrão, esquadrilha,
secção, formação ou destacamento.
§ 2.0 Aos segundos sargentos cadetes com monos de
vinte e sois anos de idade ó aplicável a doutrina do
corpo dõsto artigo o seu § 1.0
Art. 2D.o Os primeiros sargentos destinam-se ao desemponho das funcõos de responder
por companhia, bataria, esquadrão,
esquadrilha,
secção, formação ou dostacamonto,
além das quo lhos competirem pelos regulamentes táticos das respectivas armas ou serviços, podendo
também ser em pregados no serviço de instrução dos quadros permanentea,
das escolas regimentais
e das escolas
do recrutas.
§ 1.0 Os primeiros sargentos podem substituir os sargentos ajudantes na sua falta.
§ 2.0 Os primeiros sargentos nas diversas armas dostinudos ao serviço dos ostabr-locimontos
dr-stiunm-ae
ao
desempenho
das funções que lhos com potirom, de harmonia com o disposto nos regulamentos
privatlvos
dos
mos mos est a belecimen tos
~ 3 .: Os primeiros sargentos
cio serviço de saúde podem prestar
sorviço nos hospitais militares principais e
regionais.
§ 4.0 Os primeiros sargentos do serviço do arlministração militar podem prestar serviço na Manutun\u.o 1Iilitar.
§ 5.° Os primeiros sargentos cadetes com menos de
vinte o sois anos do idade dcsompenham,
indistintamonto, as funções de seguudos Rar~('ntoR, ou de primeiro sarjrentos, conforme as necessidades
do servico .
. Art. 30.0 Os segundos surgoutos cadetes. e os primecros sargentos cadetes, que tenham completado vinte e
seis [mos de idade, passam a desempenhar,
oxclusivamente, nas unidades, todas as funções correspondentes
aos seus postos, não podendo a partir dessa idade Sér-lhes concedirln. licolI<:u para f'Htudos.
§ único. Os sargpntos
cadl'tcs que se rocontrem
do
licen~1t para estudos, quando compltltar(lm
"iuto e spis
anos de idade, podem continuar
110 gôzo dCl'Isa licença
até tinal do ano lectivo quo psti\'orCIll cursando.
Art. 31.0 Os sargentos
ajuduntl's destinam-so ao desempenho
das funções que, pelo seu pô to, lhos perton-
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cem nas secretarias
das unidades e das escolas práticas
das diversas armas ou servíeos, além das quo lhes compotirom pelos regulamentos
táticos das mesmas armas
ou serviços, podendo também ser empregados
no serviço de iustrução dos quadros permanentes
e das escolas rogimentnis.
Art. 3~. o Os aspirantes
a oficial desempenham,
nas
unidades e escolas práticas, as fuuçõcs de auxiliares dos
oficiais, não podendo
ser nomeados para qualquer serviço em que não estejam imediata e directamente
subordinados a um oficial.
Art. 33.0 Os direitos e deveres das prnças a que se
referem os artigos 2ô. o a 3:3.0, inel usivo, são os que,
para os SflUS postos, estejam prescritos
nos regulamentos em vigor.
SECÇÃO II
ServiQo espeoial
0

Art. 34. Os corneteiros.
ou clarins, do exército, qualquer que sojn a sua gradueção,
exercem as funções que
lhes são atribuídas nos regulamentos
em vigor.
Art. 35.0 Os ferradores
do exército, qualquer que soja
a sua graduação,
destinam-se, nos termos dos regulamentos em vigor, ao serviço das oficinas siderotécnicus
e ao
do onformugom dos sollpodos, sendo o ferrador mais graduado, ou antigo, o chcfo do cada oficina o o rcsponsável por todo o ser viço da mesma o pela execução das ordens dudus 1)('10 vf'terinádo.
.
Art. 31,.0 Os artífices do exército, qualquer que seja a
sua graduação,
destinam-se, nos termos dos rcgulamentos em ~:il;?;or,ao servi.;:o das oficinas correspoudoutas
aos
seus OhCIOS, sondo o artífice mais graduado,
ou antigo,
o. chefe do cada oficina e o reeponsável
por todo o serVIÇO da mesma.
0

Ar~. 37. As pra<;as de pré da classe de músicos do
exército. qualquer quo soja a sua graduação, dr-stinum-se,
nos termos dos rpgulumontos
em vigor, a fazer parte
das bandas de música das unidades dotadas dêstos organismos.
0

Ar~. 38.

As praças de pré da classe de picadores d?
qualql1er que soja a sua grnduução,
dostin~m-sd0, nos term?s dos regulamentos
cm vigor, ao serVIÇO
ti. sua especIalidado.
0
Art. 39. As praças de pré do secretariado
militar

exército,
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destinam-se
ao desempenho
do serviço de amanuenses
nas repurticõos
o estabelecimentos
militares
que forem
determinados.
§ único. Exceptuam-se
do disposto neste artigo os aspirantes a oficial do secretariado
militar, que se destinam
ao desempenho
das fuuçõesde
auxiliares dos oficiais do
secretariado militar.
Art, 40.° Os direitos e deveres das praças a que se
referem
os artigos 34.° a 39.°, inclusive, são os que,
para os seus postos e classes estejam proscritos nos regulamentos
em vigor.
CAPÍTULO II
Situações
Art. 41.° As praças de pré do serviço geral o do serviço especial podem estar nas RPguintes situações :
a) No «eroiço efectivo. Quando, fazendo parte do exército activo. ou das reservas
prestem serviço nu fileira. quer
esse serviço lhes pertença
pela natureza do seu alistamento, quer por terem sido readmitidas,
qu('r aiuda por
terem sido convocadas
nos termos dos §§ 2,° e B,o do
artigo
3.° do decreto D.O 16:407, de 19 do Janeiro
de 19.:.?0;
b) Licenciodas, Quando, fazendo parte do exército
activo, lião estejam no serviço ofcctivo ;
c) Na reserva. Quando fazondo parto da reserva activa
ou territorial,
não e tejarn no serviço efectivo;
d) Iieformadas,
Quando tiverem tido passng(~m a uma
companhia
de reformados,
nus termos prescritos
pela
legislucão cm vigor.
§ único. As prnças de pré milicianas, com excepção
das convocadas nos termos dos §§ 2.° e 3.° do artigo 3.°
do decreto n.? 16:407, do 19 de Janeiro de 19~~\ só
podem estar no serviço efectivo, fazendo parte do exército activo, desde qUI.', sendo sargentos, tenham sido julgadas 110 abrigo das disposições do decreto D.O 7:823, de
23 de Novembro
de 19:!l. sendo destinadas exclusivamente ao serviço das unidades.
Art. 42.° São consideradas
suprannmerárlas
:
a) Pela situação=- As praças a que 80 referem os
§§ 1.0 e 2.° do presente> urtigo;
b) Por excesso-As
praças a que se referem os §§ 3.0.
o 4.0 do presente artigo.
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§ 1.0 São considerados supranumerârios pela situação
nos quadros das respectivas unidades, sendo porém, conforme pertençam ao serviço geral ou ao serviço especial. contados no quadro de que trata o § 1.0 do artigo 11.° ou no quadro de que trata o § 2.° do artigo 12.°:
a) Os soldados e cabos que constam do quadro de que
trata o § 3.° do artigo 11.°;
b) Os snrgentos do serviço geral e do serviço especial
que constam do quadro de que trata o § 3.° do artigo 11.0,
com excepção dos destinados ao serviço do Colégio Militar e da Escola Militar, e os do serviço geral que constam do quadro de que trata o § 4.° do artigo 11.°
§ 2.° São considerados supranumerárioa
pela situação
nos quadros das respectivas unidades e, conforme pertençam ao serviço geral ou serviço especial, no quadro
de que trata o § 1.0 do artigo 11.° ou no quadro de que
trata o § 2.0 do artigo 12.0
a) Os cabos promuvidos por distinção;
b) Os sargentos:
1.o Promovidos por distinção;
2.° Que se encontrem freqüentando a Escola Central
de Sargentos;
3.° Que estejam de licença para estudos;
4. ° Que estejam de licença registada durante o ano
de provimento provisório em emprêgo público, nos
termos da respectiva lei;
5.° Que estejam no serviço efectivo ao abrigo das disposições do decreto n." 7:823, de 23 de Novembro
de 19:?8;
6.° Que, sendo cadetes, tenham menos de vinte e seis
.anos de idade.
§ 3.° 8110 considerados supranumerârios por excesso
nos quadros das respectivas unidades os cabos e os
sargentos que, embora compreendidos, ou não, no quadro
de que trata o § 1.0 do ar tisro 11.0 ou no quadro de que
t~ata e § 2.° do artigo 12, ~ollforme pertençam ao serVIÇO geral ou ao serviço especial, excedam os números
'fixados nos quadros das Suas unidades.
§ 4.° São consid€'rados suprnnumerários por excesso
'no quadro de que trata o § 1.0 do artigo 11.° ou no quadro de que trata o § 2.° do urtigo 12.° conforme pertençam ao serviço geral ou ao serviço especial, os cabos e
os sargentos que, embora compreeudidos, ou não, nos
quadros das respectivas unldades. excedam os números
fixados nos quadros acima referidos,
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Art. 43.0 Os cabos destinados a servir nos ostabolecímeatos militares indicados 110 quadro de que trata o § 3.0
do artigo 11.° devem, sempre que seja possível, ser nomeados de entro os quo reúnam as condições do promoção ao pOsto imediato.
Art. 44.0 Os segundos
sargentos
do serviço geral e
do serviço especial destinados
a servir fora das suas
unidades, nos termos do estabelecido nos quadros de que
tratam os §§ 3.0 e 4.0 do artigo 11.0, devem ter pelo
menos três anos de permanência
no seu pó-to e satisfazer a todas as condições exigidas para fi admissão ao
concurso para o pôsto do primeiro sargento.
§ 1.0 Não são abrangidos
pela doutrina do presente
artigo os segundos
sargentos
q uo vão prestar serviço
que estojn prescrito
pr-lo prcs-nte diploma como condição do promoção
de que necessitem para ascender ao
põsto imediato.
§ 2.0 Podem ser nomeados para servir fora das suas
unidades, nos termos do oatubeh-cido nos quadros de quo
tratam os §§ 3.0 e 4. o do artigo 11.0, os segundos sargentos que, embora tenham
polo monos três anos do permanência no seu ~(isto. não satisfaçam a todas as condições oxigidas para n admissão ao concurso para O pôsto
de primeiro sargento, desde que declarem
por escrito
não desejar ascondor a êsto posto.
CAPíTULO III
Mudanças

de situação

Art. 45.<>'Os soldados recrutas quo no fim dos três primeiros meses da respcctiv a instrução
não pOf'sam ser
considerados
mobilizáveis
são licenciados
o convocados
para a escola do recrutas Sl'g'uillte.
Art, 46.0 Os soldados e cabos dos quadros permanentes, do serviço geral ou do serviço espocial, uas situações de licenciados ou de 1"('se1"\"<1,
que touhuru menos de
trinta anos de idade, podem voltar ao serviço efectivo,
mediante
autorização
do Ministro da. Guorra e desde
que satisfaçam às condições prescritas pelo regulamento
de readmíssõos :
a) Como readmitidos - Quando, tendo pelo menos um
ano de serviço efectivo, depois do considerados
mobilizáveis, não tenham sido Iieonciados há mais de um ano;
b) Como não readmitidos - Quando, depois do consi-
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derados
mobilizáveis,
não tenham um ano de serviço
efectivo ou tenham sido licenciados há mais de um ano.
Art. 47.0 Os sargC'ntos dos q uudros permanentes,
do
serviço geral ou do serviço especial, nas situações de
licenciados
ou do reserva, que tenham monos de trinta
e cinco anos de idade, podem voltar ao serviço efectivo,
mediante autorização
do Ministro da Guerra, desde que,
havendo vagas nos quadros permanentes
das respectivas
armas ou serviços e não havendo praças aprovadas em
concurso
para o seu preenchimento,
satisfaçam às 'seguintes condições:
1.a Não terem sido punidos com prisão disciplinar,
nem te},PID aofrido outros castigos q U(I, por si ou por suas
equivalêueias,
perfaçam
dez ou mais dias de dvtenção ;
2.3 Não terem sido providos em emprôgo públieo ;
3.a Não torem beneficiado do qualquer amnistia 'que
não preceitue o ingresso no serviço efecti~o.
.
§ único. Não pod ..m voltar ao serviço efectivo as
praças que estejam na situação de reformadas.
Art. 48.0 As praças de pré, do serviço geral ou do
serviço especial, em serviço dependente
de outro Ministério, ~Ó podem ingressar- no exército, mediante autorização do 1I1inistro da Guerra, para as situações de licenciadas ou de reserva.
§ único. Exceptuam-se
do disposto neste artigo :
a) As praças q uo, estaudo no serviço efectivo do exército, passaram
ao serviço militar das colónias;
b) As praças,
não compreondidus
na alínea anterior,
que, estando no serviço efectivo do exército, passaram,
ou viorem a passar por imposição, ao serviço da guarda
nacional republicana,
da guarda fiscal ou da políci
de
segurança
pública,
as quais podem voltar ao serviço
efectivo do exército, mas uo põsto em que dêle su íram ;
c) Os sargentos
da guarda fiscal que forem promovidos a aspirantes a oficial por haverem concluldo o actual
curso da Escola Central de Sargentos,
os quais são inscritos na escala de acesso dos aspirantes
a oficial da
arma de infantaria para t-rem ingresso nesta arma quando
forem promovidos ao põsto de ulf '1'('8;
d) Os actuais uspirautes a oficial da guarda nacional
republicana que continuem inscritos nas escalas de acesso
em quo já se encontram n os sargentos da mesma guarda
que vierem a ser promovidos
ao rpf"rido posto por haverem concluído o actual curso da Escola Ct'111ral de
Sargentos,
os quais serão inscritos nas escalas de acesso
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das armas a que pertencerem para terem ingresso, uns
e outros, nas mesmas armas quando forem promovidos
ao põstodn alferes,
e) As praças que, estando no serviço efectivo do exército, e tendo sido providas em emprego público, regressem ao serviço do exército, antes de concluído um ano
de permanência
no emprêgo em que foram providas.
Art. 40.0 As prac:as de pré dos quadros permanentes
a quem fôr concedido voltar ao serviço efectivo, do exército, descontam na sua antiguidade, para efeito de promoção ao posto imediato, e para efeito de reforma, o
tempo de permanência na situação de licenciadas ou na
de reserva.
Art. 50.0 As praças de pré milicianas só podem voltar
ao serviço efectivo, do exército, quando forem convocadas por efeito de mobilização.
Art. 51.0 Os sargentos providos em emprãgo público
têm, no dia imediato àquele em que terminar o ano de
licenca registada, a que se refere o 0.° 4 do alínea b) do
§ 2.° do urtigo 42.°, pnssagem à situação de licenciados,
ou à de reserva, conforme o tempo de serviço efectivo
que tiverem.
Art. 52.° As praças de pré do serviço geral do exército não podem ter passagem ao serviço especiul, nem
as dêste último serviço podem ter passagem àquele.
§ único. Exceptuam-se do disposto neste artigo os casos provistos na secção II do capitulo I do titulo III do
presente diploma.
CAPÍTULO

IV

Transferências
Art. 53.° As prnças de pré, quando no serviço efectivo
exército, só podem SOl' transferidas:
a) Por troca;
b) Para preenchimento de vaga;
c) Por motivo disciplinar.
§ 1.0 As transferências de que trata a alínea a) do
presente artigo só podem realizar-se: para as praças do
serviço geral, dentro de cada arma, ou serviço; para as
do serviço especial, dentro de. cada classe; e sempre entre praças das mesmas graduacão e especialidade.
§ 2.0 Exceptuam-se do disposto no parágrafo antecedente, podendo trocar entre si:
a) Os furriéis e os segundos sargentos da classe do
corneteiros, da de clarins, ou da de ferradores;

no
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b) Os furrléis, os segundos sargentos, e os primeiros
sargentos,
da. classe de artífices.
§ 3.° Nos quadros em que haja eupranumorários
por
excesso,
a transferência
de que trata a allnea b) do
corpo do presente
artigo deve recair sempre sobre as
praças que excederem
os quadros das unidades a que
pertençam.
§ 4.° Nos quadros em que não haja supranumerárlos
por excesso, a transferência
de que trata a alínea b) do
corpo do presente
artigo só deve realizar-se
por efeito
de promoção,
em harmonia com as disposições contidas
no presente diploma.
§ 5.° Nos CUt;OS previstos
pelas alíneas a) e b) do
corpo do presente
artigo, a transferência
do primeiros
cabos do serviço geral aprovados
em concurso para a
promoção ao posto de furriel ~6 pode ter lugar se a
praça a transferir
tiver declarado desistir da promoção
ao põsto de furriel durante o prazo de validade do concurso em que foi aprovada.
§ 6.° Quando, no caso previsto pela alínea b) do corpo
do presento artigo, houver de ser transferido.
por imposição de serviço, um primeiro cabo do serviço geral
aprovado
em concurso para a promoção
ao põsto de
furriel. deverá esta praça regressar
com passagem
à
unidade em que foi aprovada,
a fim de ser promovida,
como o seria se tivesse continuado a pertencer à mesma
nnidade, Esta passagem só se realizará,
porém, quando
à roferida praça pertencer
a promoção.
§ 7.° No caso provisto poln nltnea h) do corpo do presente artigo, a transferência
de furriéis do serviço geral
56 podo ter lugar para unidades onde não haja primeiros cabos aprovados em concurso para O pôsto de furriel.
§ 8.° A transfmência
de que trata a alínea c) do corpo
do presente artigo efectua-se nos termos prescritos
pelo
f~gub.me.nto de disciplina militar, devendo, de proferênCIa, reahzar-se
para unidades onde haja vaga do praça,
d.a mesma graduação
daquela que tiver de ser trunsferida.

Art. 54.° As transferências
a que se referem as alíneas _b~ e c) do artigo antecedente
silo da cornpetênciu
do Ministro da Guerra e bem assim aquelas aoque alude
a alínea a) do mesmo artigo, quando S(I trate ;
1.0 De soldados recrutas,
devendo a respectiva pretensão ser apresentada
dentro dos primeiros cinco dias
após o último da encorporação ;
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2.° Do soldados e de cabos do serviço geral que pretendam passagem às escolas práticas das armas e serviços do exército, ou que, pertencendo
a qualquer daquelas escolas. desejem passar a outra unidade;
3. ° De sargentos
e de aspirantes
a oficial do serviço
geral;
4.° De praças de qualquer das classes do serviço os- \

pecial.
§ 1.0 As transferências

a que alude a alínea a) do artigo 53.° são da competência
do respectivo governador
militar, ou comandante
de região, quando- se trata:
1. o -De soldados e de cabos do serviço geral que pretendam passar no outra unidade do mesmo govóruo,
ou
região;
2. ° De soldados e de cabos do serviço geral q ne pretendam passar. a unidade do outro govõrno, 011 região,
tornando-se
necessária,
neste caso, a anuência do governador militar, ou comandante
da região, a que esteja
suburdinuda
a unidade para onde é requerida
a transferência.
CAPÍTULO
Preenchimento

V
de vagas

Art. 55.° As vagas ocorridas, nos postos inferiores do
exército,
dentro
dos números
fixados pelos q uudros
de que tratam o § 1.0 do artigo 11.° (I § 2.° do artigo 1:3.°,
são preenchidas,
à medida que se furom produzindo,
e
sempre que nos respectivos
quadros não haja supranumerúrios por excesso, pela promoção das pruças do pôsto
imediatamente
interior àquele em que ocorreu a vaga,
em harmonia com as disposições constantes dos títulos

v e VI.
§ 1.° Quando não fôr possível cumprir o disposto
neste urtigo, por não haver praças que reúnam todas as
condições de promoção exigidas pelo prosonto diploma,
para o acesso ao pôsto em que ocorreu a vaga, efectuam-se, nos quadros imediatamente
interiores àq uele em
que ela se produziu,
todas as promoções que se deveriam realizar
como se uma promoção tivesse sido efectuada para o preenchimento
da referida vaga.
§ 2.° As vagas ocorridas no pôsto de primeiro cabo
do serviço geral são pro-nehidas,
indistiutamente,
por
segundos cabos, ou soldados, nos termos do disposto no
corpo dêste urtigo.
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Art. 56. o Nos quadros em que haja s~prannmerários
por excesso, por cada três vagas ocorrtda~, que serão
preenehídn«
à medida que se forem produzindo,
obsorvar-se há o seguinte:
a) As duas primeiras vagas preenchem-se pela entrada,
no quadro, de dois supranumerários;
b) A terceira vaga preoncho-so pela entrada, no quadro,
de um supranum<:'rário,
fuzondo-so, porém, simultâneamente, uma promoção ao pôsto em que ocorreu a vaga,
e ficando o promovido na situa<;ão de supranumerário
por excesso.
§ único. A entrada dos sllpranumerários
nos qnadros
das unidades a que pertençam.
qnando nélos se produzirem vagas, é regulada pela maio!' antiguidade no efectivo
da unidade, e, em igualdade desta, pela maior antiguidade do rcspoctivo pôs to.
0
Art. 57. Quando em q nnl quor unidade ocorrer uma
vaga que tenha de ser prpPl1chiôa por uma prnca do
serviço gf'ral ou do sorviço especial, supranUll1('rál'ia nos
termos do § 3.0 do urtigo 4:3.", SCl no ef'f'ctiyo dessa unidade não houver pracas da mesma graduução
nestas
condiç'ões, o respectivo
comandante
comunicará
êsse
facto ao Ministório da Guerra,
que ordenará a transfe~ rência da praça mais modema
do entre todas as da
mesma gratluuç'ilo e da mesma arma ou serviço, considoradas supranumerúrias
nos torrnos do referido parágrafo,
o~ que, no ,caso de não huvo r supranumerários
nas al~~
didas cond'ç'ões,
pl'oyillou<:iará para que a vaga sOJa
preenchida por promoçün,
.

TíTULO

V

Condições de promoção
e de transferência
de quadro
CAPÍ1'ULO I
Quadro permanente
SECÇÃO

I

Serviço geral
Segundo cabo
0

.Ah. 58. As condiç'õRs (10 promoção ao posto do segundo cabo aão as sozuintes :
1.a SOl' soldado pro~to;
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classificado, velo monos, no 3.0 grupo a que
se refere o artigo 4.0 do decreto n, o 12:991, de 28 de
Dezembro de 19:!6;
3. a 'I'or, pelo menos, trinta dias de serviço sujeito a
nomeação
de escala, depois de pronto da instrução de
recrutas;
4. Não ter sido punido com prisão disciplinar,
nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias de detenção ;
ó." Ser proposto para a promoção pelo rospectívo
comandante
de compunhia,
bataria,
esquadrão,
esquadrilha ou secção, que devorá tor em atenção as suas
qualidades morais, as suas qualidades físicas (resistência,
aprumo
militar e desombaraço) e as suas qualidades
militares (energia, decisão e sangue frio).
§ único. São condições iudispensâveis,
além das prescritas no corpo do presente artigo:
a) Na arma de artilharia:
Para a promoção
a sogundo cabo servente apontador, ter sido classificado apontador
do 2.' classe,
b) No serviço de saúde:
1) Pura a promoção a sogundo cabo enfermeiro,
ter
o primeiro curso da escola do enfermeiros.
2) Para a promoção a segundo cabo praticante de farmácia, ter o primeiro curso da escola de praticantes
de
farmácia.
2. & Estar

d

Prhnelre
0

cabo

Art. 59. As condições de promoção ao pôsto de primeiro cabo são as seguintes :
1.11 Ser soldado pronto ou segundo cabo,
2.11 Ter o primeiro curso das escolas regimentais;
3.a Ter, pelo menos, trinta dias do serviço sujeito a
nomeação de escala, depois de pronto da instrução
de
recrutas;
4.3 Não ter sido punido com prisão disciplinar,
nem
ter sofrido outros castigos que, por si 011 por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias de detenção;
5.:>'Ter boa informação, passada pelo director da escola
de recrutas.
sôbre as SUIlS aptidões tática o técnica,
o
sôbre ti. forma como tiver desempenhado
as funções de
monitor (como soldado pronto) ou as de auxiliar de monitor (como soldado recruta ou mobilizável);
6.& S0r proposto
para a promoção
pelo respectivo
comandante
de companhia,
bataria,
esquadrão,
esqua-

1.- Série
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drilha ou secção, que deverá ter em atenção as suas
qualidades morais, as suas qualidades físicas (resistõncia,
aprumo militar e dosembaruço)
e as suas qualidades militares (energia, decisão e sangue frio).
,
§ 1.0 São condições indispensáveis,
além das prescrítas
no corpo do prosento artigo:
a) Na arma de artilharia:
Para a promoção a primeiro cabo servente
apontador, ter sido classificado apontador
de 2. n classe.
b) No serviço de saúde:
1) Para a promoção
a primeiro cabo enfermeiro,
ter
o primeiro curso da escola do enfermeiros.
2) Para a promoção a primeiro cabo praticante de farmácia, ter \0 primeiro curso da escola de praticantes
de
farmácia.
§ 2.0 No serviço de saúde a condição 3. a a que se
refere o corpo do presente artigo 6 substituída:
1) Para a promoção a primeiro cabo enfermeiro, por,
pelo monos, trinta dias de serviço como auxiliar de
enfermeiro,
com boa informação
(lo médico, director de
enfermaria,
sob cujas ordens servir;
2) Pura a promoção
a primeiro cabo praticante
de
farmácia,
por, pelo menos, trinta dias de serviço como
auxiliar do sprviço de tarrmicia
com boa informação
do
oficial farmacêutico soo cujas o;dens servir.
u
§ 3. N,a, arma de engenharia
e no serviço de administração militar, ,a condição 3.a a que se relore o corpo
d~ pros~nte artigo ,pode ser substituída
por, pelo menos,
trlllt~ dms de prática, em qualquer dos respectivos estabelecimontos,
aervtços técnicos ou oficinas
com boas
inforuiuçõos dos chefes, ou instrutores,
sob cujas ordens
servirem,
Furriel
. Art. GO.o As condições do promoção ao pôsto de furriel são as sflguiutes:
,L" Ter sido aprovado
em concurso por provas públicus ;
2." N,ito ter sido punido com pris~o disciplinar,
n(>~
ter sofrido outros castizos que por st ou por suas equlvaleneíu« jlprfaçum dez ~u mais dias de detenção.
§ 1.0 As condições de admissão ao concurso para
o pô~to d,1 flll'l'iol são as soguintes:
L." SOl' primeiro cabo do quadro permanente da arma
ou serviço a que o concurso diga respeito;

.s08
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curso
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das escolas regimentais;
de serviço efectivo, depois de pronto da instrução de recrutas;
4.1.1 Ter pelo m(lOOS seis meses de permanência
no
põsto do primeiro cabo;
5.3 Ter pelo menos sessenta dias de serviço sujeito
a nomeação de escala. como primeiro cabo;
6.a Não estar envolvido em processo criminal;
7.3 N110 ter sido punido com prisão disciplinar,
nem
er sofrido outros castigos que, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias de detenção;
8.3 N ão se encontrar
no gõzo do qualquer licença ii.
data du início do concurso ;
9,° 'I'er, como primeiro cabo, tomado parto numa escola
de recrutas;
10. a 1'('1' boa informação.
passada
polo director da
escola de recrutas
que tiver freqüentado
como primeiro
cabo, sõhre as suas aptidões tática o técnica, (l sõbro
a forma como desempenhou
as funções de instrutor
durante toda a escola. de recrutas ;
11.:l Ter boa informação.
passada pelo comandante da
companhia,
bataria, esquadrão,
esquadrilha,
secção, formação ou destacamento,
o confirmada pelo comandante
da respectiva
unidade, sõbre as suas qualidades morais,
as suas qunlidadcs físicas (resistência,
aprumo militar e
desom baraço) e as suas q nulidades militares (energia,
decisão <' sangue frio).
§ 2.° No serviço de saúdo
condição indispensável,
além das prescritas
no § 1.0 do presento artigo:
a) Para a admissãoao concurso para o posto do furriel
enfermeiro, ter o segundo curso da oscola do enfermeiros;
b) Para a ndmissão ao concurso para. o pôsto de furriel praticante
de farmácia,
ter o segundo curso da
escola de praticantes de farmácia.
§ 3,° (\0 serviço do saúdo a condição 5,:1 de quo trata
o § 1.0 do presento artigo é substituída :
a) Para a admissão ao concurso para o pôsto de furriel enfermeiro,
por, pelo monos, sessenta dias de serviço como primeiro cabo enfermeiro, com boa infcrmação
do módico, director de enfermaria, sob cujas ordens servir ;
b) Para a admissão ao concurso para o põsto de furriel prnticante
de farmácia,
por, pelo menos, sessenta
dias do serviço como primeiro cabo prnticanto de farmácia, com boa informação
do oficial farmacêutico
sob
cujas ordens servir.

3.a Ter pelo menos um

MO

ó
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Sl'gullclo sargento
Art. 61.° As eondiçõos de promoção
gundo snrgpnto são as seguintes:
1." Ter sido apro\'a<Ío em concurso
blicas;

ao põsto de sopor provas

pú-

2." Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos que por si ou por suas equivalências perfaçam dez ou mais dias do detenção.
§ LOAs
condições de admbsão
no concurso para o
pôsto oe segundo sargento são as seguintes:
a
1. "1-'1' furriel do quadro permanente da arma ou serviço a que o concurso diga respeito;
2." Ter pelo menos dois anos de serviço efectivo no
pôsto de furriel;
a

3. Ter pelo menos

um :lDO de serviço sujeito a no.
de escala como furriol ;
4. a N:1o estar <,nvolvido em processo criminal;
a
5. Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido ontros castigos que, por si ou por suas
equivalências,
perfaçam
dez ou mais dias do dctenção;
mea('ão

6. a Não so encontrar no gôzo
data do inicio do concurso;
7.:' Ter, como furriel, tomado
recrutas;

de qualquer
parte

licença

numa escola

à
de

8." Ter boa informação. passada pelo director da escola de recrutas
quo th'er freqüentlldo
corno furrlol,
sõbro as SIlUS aptidões tática e técnica, e sôbre a forma
como dpsemjlpnbon as fuuções do instrutor
durante toda
a esco ln de recru tas;
9. a 1'1\: boa in~orma~ão, passada pelo comandante
da
cOmpa?hHt, batarIa,
osquadrão,
esquadrilha
ou secção,
e contirmada
pelo comandante
da rospectiva
unidade,
sôbre as .su~s ~ualidades mornis, as suas qualidades fíaicas (r('SI~tencla, aprumo militar o desembaraço)
o as
suas qualiJades
militares
(energia
decisão o sangue
frio).
to>
,

§ 2.° No spr\'iço de saúde a condição 3.a de que trata
o parágrafo
ant0cedente 6 substituída :
a) Para a admisl:\ão ao concu rso pura o pôsto de segundo sargento
enfermeiro,
por, pelo ID0UOS, um ano
de sl'I"\'iço como furriel enfermeiro, com boa infortnacão
passada
pelo médico, director de enfl'rmnrin,
sob cujas
-ordens servir;
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b) Para ti admissão ao concurso para o pôsto do segundo sargento praticante
do farmácia, por, polo monos, um ano de serviço como furriel praticante
farmácia, com boa informação do oficial farmacõutico sob
cujas ordens 1;I'1'\'i1'.

no

Primciro

sargento

Art. 6:? o As condições de promoção ao posto de primeiro

surgouto

são as soguiutcs :

1.a Ter sido aprovado cm concurso por provas públicas:
2. a Não ter sido punido com prisão discipliuar,
nem
ter sofrido outros castigos que (l01' si ou por l:'UIlS equivalências perfaçam dez ou mais dias de detenção.
§ 1.0 A condições de admissão no concurso para o
posto de primeiro sargento Hão as soguintcs:
L" SlI' ieguudo sargento
do quadro permanente
da
arma ou .erviço a quo o COI1Cl1rSO diga rospcito ;
2.:1 Ter o ter coiro curso das escola
rogimentuis ;
3. D. Ter pelo m('1l08 dois anos de serviço efectivo no
põsto do segundo surg uto ;
4.3 Ter pelo menos um ano de serviço sujeito
mcação do escala como . gund o sargen to;
f).a 1\1\0 estar cuvolvido cm prol' isso criminal;

6,a

.1:'[[0

ter sido

punido

COIU

prisão disciplinar,

a no-

nem

ter sofrido outros custigos que, (lor si. ou por suas equivalênrias,
perfaçam dez ou mais dia' do dctcllt;: o;
7.:1 Nilo se ncoutrar
110 gozo de qualquer
licença :1

data do iuício do concurso ;
8.& '1'01', como segunde sargento, tomado pnrt. num.
escola do I'pcrutasj
9.8 '1'01' boa informação,
passadu p lo dir ctor dr
scola do recrutas
C]ue tiver frt'qih-'ntado como scguudo
sargento, sObr as SII:lS aptidões, t·'tticn o têenil'a, 00hro n forma como deSI'mpf'lIhou
:\s fuuções d iu. trutor
uurant<, toua a oscola do rC'Cl'ut<l, ;
10.8 Ter boa infonnnçil.o. passada Jlolo cotnandullÍ<' rIa.
('ompanhia,
bataria, osqu:\(h: o, 'qu:1I1rilha,
ou ..pc<;. o,
II cOllfirlllUt!a
1'010 cOlllnndnnto du resprcti\':t unilla(lo,
l'Ohr0 as suas qualiu:ult,s
lJlOl'ai~, as suas C]1Ialidnd :
físicus (l'e~ist{'ncia, aprulllo militar o dl sembuJ'uço,
a
SU3 qualidade:
ll1ilitar<'s (lllH'rgia, dI' 'is: o c :\llg\ll' Cri ).
§ 2.° No sorviço do saú()( Ó condic:110 indispcn. :'lvc1,
nU'fi das )ln', c'dla no § LOdo pI' Ollt urti"o:
a) 1)ara u ndlllis no <lO conCU1"0 para o p to de pri-
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meiro sargento enfermeiro, ter o terceiro curso da escola
de onformeiros ;
b) Pura a admissão ao concurso
para O pôsto de primeiro sargento praticante de farmácia, ter o terceiro curso
da escola do praticantes
do farmácia.
§ 3.° No ser viço de saúdo a condição 4.1), de que trata
o § 1.0 do presente artigo é substituída:
a) Pura a admis ão no concurso para o põsto do primoiro sargento enfermeiro,
por, pelo menos, um ano de
serviço como segundo sargt-nto eufermeiro,
com boa informação do médico, director da enfermaria,
sob cujas
ordens

servir ;

b) Para a admi são ao concurso para o põsto de primeiro sargento praticante do farmácia, por, pelo menos,
um ano elo serviço como <'guntlo sargento praticante de
fu rmácia, com boa informação do oficial farrnacõutico,
sob cujas ordens servir.
Sargento ajudante

Art. 6:l.0 As condições de promoção ao posto do sargento ajudante, quo é feita 1'01' autiguidado do posto de
priuiciro sargento, são as seguintes:
1.a '1\.1', 1)('10 monos, dez anos do s('rviço efectivo no
pôsto do primeiro sargcnto :
2,1), Ter, 1)('10 menos, quatro a~os de ser viço sujeito a
nomeacão do escala, como prunon-o sargento;
3. n '1'l\1' n-spondido, pvlo mo 1108 , durante sois anos,
por com pnuhia , bataria,
esq umlrãn, esq uad rilha, ou
secção, oxelusivaruento
nas unidades da arrua, 011 serviço, a quo pertencer,
ou na escola prática <la sua
arma ;
-l.a Xão ter

sido punido com prisão disciplinar, nem
sofrido outros ca~tigos qlW, por si ou por suas cquivulêncins , perfac;um, dl'~ ou mais dias do dotonção ;
[).a 1'('1', como primcaro
!':ll'g 'l1to, tomado parto numa
escola dt' recrutas;
(). a 1\·1' boa infnrma(:fto,
passada polo diroctor <la
escob dl~ recrutas quo ti\'or t'l'llqüolltndo como primoiro
s::trgl'llto, ::;01>1'(1 as suas nptidões tútiea e técnica e sObro
a forma COIIIO d sell1p0nllOll
a8 t'UIl<:Õ'S do instrutor
llur:l!lte toda n. escola de rl'CI'llta. ;
n
7. Tl'l' hoa illfortlJa~ã(), pa 'sada pelo comandante do
COl11 [HIJ,lhia, hntaria,
squadl'il,
p 'qlHull'ilha
ou s('('~i1o,
o confirlllaua 1)('10 comandanto
da re~pcctiYa unidad<>,
ter
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sõbre as suas qualidades
morais,
as soas qualidad s
físicas (resistência,
aprumo militar o doaembaraço),
o as
suas qualidades
militares
(energia,
decisão
e sangue
frio).
§ 1.0 No serviço do saúde, o tempo de serviço do que
trata a condição 2. a do presente artigo pode ser de empenhado, no todo ou em parto, pelos primeiros
sargoutos, enfermeiros
ou praticantes
de farmácia, respectivamente, nos estabelecimentos
hospitularos
ou farmacêuticos do exército.
militar, o tempo d
§ 2.0 No serviço de administração
serviço de que trntn a condição 2.a do pro onto artigo
podo SOl' desempenhado,
no todo ou om parte, na l1anutenção Militar.
.\.8plrante a eflclal

Art. 64.0 As condições do promoção ao põsto do a 'pirante fi oficial silo as seguintes:
1. a Estar habilitado com o CUI' O da Escola Contral de
Sargentos
rospeitanto
à sua arma, sorvíco ou qu tiro
auxiliar corrospondonte
;
2. II Ter

bom

comportamento
civil o satisfazor às conmilitar exigidas para a adrui são na Escola Ccntrnl do Sargentos,
tudo comprovado
pelo comandante
da unidade ou chefe do estabelecimento
fi que pertencer.

diçõos do comportamento

SECÇAO II
SorviQo especio.l

.1)Corneteiros ou clarins
Prlmclro cabo eoructetro

ou clarim

Art. 65.0 As c ndicõos de pr moç. o ao põsto de primoiro cabo cornotoiro ou clarim silo n scguiutcs :
1.11 er. oldurlo
orn toiro, ou clarim j
2.11. Ter o primeiro GlIl'::!O das
cola r gimcntní
:3.'l '1't\I', 1>010 monos, trinta dias (lo vrviço suj ito

a.

1I011H'aç. o

do

rim;

-i.a ::io
sofrido

'L'a 1li: corno

oldndo

corn iteiro

ou

cla-

..

ido punido com pri. ~o di .iplinnr. IH'J~l
litro ('.l. tigos «11(', pO!' I ou por tia crjuiYH10nci:1A, porfuçum d ';1, ou mui,' dias do ti t IJ1(.;!t ;
Íl'I'

t I'
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para ti promoção pelo ajudante da
devendo a proposta basour-so numa
à aptidão para o serviço da. sua

classe, prestadn :
a) Nas guaruições
onde houver banda de música, por
um clwfo de bunda de música;
b) Nas guaruiçõos onde não houver banda de música,
pelo furriel ou segundo sargento,
corneteiro ou clarim,
da unidade a que pertencer.

Furrfel corneteiro on clartm
Art. 66.0 As condiçõc de promoção no posto do furo
riel corneteiro ou clarim, que
feita pela ordem de in .
crição na respectiva escala, são as seguintos :
1.a Sei' primeiro cabo corneteiro, ou clarim;
2.11 Ter o segundo curso das scolas regimentais;
3,a Ter, pelo menos, um ano do serviço efectivo como
corneteiro ou clarim, depois da sua passagem a soldado
corneteiro ou clarim;
4." Ter, pelo menos, seis moses de permanência no
pô to de primeiro cabo corneteiro ou clarim;
5. a 1'01', pelo monos, ses enta dias de serviço sujeito
a nomeação do escala como primeiro cabo cornotoiro ou
clarim;
G.a Não ter sido punido com prisão disciplinar, nom
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dius de detenção;
7,a '1'01' comprovado,
por meio do oxamo, possuir o
conhecim<,utos
de mú ica necessários
para nlÍnistrar a
instrução
da sua clnsso, e para habilitar os soldados
os primeiros
ca,bos corneteiros
ou clarins para n. promoção ao pôsto imcdiato ;
8. a Ter boa informac:il.o, passada
pelo cOInandante da.
companhia, bataría,
squadrão,
esquadrilha,
sccçr o, formaç: o ou destacamento,
e confirmada
pelo comandante
da respectiva unidade, sõbro a suas qualidadn,
morais
as suas qualidades físicas (rcs istência, aprumo militar '
desembaraço)
e n suas qualidades
militare
(nerO'ia
. '" o sanguo f1'10
, )•
b
,
d eC1HhO
ó

, ún!co. Para ~l in cr ição ,na <,,,caJa. para a 1)1'01110<' o
furriel cornotelro
ou clama
crvirú de La 'o u data.
om qu o' primeiro
cubos cornr toiros 011 clnrins ti" .
r m concluído todas as condiçõus
<10 proll1oçllo exitridas
no presente artigo,
fi
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clarim

Art. 67.0 As condições
de promoção ao põsto de se.
gundo sargento
corneteiro
ou clarim, que é foita por
antiguidade do pOsto de furriel corneteiro
ou clarim,
silo as seguintes:
LA Ter pelo menos dois anos de serviço efectivo
como furriel corneteiro
ou clarim;
2.& Nilo ter sido punido com prisão disciplinar.
nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suus equívalências, perfaçam dez ou mais dias de detcnção ;
3. a Ter boa informação, passada pelo comandante da
unidade
a que pertencer,
sõbro a forma como durante
o tempo de permanência
no põsto do furriel corneteiro
ou clarim demonstrou
possuir evidente aptidão puru ministrar a instrução da sua classe e habilitar para a promoção :"0 pôsto imediato os soldados e primeiros cabos
corneteiros
ou clarins;
4. a Ter boa informação, passada pelo comandante da
companhia,
bataria, esquadrão,
os quadrilha,
sccçr o, formação 011 destacamento, e confirmada
pelo comandante
da respectiva unidade, sõbre as suas qualidade
morais,
as suas qualidades
físicas (resistenciu,
aprumo militar e
dosem baruco) e as suas qualidades
militares (energia,
decisão e sangue frio).
B) Ferradores

Primeiro

cabo tC'rrador

Art. G8. o As condlçõe
do promoção ao pOsto d primeiro cabo ferrador silo ns seguintes:
L" ' 01' soldado ferrador;
2.a 1'01' o primeiro cur 'o das escolas r gimcntai
;
3. & Ter pelo menos trinta dias do serviço om oficina
siderotécnlca
como soldado ferrndor ;
4.& Nilo tor sido punido com prisão disciplinar, n m
ter sofrido outros cnstigos que, por si ou por sua
qui.
valêncius, perfaçam d z ou mui dias do detcnçí o;
5.11 SOl' propo to para fi 1)I'01lloç;10 polo vurerinário
(IA

unidade a quo pertencer, dov nrlo fi proposta
l r ju tifieadn por uma informação I'( lutivu não só à sua uptidão
proflssionul,
mas
suas qualidades
desembaraço)
e
decisão o anguo

também às suns qualidnd s morai , às
flsieus (rrsi. tõnciu, aprumo
militar
às suus qualidndos
militares
(energia,
frio).
.
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§ único. Para os soldados ferradores que estiverem
em dilieência fora das unidades a que pertençam, pode
o oficial a que se refere a condição 5.& promover que
lho sejam fornecidos pelos veteriuúrios sob cujas ordens
tenham prestado serviço os esclarecimentos que julgue
necessários para elaborar a sua informação.
Furriel ferrador

Art. 69.0 As condições de promoção ao pOsto de furriel ferrador, que é feita pela ordem de inscrição na respectiva escala, são as seguintes:
1.11 Ter o primeiro curso da escola de ferradores, do
Hospital "Militar Veterinário Principal;
2.a Nilo ter sido punido com 1>1'ião disciplinnr, nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias de detenção,
§ LOAs condições
de admissão à freqüência
do primeior curso da escola de ferradores são as seguintes:
1.1\ Ser primeiro cabo ferrador i
2.& Ter o segundo curso das escolas regimentais i
3. Ter pelo menos um nno de serviço em oficina sidorotécnica, depois da sua passagem a soldado íorrudor ;
4.:1 Ter, pelo menos, seis meses de permanência no
põsto de primeiro cubo ferrador ;
5.11 Não estar envolvido em processo criminal;
6.& Não ter sido punido com pri ão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias de detenção;
7. n Ter boa informação,
pas ada pelo vctorlnários
sob cujas ordens tiver ervido CCiIDO primeiro cabo ferrador, não só acêrca da ua aptidão profissional, mas
também acêrca das suas qualidades morals, das suas
qualidades flsicas (rosi stõncia, aprumo militar e dosembaraço) e das sua qualida.des militares (energia decíe ,
são o sangue fri
no.)
0
§ 2. Para a inscrlção
na. escala. para a promoção a
furriel ferrador s rvirá d base a claasificação
obtida
em cada ano no exame do re poctivo curso.
&

Segundo argento ferrador
Art. 70. As condições
d", promoção ao põsto d segundo argcuto forrador, que ó feita por antirruidado do
posto do furriel ferrador, são a 8('O'uintcs: b
e
1.11 T or po 1o m: no (101. anos do
serviço
m oficina
siderotécnicu como furriel ferrudor ,:
0

8"11;

L' • no
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2,:1 Não ter sido punido c m prisão disciplinar,
nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas oquivalências, pcrfaçnm dez ou mais dias de detonção ;
3, '1'01' boa iuformaç' o, passada
pol ' voterinár]
sob cujas ordens tiver servido como furriel r rrudor, não
II

s6 acêrca

da sua aptidão

prolissionul,

mas tarnb

',lU

ucôrca

das suas qualidades
morais, das suas quulidudes
fí iras
(resistência,
aprumo militar e do. emburnço)
e das suas
qualidades militnros (cnorgíu, decisão e snnguo frio),
§ único, O tempo do serviço de que trata n. condi~no La podo SOl' suhstituldo,
no todo ou CIU 1>:11'1(1, JI r
servico da mesma e. pecinlirlude
pro tado no Hospital
Militai' Veterinário
Priuci pu I, devendo
neste CASO
informucão a quo aludo a condição 3,:', relativa ao tempo
do on'iço ali prostadu, ser pus ada P ,lo director tio r
ferido lrospitnl,
Prhnelro SArgento ferrador
de premo : O ao põsto ti priArt. 71.0 As condiçõe
meiro sargento forrndor, quI' é feita 1)(la 01' lem do inscriç:ão na IOHp ictiva esculn, ~f\o IIS scguint \ :
L." Ter o ~H'glln,lo cur: o da escola J 101')"11101' 5, do
Ilospilld dilital' Vbtorinúrio
Principal;
2," Tão ter sido punido com pri 10 disciplinr r, nem
ter sofrido outros cnstgus que, por .j 011 pOl' • ual:\ ('qui,
"ale'lll'ias, JH'rfll~a1l1 ,l(\z Oll lllui dias (k cll't( Ilt:i""w,
§ 1. o As cOllcli~õo!! do ad II! i~!'l o li fI'C'lJ iiC'llcia elo , •
gllurlO
Clll':O
,la beola ,!lI ~lI'J'a,lol'l's !:lIo " \'I;uint
La SI'r ~('glln~Jo :1.rgcllto fll'l'ud r;
2,a '1'1'1' o t,\rccil'o ,'urso da oscola: n\giJll 'ntni ;
r" II '1' 'I', ]lo]\) Ill\ 110., dois anos li tH\J"\'il.;o 'lll oficinu
sid rot "l'lIica, como s(,~I111do sarglnto
fOrJ': dor;
4,;' •.'iio t t'lr, ll\"oh-it!o em pro<:\ so (!1"lIlillal .
5.' .. lIO h'I' si,lo puni,l"
'om pri.: o ,li cil'liulIl', n m
ter soft'ido outI'OR ca~tig(), filiO, por si II pOl' IIn f' lui.
valÍlJ\ 'in!!, ]ll'rt'Ilç':ull ti 'Z ou lIlnis dia dI' dt'tl\ll~iin;
0.11 '1'1'1' hoa inforllllll.;i1o, I'a, slldít p -los \" 'ti rin{lrío
b
cuja. ordons ti ....'r s I,,'ido c'omo SI glludo : rg\'llto fl'rra·
dor, n11.o s6 :\('01'(,n. da sua aptidão pl'ofi' iOllul. ma. tambÓIlI :1('01'<';1 das Sllll,
C"Jllnlid:lIh's 1l10nIÍ • ,las slIn qlJlllidn,ll'H fi j(.:t.'1 (IW'i. IOllcia, IIprlllllO militar cd' 1'11I[Jor:n o),
~ das, uu. qUlllidllllo. llIililnr.'s ('!wJ'oi , de ,i : o
guo frio).
§ ~,o n tt'IU]lO dI) {,l'\'i~o III' IIII tratu II
a q II' (I rcfl'I'O o pUl" "rafo 'mtt·ccd ntc pod
T
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tituído, no todo ou em parto, por serviço da mesma espr-eialidado
prestado
no Hospital
Militar Veterinário

Principal,

neste caso, a informação 11 que alude
ao tempo de serviço ali prestado,
ser passada pelo director do referido hospital.
§ 3,° Parti a inscrição na escala para a promoção a
primeiro sargento forrador, servirá de base a classificação obtida, em cada ano, no exame do respectivo curso.
a condição

devendo,

Ü,a, relativa

C) Artlfices

Primeiro

Art,
meiro
fer o
crição

cabo artíflce

72,0 As condiçõo
de promoção ao posto do pricabo nrtlfico de qualquer do' ofícios a que se ro§ 1.0 do artigo 8,°, que feita pela ordem do ias
na re .pcctiva escala, s ão as oguihtos :
•
1.:< 'I'er o primeiro curso da escola do artlflcos do r0S·
pectivo ofício, feito na corr ispoudcntô fábr íca ;
!!.a Não ter sido punido COIU pri ao disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos quo, por si 011 por suas cquivalências, porfuçam dez ou mais dias do dotonção ,
§ 1.0 As condições de admi são à frcqüõucia do primeiro
curso das escolas d artífice
'ito 11' seguintes:
1.â Ser soldado nrtítlco ;
2, a 'I'er O primeiro CUI' o das escolas regimentais;
3,a Tor, pelo mono', trinta dias do serviço cm oficina.
do respectivo ofício, como s~ldado artífice ;
4,11 Tão estar envolvido cm proco so criminal;
D,n Não 1('1' sido punido com prisão di sciplinur, Dom
ter sofrido outros castigos qll(', pOI' si ou por suas cquivalências, pCl'fac:a!ll dez ou mui: dias do detoucão ;
6.11 'I'er boa iníormução,
passada. pelo oficial que suporintendor
no s ']'\'iço das oficina do nrtíflc0S do. sua
unidade, não só acêrea da sua aptidão proflssíonal,
mns
também da sua ([ualidat!es morais, flsica (rosistClncia
o d('l:l('lOhara~o)
das sua. <1llalid:u! 's militarl's.
§ :?,o Para elahorar n. inform;H;tlO sobro a aptidão profissional, a qllo a1u(1e a condi<:ão ti,a do par{lgrllf'o antecodente, den'rã o oficial illform:wto ouvir O ('ho1'o da oficioa mil (]IW o oldado urtílit'(' pn tn . or\'i~o,
§ 3,° Pa,ra ~s soldn(1os, /\I'tllicp, <lU <' ti\'er ln preso
tand? ,~or\,l(;:o lorn; ria, \l 111ti a,Jr, a qu Jlcl'tonC:llllJ,
pode
o oliClal
a qllO
e l'('~'n' n COI1<liç: o 6," do qll( trata O
§ LOdo pI' '.I'nt' artigo prolllo\'C'r
qll lho 'f j:111l fo I'll() ,
ridos, pojo oficiais
oh cuja
1'11 llS dI' t t;hatu prosó

•
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tado serviço, os esclarecimentos que julgue necessários
para elaborar a sua informnção.
§ 4.° Para a inscrição na c cala para a promoção a
primeiro cabo artífice servirá. do baso a elas sificação
obtida, cm cada ano, no exame do respectivo cur o.
Furriel

artífice

Art. 73.° As condições de promoção ao põsto de furriel artífice de qualquer dos ofícios n que se refere o
§ 1.0 do artigo g.o, que
feita pt-la ordem de iu rcrição
na respectiva escala, são as seguintes :
1. a Ter o segundo cur 'o da escola de artífices do
respectivo oficio, feito na correspondonto
fábrica ;
2.a Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigo!'; <]11(\, por si ou por sua' oquivalõncius, perfaçam dez ou mais dias do detenção.
§ LOAs
condições
ele adrniss ão à Ircqüõnciu
do egundo curso das escolas do artífice
11.0 I\S soguint \
1. SOl' primeiro cabo nrtlfico j
2.1\ Tor o segundo curso das escolas regim ntnis ;
3.11 Ter, pelo monos, um ano do serviço om oficin: do
rospocti \'0 ofício, depois da sua ptt, sagem a. oldndo urtifice;
4.& Ter, pelo ru nos, seis ln se d pormuuôncia no
põsto do primeiro cabo artífico j
[).a Não estar envolvido
em processo criminal;
6.1\ Não ter sido punido
om prisão discipliuur,
ru m
ter sofrido outros castigos quo, por si ou por suas quivalêncins, perfaçam dez ou mai dia do d toução ;
7. a Ter boa iuformação, passada pelo com» uduuto da
unidudo a qu pertl\nc('r, não só aClrc:\ da ,lia nplill:
profissional.
mas também das SUM qunlidudl's Olor'ui ,
físi('l\s (l'oBistência e dos(,Ulbarn~o)
da
uns qualidnd 's
militar s.
§ ~.o Parn a inscri~ão na scala pnm n pl'omo~üo a
furril,t nrtlfico sorvirá lle haso li clnssific:ll;IO obtiua,
em cada uno, no o.'um do 1'0, }lectivo cu r, o.
ó

&

cguudo

argcuto artUle

A rt. 74. As condi~Ol's dl' pr'ollloçüo ao po, to d fIgUlldo snrgl1llto nrtlfh:o dl' qllulqlll'r dos ofrl'io a (!'J( o
r('I'(\rl' o
1.0 do artigo S,u, qUl 6 fl,itu por antiguidado
do pô 'to dl furri I) lil'tifle'l'. s1\o li.
guintl':
1.11 '1'1'1', pelo mOIlOS, dois uno dl' f:l rvic;o ~m oficina
do ru pectivo ofício, como fUl'ri \) nrUfic i
0
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2. a Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos q ue, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias do detenção;
3. Ter boa informação, passada pr-lo comandante da
unidade a que pertencer,
não só acêrca da sua aptidão
profissional,
mas também das suas qualiJades
morais,
físicas (resistência
e desembaraço) e das suas qualidades
militares.
Pr.mefro sargento artfOce
11

Art. 75.0 As condições de promoção ao põsto do primoiro aarcento artífice de qualquer dos ofícios a que se
refere o
1.0 do artigo 8.°, que 6 feita pela ordem de
inscrição na respectiva
escula, são as soguintes :
La Ter O terceiro curso da escola de artlfices do respectivo ofício, feito na corrospond
nte fábricu ;
2.11 Não ter sido punido cum prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas equivalencius, perfaçam dez ou mais dias do dotoncão.
§ 1.0 As condições
do admissão
à frcqü{lnc~a do
terceiro
curso das escolas de urtífices são as soguíntes :
La Ser segundo sargento artífice;
2.& Ter o terceiro curso das escolas regimentais j
3. II Ter pelo menos dois anos de serviço om oficina
do respectivo
ofício como segundo sargento artífice;
4.& Não estar envolvido em procosso criminal ;
1),11 Não ter sido punido com prisão disciplinar,
nem
ter sofrido outros castigos quc, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou ruais dias de detcnção ;
6." Ter boa informação, passada pelo comaudantc da
unidade
a que pertencer,
não só acerca da sua aptidão
profissiolHI.!, ma~ também
elas suas ~ ualidados morais,
físicns (resistência
e desembaraço)
o dus Suas qualidades
militares.
§ 2.° Pum. a inscri~ão na (' cala para a promocno a
primeiro
argento
artífice servirú de base fi classificação obtida cm cada ano no exame do rcspdctivo curso.

§

D) Músicos
Prlmelro

cabo mó. íee

+rt. 7G.o A,s .condi~õe· d p.romoção ao pO to do primoiro cabo mu lCO são a scguiutos :
.1. & Ter sido aprovado
fi concur
o por provas pú-

blicas ;
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2.1\ Não tor sido punido com prisão disciplinar, nom
tor sofrido outros castigos que. por si ou por suas oquivalências, perfaçam UlIZ ou mais dias do detenção.
§ único. As condiç-ões do admis ão ao concurso para
o' posto de primeiro cabo Tll úsico são UH seguintes:
1.3 SOl' soldado músico;
2.a Ter o primeiro curso das escolas regimontais ;
3.a Tor pelo monos trinta dias de serviço efectivo
como soldudo músico;
4.3 Não estar envolvido om processo criminal;
5,a Nilo ter sido punido com pris o disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por sua cqui
valêneius, porfa um dez ou mais dias do detenção;
G.a '1'01' boa informação acõrcn do SOIl mérito artístico,
passadn
pelo chefe da banda do mú icn de que fizer
parto;
'l ." Ter aptidão físi a para oxccutanto do instrumento
a cujo exumo concorro, comprovada
POI' dccluração
passada pelo médico da uuidudo fi q 110 portouccr ;
B.a 'I'er boa íuformação acêrcn das . uns quulii udes
morais o militaroa, pn 'sada pelo comaudanto
dr companhia a quo pertencer.
Furriel

músico

Art, 77.° As condiçõos do promoção ao põsto do Iurrlol músico .1\0 as soguiutes.:
1.1< 'I'er sido aprovado
iru concur o por prova públicas :

2.:1 Não ter sido punido

tom prisão disciplinnr,
outros castigos quo, por ,i u por suas
valêncius, perfaçum dez ou llwi:-l dia ele ti !t'I1t:il.O.
§ úni('o. As eon(lit.:i'\t's Jt' admi;\si'lo uo concur,'o
o pô~to do flll'ri(') músico 81't0 IIS 8<'guillte' :
1.a Rol' primoiro cabo lllúsi('o j
2. a 'ror o s\'gullclo curso (la, ('s('olus ro:~im{ ntai.
3.3 '1'1'1' pp)o mono s('s~()nt:\ dias do S '1'1 i\:o cf
como primoiro caho Jl1 úsico ;
4.8 Tão l'star cnvuh'ido om processo crimillal;
D,a Nüo tor sido punido com )ll'if;i'[o disciplinar,
tor sofrido outros cu,tig-os (juc, por, i ou ]lor ~ua
valOn i:lK, p d'lt<;>:UlI dl'z ou mais dia
d!'!PIH,:ao;
G, ']\,1' boa iI1I'01'1n[\(:1\0 a('['rca (10 ROl! lIll'l'ÍtO artl
pn <.wcltL polo cltl·f da handa <.lo ll1ú~icn. dtl qu
parto;
t r sofrido

nem
oquipara
;'

ctivo

IH'm

equi-

(!(

II

tico,
1i:':l'r
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7.a Ter aptidão

física para executante do instrumento
comprovada
por declaração passndu pelo médico ela unidado a que portoncer ;
8.:L 1'01' boa informação acêrca das suas qualidades
morais e militares. passada pelo comandante da companhia a que pertencer o confirmada pelo comandante da
respectiva unidade.
a cujo exume concorro,

Segundo sargento músico
0

Art. 78. As coudiçõcs de promoção ao põsto" de segundo sargento músico são as seguintes:
1.:1 Ter sido aprovado em concurso por provas públicas;
2.& Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos que por si ou por suas oquivalências perfaçam dez ou mais dias de detenção.
§ único. As condições de admissão ao concurso para
o põsto 0.0 scgu rido sargento músico são as seguintes:
1.a Ser furriel m úsico j
2.a '1'('1' ])('10 menos um ano do serviço electivo como
furriel músico;
3.11 Não estar envolvido cm processo criminal ;
4.a Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos qu<" por si ou por suas cquivalências, pr-rfaenm dez 011 mais dias do d('t"nçl1o;
5, a Tor boa informação acõrca do S(~1l mérito artístico,'
passada pelo chefe da banda. do música de que fizer
parto ;

6.<1Ter aptidão física para cxocutauto do instrumento
a cujo oxamo concorre, compro\'ada por declar-ação pas.
sada ]',,10 médico da unidade a que portencnr '
7, a. rrC'l' J~o.a informacão acêrca das suas ~Jllalidndes
morais o militares, passada pelo comnndanto da companhia a. que pertencer e coníirmadn pelo comandante da
respectiva unidade.
Prlmelro

sargento

müstco

~ rt. i0. o As condiç'õ(, dr promoção ao posto do primorro sargento músico são a ~(''''lIjnt('s:
i.v" r cr SI('1 O apro\ :1(10 cm concur.
o
o por provas JlÚblic:1s i
,>" ....;:
'''0 t 01' ~I'd'1
'" (l'I:SClp'l' lI1ar, nom
....
o }lum( O
m prt::.o
t l' sofrido ontro ca tigo~ quo, !Hll' ~i ou por. llas c(!ui.
valôncias, p d'uçuru dez ou mais dias do doteu<;ão,
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§ único. As condições de admissão ao concurso pura
o põsto do primeiro sargento músico são as seguintes:
1.:1 Ser segundo sargento músico j
2. a Ter O terceiro curso das escolas rogimoutais j
3. a Ter polo menos um ano do serviço efectivo como
segundo sargento músico;
4. a Nilo estar envolvido em proc sso criminal j
~ 5.a Nilo ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas equilências, perfaçam dez ou mais dias do detenção ;
6. n Ter boa informação
acõrea do seu mérito urtístico, passada pelo cheío da banda de música de que fizer
parte;
7.11 Tor aptidão física para oxecutanto do instrumento
a cujo exumo concorro, comprovada por declarnção passada pelo médico da unidade a que pertencer j
8. a Ter boa informação
acerca das suas qualidades
morais o militares, passada pelo comandante da companhia a quo pertencer, (I confirmada pelo comandante da
respectiva unidade.
argcnto

Iljudanto

músico

Art. 80.0 As condições de promoção no poste do sargente ajudante músico são as seguiu tos:
•
1. Ter sido aprovudo em concurso por prova públicas ;
2. Nilo ter sido punido com pri ão disciplinnr. n m
ter sofrido outros castlgos qu<" por t-i ou por suas cquivalêucius, perfuçum dl·r. ou mui dias do dlltt'll<:l o.
§ úuíco. As condições do udmi ssão ao coucur 'o pura
o pOsto do stlr~ nto ujudautc
músico são as seguintes:
1.& Ser primeiro surgento músico;
2." Tor, pelo menos, um ano do serviço feetivo como
primeiro argento músico ;
3. n Não estar cnvol vido cm procosso criminal j
4.a 1\ão ter sido punido com prisão disciplinar, n(\m
tor sofri(lo outros cUl-itigosque" por Ri ou por suas quivalOnci:ls, p('rru~urn df'z ou Illai din do dt'tl'lIC:l o j
5.& TI'}' boo. informn~n.o n rca do
u m('rito nrtf tico, pus. ada p ,lo chc1'o da banda do múicu d' 'lu' fizcr
parto;
G." l' r aptidão físicll. para o.'ccut:tnt(1 (10 ln. trum('nto
a cujo <'.'ltlll ('OI}(~OI'r(l,
com Jll'o\'ada por d('('larll\flo passuda pelo módico da unidad a quo p rtonct'rj
1l

11
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7.11 Ter boa informação acêrca das suas qualidades m?rais e militares,
passada pelo comandante
da companhia
a que pertencer,
e confirmada
pelo comandante
da respectiva unidade.
E) Picadores
Primeiro sargento picador
0

Art. 81. As condições de traneferôneía
dos primeiros
sargentos
da arma de artilharia
e da arma do cavalaria,
para o quadro de picadores militares,
o bem assim as
condições de promoção dos segundos sargentos das mesmas armas ao põsto do primeiro sargento
picador, são
as seguintes :
1.a 'I'er O curso de picadores militares;
2.11 Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros
castigos que, por si ou por suas equivalência • perfaçam dez ou mais dias de detenção.
§ 1.0 As condições de admissão à frcqüõncia do curso
do picadores militares são as scguintes :
1.11 Ser segundo sargento, ou primeiro sargonto, da
arma do artilharia,
ou da arma de cavalaria;
2. a Ter O terceiro curso das escolas regimentais;
3.- Ter, polo menos, um ano de prática em picadeiro
de unidade do artilharia,
ou Io cavalaria, com boa informaçãc passada polo oficial q ue dirigiu a instrução;
4. a Não estar envolvido em preces o criminal;
õ." Não ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos q ue, por si ou por suas oquivalências, perfaçam dez ou mais dias do deteução ;
G.a Ter mais do dezoito e menos do vinte o sete anos
de idudo ;
.
7. a Tor aptidão fí ica, comprovada. por declaração passada pelo médico da. unidade a que portencor ;
8.a Ter boa informação
acêrca das suas qualidades
morais e militare , pussurla pelo comandante
da. bataria,
ou esquadrão,
3. que pertencer
e confirmada pelo cornandanto da respcctlva
unidade.
§ 2.0 A condicão 2.a do qu trata O parágrafo unteeodento é snbstituída pola 5. a .lasao do CUI' O do Colégio Militar pnra os snrgr-nto
cadete' oriundos dO t estubelocimento.
ÁRpll'ante a oDrlnllllrndor
Art.

82.0 As condições d\.\ promoção ao p sto de a pi-

rantc a. oficiul picador são n «-gulnt
:
1.' SOl' prim iro argonto picador ;

1.&
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2. a '1' r, como primeiro
sargento picador, concluído,
com aproveitam
nto, um ano do prática do serviço da
sua classe, na Escola Prática de Cavalaria;
3.11 Ter bom com portamonto civil e satisfazer às oondiçõos de comportamento
militar exigidas para a admissão à matrícula
no curso de picadores
militares,
tudo
comprovado
pelo comandante
da unidade a que pertencer.
F) Secretariado militar
Srgundo SArgento do secretariado

militar

Art. 83. As condições do transferência
no põsto de
segundo sargento do serviço geral das diversas armas e
serviços do exército para o quadro dos sarg ntos do secrotariado
militar silo as seguintes:
1.11 Tcr sido aprovado em concurso por provas públicas;
2.a Não ter sido punido com pri 'ão disciplinar,
nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias do detenção.
§ único. As condições de adrni ão ao concnr o para
segundo sargento do secretariado
militar silo a
oguinte
1.tl SOl' segundo sargento;
2.11 Ter o terceiro cur o das scolas regimentais;
3.& '1' r, polo monos, dois auos de serviço
~ ctivo
pnsto do gundo sargento;
4. a Não estar nvolvido cm proc sso criminal;
5.11 Não tor sido puuido com prisão disclplinar,
nom
ter sofrido outros castigos que, por si ou por ua quivalência , perfaçam dez ou mais dias do ti t 11<:. o;
6.11 Não so ncontrnr no gOzo do qualquer licença à
data do inicio do concurso;
7.11 T r prática do dactilografia,
comprovada. por doclaração
passada pelo chof sob cujas ordcn
dir ctas
servir,
confirmada
p lo comandant
da unidurlo a que
portencor ;
8.a Ter boa informação, passada pelo couiandr nt da
0

companhia,

hataria,

esquadrão,

esquudrilhn,

o

!Oe'

'c:llo, e

confirmada
pelo comandnuto da respectiva unidade,
bro as suas qualidades fi icas, morai
o militaros.
Pl'lulOlro sargento do secretariado

Art.
meiro

84.0 As êondicões

militar

ao pi,. to do pri-

sarg mto do secrotnriudo
militar
ão us seguinte :
cm concurs
por l'l'O\'tHl públi-

1.11 Ter sido aprovado
cas;

elo promoção

só-
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2. a Não tor sido punido com prl 110 disciplinar,
nem
ter ofrido outros ca stigos quo por si 00 por suas equivalências perfaçam dez ou mais dias d deten~~o;
.
3. a Ter boa informação, pas ada pelo cheio sob cUJa.s
ordens sorvir , não s6 acêrca do desempenho
das suas
funeõos do amauuonse
o de dactilógrafo,
mas também
acêrca das suas qualidades
físicas, mornis o militares.
§ único. As condições de admissão ao concurso para
primeiro sargento do secretariado
militar são as seguiutes:
1.:1 Ser segundo sargento do secretariado
mili tal';
2.& Ter pelo menos doi auos do serviço efectivo como
segundo sargento do secretariado militar;
3.:1 Não estar envolvido em processo criminal;
4.a Não ter sido punido com pá 10 disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos quo, por si ou por suas cquivalências, perfaçam dez ou mais dias do detenção;
5. a 1.no se encontrar no gozo do qualquer licen 'll à
data do inicio do concurso:
6.& Ter boa informação,
passadn pelo chefe sob cujas
ordens servir, não s6 acerca do desempenho das sua
funções de nmanuense
o de dactilógrufo,
mas também
acêrca das suas qualidades físicas, morais
militar s.
Surgento njudaute elo aeeretartaâo

militar

Art. 85.0 As condições de promoção ao põsto do sargento njudaute
do secretariado
militar, quo
feita por
antiguidade
do põsto do primeiro
sargento
do secreta.
rindo militar, são as seguiutos :
La 'ror l' lo menos Joz anos do serviço efectivo 110
pôsto elo primeiro sargento do s cretariado
milit r'
2.:1 ...Tão ter sido punido com prisão disciplinar' n m
tor :o~rido Ollt~·OS castizo
que, por si ou por suas 'equivalências, perfaçam dez ou mais dias do dctenção ;
a- Ter b?a in!,ol'mação, pnssarla pC'lo chefo soh' cujas
oruens ,01'\'11', uão s6 acurca do \losrmpeuho
(las suas
funções ue amalllll'nSO o tIo 11:1 ·tilógruio, mas tamhém
acêrca uas
u
qunlidados
físicas, morais o militares .
ó

N

•\, lllrnntc a olldal elo ccrctnrlndo

militar

.Art. 8G.o As condiç os do promoG1to 3.0 pô~lto do aspiranto a oficial (lo tio('retariauo militar
,o a. . ('guint
:
1.11 g~tar IHlbilitaclo com o cu!'. o do
rl'tariudo militar pela 1<... cola
ontrnl do 'nrg nto';

826

ORDEM DO EXERCITO

N.o 15

1." Série

2.3 Ter bom comportamento
civil e satisfazer às condições de comportamento
militar exigidas para a admissão na Escola Central de Sargentos, tudo comprovado
pelo chefe da repartição
ou estabelecimento
a que pertencer.
CAPÍTULO II
Milicianos
Primeiro cabo miliciano
Art. 87.0 As condições de promoção ao põsto de primeiro cabo miliciano são as que constam do urtigo 59.0
Segundo sargento miliciano
Art. 88.0 As condições
gundo sargento miliciano,

de promoção
ao pósto
são as seguintes:

La:
a) Ser aluno

de se-

da Escola Preparatória
de Quadros a
quem somente tenha sido reconhecida
aptidão para segundo sargento miliciano, nos termos da base 6. a de que
trata o artigo 1.0 do decreto n.? 16:141, de 8 de Novembro do 1928;
b) Satisfazer
à condição 1. a, a que se refere o artigo 61.°;
c) Ou ter sido aprovado
em concurso, por provas públicas, para o posto de segundo sargento miliciano.
~.a Não
ter sido punido com prisão disciplinar, nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou pOI' suas equivalências, porfaçam dez ou mais dias de detenção.
§ 1.0 As condições do aduiissão ao concurso para o
põsto do segundo sargento miliciano são -as sl'guintes:
1.11 Ser soldado, segundo cabo ou primeiro cabo do
quadro permanente,
da arma ou serviço a que o concurso diga rcspeito ;
.
2. A Ter o segundo cu rso das escolas regimentais;
3. a Não estar envolvido em processo criminal;
4.& Não ter sido punido com prisão disciplinar,
nem
ter sofrido outros castigos que. pOI' si ou por suas equivalências, perfaçam dez ou mais dias de detenção;
5.& Não se encontrar
no gôzo de qualquer licença à
data do inicio do concurso;
6.1\ Ter desempenhado
as funções de instrutor
numa
escola de recrutas durante pelo menos trinta dias;

I
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7. a Ter boa informação,
passada
pelo director da escola de recrutas,
sõbre as suas aptidões tática e técnica,
e também sôbre a forma como satisfez ao disposto na
condição anterior;
8. a Ter boa informação, passada
pelo comandante da
companhia, bataria, esquadrão,
esquadrilha
ou secção, e
continuada pelo comandanto da respectiva unidade, sobre
as suas qualidades
morais, as Suas qualidades
físicas
(reeistõneia, aprumo militar e desembaraço)
e as suas
quulidados militares (euergia, decisão e sangue frio).
§ 2. Para os soldados das diversas armas e do serviço
de admiuistração
militar, que possuam o segundo curso
das escolas rvgimentaís feito antes da eocorporação
nos
termos do urtigo 11.° do decreto n.? 12:991, de 28 de
Dezembro de 1926, a condição 6.a de que trata o parágrafo antecedente
é substituída
pela seguinte:
U

«Tpr manifestado,
como soldado recruta, e duranto a escola de rccrutus,
as qualidades
de comando e de instrutor julgadas necessárias
para ascondor ao pôsto de segundo sargen to miliciano».

§ 3.° No serviço
além das prescritas

de saúde é condição indispensável,
no § LOdo presente artigo:

a) Para a admissão ao concurso para o posto de segundo sargento enfermeiro miliciano, ter o segundo curso
da escola de enferrneiros ;
b) Para a udmissão ao concurso para o pôsto de segundo sargento praticante
de farmácia miliciano, ter o
segundo curso da escola de praticantes
de farmácia.

§ 4.° No serviço de saúde a condição 6.a de Que
o § LOdo presente artigo é substituída:
•

truta

a) Para a admissão ao concurso para o pôsto de segundo sargento
enfermeiro miliciano,
por, pelo menos,
trinta dias do prática do serviço de segundo sargento
enfermeiro,
com boa informação
do módico, director de
enfermaria,
sob cujas ordens servi,';
b) Para a admissão ao concurso para o pôsto de segundo sargento
praticnnto
de farmácia
miliciano, por,
pelo 111('110;;, trinta dias de prática do srni<;o de segundo
sargento praticante
de farmácia, com boa informação do
oficial farmacêutico
sob cujas ordens servir.
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Prhnelre sargento miliciano
Art. 89.0 As condições de promoção ao pôsto
meiro sargento miliciano são as seguintes:

do pri-

1",
a) Sutisfazer
à condição L" a que se refere o artigo G:!, U ;
b) Ter sido aprovado em concurso, por provas públicas, para o põsto de priu.ciro sargento miliciano,
2," Nilo ter sido punido com prisão disciplinar. nem
ter sofrido outros castigos que, por si ou pOl' suas equivalêacius, perfaçam dez ou mais dias de detencão.
§ 1.0 As condiçõos de admissão ao concurso para o
posto (lo primeiro sargento
miliciano s110 as seguintos :
La Ser furriel aprovado em concurso pura o põsto
imediato,
ou ser segundo sargento
do quadro porruane?to da arma ou serviço a que o concurso digu rcspeito j
~,' Ter o terceiro curso das escolas regimontuis ;
3,3 1'01', pelo meuos, sessenta dias de serviço sujeito
a nomeação de escala, corno furriel aprovado oru con
curso para o pósto imediato, ou como segundo sargento;
4," Não estar envolvido cm processo criminal j'
5," Não ter sido punido com prisão disciplinar, nom
ter sofrido outros cas.tigos que, por si ou por suas equivalências, porfnçam dez ou mais dias do dctoução ;
6,· N ão 80 encontrar
no gozo do qualq uor llceuça à
data do início tio concurso,
'l ." Ter boa iufurtnucão, passada pelo comandnute da
compnnhia,
batariu,
esquadrão,
esquadrilha,
011 secção,
e coufiruiada
pelo eomunduuto
da respectiva
unidade,
sôbro as suas qualidades morais, as suas quulidudes físicas (resistência,
aprumo militar e desemburaç l), f' as
suas qualidades militares (energia, decisão e S:lOf!;IJC frio).
§ :!,o No süni<;o dl\ saúJe ó condi<;llo in,li~I)('lIsú\'el,
além das prflscritas !lO purúgrafo antocodcntf':
a)
[>a['11 a I1dmissuo aO cOllcurso para o pOsto ele pl'i.
moiro 8:lrgonto ent'lll'lOl'ir'o miliciano, tor o tlll'cf'il'o curso
da os(~olu de enfor!lHlirus,
b) Para a admissão
ao concurso para o pôsto do pri.
moiro sargl'llto
pnltieullto
de farmácia miliciano, tor O
tercl,il'O CUI'SOda o!'cola dI' praticantes
do farmácia,
§ 3.0 No ser\'l.:o do ~:túde li condição 3, ti do quo trata
o § 1.0 do prosente :ll'tig-o Ó sllbstituída:
a) Para a admissão ao concurso pal'a O pôsto de pri-
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meiro
arsrento cnform ..iro miliciano,
por, pelo menos,
sessenta
dia. de serviçó corno sigundo sargento enformoiro
com boa informucão
do médico, director de enferma~ia, sob cujas ordens servir,
b) Para 11 admissão ao concurso para o posto de primoiro sargento
praticante
de farmácia miliciano, por,
pelo menos, sessonta dias tll' serviço, como s"g"uudo sargento praticante
de farmácia,
com boa iuformução
do
oficial farmacêutico
sob cujas ordens servir.

TÍTULO VI
Promocões e transferências
. de quadro
CAPÍ'fULO 1
Quadro

permanente

SECÇÃO

I

Serviço geral

Art. 00.° A promoção aos d íversos postos das classes
do serviço geral dt'Vo reeuir na praça <] ne, snti sfazendo
às condições exigidas })('10 presente diploma, esteja ao
abrigo das proscrições lSt'g"uilltt's:
a) I'ara a promoção
no põsto de segundo cabo, ser
a re"pt'ctivn
proposta,
do que truta a condição 5.a do
artigo 58.°, aprovada pelo comandante da unidade ti. que
o proposto pertcncer-;
b) Pura n promoção
ao põsto de prlmoiro cabo, ser
ti. respectiva
proposta,
do que trata ti. condicão G.a do
artigo [)9. o, aprovada pelo comandante
da unidade a que
o proposto pertoncr-r ;
c) Para a promoção nos postos do furriel, de s('~l1ndo
sargento
e de primou-o ~ni'g('nto, compotir.Iln, esta por
prioridade na lista da ('la~sitit'nçl1o final do concurso em
que foi uprovada,
dentro do respectivo
prazo do validade;
d) PIna a. promoção ao pô to de sn.rgento ajudante,
ser o primeiro s:ugcnto mais antigo na respectiva esC6la

de acesso;
e} Para

a promoção

no põsto

de aspimnte-

a oficial,

tor eoneluído o curso da Escola Central d Sergentos,
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Art. 91.° A promoção aos postos de segundo cabo, de
primeiro cabo e de furriel é da competência dos comandantes das unidades com organização independente.
§ único. A promoção uo posto de furriel só deve ser
feita mediante autorização do Ministro da Guerra, promovida por proposta dovidumenro justificada.
aos postos de segundo sarArt. 92. A promoção
gento, de primeiro sargento, de sargento ajudante e de
aspirante a oficial é da competência
do Ministro da
Guerra.
0

SECÇÃO II

Serviço especial
.1) Corneteiros

ou clarins

Art. ~3.0 A promoção nos diversos postos da classe
de corneteiros ou do clat ios deve recair na pruçu que,
satisfazendo às condições exigidas pelo presento diploma, esteja ao abrigo das prescrições seguintes:
a) Para a promoção ao pôsto de primeiro cabo corneteiro ou clarim, S6r a respectiva proposta.
de que
trata a eondiçãoô." do artigo Ii[).o, aprovada pelo comandante na unidade a que o proposto pcrtcncer :
b) Para a promoção ao posto de furriel corneteiro ou
clarim, competir-lho esta por prioridade na respectiva
escala, elaborada nos termos do disposto no § único do
artigo 66.°
c) Para a promoção ao põsto de segundo sargento
corneteiro ou clarim, ser o furriel corneteiro ou clarim
mais antigo na. respectiva escala do acesso.
Art. \)4:.0 A promoção
ao pôsto de primeiro cabo
corneteiro Oll clarim é da cornpetôncia dos comandantes das unidades cem organizncão iudeponjionte,
Art. 05.° A promoção aos postos de furriel corneteiro
ou clarim e de segundo sargento corneteiro ou clarim
é da competência do Ministro da Guerra.
B) Ferradores

Art. 96.° A promoção aos diversos postos da classe
de ferradores dovo recair na prnça que, satisfazendo às
condições
exigidas pelo presente diploma, esteja ao
abrigo das prescrições scguintes :
a) Para a promoção ao pôsto do primeiro cabo forrador, ser a respectiva proposta, de que trata a. condi-
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ç110 5. a do artigo 6~tn, ap rovada pelo comandante
da
unidade a que o proposto pertencer;
b) Puru a promoção
ao posto de fUl'I'if'} ferrador,
competir-lhe
esta por prioridade
na respoc liva escala,
elaborada
nos termos do disposto
no § 2.° do artígo 69.0;
c) Para a promoção
ao posto de segundo sargento
ferrador, ser o furriel ferrador mais antigo na respectiva
escala de acesso;
d) Para a promoção ao pôsto de primeiro sargento
ferrador,
competir-lhe
esta por prioridade
na respectiva
escala, elaborada nos termos do disposto no § 3.° do
artigo 71.0
0
Art. 07. A promoç1to ao pôsto do primeiro cabo ferrador' é da competê cíu dos comandantes
das unidades
a que se refere o § LOdo artigo 19.0
§ único. A promoção de que trata êste artigo s6 deve
ser feita mediante
autorizucão
do Ministro da Guerra,
promovida
por proposta dcvidumonts justificada.
Art. U~.o A promoção aos postos de furriel forrndor..
sogundo sargef'tto fonador
e primeiro sargento ferrador
é da competência
do ,Ministro da Guerra.
C) Artífices

Art, 90.°, A promoçã.o aos diversos postos da classe
de artífices de cada um dos ofícios a 'que se refere O
§ 1.° do artigo 8.° devo recair na praça que, sa tisfazendo às condicões exigidas pelo presente diploma, esteja ao abrigo das prescrições
seguintes:
a) Para a promoção ao pôsto de primeiro cabo artífice. competir-lhe
esta por prioridade
na respectiva
escala, elaborada
nos termos do disposto no § 4.0 do
artigo 72. °
b) Para
a promoção' ao pôsto de furriel
artífice,
competir-lhe
esta por prioridade
na respectiva
e 'cala,
elaboraria
nos termos
do disposto
no § 2.0 do artigo 73.0

c) Para a promoção ao põsto de segundo sargento
artífice, Sf1r o furriel artífice mais antigo na respectiva
escala de acesso.
d) Para a promoção ao pôsto de primeiro sargento
artífice, compptir-Ihe
esta por prioridade na respectiva
escala, elaborada nos termos do disposto no § 2.0 do artigo 75.°
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Art. 100.0 A promoção nos postos de primeiro cabo
artífice, furriel artífice, segundo sargento artífice e pr imelro sargoato artífice é da couipetêncíu do Ministro da
Guerra.
D) Músicos

Art. 101.° A promoção aos diversos postos inferiores
da classa dA músicos d,,,,'o recai,' na praça fjuo aatisfazendo às condições exigidae pelo presento diploma, esteja ao abrigo das proscr-ições seguiutes :
a) Para a promoção ao posto do primeiro cabo músico, ser a mais elassificada no concurso aberto para
o preenchimouto
da respectiva \ aga.
b) Para a promoção aos postos do furriel músico, segnndo sargeuto músico, primeiro sargento músico o sargento ajudante músico, competir-lho
esta por prioridado na Iista da classificação final do concur o cm que
foi aprovada, dentro 00 respectivo
prazo de validado,
Art. lO:!.o A promoção ao põsto do primeiro cabo músico da competência dos cotaandantos das uuidudos com
organização iudopendente,
§ único, A promoção de que tr ta êste artigo só deve
ser fl,ita mediante au torizacão do Ministro da Guerra
promovida por proposta devidumonte justificada.
Art. 103.° A promocão nos postos do furriel músico,
segundo snrgento músico, primeiro sargento músico e
sargento ajudante músico ó da 'competência do Ministro
dA Guerra.
ó

E) Picadores

Art. 104.° A trunsferêneia do primeiros sargentos para
o quadro de picadores, e bem assim li. promoção aos
postos inferiores desta classe, deve recair nas pruç.as
que, satisfuzcado às condições exigidas pelo presente diploma, ostojnm ao abrigo das prescrições soguintes e
a) Pura fi promoção ao põsto de primeiro sargento
picador, ou para a transferõucia, neste pôsto, pal'a O
quadro de picadores, terom concluído o eurso de picadores militares;
h) Para. 11 promoçno a6 pôsto de aspirante
li. oficial
'Picado!', terem satisfcíto às condições de que trata o
artigo 82.0
Art. 105.0 A promoção 110 posto de primeiro sargento
picador, t1 tramferôl'lci.:1, neste pOsto. para o quadro de
picadores, e t1 promoção a a~piraDto a oficial picador
são da competôncia do Ministro da Guerra.
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F) Secretariado militar

Art. 106. A transferência, no põsto de segundo sarpara o quadro do socretnriudo militar, o bem
0

gento,
assiui

a,

promocão

aos

outros

postos

inferior-os

desta
às condiesteja no abrigo das

classe 1\(1\e recair na praç:11 qU(', sutisfuzendo

çõcs e. i~idas pelo presente diploma,
proscrieoes
seguintcs :
a) Para a transferência,
no põsto d segundo ~arg('nto,
para
o quadro
do sccroturiudo
militar, competir-lhe
esta pur PI ioridude na listu da classilicução
final do con
curso em que fui aprovada, dentro do respectivo prazo
de vuli.ludo ;
b) Para :1 promoção
ao poste de primeiro sargento do
. secretariado
militar,
competir-lhe
f' ta por
prioridade
na lista dn classificacão final do concurso om que foi
aprovada doutro do respectivo prazo do validade;
C) Para
a promoção ao põsto do sargento ajudante do
secretariado militar, ser o pr-inn-iro
sargento mais antigo na respectiva oscula 0(> acI'S~O.
d) Pura a promoção ao posto do aspirnnto a oficial do
socretariudo
militar, ter concluído
o curso do secretariado militar, na Escola Central do Sergcntos.
Art. 107." A trnnsferõncin,
no pô 'to do segundo sargr-nro, vara. o quadro do secretariado
militar,
o bom
assim a promoção aos postos do prill\eiro sargento, sargento ajudante, e aspirnnto
a oticiul, do seeretariado
militar, são da competência do 11iuistro da GUNra.
CAPÍTULO II

Milicianos
Art. 108.0 A promoção

das praças de pró dos quadros
permunontos
(10 serviço
gpral das «iversae armas II serviços do exército aos diversos postos das cluases das
praças de pró milicinnas,
que se efectua no acto do respectivo Ilconcinruento , devo recair nas praças que estejam
ao abrigo das proscricões s(\~uintes:
a) Pum a promoção ao põsto de primeiro cabo miliciano, satisfuzorom
às condições
C'xigidas p-Io artigo 59.0
e não terem sido promovidas a primeiro cabo dos quadros
permanC'ntes por falta. do vaga no respectivo quadro;
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b) Para a promoção ao põsto de segundo sargento miliciano :
1.0 Serem alunos da Escola de Quadros a qllem sbmente
tenua sido reconhecida a aptidão para segundo sargento
miliciano, nos termos da baso 6. n de que trata o artigo 1.0
do decreto n.? 16:141, de 8 de Novembro de 1928;
2.° Satisfazerem às condicõos exigidas polo artigo 61.°
e não terem sido promovidas a segundo sargento dos
quadros permanentes por falta de vaga no respectivo
quadro;
3. ° Satisfazerem às condições exigidas pelo artigo 88.°
para o caso da alínea c) da condição Ln do mesmo
artigo.
c) Para a promoção ao põsto de primeiro sargento
miliciano:
1.0 Satisfazerem às condições exigidas pelo artigo 62.°'
e não terem sido promovidas a primeiro aargr-nro dos
quadros permanentes por falta de vaga no respectivo
quadro; .
2. o Satisfazerem às condições exigia as pelo artigo 89.°
para o caso da alínea b) da condição Lado
mesmo
artigo.
AI·t. 109.0 A promoção nos postos de primeiro cabo
miliciano, segundo sargento miliciano e primeiro sargento
miliciano, com excopcno da que consta do n.? L" da
alínea b) do artigo anterior, é da competência elos comandantes das unidades com organização indepeudeuto.
§ único. A promoção a qualquer dos postos de que
trata o presente artigo só pode porém reulizar- se por
ordem 00 Ministro da Guerra.
A rt. 110.° A promoção ao põsto de segundo sargento
miliciano, a quo se refere o 11.° 1.0 da alínea b) do
artigo 108.°, é da competência do Ministro da Guerra.

TíTULO VII
Preterições
Art. 111.° Silo preteridas, não sendo portanto promovidas ao põsto imediato, as praças que, à data cm que
lhes pertencer a promoção, pela posição quo oeu pnm nas
respectivas escalas de acesso, ou listas do classificação,
estejam abrangidas polas diaposições seguintes:
a) Para as praças a promover por antiguidade, não

1.' Série
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satisfazerem
a todas as condições
exigidas
por êste
diploma para o acesso ao pósto a que deviam ser pro.
movidas;
b : Para as praças a promover por antiguidade
011 por
prioridade
nas listas do classificação
dos respectivos
cursos ou concursos,
esta rem envolvidaa
em processo
criminal, embora satisfuzendo
a. todas as condições de
promoção exigidas pelo presento diploma.
,
§ único. Quando se der qualquer dos casos previstos
pelo presente
artigo, a promoção
a efectuar recai na
praça. a quem, pela situacão que ocupa na respectiva
escala de acesso, ou lista ele classificação,
competiria
ser promovida
no caso do na respectiva escala ou lista
não estarem inscritas as praçus preteridas.
que tiver sido preterida
nos
Art. 112.0 A praça
termos
da alluea a) do artigo anterior
será promovida, para precnchimonto
da primoira vaga que ocorrer
no seu quadro, depois do ter satisfeito a todas as condições de promoção
que lhe são exigidas pelo presente
diploma,
§ único. A praça promovidn nos termos do disposto
neste artigo conta a antiguidade do SE'Unovo posto desde
a data em que tenha satisfeito a todas as condições de
promoção.
0
Art. 113.
As praças
que forem preteridas
nos
termos da alínea a) do artigo 111.0 o que ostojam ao
abrigo das disposições do artigo 13.0 do Código de Inválidos, do 1 de Fevereiro de 19:!D, são promovidas logo
que tenham satisfeito a todas as condições que lhes são
exigidas para o acesso ao põsto a que deviam ser promovidas.
§ único. As praças de que trata o presento artigo
contam a antiguidade
do seu novo põsto desde a data
em qUG foram preteridas
nos termos da alíuea a) do
artigo 111.°, ficando euprnnumerárlas
no caso do não
haver \'ap:a no seu respectivo
q undro,
0
Art. 114. A praça que tiver si410 preterida nos termos da alínea b) do artigo 111.0 será promovida logo
que o seu proc<,sso fôr solucionado, desde qUfl continue
satisfazendo
às condições de comportamento
que lho silo
exigidas pelo prosonto diploma.
§ único. A praça promovida nos termos do disposto
neste artigo conta a antiguidade
do seu novo posto desde
a data em que foi preterida,
ficando euprunumoráriu
no
caso de não haver vaga no seu respectivo quadro.
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TíTULO VIII
Disposições

gerais

Art. 115.° .Os concursos pura. a promoção nos diversos postos, a quo 80 refere o presente diploma, reuliznr·se hão pela forma proscr ita !lO regulamento
pura a. promoção aos pó-tos interiores do exército e terão os pra·
zos de validado nõlc lixados.
§ único. Os COUCIlJ'I'OS para a promoção aos diforentes postos da class« de sargentos milicianos só so efectuam qUHIHlo íôr detormiuudo
pelo Ministério da Guerra.
Art. 11lV Os diferentes
cursos das oscolas de urtlfíces o da escola do Ir-rrudorce, exigidos para a proruoção aos ditcrentos
postos destas duas clusscs. a que se
refere o preseute
diploma, terão a dur-ação
fixada no
regulamento
para a promoção aos postos infe rio res do
exército
e iniciar se 11<10 nas datas que n-610 forem fixadas, sendo as prucas, que tiverom sido aprovadas
no
mesmo curso, inscritas
nas respectivas
escalas U0 promoção DO dia 1 do .Iuneiro do ano seguinte àquole em
que os tiverem concluído.
Art. 117.° As prac:as do pré do serviço geral ou do
serviço especial,
promovidas
no posto imediato nos toro
mos do disposto no título VI do presento diploma, coutam a antiguidade
do sou novo pósto desde a data em
que ocorreu a nl~(\ que originou a sua promoção.
§ 1.0 Os segundos sargentos do serviço geral, transferi dos por concurso neste pôsto para a classe do socrotariado militar, o os primoiros
aargcntos
de artilharia
ou de cavularia,
transferidos
nosto põsto para a classe
de picadores, nos termos do disposto .no mesmo título VI,
contam a antiguidade
do SOIl põsto dentro da classe em
que iugrcssuraru,
os primeiros
desde a data ('m que
OCCOrrl'1l a vaga quo originou a 811:\ trunsforôncÍ<l o os
últimos des(lo a data em quo concluíram
o curso do pi.
cadorHi~ milituros.
§ 2.° As pl':lças do pró do sorviço gNal ou do servi~o espl'cial,
promo\'illas
por distin~1to, contam a antiguidade do seu 00\"0 põsto çlosde a dnta que 1'01'indicada
no decrl~to que dotMlllinou n sua promo~ilo.
Art. 1l8.o Os lugares de umanllenses do que trata o
§ 4.° do artigo 11.° 8ão desompenhados
ol'clusivumpute
por soguudos sargentos
do serviço grral e por sogundos

1." Kérie

ORDE~I DO EXÉRCITQ

N." J5

837

sargentos,
pr-imeiros sargentos e sargentos ajudantes da
classe (lo socretariudo militar.
§ único. Os lugares do qllO truta o presento ar tigo podem também ser desempenhados
por s('f'"ndo~ sargentos cadetes ou primoíros sargentos cad '1(' , com menos
de vinte e seis unos do idade.
Art. 119." O alista~nto
dos sargentos de q ue tratam
as alíneas ln, c) e d) do artigo lG. o é da com petência do
Mini~tro (b Guerra,
por intermédio
da 3.n Repartição
da L" Direcção OPTal, do respectivo
i.\linistl~rio,
Art. l:!O.o Os primeiros cabos o os s\'gundo~ sargentos do serviço gl'rnl das diversas
armas e serviços <lo
exército que, depois de satisfazerem
a todas as condicões
do ud missão ao concurso para a promoção -ao põsto imediato, tenham embarcado
para servir nas colónias por
imposição
do serviço, se rOl!,ressarcm à metrópole logo
que termine li obrigação do serviço que lhes foi iru posta,
e so ficarem aprovados no primeiro concurso p~lra a promoção ao pôsto imediato, realizado depois da sua aproseutação no 1Ilini8tério da Guerra, gozarão da vantagem
do ser intercalados
em qualquer dos concursos realizados dr-pois do seu embarque para as colónias, pola forma
seguinto:
a) t-3!' a classificação
obtids fõr superior a todas as
que figuram TIa lista dos candidatos aprovados
no primeiro concurso realizado
depois do seu emharq ue parti.
as colónias, seruo colocados à diroita de torlos os candidatos inscritos nesta lista o serão promovidos ao pósto
imodiato, coutando
a respectiva
autiguidudo
desde a
me!ima data. em que a coutar () TI.O 1 da. referida lista;
b) So a classificação obtida fõr igual a qualquer das
que figuram ntL llsta dos candidatos
aprovados
DO primeiro cOl1curso realizado
depois do sel! cmbarquli para
as colónia,;, serão inscritos, Ilcsta lista, no lugar que·lhes
competir segundo a ordem do prefel'ôncias pt'(wÍstn pelo
regulumento
para a promoç;ào aos postos inferiores do
e::-órcito, e S('1"lI.o promoyidos ao pôsto im(>diato se o candIdato qno lhe ficar imediutam<,nte à esqllercla também
o tiyer sido, contando, no"t(, caso, a respct:tiva antigui<la de d<,sdo a mesma data em que êste a contar;
(') So a classificação obtilla fôr intermédia entre duas
.das quo figuram na Ust:\ do~ candidatos
aprovu,los no
priuH'iro COI1CU1'SO renliza(lo d('pois elo seu emharque para
as colóllias, serão inscritos, nesta lista, imediatamente
à
esquerda
do candidato que teve classificação sUPl·riur à
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sua, e serão promovidos ao pôsto imediato ne também o
tiver sido o candidato quo lho ficar imodiatamento
à esquerda, contando, neste caso, a respectiva
antiguidade
desde a mesma data em q IHl õsto a contar;
d) Se a classificação obtida fór inferior a tonas as que
figuram na lista dos candidatos
aprovados no primeiro
concurso realizado depois do seu-embarque
para as colónias, serão colocados à esquerda de todos os candidatos
inscritos
nesta lista, e serão promovidos ao põsto imediato se, depois de promovidos todos os que figuram na
referida lista, ainda tiverem ficado vagas por preencher,
contando, neste caso, a respectiva
antiguidudo
desde a
mesma data em que a contar o primeiro classificado no
concurso soguinto ;
e) Se a classificação
obtida lhes não der o direito à
promoção
pela forma estabelecida
nas alíneas a), b), c)
e d), procede-se pela forma nelas prescrita,
para o concurso seguinto, e assim sucessivarnente
até ao último concurso realizado
antes do seu regresso
ao Ministério da
Guerra;
f) So não tiverem direito à promoção pela forma prescrita nas alíneas a), b), C), d) o e) só poderão sor promovidos, pr-la lista do concurso om que forem aprovados,
nos termos do disposto no presente diploma.
§ único. Quando a doutrina do presente artigo fõr nplícada a primeiros cabos, refere se apenas aos concursos
realizados nas unidades a que estes pertenciam,
quando
lhes coube a nomeação parn sorvi r nas colónias.
Art. 121.0 Os pr irur-iros cabos e os segundos sargentos do serviço gernl das diversas armas e serviços do
exército, que tenham sido nomeados para servir na" colónias, por imposição
de serviço, sem reünirem todas as
condições elo admissão ao concurso para a promoção ao
pôsto imediato, por não ter decorrido, até 11sua nomeação, o tempo iudisponsável
para as adquirirem,
so regressarem
àmotrópole
logo que termine a obrigução de
serviço que lhes foi imposta, gozarão das seguintes vantagens:
a) Quando tiverem a.dquirido nas colónias as condições
de admissão que lhos faltavam, se ficarem aprovados no
primeiro concurso para u promoção ao põsto imediato,
realizado depois do seu regresso ao Mlnistério da Guerra,
serão intercalados
pel a forma estabelecida
nas alíneas
a), b), c), d) e e) do artigo 120.0 em qualquer dos concursos realizados depois da data em que concluíram nas
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colónias as roferídns condições do admissão, e serão promovidos ao põsto imediato nas condições prescritas
pelo
mesmo artigo;
b) Quando não tiverem adquirido nas colónias as condições de admissão de que necessitavam,
por não haver
ali onde as adquirir, ou por não lhes ter sido permitido
fazê-lo, se as concluírem, logo que regressem
ao Ministério 9a Guerra, no menor prazo de tempo que fõr possível, e Se ficarem aprovados
no primeiro concurso para
o pôsto imediato, realizado
depois de concluírem as referidas con.llcõos, serão intercalados,
pela forma estabelecida nas alíneas a), b), c), d) e e) do artigo l~O.o, em
qualquer
dos concursos reulizudos depois de decorrido,
após o seu embarque
para as colónias, um período de
tempo igual àquele que, depois do seu regresso ao Ministério da Guerra,
levaram a adquirir
as condições de
admissão q no lhes faltavam, f' serão promovidos ao posto
imediato nas condições
prescritas
pelo mesmo artigo;
c) Quando não tiverem condições algumas de admissão
a concurso quando forem para as colónias, e caso não as
possam adquirir
durante o tempo que lá estiverem, por
não haver ali onde as adquirir, por não lhes ser pormítido fazê lo , se as obtiverem, logo q ue regressem ao Ministério da Guerra,
no menor prazo de tempo que fõr
posstvol, e ficarem aprovados
no primeiro concurso realizado para o pôsto imediato após concluírem
3S referidas
condições, serão igualmente intercalados, pela forma estabelecida na alínea b) do presente artigo.

TíTULO IX
Disposições transitórias
Art. 122.0 Os actuais primeiros cabos do serviço geral
ou do serviço especial que à data da publicação do presente diploma sutisfaçam
às condições
de promoção
ao
põsto imediato são promovidos
ao pOsto do furriel logo
que lhes pertencer a promoção, em harmonia com as dis
posições dêste diploma.
§ 1.0 As proffiOc;ões ao pôsto do furriel do serviço geral
são, até 3t de Dozembro de 1929, realizadas pelas listas
dos primeiros cabos aprovados no concurso para a promoção ao pôsto imediato efectuado no ano de 1p27.
§ 2.0 As promoções ao põsto de furriel músico são,
até 31 de Dezombro de 19:2U, realizadas pelas listas dos

840

ORDEM: DO EX€RCITO

N. o 15

1.- Série

primeiros
cabos músicos aprovados
pam músicos de
3. a classe nos concursos
em vigor em 18 de 1\1aio de
1928.
Art, 123.0 Os actuais seguudos sargentos provisórios
passnm imodiatamente
II segundos
sargentos.
Art. 1~4.o Os actuais sl'guudos
sargentos do serviço
geral ou do sr-rvíço especial que à data da publicação
do presente
diploma satisfaçam às condições de promoção. ao pôsto imediato são promovidos ao posto Se primeiro sargento logo que lhes protencer a promoção, em
harmonia com as disposições dêsto diploma.
§ 1.(1 As promoções ao pósto de primeiro sargento do
servieo geral silo, até 31 de Dezembro de 1929, reulizudaa
pelas listas dos segundos sargentos aprovados no concu I'SO
para a promoção
ao pôs to imediato efectuado no ano
de 10:17.
§ :? o As promoções
aos postos de segundo sargouto
músico, primeiro
sargento
músico e sargento ujudunte
músico são. até 31 de Dezembro
do 1929. roulizn.las
pelas listas dos segundes sargentos músicos de 3." classe,
dos segundos sargentos
músicos de 2. a classe (} dos primeiros sargentos músicos de L." classe aprovados, respoctívamente, para segundos eargontos músicos do 2.:L classe,
pnl'fl primeiros
sargentos
músicos do 1,1' classe e para.
sargentos ajudantes
sub chefes de música nos concursos
em vigor em 18 de 1\1aio do 19:!8.
Art, 12fJ. o Os segundos
sargentos
do serviço geral
e do serviço especial
que excedam os números fixados, pelo quadro do que trata o § 1.0 do artigo 11.° ou
pelo quadro de que trata o § 2.0 do artigo 12.°, para os
segundos
sargentos
da sua arma ou serviço silo considerados supranumorúrios
no seu respectivo
quadro e
contados no quadro geral dos furriéis.
§ único. Os segundos sargentos
abrangidos
pelo disposto no presente artigo, que excederem o quadro gf>ral
dos furriéis da. sua arma ou serviço, são considerados.
supmnorserái-ios
neste quadro.
Ârt. l~(). ° Nos quadros em que houver sognndos sargentos supranumerários
por excesso não se l'fl'ctua.m
promoções a êsto pêsto sem quo todos os segundos sargentos euprnnumerários
tenham ingressado
no seu respectivo qlladro.
Art. 127.0 Emquanto durnr a situa~ão transitória a qU&
aludo o art~go 125.0 e seu §. único, cada vnga de sl'guollo
sargento
ocorrida no quadro dos segundos
sa.rgentos.
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será irnodiatamento
preenchida
pela entrada do sr-guudo
sarO"pnto su prau umcrúrio
Tllai~ an t igo, do outro os contadoso no quadro geral dos íurriéis.
Art. U~.O Emquanto
durar a sitlla~ão transitór-in
a que
alude o artigo 125.° e ReU § único , cada três vagas de
segundo sar~pnto, ocorridas no q u.ul ro geral dos furriéis,
são preenchidas,
à medida q ue !SP furem produzindo, pela
forma seguinta :
a) As duas primeiras
va~as svrüo precnch idas pela
entrada
no quadro geral do furriéis de dois doi'! segundos sargentos
cousiderudos
su pranulllcl'Ilrios
neste
quadro;
b) A terceira vaga ,crá preenchida
pr-la promoção de
um primeiro cabo ao pôsto dI' furr-iel, li>ita em harmonia
com as disposições do presente diploma.
Art. 1~9.o Os primeiros cubos, os lurriéis, e os se~undos sargentos
torlos do S('I'\ i<,'o geral que tenham f,.ito
parte do Corpo Expcdicionúl'io
Português a França, ou
de expedi<:õt's militares
às culónius, silo colucados , na
lista da clllssificaf.:ào geral dos concursos parti fi promoção ao põsto inlfldiato em <ju" fore-m «provados. à direita
de todos os restautt'S candidatos, qualquf'r que seja a
clussiflcação obtida por eSleR 110 1'1'1"'1 ido concurso.
§ único. Quando na me-rn a Ii-tn houver n.ais do uma
praça
nas cOlldi\'Ões previstas
pi-lo prosouto nlii~o,
observar-se
há entre elas a mesma OI'Ul'lH d(\ prefl'rências que, nos termos do displlsto no roguJamollto pura
a promoção aos postos ilJf('rlllr,·~ do exército, fôr observada relativamente
às pruças
apro\'l~das em condições
normais.
0

Art, 130. Aos conCllrsos para a promoção

aos postos
de segundo sargento e dt, pl'llueiro sargf'nto dos quadros
pNIl1ancntos do ~ervi\,o gemi dus Ih\'ersas IIrlIl1l.~ e serviços do exército polem COIl('()I'('pr, l' 'specti\'umente,
os
sl'guodos e os pt'imeil'os Bal'gl'lltoS milicianos que l'stejam 00 ser\'ic.:o {'f"clivo ao (dlrigo das disposições
deO
ercto D. 7:8,:!3, de 23 do ~o\,(,llIbro dn H121.
§ único. As jll'UÇIlS
dp 1)11(\ trata O prf'!\pnte artigo é
aplicável o disposto no aJ'ti~o 120.° P Sl'U § úni,'O.
0
Art. 131. AOl\ spguudus sa!"~:(,lltos do qn<ldt·o pprmaDf'utn do spn-ir:o gpral das din'!";;;ts :wmas n sl'rvi~os do
exól'cito que, na dutu da pul>lic:H,:ào do prpsente (Iiploma,
se encontrem
há pelo mouos <luis anos dC'st'mpenbando
o SMVÍ\O de amanuenses
pod(, s,'r conc('dillo o iugrt"SSO
na classe do secreturiatlo militar, mediante roquerimento

uo
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dirigido ao Ministro da Guerra, desde que satisfaçam às
condições seguintes :
1. a Terem mais de vinte e oito anos de idade;
2.a Não terem sido punidos com prisão disciplinar,
nem tor sofrido ontros castigos que, por si, ou por suas
equlvulõncias,
perfaçam rloz ou mais dias de dotcnção ;
3.n 'I'i-rem prática
de rlaetilogrufia,
comprovada
por
declaração
passada pelo chefe sob cujas ordens directas
servirem,
e confirmada
pr-lo comandante
da unidade a
quo pertencerem
ou chefe do estabelecimento
onde estiverem prestando
serviço.
§ único. Os segundos sargentos que, nos termos do
disposto no presente artigo, ingressarem
no quadro dos
sargentos
do secretariado
militar são colocados à esqunrda de todos os segundos sargentos
quo à data da.
publicação
do presente diploma pertencerem
ao referido
quadro, pela ordem da sua um iguidndo do pôsto de segundo sargento do serviço geral, ou, em caso do igualdade desta, pela ordem de preferência proscrita no regulamento pam a promoção aos postos iufcrior-s
do oxército, que estava em vigor à data em qlle tomaram parte
no concurso
que dou lugar à sua promoção a segundo
sargento do serviço geral.
Art. 13~.0 A doutrina (lo nrtip;o 131.° e seu § único é
aplicável aos primeiros e segundos sargentos
das tropas
de reserva,
activa ou territorial,
e aos que tenham tido
baixa do serviço por haverem com plotado o tem po previsto pela lei de recrutamento,
qlle, à data da publicação do presente diploma, se encontrem prestando serviço como urnunuenses
nos distritos
de recrutamento

e reserva.
§ 1.0 As praças

do que trata o presente artigo que
tiverem o pôsto de primeiro sargento serão contadas no
quadro dos segundos
sargcutos
do secretariado
militar
e colocadas à direita de todos os que, nos termos do artigo 1:31.°, ingressarem
neste quadro.
§ 2.° As praças de que trata o presente artigo só ro-dem ingrossar
no quadro dos primeiros
sargentos
do
secretariado
militar nos termos prescritos
nosto diploma
para a promoção dos sogundos
sargentos
do secretariado militar ao pôsto do primeiro sargeuto desta classe.
Art. 133.° Aos segundos e primeiros sargentos da extinta classe de enfermoiros
hípicos 6 extensivo
o disposto nos artigos 131.° o 132.°
Art. 134.° Aos primeiros
8Ilrgentos do sorviço geral
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promovidos a êste pósto em harmonia com as dispo sieões 00 decreto n, ° 12:375, de 9 de Setembro de 1U26,
é extensivo o disposto nos artigos 13~.0 e 132.°
Art. 135.° Para a aplicação do disposto nos artigos 131.·, 132.°, 133.° e 13-1.° deverão os requerimentos
das praças nêles referidas dar entrada no Ministério da
Guerra no prazo de trinta dias, contados a partir da data
da Ordem do Exército em que fõr publicado o presente
diploma.
Art. 136.0 Os primeiros sargentoa promovidos a êste
posto em harmonia com as disposições do decreto
n," 12:375, de 9 de Setembro de 1926, que não ingressarem na classe do secretariado militar, nos termos do
artigo 134.°, são reformados nos termos da respectiva
lei, desde que, pela aplicação do disposto no artigo 29.°,
os comandantes das unidades a que pertençam dqclarem
reconhecer que as referidas praças não têm competência
para o desempenho das funções do põsto de primeiro
sargento.
Art. 137.° Os primeiros sargentos do serviço geral das
diversas armas e serviços do exército que tenham sido
promovidos a êste posto sem possuírem o curso de habiítação para primeiros sargentos, ou a 3. a classe do cursol
dos liceus, só podem ser promovidos a sargentos ajudantes, quando lhes pertença a promoção, depois de
obtida a referida habilitu~.ão e de satisfazerem a todas
as condições exigidas pelo artigo 63.0
§ único. Não são abrangidos pelo disposto no presente
artigo os primeiros sargentos praticantes de farmácia.
Art. 138.° Os actuais segundos cabos do serviço especial passam a ser contados nos quadros dos soldados
das suas respectivas classes, sendo-lhes mantidos os direitos que tiverem à data da publicação dõsta diploma.
§ único. As praças a que êste artigo se refere são
aplicáveis as disposições deste diploma sõbre promoção
ii. primeiro cabo.
Art. 130.° Os actuais segundos sargentos músicos
de 3. a classe são contados no quadro dos furriéis músicos.
§ 1.0 Emquanto existirem praças nas condições expressas no corpo do presente artigo, a condição 1.& do
§ único do artigo 78.° é substituída pela seguinte:
eSer furriel músico ou ser segundo sargento mó.

síco de 3.' classe'.
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§ 2.° As praças a que se refere o corpo do presente
artigo são mantidos os direitos que tiverem à data da
publicação do presente diploma.
§ 3.° Exceptuam-se do disposto no § 1.0 do artigo 53.°,
podendo trocar entre si, os furrióis músicos c os actuais
segundos sargentos músicos de 3. n classe.
Art. 140.° O curso prático de habilitação para primeiros sargentos é equivalente ao terceiro curso das escolas
regimentais, para os casos em que êsto último curso é exigido pelo presente diploma.
Art. 141.° São mantidos os postos e a respectiva antiguidade dos actuais soldados ferradores, primeiros cabos
ferradores, segundos sargentos ferradores e primeiros
sargentos ferradores, com as restrições constantes dos
parágrafos seguintes:
§ 1.0 Aos primeiros cabos ferradores
que à data da
publicação
do presente diploma reÚUI1Illas condições de
promoção ao põsto de segundo sargento forrador s6 é
aplicável a doutrina do artigo 122.0 depois do estarem
habilitados com os exames da parte de enfermagem Mpica do primeiro curso da escola de ferradores.
§ 2.° Para qUt' lhes seja aplicável o disposto no corpo
do presente artigo devem :
a) Os segundos sargentos ferradores habilitar-se com
os exames da parte de enfermagem hípica do primeiro
curso da escola de ferradores ;
b) Os primeiros sargentos ferradores habilitar-se com
os exames da parte de enfermagem hípica do primeiro
e segundo cursos da escola de ferradores.
Art. 142.° Ingressam na classe do ferradores, depois
de satisfazerem às condições que adiante lhes vão indicadas, as seguintes praças da extinta classe de enfermeiros hípicos:
a) Como soldados ferradores, os soldados enfermeiros hípicos habilitados com a instrução de classe exigida
pelo presente diploma para a passagem a soldado ferrador;
b) Como primeiros cabos forradores, os primeiros
cabos enfermeiros hípicos habilitados com a instrução de
classe exigida pelo presente diploma para fi passagem a
soldado ferrador;
c) Como segundos sargentos ferradores, os segundos
sargentos enfermeiros hípicos habilitados com o exame
da parte de siderotecnia do primeiro curso da escola de
ferradores;
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d) Como primeiros sargentos ferradores, os primeiros snrceutos
enfermeiros
hípicos habilitados
com os
exames °da parte de siderotecnia
do primeiro e segundo
cursos da escola de ferradores.
§ 1.0 Os soldados e os primeiros cabos enfermeiros
hípicos que à data da publicação
do presente
diploma
estiverem habilitados com o exame do 1.0 grau da escola
de siderotccuia
têm imediata e respectivamente
passagom a soldados ferradores o a primeiros cabos ferradores.
§ 2,° Aos primeiros cabos forradores, nos termos da
alínea b) do corpo <10 p:'esente al't,igo, que à dat~ da publicação do presente
diploma reunam as condições de
promoção ao extinto põsto do segundo sargento enfermeiro hípico, é mantido, na escala para a promoção a
furriel ferrador,
o lugar que ocupem na escala para a
promo~ão a secundo sargento enfermeiro
hípico, depois
do habilitados ~om o exame da parte de siderotecni~ do
primeiro curso da escola de ferradores ..
§ 3,° Às praças de que trata o presente artigo é mantida para todos os efeitos, na classe de forradores,
a
antjgui~lnde de, põsto qU(l à data da publicação
do presente diploma tiverem como enfermeiros hípicos.
§ 4.° ~s pracas que, DOS tormos do disposto no présente artigo, mgressarem
na classe de ferradores
serão
consideradas
snprauumerária~
em harmonia com as disposições do, presente
diplom~, emquanto excederem os
seus respoctívos quadros.
§ 5.° São abrullgid.os pelo disp_osto na alínea a) do
corpo do presente artigo os actuais soldados enfermeiros hípicos graduados
em primeiros cabos.
Art. 143.° Emquanto houver primeiros cabos ferradores supranumerál'ios
provenientes
da extinta classe de
enfermeiros
hípicos, por cada duas vagas ocorridas no
quadro dos primeiros cabos ferradores,
que serão preenchidas à medida que se forem produzindo,
ingressam
neste quadro:
a) Um primeiro cabo ferrador proveniente da extinta
classo de enfermeiros hípicos nos termos da alínea b) do
artigo 142.°;
b) Um primeiro cabo ferrador proveniente,
por pro.
moção, dos soldados ferradores
a que se refere o artigo 141.0
. Art. 144.° Emquanto houver primeiros cabos ferradores ao abriO'o do disposto no § 2.° do artigo 142.°, por
cada duas v~O'as
ocorridas no quadro dos furriéis ferrao
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dores, que serão preenchidas à medida- que se forem
produzindo, ingressam neste quadro:
a) Um furriel ferrador proveniente, por promoção, dos
primei ros cabos ferradores a que se refere o § LOdo
artigo 141.0;
b) Um furriel ferrador proveniente, por promoção,
dos primeiros cabos ferradores a que se refere o § 2.°
do artigo U,2.0
Art. 145.0 As praças a que se referem os artigos 141.0
e 142.0 devem, no prazo de trinta dias, a contar da data
da Ordem do Exército em que fôr publicado o presente
diploma, apresentar uma declaração da qual conste se
desejam, ou não, habilitar-se com os exames qU0 lhes
são exigidos para a aplicação da doutrina dos referidos
artigos.
§ LoAs praças de que trata o presente artigo serão
licenciadas logo que termine a obrigação de serviço que
estiverem cumprindo:
. a) Se declararem não desejar habilitar-se com os exames que lhes são exigidos;
b) Se, declarando que. desejam habilitar-se com os
exames que lhes são exigidos, ficarem reprovadas por
duas vezes em exame do mesmo curso.
§ 2.0 As praças abrangidas pelo disposto no parágrafo
antecedente serão reformadas se tiverem mais de quinze
anos de serviço efectivo.
§ 3.0 Às praças que s6 conseguirem ser aprovadas
nos exames que lhes são exigidos pelos artigos 141.0) e
142.ó, quando a êles forem submetidas pela segunda vez,
será deminuída de um ano, por cada exame em que ficarem reprovadas, a antiguidade do põsto que actualmente têm.
§ 4.0 Os dois exames a que se refere a alínea b) do
§ 1.0 devem ser realizados em épocas consecutivas e
imediatas.
Art. 146.° As praças que tenham declarado desejar
habilitar-se com os exames que lhes são exigidos para a
itplicação dos artigos 141.0 e 1..t.2.o devem, no menor
})1'azo de tempo po ssívol, ser mandadas apresentar no
Hospital Veterinário Militar Principal para êste efeito,
sondo a sua nomeação regulada pelo Ministério da
Uuol'l'a, de acõrdo com o número máximo de alunos que
aquele estabelecimento puder comportar de cada vez.
. § único. Para a aplicação do disposto no presente
artigo são exigidas as condições 2.&, b.& e 6.&prescritas
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pelo § 1.0 do artigo 69.°, e as condições 2.a, 4.a e 5.a,
prescritas pelo § 1.0 do artigo 71.°
Art. 147.° Os vencimentos das praças de pré do exército serão regulados em diploma especial.
Art. 148.0 O Ministro da Guerra fará publicar os regulamentos impostos pela doutrina dêste diploma.
Art. 149.0 Emquanto não fór publicada legislação
especial sõbre o assunto, a arma de aeronáutica continua
a reger- se pelas disposições em vigor à data da publicação dêste diploma não revogadas por êle,
Art. 150.0 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 Governo da
República, em 27 de Setembro de 1929.-ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA-Artur
Ivens Ferraz-Luis
Maria Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - Hamiicar Barcinio Pinto - Luis António de Magalhl1es Correia - Jaime da Fonseca Monteiro - Jo{},o
Antune8 Guimarlles - Eduardo Augusto MarquesEduardo da Costa Ferreira - Henrique Linhare« _.de
Lima.
Decreto ·n.- 17:382
Considerando que na actual organização do exército
n110há a necessária correlação entre os postos de generais e generais de divisão e as}unções que a estes devem ser atribuídas j
Considerando que a criação de mais um grau na hierarquia dos oficiais generais viria destruir a vantagem que
na organização anterior se teve em vista com o estabelecimento de uma só classe de generais j
Considerando que a existência de duas classes de generais implicaria uma freqüente alteração na constitutção
do Conselho Superior de Promoções;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n. o 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É eliminado o artigo 60.0 e seus parAgra-
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fos do decreto n." 16:407, de 19 de Janeiro do corrente
ano.
Art. 2.° Passam, respectivamente, a artigos 60.°, 61.°,
62.°,63.°,64.°,65.°,66.°,67.°,68.0
e 69.° os artigos 61.°,
62.°,63.'>,64.°,65.°,66.°,
67.°, 68.°, 69.° e 70.° do decreto n.? 16:407, de 19 de Janeiro do corrente ano.
Art. 3.° Fica revogada 11 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 cumprnm 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 27 de Setembro de 1929. - ANTÓNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA - Artur Iuens FerrazLuís ~[aria Lopes da Fonseca-Ant6nio
de Oliveira Salazar-u-Hamileas: Barcinio Pinto-Luí8
António de Mogalhães Correia - Jaime da Fonseca Monteiro - Jot'lo
Antunes Guimarlles -Eduardo Augusto Marques-Eduardo da Costa Ferreira - Henrique Linhares de Lima.
Hamtlear Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante General,

M.N~STER10 DA GUERRA
20 DE OUTUBRO DE 1929
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Publica-se ao exército
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o seguinte:

Decretos

llinislério das Finanças- Reparlição Suprrior e Comalldo da Guarda
Decreto

FIStl1

n.· 16:398

orçamental para o ano económico de 1928do Reforma Orcamental
do Ministério
das Fínacças,
sem pretender
aliás proceder a uma reforma completa de serviços, o que de resto nem sequer
se compadeceria
com o curto prazo de que dispôs vara
os seus trabalhos, introduziu,
pelo que respeita aos serviços da guarda fiscal, alterações tendentes a uma redução dos encargos que a mesma vinha representando
para
o Tesouro.
Estas alterações,
já aprovadas no orçamento,
atingiram nas reduções a efectuar 2:ô91.290tS83 cm confronto
com as verbas orçamentadas
em. 1927-1928, importância
esta deminuída para 2:391.290683 Jlor virtude de um
equivoco havido pela diference na elaboração c orgnnlzação do anterior orçnmonto. Compreende-se
nesta importância, só cm referência nos efectivos da mesma guarda,
1:503.415586. e isto equivale claramente a afirmar que,
em seguimento
aos trabalhos
e propostas
da Comissão
de Reforma,
He impunham medidas que lhes nssegurussem o indispensável
e integral cumprimento.
E com êste
único objectivo (lue o Govôrno publica o actual diploma.
N a proposta

1929 a Comissão
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Sem prejuízo
dos serviços
cuja especial missão cumpro
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a cargo da gutmla
fiscal,
antes do mais nada asscgu-

rar, su primem-se al~lI111aS unidades da mesmn guarda C
à ro~rt' itiva fõrça atribui-se,
orno s, uprf'~ 0(' feitas
impõem, urna nova disti-iburção.
Além dos tas providõncins , nbsolutamcnto
inudiáveis,
aprovcitn-so
apenas o PU 'I',i par extinguir o quadro cspccial da guarda flscnl, criado pela lei (10 :30 do Julho elo
1908 o rcorgunizado
Pl']OR decretos Il.O ~:fl~2, do :.!7 do
Novembro do 1!)1{), o n ," 4:177, do 27 do Aln-il do ln1 .
T m ti ssta forma o ;')\ õrno n atl'n(,' U Q,' ineon '(lui 'no
t s quo a prática vinhn domonstrando
a ruspoito dt' uma
medida cuja adopção W1tIa. dI' 1'('8tO, justificpu.
Nestes termos, usando rlu faculdade flIH' mo confere o
n.? ~.o do artigo 2.° do d('aoto )].0 12:j.jO. (h :.W de ..'o·
vomhro <10 lD:W, por 1'01'(.':\ tio disposto no nrtico 1.0 do

decreto 1\.0 15::~~1, til' 9 d(1 Ahril do 1 :.8, sob
dos Ministros
do todas as Rcpartiçõcs :

[ll'Opo.

ta.

por bem decretar. para valor como lei, o seguiute :
Artigo 1.0 A guarda tiscul será composta:
1. I ).o eotnnn
g rul ;
2. ° Das t1'Op:\8 dn g'u:trc1a.
S úni('o. A sua. oOlllpO!o\il'ão o di tl'ibult:ito C'onstam da.
talH'la 1 :10 .·a a êst(l d(·I'rlltO.
Art. 2.° O OID uel nh O't'l'a] dn ~unrda fi cal Ul
1I1,j

ehu

Iii

com o :\1illi tro das F'[)
t
tf'lItl n ·l' d tod
0:5 lU"\i o
P o~tl, ruatol'id,
dmilli,t1' <:(0 o <1isliplio ,b'm como
u ~. ~l'0!lSU hilldado 1)( J,t (I. eu:
do, Rt \' ) ti . 'ar·
Zl} 1Lo
dI 01111cnhadoll
Jlt'lo 1) 011.1 J
UI' jnÍ7.o tine io t1'u' l'8 eWlllludll
til, ('" adu nt·irnH.
§ único. O ('OIlH\IHlanÍ! g('ral d,L gtl:tl'tl:t Ji.tnl
nlf'HIIlO. dir ito' (I 11 11Iltin q 110
<iil'('ct
ini t{>l'io dlLS Filt: li I\·L;.\ , ontinnulId
o
lJl nto, a Rer n gttl:ulo.
p la lt fi 1
Al't. :t o PlIm o <1(. (nl [lf'llho dos
g 1'.. 1 cl guarda ti 'uI IIIL\'llrn UI!
tt.
l'parti'O,
IIt
OJl ui bo ,d
qui'
( ruI.
I't. 4. e A 1.. llparti~
t UI
ii U C<

{

'dllul(

nt

!'g;o n 'uperÍt

do ncti

O

L' ._,6rie

,°16

OB:DElI

51

' o !lT moç
s;
dl' antiguidade
(lo: ofí 'ai' do quadro especial, dos sargento
ajudantes o primeiros
rargento ;
,
R da eão do 'Boletim Oficial du guarda fiscal o da
Ordem de erciço do comando .ger I;
lublica -ão no Diário do Govêrno (1011 diplomas o
do qualquer outro oxpediente a cargo das outras
TI")l rti õe
o comando g"l·rul;
Infortuações
li oti iai,
argeutos aj udnntcs o prím .iro: Stll'g<'utos;
Regi to de matrícula
dos oficiais do comando goC'OIlCUTfl

Listas

rui;

Liquidação do tempo do serviço do oficiais do qull.d 1'0 (' pocial qu d vem [ln ar à r
rv ou 1'0forma, da praça, julgada.
incapazos o orgnnizneuo dos re: p crivos p"r c '" os;
~lolltl'pi() da Gunrda Fiscal,
autinas o "'orr de
PI' vi lõncia,
c( pto na parto' drnini trativn ;
I ('!Jlli~ic;: o do e .pcdien t:
do
ui 'lu f r necesár io ao comando "entl;
!R( gi to da eutr: da
nída da corrr spondi nci, o u
arquivo ;

Detalho

(lo servi o 11 p

.\l'ruujo

da . ccretaria

n o imli nd
Art, :>,0 A ~.II H partição
Relncõ .' d

~cf\'iço

oul monor ;
'l na i quer 011 tros serviços
!? (. 3,· Hpp: rtiçõe ,
incumbo:

com a Direr<;: o Geral

das A1-

fUll(kgns j
Di.cil,liu, ;

lu liç \;
III. truçilo;
l llif rIO

1 J
-Ârt. G.o

pr ç
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L' • órie

forma o da prlll:::ts julgada
in npazo com dir ,i to a roforma ;
POIlSI O~;
Hl'gi~to
do carga O movim nto do mnterial
do
guerrn O 110. artigo
d mobília <' ut II ilios ;
Tombo dos ('!lindO!;;
.l\qui"i~< o do matorial
dI' guerra
c do aqu art 111.m iuto ;
ln pocção 110
OIlS lho
admini: t rutivos, h. antinas, ~l()ntopio I 'ofl'l do PI' \ idõucin, no qu diz
rosp ito h parto udministrutiva.

1\

Art. 7.0
pcssonl do comando g .rnl da guarda
rá o guint:
omaurluuto, coronel do infantaria.

fi c. 1

1.' R partição

h fe, major ou teu nto-cort nel ti infuntnria
li lo
• cretnrindo militar .
Adjunto ,doi
ubnlterno
ou cnpitl
11(1) nm d
infantaria O o outro ti, infantn ria ou do
militar.
'hl'ft',
Adjunto,
illf: utarin

III
II

jor ou tI 111'1\\1 eoronr 1 do infantari
tr
uhalt: ruo ou capitll
, oud
IIUI ti cuvalaria.

doi

3.' R partição

major

ou t snent .( orouol

110

011 \

pi!

ni

'1'\

io d

di i-

1..

érie

io

'>3

quadro

pocinl silo
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fiscal, vigornndo
até :1 sua publicação o quos
tabolocido em leis, decretos, portarias O: rf\~llJ:
Iativos à mesma guarda e que não seja alterado
SOI!tt! doer 'to.
Determina-ao
portanto a todas- us uutorirlad

o coubecimen to c execução
de lei pertencer

O cumpram

como nõlo 5(\ contém.
do todas HS RtlplU'tiçõ

mir,

publican

O·

correr.

e façam

1)1\(10

tos

1'0,'

p lo pro·

!I n quem
d( eroto com f{)rc;a

do presento

tam intoirnmento
O~ Ministros

acha osiueu

cumprir

nos Paco

fi

u gunrdac

o fuçam imprido Go\'êrno

da

do lnt!8,-A.t ró to ÓsOA R m, FHAGOSO CATIMQ, A - José Vicente de PmitaH-.
Mário de. Fi,queiredil-Allt6/1io
de Olineir« \tltlzl'r-'
Júlio Ernesto de Morais Sarmento - Aníbal da' J1!t'fif/uita:
Guim((?(7e-Ma1lueIOI1"I(l.~Q.dntão.Ve.ir(.{n
- Ednardo
Aquiar nragançaJORé ]Jacel.a1']Jp!Jia/lo
- Gusiaro Cordeiro Ramal - Pedro de Castra Pinto Bravo.

Rllpública,

em 31 do Dozuruhro
T
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TABELA III

Composição e distribuição

da fOrça do batalhão

n.O 2 da guarda fiscal, por companhias e secções
To'al

Oompanhias

Estado maior e menor

Sedes

I-
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,!!
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s
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o
E-o
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.Q

• o

.Q",

~..

...

e

.

00
C)

o

",,,,

o

"a!

~

...;q

:a!

--

fi)

!

h.amoo" . .
1.' - C a s t e I o Zebreira • • •
Branco . . . . Castelo Branco
Castelo de Vide
Soma

2.·-Elvas.

3."-

Serpa.

·

.
.
•
.

Portalegre
Arronches ..
Campo Maior
Elvas.
Alandroal.
Soma

Amareleja ..
· Sáfara •.•
Aldeia Nova.
Soma

rl"o, .

Faro ..
Portimão
Lagos ..
Soma

Soma o batalhão

fi)

.Q

"

.g

.."

&,
fi)

..
'"..
o

'"
'õ
O!l

o

..

a
o

'"
~

a!

o

fi)

..
a

o

fi)

..~.

....
"

'"o
'ii

~
o

o

....s:_

~

1 2 7
- - - --- 1
- - - - - --- 1
- 55 2
-- ----1 -1 --- -- -1
- 1'''''-''-1
7

- - - - - - 1 - 2 4 4 43
86 2
71 1
-- - - - - -1 11 -1 38 Õ4 54 44
60 4
2
- - - - 2
77
1
- --- -- - -- - 1 - 3 5 5 62
-10
278
-m5
18
220
1
4
1
11
18
- -- - - --- - - - -- - -- --- - - -1
73 2
· -- -- -- -- -- -- -- -- -1 1- 23 35 35 58
47 38 76 2
-- -- -- -- -- -- -- -1 11 -1 33 64 64 6386 12 106
4
84 2
70 1
- - - 1 - 2 5 Õ
- -- -- - - ---- -- -10
386
-a86
5
23
315
1 4 2 13 23
-- - -- -- - -- -- -- - ----- --72
2
1
58
1
2
5
5
- - - - - -- - 62 51 - - - - - - - -- -1 1- 32 46 46 82
99
2
1
- -- -- - - - 1 1 1 3 7 7 82 2 104. 4 - -- - --337 8 ---s37
273 4
1 3 2 10 22 22
-- -- -- - - - - - - - -- - - -

4

--

- -

--

-

-

- - - ----

10

-

-

10

--

-

- - - - - - - - 1 - 3 5 4 62 1 76 2 - - - - - - - - 1 - 3 8 9 88 - 109 - - 152 4
2
-- -. - - - - - . - 1 11 1 13 104 104 124
60 2
49 1
-- - - - 1 4 1 10 27 27 -a23 -4 397 ti ---m- 8
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O Ministro das Finanças,

António:de
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TABELA

Composição e dlstrlbuTção da fOrça do batalhão

Sedes

IV

n." 3 da guarda fiscal. por companhias e secções

..

Secções

..,o
~

o
"

~
"

1..

V-Gaia.

•

••

I

Aveiro .
. Gaia (a)
Soma
Marginal do Norte (a).
Matozinhos
Póvoa de Varzim
Viana do Castelo
Soma

2."-PÔrto

3." _ Valença .

.....
o

~

4."-Chaves.

Caminha
Valença
Monção.
Melgaço ....
Ponte da Barca
Soma ••
Gerez ..•
. Montalegre
~ Cbaves ..
Soma
Vinhais .....
Bragança - .•.
• Vimioso ...•
Miranda doDouro
Mogadouro •.•
Soma

I

Freixo deEspada·à-Cinta
•
6.• _ Vilar For- Barca de Alva.
moso .
Almeida.
Vilar Formoso.
Sabugal. •
•
Soma
Soma o batalhão
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Sede do batalhão

Total

Companhias

E.tado maior e menor

Companhia.

857

ORDEM DO EX1mCITO N.o 16

1." Série

8

-

348 12

-

-

55
49
58

2
2
2

.-

-

78

4

-

-

62 2
302 12

302 12

_--

1 2 8 6 23 9176 123 159 1:539 29 1:964 58

_-

1:972 62

(a}

Fornece praças para o destacamento marítimo da Alfandega do Pôrto.

Paços do Govorno da República,
Salazar.
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O Ministro das Finanças, .António de Oliveira

858

ORDEM DO EX1mCITO

N.o 16

1.- Série
TABELA.

V

Composição e distrlbuTção da fôrça das companhias da guarda fiscal nas ilhas adjacentes, por secções

.

Sedes
Subalt rno.
Companhias

N.o 1-

Funchal.
I Machico.

·i Pôrto

I Ponta

· 1 Vila
Vila

N.o 2 - Ponta Delgada

.

Santo.

Delgada
Franca.
.
doPôrto

I Angra do Heroísmo
. · I Graciosa . . . . •
.
S. Jorge
I

N.o 3 - Angra do Heroísmo

I

I
.

.

.

.·

.

·

-

·

Horta
Cais do Pico.
Lajes do Pico .
Flores . . . .

.

2
1
1

1

2

4

· .

-

1

2
1

3

·

-

-

-

·

-

-

1
1

-

Soma

1

· .
· Soma

1
1

•Todos.

.~

2

1

-

Soma

Soma

N.o 4-Horta

Segundos
cabos

Primeiros
cabos

Soma

Soldado.

Secções

..

Funchal

Segundos
sargento.

1

1
1
4

-

-1

-

5

48
5
2
55

56
8
3
67

4

56

1

6

5
67

66
8
6

3
2

3

4

5

1

2

i)

-1

1

1

2

4

1

2
1

.

80

"

~3
5
17
45

30

1
1
5

27
7
7
7
48

33
9
9
9

1
-

-1

2

4

2
1
1
1
5

9

16

20

7
20
57

--

215

60

I

264
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Decreto
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tros :
llei

no" 1"7:157

r, para

',11 r como lei, o
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ORDEM DO EXtRCITO

N.o io

1.. Série

Art, 2.0 Fica rovogadu fi legislação om contrário.
Dotr-rminaO portanto
u todas a nutoridude
a qu m
O conhr-ciuionto
o O.'OCU\1 li 110 pl't.!,\ nto decreto com tOI' a
do lei pertencer o CUlIlpraUl o Inçam cumprir o guard r
tum intoirunionte
como 11I'lu RlI ontóm .
O. :\Iini tros do tod.u as Rl'p I'ti\õ(l O facam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do 00\ 'r,n da
Repúhlica,
em ~7 d Julho dI HUD.
A. I ."1 O C
DI'. I, 11'\(.0. U
.\lt~IO,· \ Artur Ireu« Fel'rllZ - L ti. .lIaria LIJjJes da FOII. ecCl- Intúllio ele Oltceir "alazarIlamilcar llarcluio Pinto
1"lIl.1 .Jlntóllio de .l/og II"
arreia
JO( o
IItIUl!'.
Uuimorc
- Eduar lo lugu to
,.11/1''111 ,~- Fro uri« o XIIVI'v/' tia ilua Teles
11'1 riqu
Liuliare de Lima.
Decr to n,- 17:158

61
dro privativo da fõrçn coloniais, inaros aram no quadro
perlllan 'o til tio xército meu opollruno
nos tl'l'1II0S do do.
en-to Il.O 1~:5üO, do 27 d Outubro do lD:?(\, <> rngl'P arum àquel
quadro por efeito do decreto n.? lG::W9, do
10 do DI Z( rubro do 192 , SI' inscrever-am como subscrítore
do 'ofr \ do Provid ncia dos Oflciais do Exército
1IIl'h opolitano,
6 permitido ,]",. arem ,1(\ ser iuhseritor
:;
dêste Cofre mediante decluraç: o escrita, filiO duverá (lar
entrada
nu secretaria
do me mo Cofre, até o dia BO do
~o\'t'mhro do lO:?9.
§ único .. Ao oficiais qu aproveitarem
a permissão
cone ditil por
. te artigo será re titulda a impol'til.ocia
da' cotas que tivr rom lwgo.

Ar t. 2.0 O ofi .iuia a quo o rofcr o urtigo antoc _
dente, mus qu<, até à dntu (I,' 't, decreto não :( teuhum
in crito '01110 ub critor , (lo 'ofro, não poder: o iu: crover H', d, futur , no rol' mo 01'1'.
rt. :l.o
juro fi quI' (\ reí r o artigo lô.o do ,I .
croto 11.° lO:fl75 d _9 d .Iulho (I lO:'?:>, (. IIh tituído,
do futuro, p la in lemnizn '1\0 cio 1 por <'l'nto ao !II( '.
,\ rt. 4.° Fica rt'\'ogndu,
l('~i Inçno ('III ('ontrllrio,
J)llt

mina

pOl'tanto

a toda

a

autoridades

a q1l0m

O conll ,('iJll\ I1to C'.' uc-1to lo pr .. (ntl' ,1(I\'r<,lo com rÓI'<:a
d l"j pertt'll
r o cnmprlll
I fn.«,:am nmprir () guardar
tmll intcirnrnl'nt'
orno II 1 I" lJItt"Il1.
O
1ini tI'O d to a, n 1 (parti,1\l'
o fnt:ll.lIl imprimir,
publicar
'orr r. I ano no PIIÇO d,) Gov, rno dn H públil'n, (l1U:"d\; Julho d ]0:.0,
A,'T6,IO ()SC\HDI~
l<'J{\

,o o (

InlO

"A-Artl/f'

h'I1M

.F'I/'UZ

1,1Ii8.l/ll/·ia

da Furw ca - António de lil,p.iI'Cl .Salu:!(/ r
]Ja.
mil!'(/ r lJarcíll(o
Pinto
LuE .!ntónio de .1/a!Ju1hi'te
CUI'1' 11
JOlO
AMuuP8
a"imal'llellE Itumlo I/II/listo
11!(/l'qllp.s- fihmcisco
• "atiier da
ilva 'Ii:le.i n'Il"'i'lue
Unhare dUma.

LOIIIH

ioi ttrio da Gu rra-

ta Dircc~ r. ral-3.'

Rtparlj~ão

Decreto n.- 17:159

T<'l1rlo
rcconh
ido flU fi !lI' n fI, mohili;.:n~no ntribuf(Ja Iwlo (l,'creto 11,° 1:3: ~}1, II 2 tI .Junho tlu 1027,
no. hutnlh
. d, caço d r
n.o.)
7 uno garante t!l'\.jdnllll nh a mobilizll~llo d
fi unid li ,torll'llltlo.
1'01'
flri
lt rá·la, por form
01)\ iur fi
in-

Ar

B

II

e

de mobillaação
Arru.ln ..•.•
Subr I"" 'rODt,>
'furll'

arlnolll

·,·uI

(cone lhos)
J

r

n.

Bit lh () ri.> l' içndure n.· 7. , .

.1.

I •I H
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o or 1ono17:2 4
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p gnr;
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Oeereto n.'"17:260
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ORDEM DO EX~RCITO

N.o

te

J.I

ér ie

Considorundo
a nocesaidudo
do dr finir com proci ão
as ntrihutçõos
o dovor s que competr m no pro. idonte
daquele Conselho Supcnor :
Considerando,
finnlmr nte, que fi puhlicacão do dt'l'r to
suprueitudo
modificou cru parto as rrlaçõ !I dr d!'!, .ndõncia

pruvistas

na buso

[).A

do decreto

n." 14:1~

, do

19 de' A .. o to do 19:H,:t
quais convém
d fluir nn
diploma especial ;
'lindo da faculdnde C]11l~ mo confere o n." 2,° do artigo:?odod('('rllton,O
1~:740, do ~i do Novembro de
192H, por fM<:lI rio dispo to no urtico 1.0 !lo d er -to
n." 1;)::1:11, dH 9 (10 Ahl'il d( lO:.? " oh propo t do
Ministro,
do toilr a, Upparti<:õ s :
Hei por lWIIl docrctur,
pum valor com
1 i, o
guint« :

..\rligll 1,° Os r tah -lccimontos produtor
tório da ('II rra f:ão din ctumcntr subordinado
a lmini rndor gt·ral do (I, érvito, do quorn d(l(ll'ndl~m P Ir inter-

m lia do pI' ide nto do

' n 111

cimentos 1))'( .lutores, o quul, lwra
çl'l' I nh'lbuú:i') \ i(hutit'lI
li
"h
Mini, te' rio ell! OIH'I'rIl.

uperior
l

d

II lI'-

efeito, t-rn fun,,.. du rt:pllr i '1\ do

ORDEM DO EX~RCITO

V Série

N.o

ic

R65

do 1ü2~, os ostabclocirnonto
produtor'
do Mlnistório da.
Guerra io(lustt"ializndos podem entender-se directa monte :
08 que constituíam
o extinto Ar onal do Exl'rcito.
com a Direcção da Arma de Artilharia;
As oficinas gerais do material acrouáutico,
com II.
Direcção da Arma de Aerouáutica ;
As oficmus gflraill do fardamento
o calçado o a. Manut-nção
Militar, com a Direcção do Serviço do
Admiuistrução
:\lilitur j
A Furmúcia Central do Exército, com a. Direcção do
Serviço de Saúdo ~Iilitar.
Art,

[l.o

sorvação,

produtores

geuheiros
contratado,
gerul que
recçr o da
forruidude

n." 113:71
mas oura'

Os projectos de obras, que não sejam de cona r alizar nos edifícios dos ostalmlecimentos
do Ministério da Guerra, elaborados por cnem sorviço ne se. c .tubcleciuientos ou por õles
. N1\O ubmetidos, nos termo!"! <1it logislnção
regula o a isunto, n. apreciação técnica da DiArma do Eng nharia, à. qual incumbo, cm conc" III a allnea b) do urtigo 41.0 do decreto
• do 1~ do Abril de Hl2D, iuspvccionur as mesquando lho fõr ti sterminudo pelo }Iiubltório

da Ou rra.

§ 1.0 A r -messa désse projecto
tt Oiro('<;l'I.o (la Arma
ti . En"l'nharill
~wrú feita por intermédio do COlls<>lhl) 'uprriorodus
E .tabelecimcntos
Produtor, s 0, dtl(lois do inIormudu
t~clliclIlll ntt pola mencionudn Dirot'<;<.o, t'rl'to
SUblllllti.lo. a til'. pacho.
S :?o D tOJII n alteraçõ s no' odifícios 011 tN'r nos
pertl'nc nt 's !tos llstnbelceiruflIlto
produtor s o proveni 'ntp. do (l.'ccuç1to do ob1'tts do COllstrtH: o 0\1 adaptaçao, tI(, aqui:siç. o ou nlipIlaç:l.o <Il. s('S pró,lio , :ser: o } ita". por intl'rm \dio do Consplho
upllrior, ns cOllvoniC'nt0S cOlllunicaçõ 'S ii. Di!" 'c<:llo lIa Arlllll. tio I':n;!(lnhal'ia
acompanhadas
da' n0C " ,árias plantas, para pfpitos d~
in. cri,. o ou liminnç~ o no tombo geral dus propri dll.d> militare
a carO'o da 111 • li a Diroc<:1to .
.Art. G.o Além das ntribuí,õo
fi. adas nos lu'ti"os anh'riore
competem ainda no pro, iII nte do COllS(\OIO Superi~r ,do,. E~t, b\'l0~i~ nto Prollutore
n. ,spguint
1. E!l\"Jar ao aOllllul trador gl'ral do o.·órclto as propo ta parn nOlllo:I<:l\o o o,'on I"n<:II.odo p soaI militnr do
quadro pri\'utivo \10 e tU!>ll im uto pro(llltor
~ ita
polo r. p cti,'o director
,no t rOlO da h:l80
a do
d cr to !l.0 14:12 ,ti 10 ti Ago to d Hl2ij

i5.

árie

11n1 lérlo ,Ia frltrr.t- ~ ... Illm(..In I,tra! - I,a fttvart~ão
'E'lildo lIalOf do hércilo - ! rr~áo
o

Decreto

n,O

t'7~276

Convindo harmonizar
o ostuholccido no § l.°.do artigo 2,° do d( crcto u." (i:aíl, do 27 do Janeiro do 1920
(Urdem do Exército
n,? I,
1." séri: do 1\.J.:!0). com n
doutriua. do s :?o do artigo 2.u do decreto u." (i:H7n, do
27 d ~ t mbro do 1lH' 1110 SlOO (Ordem do Eo-ército
n. o 10. L" xério, do 1 ~~O), 101' forma. 11 lSA r pst<lbd cida
uma classiflcacão única 11. adoptnr parn os oficiais .0 praças qlHl freqüentnrnm ou venhum n. freqüentar os cursos
dus vúrins I'~jl -cialldadcs da arma do Infuutnrin ;
Considerando
quo os CllJ'WS dessas ispeciulidades, quo
se professam
etualment
nu .' cola Prática do Infantaria, S U('1I1 <luO o seu objectivo
I jn aporfeiçour
os subnltornos o pl'lIC;. (I a ~1a c IlC 1'1"'Ill, visam também
a soleceionar
uquel
CJlI(I J('Wlll do prefcrõnciu ruinistrnr
ia truc: O nas unidndes da armu ;
Con sideruudo qno a cl: sj lie ~o do instrutor jltlX·\
oficiais o a do monitor puni pl':I<:n 110 aquelas que a prá.
tica o:lcon:plhu qll 80 {Ie!\ m 11.(10 I't:l I' ;
Con"j 1>r'ludo qll a.!rrun ofi<:i' i~~ pr.n.
mborn u1W
alCUl
'('lU'
a dn ifiL'tl' I€'~ lo ÜI tl'ut c o lUonitol'<'
., 1,(II con l'II'CIUlonto <!Ut' ju to ó,
oht0111 UIlI:\. :oma npI'C~l,l\'"
1h(' '{~a a\'l'rl atia. pOl <.l \ !lllUlllh'· u 'pr apro\'{oit:,l!los;
(ln i<.1l'J" II lo llualmclll
(jlH' lúIlda hú outros
quo ficam nlllito uqu('m II quilo qUI (U·]
o devo l'spí'r.ur em
\,j~tn (los ,Cll~ conl1l"ciult'.nto' o prl'r):lI'A~ o;
Ts:mdo.J
fllculd.au, ljlll' mo CQI1.f. 'o o .li,0 2.° 10 ar.
ti...o 2.° do 11• .('1'\\10 0.° 1!!:7JO de:"6.de
..'o\,cmuro d
lB:.lii, JJor ~ I' 'Jl do ,Ji fiO JQ '1I0 ,I rtig 1.0 do dpcT!'.to
n.O !f):a:31, do U tio .\hl'~l d H)~ 60U prop ta 00 Mi.
uistl'o da IIl'tra:
lIl'i pOI' hrlll dl'crptnl':
Arligo1.°Parnosol1('iai
I pra~n
qllcfr('qiil'ntemOll\O_
nhalll
a fl'C(lÜ 'nt r o eu o d
I cialidadüs da
arma dt' inümtarin na
~Ljmíticll.J1l Ul'rn'l 'l'I'l'lo adoptada!'! as dao :ificac: (' '('guintro, ('onform o aprowitallll'nto
lUauif' tudo do hnrmoflill com o 'l'O'ÜlIC do \. rio ursos:
o

,

'I'.

'(O

om ;npr
pr

1-
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ORDEM DO EXERCITO

N." 16

L" Série

Art. 2.0 Para os oficiais e praças que em cursos anteriores obtiveram as classificações
de aptos e muito aptos
serão essas classificações
substituídas
pela classificação
única de instrutor para os oficiais e de monitor para as
praças.
Art. 3.0 Para os oficiais e praças que cm cursos anteriores foram considerados
prontos
da instrução
será
adoptada a classificação de «com aproveitamento».
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 28 de Agosto
de 19:!9.-ANTÓNIO
OSCAR DE FRAGOSO CAmIONA-

Hamdcar Barcinio Pinto.

linislério da Guerra - Reparliç3ti do Gabioelt
Decreto n.O 17:325
Tendo a prática demonstrado
haver necessidade de alterar algumas das disposições do decreto n." 15:956, de
15 do Setembro de 19:38;
Usando da faculdnde que me confere o n. o 2.° do artigo 2.° do decreto n," 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fõrca do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 19:.!8, sob proposta do ~Iinistro da Gnerra:
. Hei por bem aprovar
e mandar pôr em execução o
seguinte
regulamento,
que faz parte integrante
dêste
decreto, para a admissão, nomeação e desempenho
dos
serviços das clínicas dos hospitais militares.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo
da República,
11 de Setembro de 1929. - ANTONIO ÓSCAR DE FRAGOSOOAR-

MONA-Ilamilcar

Barcinto Pinto.

Regulamento para a admissao, nomeaçao
e d8sempen~o dos serviços das clínicas dos ~ospitais militares
Artigo 1.0 As nomeações dos clínicos dos hospitais militares serão feitas por concurso mandado abrir pela Direcção do Serviço de Saúde Militar, sempre que haja vagas. Para êsse fim os directores dos hospitais enviarão
à mesma Direcção nota das vagas existentes,
logo que
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seja publicado o presente regulamento,
e, dali em diante
sempre que elas se dêem. Os concursos serão abertos
por prazo não inferior a trinta dias e os documentos dos
concorrentes
enviados à Direcção do Serviço de ~aúde .
serão feitas por despacho mi. Art: 2.0 As. nomeações
lllS~erIal.', ~edlUnte proposta
da Direcção do Serviço de
Saúde Militar, baseada no resultado e classificação
final
do concurso.
S único. Para a classificação final dos concursos cm
igualdade
de circunstancias
considerar· se hão entre os
aprovados
as seguintes condições de preferência,
pela
ordem por que vão enumeradas:
1.a O maior pôsto ou antiguidade militar;
2.:1 Os prémios, condecorações
e louvores concedidos
por efeito do serviço;
3..a O maior tempo de serviço de campanha j
4.:1 O maior tem po de serviço regimental.
Art. 3,° Além dos oficiais módicos do quadro perma.nente que touham, pelo menos, trõs anos de servico no
posto do tenente, poderão ser admitidos ao concurso .e
nomeados os oficiais médicos milicianos do quadro espociul a que se refere o artigo-à." do decreto n.? 7:8:.?3 que
satisfaçam àquela condição.
Art. 4,° O concurso será documental e de pronls práticas. ('s concorrentes
apresentarão,
além do requerimento em que indiquem o serviço a que concorrem, todos os documentos comprovativos
da prática que tenham
nos respectivos
serviços, em quaisquer hospitais, militares ou civis, ou mesmo em clínicas ou consultórios
particulares da ospecialidade,
pas-ados pelos respectivos especialistas com qucm tonharu praticado nos mesmos serviços, e ainda um ou mais trabalhos originais- sôbre O
assunto da especialidade
ou serviço a que concorrem,
iné itos ou já publicados. As provas práticas consistirão
no oxamo e observação de dois doentes, na presença do
júri, o do que apresentarão
relatórios
com a história,
obaervação,
diagnóstico, prognóstico e tratamento, e ainda
na execução de qualquer iutervenção
ou trabalho laboratorial nos serviços ou especialidades
e nos casos a que
isso se prestarem.
Art. 5.° O júri para apreciação das provas dos concursos será nomeado pelo Ministro da Guerra, sob proposta da Direcção do Serviço ds Saúde Militar, devendo
sempre entrar na sua composição c!lnicos das especialídudes ou serviços para os quais se abro concurso. Torá
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como presidente
um coronel médico e quatro ou seis vogais. conforme fõr julgado necessário.
§ único. Quando a Direcção do Serviço de Saúde julgar nocossárlo,
em concursos de especialidade,
nomear
para fazer parte do júri especialistas
civis de reconhecida competência,
por os não haver no quadro dos médicos militares, proporá a sua nomeação ao Ministro da
Guerra, a fim de que 610 o solicite ao Ministério rospectivo ,
as provas do concurso c feita a
Art, 6.0 Terminadas
classificação
dos concorrentes,
o júri elaborará
UIll relatório, que será enviado à Direcção do Serviço de Saúde
Militar, acompanhado
dos processos
dos concorrentes,
cujas poçns serão numeradas
e rubricadas
pelos membros do júr i.
Art, 7.0 Os oficiais médicos nomeados para os lugares
de clínicos dos hospitais poderão coutin uur nudesempenho dessa função até serem promovidos
a coronéis
médicos.
Art. 8.0 O clínico mais graduado
ou antigo do cada
serviço desempenha
as funções de chefe do serviço respectivo e os ontros as do assistentes.
Art. 9." A fim de regular
o funcionamento
dos diferentes serviços não poderão os clínicos dos hospitais SOl'
nomeados
pura serviços exteriores
qne os afastem das
suas clínicas por mais de vinte e quatro horas, a não
ser quando sejam chamados
para emitir a sua opinião
ou por necessidade
da sua intervenção
como especialistas.
§ único. O serviço clínico nos hospitais em que a
admissão
do pessoal médico é feita por concurso é desempenhndo
exclusivamento
pelos oficiais do quadro
dêsses hospitais,
entrando na escala do serviço do dias
todos os capitães e subalternos
do respectivo quadro.
Art. ]0.0 Os oficiais médicos que à data da. publicação do presente rogulamcnto
sojam já clínicos efectivos
dos hospitais
(directores
ou assistentes),
q uer touham
sido nomeados por concurso, quer o tenham sido sem concurso autoriormento
á publicação do decreto n.? 10:G35,
consideram-se
nomeados definitivamente.
Art. 11.0 Êste regulamento
revoga o aprovado pelo'
decreto
n." 15:056,
de 15 de Setembro
de 1928, e
substitui
e revoga o aprovado pelo decreto n.? 10:635,
, de 31 de Março de Hl25, na parte correspondonte,
bem
como todas as disposições de legislação em contrário.
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Deveres dos ehefes de serviços
Art. 12.° Compete aos cbofos dos diferentes servic;os
além do que dispõe o artigo ;)4.° do regulamento
gerai
do serviço de saúde, na parte que lho fÔI' ap licávol e
que não seja alterada por estas disposições, o seguinte:
1.0 Dirigir e orientar
os serviços
respectivos
por
forma que dêlos resulte a maior utilidade para a observação e tratamento
dos doentes, tanto interuados,
como
nas consultas
externas,
e bem assim para a instrução
dos clínicos
assistentes
e pessoal
da enfermllgem
e
ainda p1Lr.l os recursos dos respectivos
serviços ;
2.° Propor à direcção do hospital, cm relatório justifica.do , todas as modificações
que julgarem
neccasârio
introduzir nos serviços a seu cargo e bem assim a aqui.
sição do material que julgarem indispensável para o bom
e regular funcionamento
dos mesmos serviços e correcta
execução dos trabalhos;
3.° Ter à sua responsabilidade,
devidamente
rolacíonado o acomodado,
o material de observação
clínica. ou
de uso terapêutico
em carga aos respectivos serviços. ou
temporàriamonte
requisitado,
vigiando pela sua cuida.
dosa lim peza e conservação ;
4.° Sutisfazer as requisições que do mesmo material
lhes sejam feitas pelos seus assistentes,
promovendo
a
Sua entrega logo que termine a necessidade que os fez
requisitar ;
, .
.
5,° Satisfazer igualmente as requistçõea feitas pelos
chefes do outros serviços, quaudo autorizadas
pela direcção do hospital, a. não ser em casos de reconhecida
urgêueia, em q ue poderá ser dispensada essa autorização;
6. u Rl'qui~itar à direcção do hospital O cousêrto ou substiturção do material que se ache dauificado ou iuutilizado,
averiguando
sempre se houve culpabilidade
Oll dm,l!'ixo
do pessoal seu subordinado,
para apuramento de rosponsabilidades,
apresentando
à mesma direcção: juntamonte
Com 11 requisição, O resultado das suas avongull<:õos;
7.° Entreaar à direcção do hospital
material que jnlguem dispensâvel
nos seus serviços, mesmo quando se
encontre em bom estado;
8. ° Evitar tudo quanto representa
abuso ou despordício no cmprêgo de material a seu cargo, tanto fixo como
de consumo;
9. ° Providenciar no sentido de manter em todas as dependências dos seus serviços e no pessoal de enfermagem e ser-
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ventes a máxima ordem e asseio e também a maior correcção nas relações do pessoal com os doentes e vtce »erea ;
10.0 Distribuir por si e pelos seus assistentes o estudo,
observação
e tratamento
dos doentes, tanto hospitalizados como das consultas
externas,
dando conhecimento
dessa distributção
à direcção do hospital;
11.0 Transferir,
para os efeitos do número anterior,
dentro das enfermarias
dos respectivos serviços, os doentes que julgarem
necessários,
dando dessas transferências imediato conhecimento
à direcção do hospital por
intermédio da secretaria;
12. o Propor à direcção do hospital a transferência
de
doentes para outros serviços quando, por opinião dos
seus assistentes,
com que se conformem,
ou por observação própria, entenderem
ou julgarem necessária essa
tr an sforôncia ;
13.0 Organizar
e manter em dia o registo das observações clínicas, holetins clínicos, etc., tanto dos doentes
a seu cargo COlIJO dos seus assistentes,
p(lr forma ~t que
os boletins sejam escriturados
diàriarnente,
de maneira
bem .lpgíXel e contendo todos os dados respeitantes
à
história pregressa,
diagnose da causa e da doença, prognóstico e tratamento,
«te, ;
1J.o Dar aos assistentes e mais pessoal seu subordinado
o exemplo da rigorosa pontualidade
e dedicação no desempenho dos serviços, exigindo dêles igual procedimento ;
15.0 Investigar freqüentemente
se a observação
e tratamento dos doentes Hão feitos com a necessária presteza, iutorêsse e proficiência, fazendo para isso as uocessárias visitas às enfermarias
e gabinetes dos respectivos
serviços, fazendo-se acompanhar,
quando entender,
dos
respectivos
assistentes;
16. o Dirigir, orientar e auxiliar os assistentes na investigação
clínica e nu selecção e execução das mais
oportunas indicações torupêuticas
e dietéticas;
17.0 Reünir em coutorência
os seus aesistentes,
de
mótu próprio ou a podido dalguns dêles, para o estudo
e elucidação
dalgum caso embaraçoso, 'sob o pouto de
vista do diagnóstico, prognóstico ou tratamento,
fazendo
exarar no boletim o relato da conferência,
que será assinado por todos, fazendo sempre, depois disso, apresentar o boletim à direcção do hospital;
18.0 Propor para serem presentes à junta, para efeito
de licença, tanto os doentes das enfermarias
a seu cargo
como os que para êsse fim lhes forem apresentados
pelos
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seus, assistentes,
ex arando pum estes últimos a sua opinião no respectivo boletim;
19.o Propor igualn;ente para serem presentes à junta,
para mudança
de situação, os doentes dos respe:!tivos
serviços que, em resultado
das conferências
foitus, sejam julgados
nessas condições ou ainda nqueles a respeito dos quais tenha havido divergência
de opiniões
nas mesmas conferências
quanto à sua aptidão para
serviço, Em qualquer
dos casos a que se ref ...rem estes dois últimos números
será a proposta submotida à
apreciação
da direcção do hospital,
que resolverá nos
termos da legislação em vigor;
20. o Solicitar da direcção do hospital a nomeação de
clínicos de outros serviços para observação isolada ou
em conjunto dos casos clínicos que disso careçam para
elucidação
do diagnóstico,
prognóstico
ou trutamonto,
ou ainda para efeitos de avaliação da ·sua capacidade
militar e subseqüento apresentação
à junta;
21. o Solicitar igualmente
os exames laboratoriais
ou
em gabinetes
de outras clínicas ou especialidades,
ou
ainda os tratamentos
Das mesmas especialidades.
justificando sempre a necessidade
dêsses exames, observações ou tratamentos;
2:? o Visar as requisições
dos exames, observações
ou
tratamentos
feitos pelos seus assistentes, depois de verificarem que elas estão devidamente justificarias, não só
pelo exame dos respectivos
boletins como pela observação própria, quando a julguem necessâria ;
2;~. o Fazer as observações
clíuicus que lhes forem ordenadas ou tomar parte nas conferências
para que forem nomeados pela direcção do hospital;
24. o Assistir às autopsias
dos doentes falecidos nos
respectivos
serviços, providenciando
para que os relatórios das mesmas sejam exarados nos boletins respectivos, os quais serão em seguida presentes à direcção
do hospital;
.
a
consulta
externa
respectiva,
fazendo man20.0 Dirisrir
o
.
.
ter em dia os respectivos rogiatos e a sua competente e
eomplota escrituração,
não acoitando na mesma consulta
pessoa alguma sem prévia autorização da direcção do hospí.al, a não ser em casos de reconhecida urgência, dando
nesse caso imediato conhecimento
da ocorrência à direcç!lo;
26. o Fazer elaborar, verificar, assinar f\ remeter para
a secretaria
e conselho administrativo,
até o dia 10 de
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cada mês, os mapas do movimento clínico, etc., relativos
ao mês anterior;
à direcção do hospital quaisquer faltas
27.0 Participar
dos assistentes,
pessoal menor ou dos doentes, bem como
quaisquer projuízos oausados no material; prestando conjuntamente
todas as informações
e elementos que, som
demora, deverão colhõr para apuramento
das respousabilidarles,
a fim de habilitarem
a direcção do hospital a
proceder como fõr de justiça;
28. o Informar
semestralmente
a direcção do hospital
sõbre as aptidões técnicas dos seus assisteutos, versando
a Rua informação não só sôbre a competüncia profissional, pelo que diz respeito
ao respectivo
serviço, corno
ainda sobro a sua dedicação,
asaiduídndo
o interõsse
pelos me-mos, o os progressos
que fazem na prática dos
mesmos serviços.
Deverão indicar tambóm o tempo que
o a~sistonte tenha deixado de fazer ser-viço (I o motivo
por qun o fez. Estas informações
devem ser entregues
ao sub-director
do hospital até os dias 30 dos meses de
J unho e Dezembro.
Deveres dos assistentes
Art, 13.0 Além dos deveres q no como cllnícos lhes
impõe o artigo 54.0 do r!'glllamento
geral do serviço de
saúde, o quo não sejam alterados por estas disposições,
compete-lhes:
1.0 Ficar directamente
subordinados,
para ofoitos dos
trabalhos
clínicos dos serviços a que pertencem,
aos
ehofcs dos mesmos servicos ;
2.° Colaborar com êsses chefes o com os outros assistentes no estudo o tratamento
dus doentes ho-piralizndos
ou presentes
nas consultas externas,
o conformo a distriburção do serviço feita pelos chefcs ;
3.0 Acompanhar
os chefes dos serviços nas visitas que
estes fizerem às suas enforrnarias,
prostnndo-Ihos
o que
julgarem
conveniente
para bom dos doentes e bom andamento dos serviços;
4. o Solicitar ao chefe do serviço n sua colaboração ou
dos outros asaistontes
do mesmo serviço pnra a observação em conferencia
ou para tratamento
de> algum
doente;
5. o Apresentar
ao chefe dos seus serviços,
devidamente justificado,
o pedido do comparência
do clínicos
doutros serviços para conferências,
ou ainda o do exa-
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mes, observações,
análises ou tratamentos
cm laboratórios ou clínicas de especialidades,
a fim de quo estes as
req uisirom à direcção do hospitnl ;
aos chefes dos respectivos
serviços o
ti.O Requisitar
material
e instrumontos
que ncceseitarem
para as suas
observações
clínicas e fins terapêuticos,
entregando.os
novamente logo que dêles não necessitem;
.
7. o ,Ter a ~eu, cargo a enfC'rmaria. ou os doentes que
lhes forem distribuídos
pelos respectivos
chefes de serviços, vigiando pela ordem , asseio e rigoroso desempenho dos serviços do pessoal de enfermagem
e sorveutos
e dando conhecimento aos chefes de serviço de todas as
faltas e irregularidades tanto do pessoal como dos doentes;
8.0 Substituir
os chefes respectivos
nos seus impedimentos, bom como os outros assistentes,
devendo ossas
substituíções
ser feitas pelos mais antigos e mediante autorização ou ordem Ja direcção do hospital;
9. o Rcüuir em conforõuciu com os outros clínicos dos
respccti. os ser\'Í<;os, ou aind a com os de outras clínicas,
quando para isso forem nomeados pelos seus chefes ou
pela 'direcção do hospital;
10.0 Lavrnr as actas das mesmas conferências no respectivo boletim, quando se trato de doentes a seu cargo,
assinando o no fim com os restantes conferentes;
11.0 Apresentar
aos S('US chefes do serviço os doentes
que necessitem
de ser presentes
à junta para efeito
de licença, justificando
os boletins essa necossidada,
a fim de que estes, depois de exarurom a sua opinião,
submetam
a proposta
à apreciação da direcção do hospital'
1:/0 Proceder -às autopsias dos doentes falecidos nas
Suas enfermarias,
ou a seu cargo, oxarando nos boletins
o rospecti \'0 relatório;
.
13.0 Participar
ao chefe do S01'\'1<;0 qualquer estrago
ou dano no material da onforrnaria a sou cargo, fornecendo lhe todos os olomeutos para apuramento
do responsabilidados,
quando as haja j
14.0 Dar ao pessoal seu subordinado
o exemplo de
pontuulidade
o dedicação ao serviço, exigindo dõle o
mesmo procedimento
o ministrando lhe a instrução profissional, tanto teórica como prática.
Paços do Govêrno da Ropública, 11 de Setembro
de
19:!9.-0 Ministro da Guerra, Ilamllcar Bareinio Pinto.
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n.· 17:335

Usando da faculdade qU(\ me confere o n.· 2,' do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:H31. de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Raparticões : hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte :

Código

para a

concessão de pensõe~

Artigo 1.0 As pensões que podem ser concedidas ao
abrigo dêste Código são :
1. o Pensões de pl'('ÇO de sangue ;
2. ° Pen8õPS por serviços excepcionais
e relevantes
prestados
ao País;
3. ° PensõC's extraordinárias.
§ 1.0 As pensões a que ao refere êste artigo só pode.
rão SOl' abonadas, pela sua totalidade,
aos interessados
que provem carência de alimentos ou que, tendo rendimentos próprios, estes, incluindo os dos Montopios Oficial e dos Sargentos de Terra e Mnr, não excedam a importância total de 4006 mensais.
§ ~.o Os pensionistas
que estejam nas condições do
parágrafo
anterior poderão receber a totalidade da ponsão e de qualquer rendimento ou ,provento desde que a
soma daquela e dêstes não soja superior a 4008 mensais.
§ 3.0 N o caso de esta sorna SOl' superior a 400tS mensais receberão
somente do Estado a importância
neeessária para, com 'o rendimento
pessoal, perfazer a totalidade da pensão a que tiverem direito.
Art. 2.° Tem direito à pensão de preço de sangue a
família do militar que morrer ao serviço da Nação por
acidente ocorrido
em ocasião de serviço ou quando a
morto resulto de acidente ou doença adquirida em virtude de:
a) Serviço de campanha j
b ; Serviço da manutenção da ordem pública.
§ único. Têm também direito à pensão de preço de
sangue as famílias:
a) Dos inválidos
de guerra, nos termos do respectivo
Código;
b) Dos civis encorporados
em serviço nas fõrças militares que com elas colaborem,
por ordem da autoridade
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competente,
quando se verifique
qualquer das circunstâncias mencionadas
neste artizo ;
e) Dos magistrados,
autoridades
ou agentes da auto.
ridade, funcionários
em serviço de polícia que faleçam
em resultado
de ferimentos ou acidente ocorrido no desempenbo das suas funções;
d) Dos médicos, veterinários,
farmacêuticos
e enfermeiras e mais pessoal sanitário. quando faleçam em conseqüêuciu de ferimentos
ou acidente ocorrido no desempenho dos seus deveres profissionais,
em caso de alteração do ordem ou no combate de quaisquer epidemias;
de moléstia infecciosa ou contagiosa contraída em serviço
público de assistência
sanitária;
nos serviços de labora.
tórios oficiais de bacteriologia;
nos postos públicos de
desinfecção e nas estações de saúde ou lnzareros ;
e) Dos tripulantes
dos extintos Transportes
Marítimos
do Estado, a quem foi concedida em vida a pensão nos
termos 00 decreto n.? 2:290, de 20 de Março de 1916, e
bem assim às dos que falecorarn nas condições mencionadas na segunda parte do artigo 1.0 do roferido decreto.
•
Art. 3.° Têm direito à pensão por serviços excepeionalmeute relevantes prestados ao País, em circunstâncias
que mereçam prova de reconhecimento
nacional,
as famílias dos militares ou civis. cidadãos portugueses,
falecidos, que tenham praticado:
1.0 Feitos de valor nos campos de batalha;
2. ° A ctos do abnegação e coragem cívica;
B.o Altos e assinalados serviços à Humanidade ou à

Pátria.
§ 1.0 Esta pensão pode ser concedida em vida aos indivíduos qu~ dela sejam merecedores,
nos termos dêste
artigo, passando para seus herdeiros nas condições do
artigo 5. ° dêste Código.
§ 2." A concessão destas pensões será da exclusiva
competência do Conselho de Miaistros, ao qual o respectivo processo será presente pelo Ministro das Finanças,
precedendo parecer favorável da Procuradoria
Geral da
República, nas hipóteses dos n.:" 2.° e 3.0 dõsto artigo,
e do Supremo Tribunal Militar na hipótese do n." 1.0,
lavrando- se para cada caso decreto que será fundamentado.
Art. 4.0 Têm direito à pensão extraordinária:
a) As famílias dos funcionários
civis ou militares que,
tendo sido afastados do serviço em virtude de sentença,

•
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passada em julgado, por motivo da insnrreicão
de 31 de
Janeiro de 1891, foram reintogrndos
o estejam nas COD
dições elo artigo 5.° dõste Código;
b) Os tripulantes dos extintos 'I'runsportos
Marítimos
do Estado
a quem foi concodidn pensão por decreto
n.? 2:~WO, de 20 de Março de 1916, salvo se forem considerados inválidos de guerm.
Art. 5.° Para os efeitos dêste Código consideram-se
como família, o por isso hábeis para receber
a pensão,
nos tOrlUOS da legi81açllo geral, quando provem qU(~ estavam a cargo do falocido :
1.0 As viúvas qllQ vivessem om comum com o marido
r.té a data do Sf'U falecimento c ainda aquelas que, tendo
sido ahun donadus por êle, provem não ter dado motivo
ao abandono
e tenham bum comportamento
moral e
civil.
.
2.° As divorciadas
ou separadas
[udioialmonte
com
direito a alimentos,
que tenham bom comportamento
moral e civil.
° Os doseendentos do sexo masculino até os dezóito anos, o ainda até os vsnte e cinco, quando estiverem estudando com aproveitamento
comprovado
o não
recebam
qualquer
romunorução
do Estudo, e os qne,
tendo u ltrapussado
aquolas idades, sejam flsien ou mentalrnente iucapazes do ang ar inr meios do subsistência
e
dêstes tenham necessidade.
A incapacidade
será verificada polu junta médica do Ministério das F'inuncas.
4. ° Os descendentes
do sexo feminino quo, na data do
falecimento do quem motivou a pensão, so encontrem
a
leu ca nro, quando não ~ojam casados ou tenham sido
abandonados
sem motivo por seus maridos
o tenham
bom comportamento
moral e civil.
O direito à pensão cessa desde que se prove que a
pessoa
q 110 a recebe não é honesta ou que posteriormonte adquiriu situação
qne a ela não dê direito, bens
de fortuna ou ganhos quo a dispensem,
5. ° A pessoa que criou e sustentou
o falecido, que
prefere aos ascendentes.
6.° Os asoendentes r
a) Os ascendentes
do sexo feminino, que tenham bom
eomportauronto
moral o civil ;
b) Os ascendentes
do sexo masculino
de idade snpsrior a setenta anos e os d" menos de setenta anos que
provem
a sua incapacidade
física ou mental, que SI rá
zerificada pela junta médica do Ministério das Finanças.
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7.° Os irmãos a respeito dos quais se verifiquem as
eondições do n.? 3.0 dõste artigo.
8.0 As irmãs a respeito das quais se verifiquem as
condições do n. o 4.0 dõste artigo.
Art. 6.0 Na aplicação e distribuição
das pensões à família devem observar-se
as rpgras seguintes:
1.0 Havendo viúva o filho", metade da pensão pertence
à viúva e a outra metade aos filhos que forem hábeís ;
se a viúva casar ou falecer. 6 a parte corr('spondt1nte da
pensão
dividida
pelos filhos que forem hábr-is ; sendo a
viúva usufrutuária
de bens quo a tornem inábil e cuja
propriedado
não pertença
aos filhos de quem legou a.
pensão, será a mesma concedida
a estes, se forem hábeis.
~.o A pensão
pertence,
na totalidade,
à viúva, se não
existirem
filhos, ou se estes forem inábeis para pensionistas.
3. o Não havendo descendontos,
a pensão é destinada
aos asc-ndentos
que forem hábeis.
4. o Quando a pensão estiver dividida entre a viúva e
os filhos do falecido o alguns dêstes últimos percam o
direito a fruir a sua parte, deve a reversão dar-se sõmente entre os filhos até qlw o último perca por sua
vez o direito, revertendo
então a parte global, correspondente nos filhos da viúva, a favor desta, raso seja
hábil, o a favor do Estado a parte corrcspondonts
aos
restantes.
Havendo só filhos, divide se a totalidade da peno
são pelos que forem hábeis para a rec ...ber, e depois, à medida quo por qualquer
circunstância
vtÍ. ficando livre
qual q 1]('1' parte da pensão, reverte essa parte a favor dos
restantes.
Ó. G Quando a pessoa nas condicõcs do presenta artigo
Íôr a viúva do falecido,
só terá direito à pensão se o casamento se tiver realizado há mais de um ano.
6.° Quando a viúva SI'JIl filhos faleça Ol1 contraia no.
vas núpcias. a pensão reverte u favor da mãe do individuo que a motivou, desde que St~ encontre no ostado de
viúva, tenha absoluta carência de alimentos o bom comportamonto
moral e civil.
§ 1.o Perdem a pensão todas as pensionistas
casadas
01'1 que casarem
depois de osta lhe ser concedida .
. § 2.° A mãe bínuba só pode representar
os filhos que
tenham direito à pensão, para recebimento
da mesma,
desde que pelo conselho de família soja legahlll ..nte nomeada administradora
dos bens dos mesmos menores.
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§ 3.° A mãe solteira só pode representar os filhos com
direito à pensão, para efeito de recebimento desta, quando
os mesmos estejam a seu cargo.
Art. 7.° As disposições dos artigos anteriores são igualmente aplicáveis aos militares falecidos na Companhia
de Moçambique ou qualquer outra que tenha análoga organizução, quando os militares ao serviço destas companhias faleçam nos termos do artigo 2.°
§ único. As referidas companhias são obrigadas a indemnizar o Estado da importância das pensões que forem pagus nus condições dêsto artigo.
Art. 8.° O quantitativo das pensões mencionadas no
artigo- 1.0 para a família dos falecidos é isento de qualquer imposto. excepto o do sêlo, e é:
a) Para a do pessoal do exército de terra e mar e família dos tripulantes de navios da extinta administração
dos Transportes Marítimos do Estado, o constaute da
tabela anexa a êste Código;
b) Pura a dos magistrados, autoridades ou agentes da
autoridade o funcionários em serviço do polícia, 70 por
cento da totalidade dos vencimentos do falecido;
c) Para a dos médicos, veterinários e pessoal sanitário, 70 por cento da totalidade dos vencimentos do falecido;
d) Para a dos civis encorporados nas fõrças militares,
nos termos da alínea b) do § único do artigo 2. o, os constantes da tabela anexa a êste Código, conforme os postal!
ou graduações a que estivessem equiparados.
Art. 0.° Os quantitativos estabelecidos neste decreto,
quando a pensão seja usufruída por mais de um herdeiro, são aumentados de 80ô mensais por cada herdeiro a
mais de um, salvo se se tratar de herdeiros que estejam
'recolhl.loe em qualquer estabelecimento de educação do
Estado e sejam por êste socorridos.
§ 1.0 Quando porém o número de herdeiros a receber
pela totalidade da pensão legada seja apenas de dois,
será a pensão acrescida de mais 100;'$.
§ 2.0 O disposto no parágrafo anterior tem apenas
aplicação às pensões legadas por cabos e soldados do
exército ou àquelas de igual quantitativo.
§ 3.° Sempre qne qualquer pensionista perca a cota
parte da pensão, dflve ser anulado o aumento a que se
refere êste artigo, revertendo apenas li. 'parte restante.
Art. 10.° As pensões concedidas pelas cartas de lei
de 6 de Abril de 1896, 13 de Setembro de 1897 e de-
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creto de 10 de Janeiro de 19~7, publicado na Ordem do
n.? 3, 2.4 sórie, de 31 de Março do mesmo
ano, são elevadas ao décuplo ela sua importância,
sem
melhorias,
passando
para os herdeiros mencionados no
artigo 5.° dêste Código. com os quantitativos
correspondeutes aos postos dos falecidos, nos termos da alínea a)
do artigo 8.°
Art. 11.° A pensão será concedida quando requerida
no prazo de cinco anos, contado desde o dia imediato ao
do falecimento do indivíduo que lhe deu origem, e começará a vencer-se a partir da data da entrada dos' roquerimontos
nas unidades,
roiriões militares ou l\{inistério
respectivo, ficando as autoridades
que os receberem e os
não enviarem às estações competentes,
como determina
o arti~o 12.°, responsáveis
pelo dano causa.lo aos requerentes,
o que será apurado em processo disciplinar.
§ 1.0 Êste artigo não se aplica aoa menores ou interditos, emquanto
não tiverem quem os represente,
nem
aos maiores privados do uso da razão. Para estes o direito à pensão prevalece
sempre e esta começa a ser-lhes abonada desde a data cm que se efectivou o direito
à mesma.
§ ::!.O As pensões concedidas nos termos do artigo 3.0
começam spmpre a vencer-se
desde a data do decreto
de concessão.
.
§ 3.° Quando os menores vivam ao abandono e te.
nham direito à pensão de sangne, serão cOQ~iJ(lrados
tutelados
do Conselho Tutelar
do I~xército de Terra e
Mar, qUQ lhes administrará
a pensão e proverá à sua
educação, e, quando o referido Conselho tenha conhecimento de que a pensão atribuída a qualquer menor ou
menores não é administrada
convenientemente
ou que a
mãe ou tutor não é moralmonte capaz de ter a seu cargo
a r-ducação
daqueles,
tomará. conta dos mesmos, independentemente
da acção que precede a retirada da tutela. ou do poder paternal,
a qual será iniciada imediatamente.
Art. 1:!. ° Os interessados
instruem o seus requerimentos com os documentos de que tratam os n.08 1.0 a
5. ° e seus §§ 3.° e 4.° dêsto artigo, entregando-os
conforme o caso à autoridade civil ou militar da localidade
onde residirem, a qual dêles passa recibo e os envia imediatamente ao comandante da região ou govêrno militar,
sendo do exército metropolitano,
ou à corporação
a que
pertencia
o falecido, pedindo a acusação da sua recep-
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ção. Recebidos os documentos, estas autoridades providonclarão para quú lhe seja junta nota de assentos do fulocido e cópias : do registo de alteracõos desde a sua encorporação
no activo ; do boletim individual ou du p;uia
de uiarcha com que so aproseutou
de regresso das colónias; da, certidão
de óbito ou da participação
oficial do
falecimento,
caso êste se dê estando o militar cm activo
serviço, Iiconciado ou nas reservas;
informação da iuw..lidez ou q ualq uer outra fi ue .i ulg ue indispensável
para
a organização
do processo, enviando êste imediatamente
para o Millistério competente o pedindo sempre a acusação da sua recepção.
§ 1.0 Os prooossos e todos os documentos necessários
para os instruir,
incluindo
requerimentos,
certidões de
casamento,
filiação o óbito, são gratuitos
e iseutos do
imposto do s610.
civis e militares facilitam som pro
§ 2.0 As autoridades
a aquisição dos documentos necessários
para a instrução
dos processos, que são formados do modo seguinte:
1. o " a alimentos

Viúva, separada judicialmente,
ou divorciada com direito
por si e pelos descendentes
do falecido

a) Requerimento
dirigido ao Ministro das Pinnueas,
indicando a residência,
nomo, números,
põsto, unidade
ou corporação a que pertencia. o falecido, pedindo a pensão em seu nome e dos descendentes
menores do vinte e
um unos, e maiores de dezóito, a sou cargo o não omancipados ;
b) Requerimento
nas condições do anterior,
do cada
um dos descondcutes
maiores de vinte e um anos, ou menores de vinte o um o maiores de dozóíto, emancipados,
pedindo a cota parte da pensão;
c) Certidões,
passadas
por quem de direito, devidamonto autenticadas
com o sõlo a branco ou reconhecidas:
de casamento.sdo
divórcio ou separação judicial com direito a alimentos;
de nascimento de todos os descendentes do falecido, hábeis para pensiouiatas ; de casamento
ou de óbito de algum descendente
casado ou falocido ; de
teor do óbito do indivíduo que dá direito à pensão do que
se conserva no estado vidual, separada judicialment(\,
ou
divorciada
com direito a alimentos;
de quo os descendentes do sexo feminino, maiores de catorze anos, SOo-

1.- Sede

ORDEU DO EX1tRCITO N.o

lli

883

consorvam
no estado de solteiras, viúvas, ou de divorciadas, com direito. a alimentos;
dos bons que possuía
o marido, seu valor, rendimento
colectável
corrigi(lo e
contribuJ<:ão que pagava;
dos bens que possui a rl'querente o cada um dos descondeutes
hábeis a ponsionis.as,
seu valor, rendimento colectável corrigido e coutributção
que compete pagar 11 cada um;
d) Att-stados,
passados
pela junta de freguesiu, assinados por todos os membros, confirmados Jwlo administrador do bairro ou do concelho e autenticados
com o
resJloctivo sêlo a branco 011 passados pelos din'cwrt's do
l\finis1ério da Guerra, directores das armas ou serviços,
iuspcctor
da marinha, director g<>ml da marinha, superiu tr-udento dos serviços da armada, comandantps
das regiões ou governos
militaroa, sôbro declaração
escrita,
assinada e autenticada
de dois oficiais do exército ou da
armaria: em que a requerente
viveu em comum com o
murirlo até a data do seu falecimento, salvo o raso de ter
havido divórcio ou separação judicial com direito a alimentos;
de que os descendentes
menores de vinte e um
anos, 011 maiores de dezoito não emancipados,
vivem com
a req li ereu te e estão a seu cargo;
se estao iu ter nados
em qualquer
estabolecimouto
do Estado e silo pOI' êste
socorridos;
do que tem bom comportameoto
moral e civil, assim como os descendentes
do sexo feminino, maiores de catorze anos; ele que todos têm carência de ali.
mentes o estavam a cargo do falecido;
e) Documento ou documentos onde prove de modo iniludível ter sido abandonada
pOl' seu marido,
sem que tivesso dado motivo ao nbandono ;
f) Os du nltuea anterior e mais atestados passados nos
termos da alínea d), que se conserva no ostnrlo vidual,
separada judicialmente,
ou divorciada com direito a alimentos;
q ue os descendentes
<Ia sexo feminino, maiores
de catorze anos, se conservam no estado de solteiras;
e
de quo do falecido não existo outro qualquer descendente
além daqueles constantes
das certidões de nascimento,
casamento
ou do óbito, ou que o finado não deixou descendente algum;
[J) Atestados
ou certidões passados
por quem do direito, autenticados
com o sêlo a branco: de que os descendentos
do sexo masculino,
maiores de dezóito anos,
estudam com aproveitamento
em estabele~imento
do Estado; de quo do mesmo Estado não recebem remunoração alguma' como funcionários;
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h) Atestado,
devidamente
reconhecido,
passado
pelo
subdelegado
de saúde, da incapacidade
física ou mental
dos descendentes
muioros de dezóito anos para angariarem meios de subsistência;
i) No caso de a mãe dos descendentes menores de vinte
e um anos ou maiores do .lozóito, não emancipados,
do
falecido ser bínuba, devo juntar aos documentos constantes das alíneas anteriores
certidão devidau.ente
autenticada com o sêlo fi branco, ou reconhecida,
do alvará
que a nomeou administradora
dos bens dos mesmos descendentes.
2.0:- Somente descendentes

a) Requerimento,
nas condições
dos anteriores,
de
cada um dos descendentes,
maiores de vinte e um anos
e menores desta idade, emancipados,
que estejam no caso
de lhes ser concedida a pensão, pedindo a cota parte da
mesma;
b) Requerimento,
nas coudições dos anteriores,
do tutor l.galmente
nomeado (ln! conselho de família, nos termos do Código Civil Porruguõs, dos descendentes
menores de vinte e um anos não emancipados
ou interditos,
pedindo para seu pupilo a cota parte da pensão j
c) Certidões, passadas nas condições das anteriores:
do alvará de nomeação à tutela dos descendentes
monores de vinte e um anos, não emancipados,
o dos interditos j de idade, de cusnrnonto ou de óbito dos doscendentes do falecido j de óbito da mãe ou da viúva do indivíduo que motivou o direito à pensão, ou da sentença
de divórcio ou da soparacüo, com direito a alimentos, e de
teor do óbito do indivíduo que motiva o direito à pensão ;
d) Atestado,
passado
Das condições dos do n.? 1.0
dõsto artigo, de que não «xistem outros descendentes
do
falecido, além daqueles para quem é requerida a pensão;
e) As demais certidões e atestados
de que tratam as
alíneas c) a h) do n." 1.0 dêste artigo, necessários
justificação dos interessados.
.
à

3. o -

Pessoa

que criou e sustentou

o falecido

.

a) Requerimento,
nas condições
dos anteriores,
da
pessoa que criou e sustentou o fulocido j
b) Documento que prove a filiação do falecido;
C) Certidões,
passadas
nas condições das anteriores:
de idade do requerente,
sendo do sexo masculino j de
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teor do óbito do falecido que motivou o direito à pensão; dos bens quo possuía o falecido e possui o requereut«, seu valor, rendimento colectável corrigido e contribuIção que pagava aquele e paga êsto ;
d) Atestado,
passado
nas condições
dos do n.? 1.0
dõste artigo,
em que provo: que estava a cargo do finado j que êste se ccnservav a DO estado de solteiro, viúvo
ou divorciado, sem obrignçüo
de prestar alimentos j que
Dão deixou descendentes
legítimos ou ilegítimos, ascendent ...s ou transversal
que com êle vivesse e a SC'U cargo
estivesse
até a data do falecimento j que o requerente,
sendo do SAXG feminino, se conserva no estado de sol.
teira, casada, viúva ou divorciada com direito a aliruentos j que tem bom comportamento
moral (\ civil, e que
tem carência de alimentos;
.
e) Atestado recouheci.lo, passado pelo médico, da incapacidade
física do requerente
do sexo masculino para
anjmr iur meios de subsistência .
.f;~te atestado pode sr-r dispensado desde que o interessado prove pela certidão de nascimento ter mais do
setenta anos do idade.
4. ° - Ascendentes
a) Requerimento,
Das condições dos anteriores,
em que
cada um dos ascendentes
peça a cota parte da pensão;
b) Certidões,
passadas
Das condições das antC'ri01"C's:
de idade;
de casamento,
caso tenha êste estado j de
óbito de qualquer dos côujuges ; de nascimento e de teor
do óbito do filho que motivou o direito à pensão, onde
conste a filiação ; dos bens que possuía não só o cônjuga
sobrevivente,
como também o filho falecido, ou dos que
possui cada um dos requerentes,
seu valor, rendimento
colectável corrigido e contribuição que pagavam os falecidos ou que pagam os requerentes;
c) Atestado,
passado
nas condições do D.O 1.0 dêste
artigo, em que provem: que estavam a cargo do filho que
dá direito à pensão; que o mesmo faleceu no ostado de
solteiro sem descendentes,
viúvo ou divorciado sem obrigação de prestar
alirnoutos ; que o ascendente do sexo
feminino se conserva no estado de solteira, viúva ou divorciada com direito fi alimentos, que tem bom comportamento moral e civil, e que tem carência de alimontos;
dJ Atestado
de que truta a alínea e) do n.? 3.° dõste
artigo, caso o ascendente
seja do sexo masculino.
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5.° -Irmãos
a) Requerimento,
nus condições
dos anteriores,
de
cada um dos irmãos,
maiores
de vinte e um unos e
menores desta idade, emancipados,
que estejam no caso
de lhes ser concedida a pensão, pedindo a cota parto da
mesma;
b) Hequerimento,
nas condiçõos
dos anteriores,
do
tutor legalmente
nomeado em conselho de fanulia, nos
termos do Código Civil Português,
do irmão menor de
vinte e um anos, não emancipado,
ou do interdito, pe·
dindo para. o sou pupilo fi cota parte da pensão;
C) Certidões,
passn dus nas condições das autcriores :
de óbito dos ascendentes
do finado; do teor do óbito
dêstr ; do idade do mesmo e dos requerentes;
de casamonto, do óbito e de divorciados dos irmãos nestas condições; de óbito dos maridos das irmãs, falecidos antes
do individuo
que dá direito à pensão;
do alvará da
nomeação à tutela dos menores de vinte e um unos, não
emancipados
ou dos interditos : dos bens que PO~~!!!:!m
não só os ascendentes e o irmão qtHl motivou a pensão,
como também
dos bens que possui cada um elos roquerentes e falecidos maridos, seu valor, rendimento
colectável corrigido
e contriburcão
que pagavam aqueles e
pagam estes ;
d) Atestado,
passado nas condições
dos do H. ° 1.0
dêsto artigo, em que provom : que estavam ti cargo do
irmão cujo fulecimonto motivou fi pensão ; 1J.1leOHtl' fnlo.
ceu no estado de solteiro,
sem descendentes
legítimos
ou ilegítimos, nom ascendentes
do proforêuciu
: q ue têm
carência de alimentos;
que as irmãs, maiores do catorze
anos, .so conservam no estado de solteiras ou do viúvas
e que todos -os irmãos do sexo feminino têm bom COIllportamouto moral o civil;
e) Os demais atestados
de que tratam as allnoas e)
e II) do n.? 1.0 dêste artigo, na parte que lhes soja aplicável.
§ H.O No caso de o indivíduo que motivou a pensão
ter falecido na qualidade
de Iicenciado, (la reserva ou
com baixa de serviço por incapacidade
física, dOVPID os
requerentes
à concessão da pensão apresentar
certidão,
passada. uns condieõns das anteriores,
do teor do óbito
daquele, mencionando
ti. doença
que o vitimou, e, 'uno
constando
a. doença, do certificado
do óbito, passudo
pelo médico, nos termos do artigo 249.° do Código do
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Registo Oivil, ou da entidade que, por falta de facultativo devidamente habilitado, verificou o óbito, e atestado,
devida-uento reconhecido,
do médico ou médicos que trataram o falecido, onde conste a doenca de que foi tratado ou observado e qual a que o vitimou.
§ 4. U As pi:'ssoas nus condições do artigo 4. ° devem
aprusentar:
1.0 Requerimento
nas condições dos anteriores,
pe.
dindo n ponsão ;
.
2.° As da alr.rca a), além dos outros documentos necessários para a habilitação à pensão, certidão passada no
tribuual urilitur competente, onde provem que o falecido foi
afustu do do serviço l'Ill virtude de sentença, passada em
Jul~Hdo. por motivo dos acontecimentos
de 31 do Janeiro
de 1891.
Art. 13 ° Quando se suscitem dúvidas sõbre a causa
determinante
da morte do individuo que dá direito à ponsão por falta de certificado do óbito assinado pelo facultativo a que se refere o artigo 249.° do Código do Registo Civil, é feiro um inquérito acêrca da doença que o
vitimou o da vida quo teve desde o início da. doença indicada ató 1.10 falecimento. Para êste inquérito é nomeado
um médico militar da unidade mais próxima da localidade oin qun residia o falecido.
§ único. As rr-pnrtições do serviço de saúde dos 1'OSpoetivos jlillistt"rio;, sempre que se tome necessário, dão
parecer
sôhre
se as doenças que vitimaram os militares
estão ou não compreendidas
no artigo 2. U e suas alínos s
a) II b) para O~ efeitos de concessão do pensão de sangue
a suas famílias.
Ar t, 14.0 No processo para se concederem as pensões
observar-se
há o seguinte :
1." O {H'Oe,'ssn é organizado no Ministério de que depon.l ia 011 depende a pessoa que motivou ~u t~nl!a direito à
pensão, informando qual deve SOl' o q uantitativo dl'sta o as
disposiçõo., leg-ais aplicáveis, enviando o logo à Direcção
Gor'1I1 da Contabilidade Pública, Repartição Ceutrul, que
dev« também
declarar
qual o quantitativo
da pensão;
2.° A~sllu iúsn-nído o pro~sSQ,
remetido à l>rocnrado ria Geral da Ropública, que emite o seu parecer sôbre
a lt'gaH\iadu da preteusão ;
3." O p.·OC"8. o, depoie de relatado e informado pela
Reva.rtit;ão Ot'ntl'.al, é presento ao Ministro das Finanças, qml sõbre êle lança. o seu despacho, concedendo ou
negando a pensão.
é
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4. o Do despacho do Ministro, concedendo ou negando
a pensão. pode qualquer
interessado recorrer para o Suo
prl'mo Tribunal de J ustiça (recurso admiuistrativo),
sendo
o respectivo
processo
de recurso gratuito,
nos termos
do § 1.0 do nrt go 12.0
§ único. Os procossos pendentes são regulados pr-las
disposições dêste decreto em tudo que lhos seja aplicável.
Art. 15.0 Couccdida a pensão, lavra-se o decreto. procedendo-se
em seguida ao seu assontamento
na Ropartição Central da Direcção Ueral da Contabili.lude
PÚblica e ao sou abono, por meio de títulos de rl'ndu vitalícia. os quais são suhnietidos ao «visto» do Conselho Superior de Finanças,
seguindo-se as restantes forrnalidades em vigor.
§ único. No caso de o Conselho Superior de Finanças
recusar o «visto» o Ministro dus Finanças resolve em última iustãucia
e se mantiver
o seu despacho anterior
fundamenta
a sua resolução em decreto.
Art, lG.o Nos títulos de renda vitalícia devem mencionar so sempre as circunstâucias
em que os interossudos
pord-rn o direito à pensão e a obrigação
q ue têm de
apresentar
no mês do Julho de cada ano, no próprio recibo da pflnsllo, declaração,
do regedor ou quulq uer das
autoridades
m-ncionndas
na alínea d) do o." 1.0 do artigo 1:3 o, devidamente
autenticadn com o sõlo a branco,
de que estão vivos, de que se conservam 00 estado de
viúvas
ou solteiras,
de que tom bom comportamento
moral e civil e de que os tilhos n110 estão recolhidos em
qualq uor estabelecimento
de educação do Estado e socorridos por êste,
§ 1.0 As declarações
a que se refere ôste artigo são
passadas
gratuitamente
e isentas do imposto do sêlo ou
de qualquer outra importância,
seja a que título fõr,
§ 2. U Ai'\, declarações
<Ias pensionistas
residentes nas
colóuias podem ser passadas
pelos eomnndunt ..s militares ou pelas autoridades
administrativas
da localidade
onde elas residirem.
Art. 17.0 O assentamento
geral das pensões é feito
na Direcção GBral da Contabilidarle Pública, que expede
as competC'otC's guias para registo dos pensionistas.
Art. 18.0 O registo de pensões nas colónias é feito nas
Direcções da Fazenda Provincial em presença das guias
a que se refl're o artigo antrcedente,
sendo o seu pagamento rl'alizado
por ordeos expedidas
para os cofres
mais próximos da residência dos pensionistas.
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Art. 10.0 Os recibos das pensões p as nas colónias
são rem-tidos à Repartição da Contabilidade Colonial
para haver do Ministério das Finanças o reeni bôlso das
respecrivas importâncias, que dão entrada na Caixa Geral de Depósitos em conta da colónia a que pertencem.
§ único. Aquela Repartição
processa (1 envia ao Ministério das Finanças, pl).ra efeito de liquidação A nutorízação de despesa, as íôlhas mensais dos pensionistas
residentes nas colónias, a fim de, pelas alltorizaçõ<,s indicadas nessas fólhaa, solicitar da Direcção Geral da
Fazenda Pública o pagamento dos recibos,
Ar t. 20. Em Janeiro de cada ano é organizada em
cada uma das Direcções da Fazenda Colonial uma relação das pensionistas casadas e falecidas na colónia ou
de cujo casamento ou falecimento tenha havido conhecimento no ano civil anterior, com designação do número
do título, nomes dos pensionistas e importâncias anuais
das SU<lSpensões, sendo estas relações remetidas à Repartição de Contabilidade Colonial para registnr as vacaturas e comunicadas à Repartição Central da Direcção
Geral da Contabilidade Pública.
Art. 21 o No proces~o para. se concederem as pensões
mencionadas no artigo 3. observar se há o soguiute :
O processo é organizado no Ministério de qUi' dependa
a possua, feito ou serviço que fôr julgado com diroito a
essa ponsão, por ordem do Govêrno, em harmonia com
o que se acha determinado no § 2 o do artigo 3.
Art. 2:!.~ A pensão é provisõr iamente concedida nos
termos dêsre decreto por despacho do Ministro das Finanças e independentemente do «visto» do Conselho Superior til' Fiuauças, tornando-se detinitiva depois do nisto»
do referido Conselho, por decreto publicado no Diário
do Governo .
§ único. Emquanto não estiver concedida a pensão
definitiva passa-se um título provisório, no qual se menciona o disposto no artigo 16.0
Art. 23. É da competência da Repartição Central da
Dirocção Geral da Coutabilidade Pública a inspeccão de
todo o serviço relativo a pensões concedidas, nos termos
dêste decreto,. para fiel cumprimento de todas as suas
disposicõea, e bem assim resolver como julgar mais
convouiente para que à pensão ou parte de qualquer
pensão atribuída a filhos menores não seja, pelas mães
ou tutores, dada aplicação diferente daquela que lhe foi
destinada.
0

0

0

..

0

890

ORDEM DO EnRCITO

N.o 16

1.. Série

§ 1. o O dir tor do serviço da referida Ropartieno escolhe, sempre quo seja necessário,
de entre o pessoal
pertencente
à secção de pensões de sangue, aquele que
devo procedor
à inspecção a que se refere êste artigo.
do serviço de iuspec<:ão
§ 2.0 Ao pessoal encarregado
ano abonadas,
alem das nju das de custo a quo tiver diroito, todas as despesas
de transportes
que tiver de
fazer.
§ 3.0 Quando

ao resultado
da inspecção a que alude
êste artigo se voriflcar
<'lue a pensionista
pl'rdt'u o direito à pensão, a Repartição
organiza o prOCP:i!'\o, que,
com o seu parecer,
submeto a despacho
do :.\lillistro,
tendo previamente
convidado a pensionista a aprp1'('ntar,
por escrito, a sua justificaeão no, prazo de trinta dias, a
contar da data em que lho foi entregue a intimação. g ..ta
institicação,
quando apresentada
dentro do prazo, deve
fazer parte do processo.
§ 4. o Do despacho do Ministro há recurso para o SuprolllO Tribunal
de Justiça, nos termos e nas condições
do n. o 4.0 do artigo 14. o
Art, 24. o Depois do feita a revisão do todos os procossos das pensões dr sangue já coneodidus, l-lão annlud as
as que não estejam nas cohdições dês to Código, com oxcepcão daquelas que tenham sido concedidas por leis especiais, que serão presentes a Conselho de ~1inistl'oS para
resolucno.
§ 1.0 Será mantida a pensão requerida dentro de cinco
anos, a contar da data da loi que reconheceu o respectivo
direito, ainda que haja decorrido um maior uúrnoro do
anos sõbre a data do falecimento da. pessoa que deu lugar à pensão.
.
§ 2.0 São igualmente mantidas as pensões usufruídas
por senhoras
que ccntrarram
casamento depois da concessão da pensão desde q no se encontrem' 110 pstatlo de
viúvas à data da publicação
do presente Código, perdonde a por sua vez se vierem a contrair outras núpcias.
§ 3.0 Serão mantidas as pensões que estão sendo usafruídas pelas irmãs dos indivíduos que deram origem a
essas pensões
quando provem que estavam exclusivamente a cargo do falecido.
Art. 25.0 Para proceder o mais ràpídamente
possível
à revisão e rectificação das pensões de sangue nos termos dêste Código, a Rf>f}artição Cpntral da Dil"N·r:lo
GemI da Contabilidade Pública faz extruordinàriamente
ústo trabalho, ficando o Govúrno autorizauo' a abrir cré-
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ditos ospeciais necessários,
sem dependência
do disposto
no artigo 4.0 da lei de 29 de Abril de 1913, para pagamento desta despesa.
Art, 20.0 No mais curto prazo de tempo o Govêrno
habilita a Repartição
Central da Direcção Geral da Contabilidade
Pública de forma a ela proceder à organização do cadastro de todos os pensionistas
e
abono das
referidas pensões.
Art. 27.<> É o Governo
autorizado li. abrir créditos especiais necessários
para. a execução deste Código quando
as ver-bas inscritas
no orçamento do :Ministéri.o das Fi.
nancas não comportem a despesa.
Art, 28.0 Todos os pedidos de pensão de sangue indeferidos ti que por disposições de leis posteriores
a êsse
indeferimento
podiam ser atendidos são revistos convenieutomonte,
informados e sujeitos a novo despacho,
Art. 29.0 n:ste Código substitui o decreto n.? 1D:9G9,
de 2 l de Setembro
do 19.:!8, considera-se
entrado em
vigor desde o dia 1 de Outubro do mesmo ano e revoga
toda a Iogíslação anterior.
Detorruiuu-so
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com Iórça
de loi pertencer o cumpram e façam cump rir e guardar
tam inteu-amente como nêle se contém.
Os Ministroe de todas as Repartições
o fuça-ri imprimir, publicar o correr. Dado lIOS Paços do Govêruo ,da
República, cm 10 de Setembro do 19~9.-ANTONIO Os-

ao

CAR OE FRAGOSO
CAR~W~A-Artllr
Icens Ferraz - Luís
Maria Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-- Llamilcar Barcinio Pinto- Luis António de Magalhaes Correia - João Aniunee Guimarãee - Eduardo
Au fusto Marquee - Francisco Xaoier da Silva TelesIlem'ique Linhares de Lima.
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N.O 16

1.· Sérre

n.· 17:348

Usando da faculdade que mo confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:7-!0, de 26 de Novembro de
192G, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:~31, do 9 do Abril de 19:!8, sob proposta do Ministro da Guerra : hei por bom docrotur :
Artigo LOAs condições do preforênciu a que se refere
o artigo 60.° do re~ldam('nto do Conselho Tutelar o Pedagógico dos Exércitos .dl· Terra o lIal', aprovado por decreto n.? 16:97~, do 17 de Junho do corrente
ano, são
alteradas pela forma seguinte:
Artigo 60.°:
As coudicões La, 2.a, 3.a e 4.:1 ficam como estão.
A condição 5.a passa a 11.ft
As condições 6.a, t », s.-, 9.", 10.a e 11.a passam,

rcspcctivunu-nto,
As condições

a 5.&, 6.a, 7.", S.", 9.a o 10. a
12." a 18. a ficam como estão.

Art. 2. o Fica revogada a legislução cm contnirio,
O Ministro da ('uprra. assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do Govôrno da República, 1-! de Setembro de 1929.-ANTó~[o ÓSCAR DE FRAGOSO CAlnlO~AIlamilcar Barciuio Pinto.

Ilinislério da Guma - 3. a Dimção Gml- 1. a Rrparlição
Estado MaIOr do E1érCllo - 2. & Sc.ção
Deoreto
Convindo

n.·

17:366

harmonizar
o estabelecido
pelo decreto
D.O 16:288, do 24 de Dezembro
de 10J8, com o disposto
no § único do artigo 36.0 do decreto n." Hi: 718, de 12
<10 Abril do corrente ano;
Usando da faculdade
quo me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto ri." 12:740, do 26 do Novembro de
1926, por fórça do disposto
DO artigo
1.0 <lo decreto
n. ° 15:331, do 9 de Abril de 1028. sob proposta do Ministro da Guorra: hei por bem decretar que sejam aprovadas as alterações ao decreto n.? 16:288, que jazem
parte integrante
dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido fi faça
executar. Paços do Governo da República, 23 de Sotombro de 1929,-ANTONIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Hamilcar Barcínio Pinto.
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16:288, de 24 de Dezembro de 1928

Artigo 2.0 Substituir por:
A Escola de Transmissões !lepcnde directamente
da Inspecção
daR Tropas de Comunlcaçâo
e funciona normalmente em dois períodos com princípio
em 10 de Janeiro e 15 de Outubro.
Artigo 6.0 Substituir por:
O número de oficiais que deve freqüentar os cs; tágios
ou cursos a que se refere o artigo 3.0 será
indicado pelo inspector das tropas do comunicação.
§ único. Os oficiais destinarios a freqüentar
os
estágios e cursos nos termos do prr-sente artigo serão nomeados pelo Ministério da Guerra, sob proposta das direcções das armas.
Artigo 7.0 Substituir por:
O director da Escola do Transmissões será um
oficial superior de engenharia proposto pelo inspector das tropas de comunicação,
competindo-lhe
orientar, coordenar, impulsionar e dirigir toda a
instrução.

Artigo 8.0 Substituir por:
Haverá na Escola o número de instrutores e monitorcs quo fõr julgado necessário, oficiais o praças
de engenharia propostos pelo inspector das tropas
de eomunicação
à Dir('c~110da Arma de Engenharia.
§ 1.0 0::1 oficiais instrutores arregimentados mantêm todos os seus vencimentos e gratificações.
§ 2.0 Os oficiais não nrregimcntados recebem os
mosmos vencimentos e gratifica<;ões dos oficiais arregimentados.
Artigo 11.0 Substituir por:
Os boletins de ap;oveitamento serão remetidos à
Direcção da Arma do Engenharia, pelo inspector
das tropas de comunicação.
Artigo 12.0 Substituir por:
A gerência dos fundos da. Escola compete ao
conselho administrativo da Inspecção das Tropas
de Comunicação.
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por:

Os oficiais que freqüentam
a Escola de Transmissões serão mandados
aposentar
na Inspecção
das Tropas de Comunicação,
no dia anterior ao do
inicio do estágio ou curso.
Paços

1929.-

do Governo da República, 23 de Setembro de
O Ministro da Guerra, Ilamilcar Barcinio Pinto.

Ministério da Guerra - Rppartição do Gabinete
Decreto n.· 17:382
Considerando
qne na actual orgnnização
do exército
não há a nccesaária correlação entre os postos de gr-nerais e generais
cio divisão e as funções que a estes devem ser atribuídas;
Considerando
que a criação do mais um grau na hiorarquía dos oticiaís generais viria destruir a vantagem que
na organização
anterior se teve em vista com o estabelecimento do uma só classe de generais;
Considernndo
que a existência de duas classes do generais implicaria uma freqüente alteração na constituíção
do Conselho Superior de Promoções;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
19~6, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n. ° 15:3:31, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repurtiçõcs :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E eliminado o artig-o 60.° e seus pnrúgrafos do decreto n, ° 16:-107, de 19 de J aneiro do cor rente
ano.
Art. 2.° Passam, respectivamente.
a artigos 60.°, G1.°,
62.°,63.°,64.°,65.°,66.°,67.°,68.°
e 69.° os artig-os 61.°,
62.°,63.\
64.°, 05.°, 66.°, 67.°, 68.°, 69.° e 70.° do decreto n.? 16:407, do 19 de Janeiro do corrente Imo.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades a qnem
o conhecimento
e execução do presente decreto com força
de lei pertencer
o cumprn.m 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
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de 1929. -ANTÓNIO
Artur Icens FerrazLuis Maria Lopes da Fonseca-António de Oliveira Sa-,
lazar-llomilcar
Barcinio Pinto - Luis António de Magrtlhães Correia-Jaime
da Fonseca Monteiro=s João
Antunes Guimarães =Eduardo Augusto Marques - Eduardo da Custa Ferreira -llenrique Linhares de Lima.
Rf\pública,

em

Ót;CAH

FRAGOSO CARMO~A -

DE

27

de

Setembro

Decreto n.O 17:398
Tendo em atenção que muitos dos sargentos reformados, licenciados e reservistas
têm solicitado ultimamente
a admissão como subscritores
no Cofre de Previdência
dos Sargentos
de Terra e Mar; e
Considerando
a proposta apresentada
pela direcção do
Montepio dos Sargentos
de Terra e Mar;
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, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? ló:H31, de 9 de Abril de 19~8, sob proposta dos Ministros de todas as Repartiçõcs :
llei por bom decretar,
para valer como lei, o seguinte:
,
Artigo 1.0 E permitido aos aspirantes
a oficial, bem
como aos sargentos reformados.
licenciados ou reservistas, que forem sócios do Montepio dos Sargentos de Terra
e Mar, com idade não superior a sessenta e sois anos,
inscreverem-se
voluntàriamonto
como subscritores
do
Cofre de Previdência dos Sargentos de Terra e Mar.
§ 1.0 Os interessados que assim o pretendam deverão
fazer a respectiva declaração,
acompanhada
de atestado
médico comprovativo
de não possuírem qualquer doença
incurável e de iminente gravidado o da relação a que se
refere o artigo 4.0 do decreto n. o 15:589, de 18 de N0vembro de HJ27.
§ 2.0 Estas declarações,
que deverão seguir por intermédio das e-tacões competentes,
terão de dar entrada na
secretaria
do Montepio doutro do prazo de três meses
para os residentes no continente e ilhas adjacentes,
e de
seis meses para os residentes nas colónias, a contar da
data da publicação do presente decreto.
Art. 2.0 A inscrição dos abrangidos
pelo artigo 1.0 é
contada desde o dia 1 do mês em que a declaração fôr
prosente à sessão.
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Art. 3.° Fica revogada a. legislação em contrário.
Determina- so portanto a todas as nutoridados a quem
o conhccimonto o exocucão do presente decreto com fôrça
de loi pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
COlDO
nêle se contém.
Os Ministros do todas as Repartiçõos
o facnm imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do G ovêrno da
República,
em 10 do Setembro de 19:!9.-- ANTONIO
ÓsCAR DE FRAGOSO
CAR~IO~A
-Artur Ioens Ferraz -Luis
Marta Lopes da Fonseca - António de Oltreira Salaear-s=Elamilcar
Barcinio Rinto-Luís
António de Magulhãeif Correia - João Antunes Guimarães - Eduardo
Augusto Marques - Francisco Xavier da Silva TelesHenrique Linliaree de Lima.

Decreto n.· 17:399
Tendo-se reconhecido que as funções do presidente do
conselho administrutivo
da 2. a Direcção Geral do Minis,
tório da Guerra não podem ser desemponhndas
por qualquer dos chefes do repartição
da mesma Direcção Geral
por as suas funcõos serem incompatívois
com as do presidcnte do referido consolbo ;
Considerando
qUA é indispensável
existir na 4.a Repartição da aludida Direcção Geral um conselho administrativo destinado aos serviços do remonta do exército;
Usando da faculdudc que me confere o n.? :J.O do artigo 2.· do decreto n.? 1:!:740, do 26 de Novembro
de
1926, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n." lf):331, de 9 do Abril de 19:!8, sob proposta dos Ministros do todas as R(>parti~õcs:
Ilei por bem decretar, para valor como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 No fim do artigo 26.° do decreto com fôrça
de lei n.? 16:407, de 19 do Janeiro do corrente ano,
e a seguir à constitutção
do arquivo, acrescentar-se
há

o seguinte:
Conselho administrativo

do serviço de remonta

Presidente - O chefe de Repartição ;
Vogal relator - O chefe da 3. a Seccão ;
Tesuureiro - Um tenente ou capitão do serviço
de administração
militar.
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Art. 2.0 a artigo 31.0 do decreto com fõrça de lei mencionado no artigo anterior passa a ter a seguinte redacçlt():
Artigo 31. o Para Q abono de vencimentos do respectivo P' ssoal e de todas as despesas, orçamentais
ou
não, que devam ser pagas diructamento pola administração geral do exército havorã na 2.11 Direcção Geral um conselho administrativo
coro a seguinte composição:
Presidente - Um coronel de qualquer arma do
quadro activo ou da reserva;
Vogal relator - Um chcfo de secção de qualqupr das repartições
da Direcção Geral;
Tesoureiro - Um capitão ou tenente do serviço
de aduriuistração
militar;
Adjuntos -Dois
capitães ou tenentes de qualquer urma ou serviço ;
Secrotário - Um capitão ou tenente do serviço
de administração
militar.

a

cargo de vogal relator será exercido por períodos de qnatro meses, por nom-ucão do director
gowl, a começar pelo chefe de secção mais moderno.
Art. 3.0 Fica rovogada a legislação em contrário.
Doterminu-so
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fôrça
do lf'i pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como uêlo S0 cou tóm ,
OH Ministres de todas as RI'partições
o façam imprimir, publicar f> correr. Da(10 nos PU<:OH do Govêrno da
República, em 30 de Setembro
dtl Hl:29.- ANTÓNIO ÓsCAll DE Fuxooso
CAR~JüNA - Artur Irene Ferraz - Luis

Maria LOjJI's da Fonseca-António
de Oliveira Salazar
Ilamilcor Bareinio Pinto - Lu í.~ António de Maga{hàe.~ Correia - Jaime da Fonseca .lIlunte/:/'o- João
Antunes
Gulmarães - Eduardo
Auqueto
Marques
Eduardo da Costa Ferreira - Henrique Linhares de
Lima.
:»:

Decreto n.O 17:419
Sendo necessário ocorrer a despesas
com a manutenção da ordem pública, para o que, não há no actual orçamento
do Ministério
da Guerra verba alguma com
essa aplicação;

900

ORDEM DO EX1ffiCITO N.o 16

V Série

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n,? 1:!:740, de 2ü de Novembro de
1926, por fõrça do disposto DO artigo 1.0 do decreto
n.? 15:3iH, do g de Abril do H128, sob proposta. do Ministro da Guerra o ouvido o Conselho de Ministros:
Ilei por bom decretar, para. valer como Ir-i, o seguinte:
Artigo 1.0 E aborto no Ministério das Finanças,
a favor do l\1iniRtério da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 273.000~, cuja importância
será inscrita no
orçamento do srgundo
daqueles
Ministérios, para o ano
económico do 1920-1930, no artigo 18.0, capitulo 2.0,
onde constitutrá o n. ° 2.0, sob a seguinte rubrica:
«Manutenção da ,ordem pública».
Art, 2.° E anulada no referido orçamento
a quantia
de 273.0006, quo se acha inscrita
no n. ° 1.0 du artigo 18\1.0 do capitulo 8.°, precedida da rubrica:
«Alimentação a 200 alunos a 5~D.
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 fõrça
de lei pertencer
o cumpram o 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 Governo da
República,
em 20 de Setembro de 1029.- ANTONIO ÓsCAR DE FRAGOSO CAR:llONA-Artur
Iccns Ferraz-Luis
},laria Lopes da Fonseca - António de Uliveira Salazar -s-Llomilcar
Barciuto
Pinto - LI/is António de Aiagalht1es Correia - Jaime da Fonseca Monteiro - João Antunes Guimarães - Eduardo Auqusto Marques=: Eduardo
da Costa Ferreira - Ilenrique Linhares de Lima.

2. ° - Determinações
Ilioislério da Guerra - P

DirecçAO Gcral-

a.a Rcparlição

I) Que se publique
o seguinte modõlo, quo substitui
o já publicado na Urdem do Exército n.? 12, de 1908,

a p. 547:
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REPÚBLICA

REPÚBLICA POR1UGUESA

EXÉRCITO
EXÉRCITO

METROPOLITANO

].fés de ..•

de 19

METROPOLITANO

-19 ...

Timo

Número.

..

N.· ...

de 19...

Mês de
Artigo .,.

Alínea ...
~

A favor de ... fica notado, a fõlha« •.. do livro .. " o abono de (a) ... $ ... pela verba
orçamental supra indicada e reduzida a importãncia líquida a pagar, depois de feitas a8
deduções à margem, a quantia de (b) ••• à qual tem direito ... (o) •• " em •.. de •.• de 19

.

o

Capitulo
.
Artigo
.
Número
.
Alínea
.

VISTO.

o Chefe da

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

da Direcção

Geral da Contabilidade

Pôbtiea, em ..•

a fõlhas

..•

do li-

.

Proces8ado em ... de ... de 19 ..•
Por

» ••

W,

(a) Em algarismos.
(b) Por extenso.
(o) Estação processadora.
(d) Secção ou delegação, assinatura
(e) As.lnatura.
(J) Assíuature e sêlo braneo,

de 19 ...

de SmiçoR,

~··O··

Receb . .. do Banco de Portugal, como Caixa
presen te titulo,
Quartel em ... , .• , de "0 de19 ..•

a impor tõneia de ...

de ...

o Director

O Cbrre da Secção,

Esc

....

Paque- se a quantia de .. , $ ... ( .. .)
CONFERI.

processada

••

(e) ...

. ..

5.· Repartição

vro ...

~

o Oficial que processou,

:::O:::(d)

...

A favor de

foi
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Talão do titulo n." '"

N.o 16

PORTUGUESA

Ano de 19 ... -1.9.. .
Capítulo

Ano de 19

ORDEM DO EXÉRCITO

Geral do Tesouro, a importância

o

CONSELHO ADMINISTRATIVO
(1) ...

"'0'"
..,

e sêlo branco,

do

,...
."

. o.

- ..

.,.

~o~
~
e
-o

C3

~

s

~

~I
.,

;:

""'"'"
'"
I-

.,.,

le

-e""
'"
Q
;:!

e

o

~

;:!

.~

~
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Obra de ,,'

Importância

e data do orçamento ou estimativa,

..

Data da aprovação do orçamento ou estimativa
Importãnciae J.í recebidas ou Já anteriormente

(o) •• ,

autorizadas

pal'a esta obra

Importânoia que se requisita, Eso .. "
Data da autol'ização

para se fazer

esta requisição

(b) •• ,

Importância

da parte desta autor1:zação destinada

a Jornais) Esc. '.,

Importância

da parte desta autorização

destinada

a materiai6

arrematados,

não arrematados,

Importância

da parte desta autorização

destinada

a materiais

Importância

da parte desta autorização

destinada

a empreitadas,

Contrato aprol,ado n.O '"
Dispensado

para aquisição de materiais

respectivamente

por despacho de '"

na ."

Esc.

Esc. ",

na importância

o concurso público para aquisição de materiai3

Esta obra . , , fiscalizada pela Inspecção de Engenharia
, . " '" de .. , de 19, , ,

Esc,

de '"

de
de 19 .. ,

Região Militar,

o Presidente

do Conselho Administrativo,

(a) É a da prtmetra autorização
dada pela 2.' Repartlçiio da 2." Direcção Geral do Ministério
obra, a não ser que seja indicada a outra data.
(b) g fi da 1I0!" da 2.' Repartição d~ v.• DIrecção Geral do MinistérIo da Guerra que autorlzou,
Para o preenchimento
desta requisição deve ser ouvido o engenheiro director da obrn.

da Guerra par" se começar a
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II) Que as praças que vão cumprir pena no presídio
militar deverão levar para êste estabelecimento
os urtigos qne lhes estão distribuídos,
com excepção do capote,
polaluas, grevas, camisolas, calção de mescla, seguudos
dólmunes,
segundos
barretes,
pequenos equipámentos,
marmita e púcaro para café.

III) Que da ver ba orçamental de 28.800~ para consêrto e renõvo dos instrumentos
musicais foi atribuída a
quantia anual de 92gt>OJ a cada uma das seguintes unida.k-s :
Hf>gimentos do infantaria n.OS 1 a 22.
Batalhões de caçadores n.OS 1 a 8.
Batalhão de metralhadoras
n." 2.
(Circular

n.? 628, de 10 de Agosto).

IV) Que se publiquem as tabelas
sais pHra o corrente ano económico:

das dotações

men-

Dotacões mensais para artigos de expediente, encadernaçoes, assinaturas
de punlicacões,
compra de livros e
pequenas
reparações
eventuais,
bem como para luz,
aquecimento e água:
Arma de infantaria.

Direcção da arma.
. •
Rt\giwento de infantaria
Rogimento de iufantaria
Regimento de infantaria
Rt'gímento de infantaria
Regimento de infantaria
RB;.!imento de infantaria
Rpgimento de iufantaria
Rogimcnto de ínfantariu
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Rt'gimonto de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Rpgimento de infantaria
Regimento do infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria

. .
n.? 1
n.? 2
n." 3
n." 4
n.? Ó
n.? 6

n. ° 7
n."
n."
n. °
n."
n."
n."
n."
n."
n.?
n. °

8
9
10
11
12

400~00
1.800600

l.4flO ..SOO
14T>OóOO

14501500
1.450~()0
.'

1.400 ..)00
1.450t500
1.450.500
1.450,300

1.450tSOO
1.4f:JOt$OO
1.450500

13

1.4501500

14
15
16
17

1.'150600
1.4ó0600

l.4f)OJOO
1.450600
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Regimento de infantaria n, ° 18
Rpgimento de infantaria n." 19
Re~imellto de. infantaria n. o. :W
Regimento de infantaria n. o 21
Regimento de infantaria n.? 2:! . .
Batalhão de infantaria n.? 47 .
Batalhão de caçadores n. ° 1.
Batalhão de caçadores D. ° 2. .
Batalhão de caçadores D.O 3.
Batalhão de caçadores n ," 4.
Batalhão de caçadores n." 5.
Batalhão de caçadores n. ° 6.
Batalhão do caçadores n." 7.
Batalhão de caçadores D.O 8.
Batuíhão de caçadores n," 9.
Batalhão do caçadores D. ° 10 (Depósito)
Batalhão de metralhadorus
n.? 1
Batalhão de metralhadoras n." 2
Batalhão de metralhadorus
n. ° 3
Batalhão do ciclistas n.' 1 .
Batalhão de ciclistas n.? ~ .
Escola Prática de Infantaria
Distrito de recrutamento n." 1.
Distrito de recrutamento n." 2.
Distrito de recrutamento n.? 3.
Distrito de recrutamento n ," 4.
Distrito de recrutamento 0.° 5.
Distrito de recrutamento n. ° 6.
D(strito de recrutamento n." 7.
Distrito do recrutamento n.? 8.
Distrito de rocrutumento n." 9.
Distrito de recrutamento n.? 10 .
Distrito de recrutamento n.? 11 .
Distrito de recrutamento u, ° 1.2 .
Distrito de recrutamento n.? 13 .
Dí-trito de recrutamento n." 1-1:.
Distrito de recrutamento n.? 15 .
Distrito de recrutamento n.? 16 .
Distrito de recrutamento n. ° 17 . •
Distrito de recrutamento 11.° 18 .
Distrito de recrutamento n.? 19 .
Distrito de recrutamento n. o 20 .
Distrito do recrutamento n.? 21 .
Distrito de recrutamento n." 22. . . . .
Expediente a 31 bandas de música (a cada)

1.. Série

1.800t$00
1.4ú0600
1.4;)0,),00
1.450600
1,450600
2f)Omo
1.250~00
umOtSOO
1.150600
1.150600
1.51 0600
1.150600
1.50lhSOO
1.250600
1.150t500
70600
2.500600
l.üOOtSOO
1.800t)00
600600
6()0~00
2.DOO,sOO
220tSOO
2:)0&00
180tSOO
l~Ul\OO
250600
1

lt10tSOO
260600

30\1600
2notSOO
250600
250600
2 [)0600

220600
250bOO
300600

soosoo

250óOO
2[)OtSOO
260600
2601500
220õOO
220600
331$00
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Comando
Comando
Comando
Comando

militar
militar
militar
militar

de
de
de
de

905

150tSOO
20óOO

Elvas
.
Viseu .
Braga .
Almeida

30t$OO

2õ600

Arma de artilharia.
Direcção da arma.
•
Comando de artilharia
Comando de artilharia
Comando de artilharia
Grupo independente

. . . . . .
do G. M. L.
dos Açõres ,
da Madeira.
de artilharia

350800
2501500
10600
10600

.

• •
.
montada

n." 14

.

Grupo independente
de artilharia. montada
n." 24 .......•.....
Rf'gimpn to do artilharia
ligeira n. o 1.
R<:'gimento de artilharia Iigoira n." 2 .
Regimento de artilharia
ligeira n. ° 3.
Rl'gimento do artilharia
ligeira n.? 4.
Regimento do. artilharia ligeira n.? f> ••••
Grupo independente
de artilharia
de montanha n.? 1:3 ..•...•.•..•..
Grupo independente
de artilharia
de monta-

nha n." 15

1.450600
1.4501500
3.800tSOO
3.800600
4AOO~00
3.800t$00
3.80Q.ó00
1',450;$00

.

Grupo de artilharia a cavalo n.? 1. . • . .
Grupo do artilharia a cavalo n. o 2. . . . .
Grupo independente
de artilharia pesada n, 01
Grupo independente de artilharia pesada n.? 2
Grupo independente
de artilharia pesada n." 3
R\':.;imento de artilharia
do costa n." 1.
._ .
Regimento de artilharia
de costa n. ° 2.
. .
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa
n." 1
.
Bataria do artilharia de defesa móvel de costa
n.? 2 ..............••
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa
n.? 3
.
3.1\ companhia de trem bipomóvel •...•
Grupo de defesa submarina de costa.
. . .
1/', 2.3 e 3.a companhias do grupo de defesa
submarina
de costa (a cada) . . .
Grupo de companhias
de especialistas
Escola Prática de Artilharia
. . . • . • .
Depósito geral de material do gllerra . . .
Depósito provisório de material de guerra na
1.& R. M ...•......•.

1.450tSOO
1.200,)00
1.200t$OO
1.2001500
800tSOO
1.400500

1.000600
900;$00
280tSOO
280;$00
280600
800600
550;$00
110;$00
af)OtSOO
2.400t500
1.000r$OO
25500
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Arma d'3 cavalaria
Direcção da arma.
. . .
Comando da 1. a brigada de
Comuudc da 2.:1 brigada de
Rogiruento de cavalaria n."
Regimento de cavalaria n.?
Regimonto de cavalaria n."
Regimento de cavalaria n,"
Regimento de cavalaria n.?
Regimento de cavalaria n."
Regimento
de cavalaria li. °
Regimento de cavalaria n.?
Regimento de cavalaria n. °
Escola Prática de Cavalaria

. . . . .
cavalaria
cavalaria
1 •
2 .

250500
150óOO
1501500
2.9f)Ot'00

3.

2.950600
2.9;)0600
2.950600
2.UÓ0t500
3.6f)OtSOO
2.950600
4.4:)0600
2.950600

4 .
Ó •

6 .
7 •
8 •

9 .
.

3.650tSOO

Arma de engenharia

Direcção

da arma.
. . . . . . . .
Inspecção das tropas de serviço de pioneiros
Inspecção das tropas de comunicação
. . .
Inspecção
do serviço das obras e propriedades nnlitares
.
Oomando de engenharia
do G. 111-L. . . •
Regimento de sapadores mineiros
. . . . .
Regimento de telegrafistas
. . . . '.','
,
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
Expediente
da banda de música do regimento
de snpudores de caminhos de ferro, " , ,
Batalhão de pontoneiros
. . . . . , , , •
Batalhão de automobilistas,
. , . , . , ,
Depósito geral de material de pioneiros
. ,
Depósito
geral de mutorial de trnnsmissões
Depósito geral de material automóvel
, , ,
Depósito de material de engenharia
da Pontinha , , , , , ..•..
Escola Prática de Engenharia.
, . .

300tSOO
25600
100;500
80~OO
80~00
2.500t$00

iOtSOO
2.500600
2.D(

33600
1.2[)OtSOO
800t500
20fOO

20600
50iSOO
201500

2.100;$00

Arma de aeronáutica
Direcção da arma.
. . . . . . . .
Grupo independente
de aviação de informação
n. ° 1 . . . , . . . . . . . . . . . ,
Grupo independente
de aviação de bombardeamento
.
. . . . , .

1.083~30
1.083630
1.083630

l'
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Gruj-o independente
de aviação de protecção
e combate •.....•..••
Batalhão de acrostoiros
. . . . . .
Dl'pósito de mnterial do aeronáutica.
Escola Militar de Aeronáutica.
. . .

907

833t330
8imt$30
750tSOO
1.833630

Serviço de saúde militar
Direcção do serviço . . .
La companhia do saúde .
2. a com panliia de saúde .
3. a companhia do saúde .
IIo:>pital Militar Principal
Hospital militar r('giollal n." 1
Hospital militar regional n." 2
Hospital militar regional n.? 3
Hospital
militar regional n." 4 ..
Hospital militar auxiliar do Bolém ,
Hospital militar auxiliar de Oitavos
Hospital militar auxiliar de Elvas.
10 hospitais de guarili('ão a. . ..
39 enfermarias Togim('ntais a. . .
Depósito geral de material sanitário

500tSOO
-18MOO
IRMOO
2~OóOO
3.500rSOO
2.000bOO
3i30t)00
16MOO
lG5óOO
6fl0600
33Ut500
2501$00
80600
lfit;OO
:?50,>00

Serviço veterinário militar
Diroeçã»
Hospital
Depósito

do serviço.
. . . . . . .
V otorinár-io
Militai' Priucipal
geral de material veterinário

2~OtSOO
1.000600
20Ut$OO

Serviço de administração militar
Direcção do serviço.
. . . . . . • •
1.a companhia de administração
militar.
. •
militar ...
2.a companhia de adrninistrução
Escola Prática de Administração
Militar . .
Depósito geral de material de administração
militar .•.........
Agência Militar.
. . . . . . . . • . • .

500~OO
200tSOO
200600
2.000600
50t500
9úOl>00

Tribunais militares territoriais

1.o tribunal territorial
2.° tribunal territorial
Tribunal territorial
do
Tribunal territorial
de

. . .
. . .
Põrto
Visou

2081$33
208t533
208t5:l3
208,$33
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Oarreiras de tiro militares

La classe-Lisboa

460,$83

1.a
La
2.a
2. a
2.a
2."

17~'616
lH~16

.
classe - Pôr to . . . . . . .
classe- Coimbra
.
classe-Angra
do Heroísmo.
classe - Braga . . , ,
classe- Bragança,
. ,
classe - Castelo Branco.
2.& classe -- Chaves.
2." classe- Elvas. .
2.a clasbe-Esgueira
2." classo- Évora ..
.2." classe-Figueira
da Foz
2." classe- Funchal. ,
2.a clusse-c-Gulmarüos.
. ,
2." classe-Leiria
, ...
2. a .classe - Ponta Delgada.
2. a classe - Portalegre. . .
2." classe- Santarém
.
2.& class(I- Setúbal
, •
2.8 classe- Viana do Castelo.
2.a classo- Viseu
.
2.a classe-Águeda
.
3. a classe - Almeida. . . . .
3.a classe- Beja
.
3. a classe - Caldas da Rainha.
3. a classe -- Covilhã .
3." classe-Faro.
,
3." classe - Guarda.
3. a classe - Horta. .
3." classe - Lagos .
3. a classe - Lamego.
3. a classe - Ovar. .
3. a classe - Penafiel. .
3.a classe - Ponamacor
3." classe-Pinhel
..
.
3." cllls~e- Póvoa de Varzim.
3,a classe-Tavira,
,
3.a classa-c-Totnar
, , ,
3.a classe- Vulença
.
3.a classe- Vila Real
.

20t516
47tS66
2Gb58
21ié58
47(_~66
21it558
3:3691
40tS33
47·)66
48683
12ô83
40J33
1~M~3
] ~t583
20t516

26 tSr)8
20t516
5-t;)75

1:?t583
12683
2t5t'\58

26:)58
2fit558
20616

3B.&91
12t583
12683
12ó83
1:683
12683
12683
1:'M83
1:!t583
26658
2fil.~58

1:?t583

1:!683

Oarreiras de tiro civis

Arganil .
Barcelos,

MOO

5~OO
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MOO
MOO
MOO

Cantanhede.
Condeixa-u-Nova
Coruche ..

Esposende .

5600

Lourinhã.
Lousada .•
Mira. ..
Mirandela
Mortágua
PaUto.
•
Qlliaios .
SinfiLos .
'I'ôrres Vedras
Trancoso.
Valongo .••

5t$00
3MOO
30600
MOO

Dotações

41tSG6
41tSG6
35600

MOO
50DOO
301500
30600

"

mensais

para luz, aquecimento

e água

Arma. de infantaria

Direcção

da arma.
. .
R('~illlento dA infantaria
. Regimento
de infantaria
Rl'gimento
de infantaria
Rczimento
de infantaria
Reg-impnto de infantaria
Regimento de -infantaria
Regimento
de infantaria
Regimento
de infantaria
Regimento
de infantaria
Regimento de infàntaria
Regimento
de infantaria
Reg-imento de infantaria
Regimento
de infantaria
R('~irn('nto de infantaria
Regimento
de infantaria
R('gim('nto de infantaria
Regimento
de infantaria
Regimento
de infantaria

. .
n.? 1
n." 2
n." 3
n," 4
n.? 5
n.? 6
n ° 7

n _o 8
O
9
D.
n. o 10
n." 11
n.? 12
n.? 13
n." 14
n. o 15
n~O 16
D. ° 17
n. o 18

60600

(a)

(b)

5n0600
2:!0600
300:500
27MOO
500óOO
200,)00
250~00
300;500
400600
540:)00
400rSOO
250$00

liObOO
30aDOO
(c)

4f>OôOO
200ôOO
3ôOóOO
361i100

(a) Inclui a avença para água da carreira
de tiro de Porrta
Delgada e do D. R. R. n o 4.
(6) Inclui a dotação para o grupo de companhias de instrução
de Vila Real.
(c) Inclui a avença para água da unidade e ?o H. M. de Lago~
e a dotação para o núcleo de instrução em Tavira.
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Rfl~im(>nto de infantaria. n. ° 19
R -gimento de infantaria n." :!O
Regiuicnto
de infantaria n.? ~1
Reg.monto
do infantaria n. ° 22
Batalhão de infantaria n. ° 47 .
Batalhão de caçadores n." 1,.
Batnlhão de caçadores n.O 2
Batalhão de caçadores n.O. 3
Batalhão de caçadores n." 4
Bat111hão do caçadores n. ° 5
Batalhão do caçadores D.O 6
Batalhão de caçadores B.O 7
Ba talhão de caçadores n, o 8.
Batalhão de caçadores D.O 9
Bata IMo de cuçadoros n. ° 10 (Depósito)
Batalhão de motrulhudorns
n. ° 1.
Batalhão de metralhadoras
n.? 2.
. Batul hão de metralhadoras
n. ° 3.
Batalhão de ciclistas n." 1 ...
Batalhão de ciclistas n. ° 2 . . .
Distrito de recrutamento o reserva n." 2.
Distrito de recrutamento
e reserva n. ° 3.
Distrito de recrutamento e reecrva D.O 6.
Distrito de recrutamento
e reserva n.? 7.
Distrito de recrutamento
e reserva n.? 9.
Distrito de recrutamento
e reserva n." 10.
Distrito de recrutamento
e reserva D.O 11.
Distrito de recrutamento
e roserva D.O 14.
Distrito de recrutamonto e reserva D. o ] 6.
Distrito de recrutamento
e reserva n.? 18.
Distrito de recrutamouto
e reserva n. o 21 .
Escola Prática de Infantaria
. . . . .
Comando militar de Braga.
. . . . . (a)
Distrito de recrutamento
(1 reserva
D.O 8 . .
Distrito do recrutamento
de Visou.
. . . .
Distrito
de recrutamento
do -Entroncamento
Distrito de recrutamento
do Almeida.
Distrito de recrutamento
ele Peniche .
Distrito de recrutamento
da J] orta . .
Distrito de recrutamento
de Caminha.
Carreira de tiro de Lisboa
Carreira de tiro do Pôrto. . . . . .

1.' Série

2~0,SOO

600tS()0
2f>06()0
200f,00

200600
200:500
47óliOO
220~00
4IiO[,UO

1.700:500
1(i(),5lJO

1.70üt500
2~U:S00
270.500
40WO

2.000;)00
60-ló!)0
400t500

(a) Para luz no D. R. R. n.· 8 e secção de engenharia.

170hOO
1iO~00

fió-!O
136liO

6õ.t0
6tS-l0

664:0
66-10
1R6UO

6840
4;$()0

401500
66-!0
1.280600

42M)0
G6-!0
42650

49b()0
276;)0
17650
2nhUO
~2M)0

200hOO
4:M50
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Carreira de tiro de
Carreira de tiro de
Carreira de tiro de
Carreira de tiro de
Carreira de tiro de
Carreira de tiro de
Oampo de instrução
Destacamento
mixto

Coimbra
• . . .
Viana do Castelo.
Elvas.
. .
Vila Real.
Lamego.
•
Chaves.
. • . • . . .
da guarnição
do Pôrto
de Almada.
. . • • •

911

21~50
2M50
6t$00
13t$00

431$50
7lfioo

8lfi50
60600

Arma de artilharia

Direcção da arma.
. . . . . . . .
Rogimcnto do artilharia ligeira n.? 1 •
Regimento de artilharia ligeira n. ° 2 .
(a)
Rr-gimento do artilharia ligeira n.? 3 .
Regimento de artilharia ligeira n. ° 4 .
Regimento de artilharia ligeira n. ° [) .
Regimento de artilharia de costa n.? 1
Regimento de artilharia
de costa n.? 2. . .
Grupo independente
de artilharia pesada n.? 1
Grupo independente
de artilharia pesada n," 2
Gru po independente
da artilharia
de montanha n.? 1~.
. . . • . . . • . . • . .
Grupo independente
da artilharia
de montanha n." 15 ...........•.•
Grupo mixto independente
de artilharia
de

montauha n." 14 . . . . . . . . • • .
Grupo mixto independente
de artilharia
de
montanha n. o 24: . • • . . • • •
Grupo do artilharia
a cavalo n. ° 1. •
Grupo de artilharia a cavalo 0.° 2. . .
Grupo de defesa submarina de costa.
.
Grupo de especialistas.
. . . • . . •
Bararia de defesa móvel de costa n.? 1 •
Bataria de defesa móvel de costa n.? 2.
Balaria de defesa móvel de costa n." 3 .•
3. a companhia de trem hipomóvel . •
Escola Prática de Artilharia
. . . .
Comando de artilharia do G. M. L ..
Depósito geral de material de guerra.
Depósito
provisório
de material
de guerra
Da

L" R. M........•

Campo de tiro de Alcochete.
. .
Grupo de artilharia pesada n." 3.
(a) Inclui dotação para o grupo em Coimbra.

40;$00
220600
750600
1.500;500
550800

340lfiOO
1.0851$00
8;)0500

460lfioo
460600
170600
63Q;$00
350600

250tSOO
200800
250600
450800

2-!OtSoo
160600
180600

120lfiO_0
350óOO
1.420,500
851$00
6501500
20;$00
120500
600600

'
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Arma de cavalaria
Comando. da 1.a brigada de cavalaria.
Comando. da 2.11 brigada de cavalaria.
Regimento. de cavalaria n.? 1
Regimento. de cavalaria n, ° 2
Regimento. de cavalaria n.? 3
Regimento. de cavalaria n. ° 4
Regimento. de cavalaria n.? 5
Regimento de cavalaria n." 6
Regimento. de cavalaria n. o 7
Regimento. de cavalaria n.? 8
Regimento do cavalaria n." 9 (1.0 grupo)
Regimento de cavalaria n." 9 (2.0 grupo)
Regimente' de cavalaria n.? 9 (3.0 grupo)
Esco.la Prática de Ca;valaria.
. . . . .
Coudelaria Militar.
. . . . . . . .

50600

70M
450t$00
725&00

650,$00
500600

.
.

.
.

Arma de engenharia
Direcção da arma.
. . . . . . . .
Regimento. de sapadores mineiros . .
Regimento. de telegrafistas
. . . . •
Regimento. de sapadores de caminhes de ferro.
Batalhão. do automobilistas
. . . ..
(a)
Batalhão. de pontoneiros
. . . • . .
Inspecção. de tropas do comunicações.
Esco.ll1 Prática de Engenharia.
• . •
Arma de aeronáuttca
Direcção. da arma.
. . • . . • • .
Grupo. independente
de aviação. de informações n." 1 . . . . • . . . . . . . . .
Grupo. independente
de aviação. de bombardeamento
. . . •..........
Grupo. independente
de aviação. de protecção
e combate.
. . . . ..•.....
Batalhão. de aerosteiros.
• . . . _ . . .
Depósito. militar de aeronáutica (material}.
Escola militar de aeronáutica
, . . • .
1. a companhia
2." companhia
3.a companhia

Serviço de saúde militar
de saúde
de saúde
de saúde

(a) Inclui dotação para o parque

1." Série

700000
275600
700t500
500JOO
2:W6OO
180800
230600
900600
7850
80800

1.200Joo
900000
1.300t$00
450600

500tSOO
220600
1.500,$00
333830

250800
250600
250600
166ií66
166666
250600
150tSOO
300tSOO
230~00

do serviço 00 movimento.
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Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
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Militar Principal.
re"gional n. o 1. .
régional n.? 2. .
regional n. o 3. . .
regional n. o 4. . .
auxiliar de Belém .
auxiliar de Chaves.
auxiliar de Elvas .
militar de Bragança
militar de Braga .
militar de Mafra. .
militar de Tôrres Novas .
militar de Tancos .
militar de Viseu. .
militar da Guarda.
militar de Lamego.
militar de Beja . . .
militar de Estremoz .
militar de Lagos .,
.
militar de Vila Real . . .
militar de Vendas Novas.
militar da Figueira da Foz
militar de Leiria . . . .
militar de Viana do Castelo.
militar de Feitoria.
. . • . .
militar de Angra do Heroismo.
militar do Funchal. . . . . .

913

.

(a)

2.200t$00
600600
640tSOO
300tjOO

338t$00
300600
130800
70800
100~00
100tSOO
50~00

SOMo
50t500
90800
30800

40tSOO
40600
25600

40600
30tSOO
50tSOO

601500
2MOO
57850

90t500
30600
30~00

Serviço veterinário militar

Hospital militar veterinário principal.

. .

360HOO

Serviço de administração militar

Direcção do serviço . . . . . . . . .
1.n companhia de administração militar.
2.& companhia de administração militar.
Escola Prática de Àdministrução Militar

100600
220800
60ut$OO
550;500

Oompanhias de reformados

2.& companhia de reformados
9.' companhia de reformados

. . . . . .

(a) A água é paga pejo comando da 1.' R. M.

10§JOO
6866
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Fortificações

MOO

Praça de Marvão
Praça de Valença
Praça de Elvas .

liu~tério

28tSOO

16600

da Guerra - 2. a Direfção Geral - 3

1

Repartição

3. o - Declarações
I) Que a carreira de tiro de Mortágua passe a ser
administrada pelo batalhão de metralhadoras n.? 2.

II) Que, em conformidade com o preceituado pelo artigo 37.0, §§ 1.0 e 2.0, do decreto n." 16:718, de 12 de
Abril de 1U29, e para regularidade e facilidade do serviço de transpcrtes militares, é criada na estação de caminhos de torro de Alcântara-Terra
uma subdelegação
da delegação militar de Lisboa-Rossio, que terá a seguinte composição:
Um oficial de patente inferior à de capitão.
Um sargento on primeiro cabo (amanuense).
Um soldado (ordenança).

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Rectifica Qão
Na Ordem do Exército n,? 14, no mapa modêlo IV, anexo ao
decreto n.s 17:187, onde se lê: «formato 0,55 X 0,26., deve ler-se:
.formato 0,35 X 0,26».
Na Ordem do Exército n.O 1/), ao decreto n.O 17:378:
No § 1.° do artigo 21.° acrescentar:
"Quall,lo o oficial que deva
preencher a vacatu ra não esteja eiu condições de promoçâo, ficando
aquela por preencher, far-se há porém a promoção dos adidos e
supranum-rá r io- permanentes que pelo preenchimento dessa vacatura devessem ser promovidos, desde que satisfaçam a todas as
condições de promoção".
Artigo 4G.·, alínea b) -A seguir à palavra «serviço .. acresceutal': «efectivou.
Alínea a) do artigo 47.0-Acrescentar:
e e aos habilitados
com
o curso do estado maior o prestado também no desempenho efectivo de chefe de estado maior de região militar ou govêrno militar de Lisboa».
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Artigo 118.°- Acrescentar e «anteriormente
à presente lei».
§ 1.0 do artigo 120.° - Acrescentar:
«e as estejam completando» ..
Artigo 124.°- Intercalar
a seguir à palavra «imediato», na
linha 4. do mesmo artigo:
«desde que estes o tenham sido pela
escala do quadro a q'le pertencem ou onde estão inscritos presentemente •.
Artigo 128.°- Intercalar
a seguir à palavra «milicianos», na
linha 2." do mesmo artigo:
"e não é aplicável a alínea b) do artigo 14.0 da presente lei».
1

llarntlcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

I

N.O 17
MiNiSTE:RIO DA GUERRA
1 DE NOVEMBRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(l.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

1.° - Decretos
Ilinistério das Finanças - Secretaria Geral
Decreto n.O 17:440

Usando da. faculdade que me confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto com
fõrça de lei n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O comandante geral da guarda fiscal será
um coronel 0\1 brigadeiro de infantaria.
Art. 2.° Fica por esta forma alterado o artigo 7.° do
decreto com fõrça de lei n.? 16:398, de 31 de Dezembro
de 1928.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fórça
de loi 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 11 de Outubro de 1929.-ANTÓNIO ÓSCARDE
FRAGOSOOARMONA-.Artw· lvens Ferraz-Luis
lvIm'ia
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-Ilamilcar Barcínio Pinto - Luís António de Magalhães
Correia - Jaime da Fonseca Monteiro - João Antunes
Guimarães-Eduardo
Augusto Marques-Eduardo
da
Costa Ferrelra-s-Elenrique Linhares de Lima.
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Miuistério da Guerra - t. a Diret~ão Gcral- 2.' Repartição
Decréto n.O 17:449

Considerundo que os 'oficiais do antigo corpo do estado
maior não estão inscritos na escala de nenhuma das
armas;
Considerando que os referidos oficiais ficariam cm
manifesta desigualdade em relação aos das diferentes
armas quanto à promoção 30 pôsto de brigadeiro fi que
não poderiam ascender por não lhos ter sido fixado
quadro;
Considerando que apenas existe presentemente um
coronel dêsse corpo nas condições do artigo 61. o do
decreto n. o 16:407, de 19 de Janeiro do corrente ano;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 elo artigo 2. do decreto n.? 12:740, de 26 ele Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Prosidento do Ministécio o Ministro do Interior e Ministros
da Justiça, Finanças, Guerra, Marinha, Negócios Estrangeiros, Comércio e Comunicações, Instrução Pública
e Agricultura:
0

Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 ]D promovido ao posto de brigadeiro o coronel do antigo corpo do estado maior Eduardo Augusto
Marques.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quom
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 Presidente do Ministério o Ministro do Interior o
os Ministros da Justiça, Finanças, Guerra, Marinha, Estrangeiros, Comércio e Comunicações, Instrução Públicn
e Agricultura o façam imprimir, publicar e correr, Paços
do Govêrnq da República, em 30 de Setembro de 1929,ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA - Al'tW' Icens
Ferraz - L1tís Maria Lopes da Fonseca - António de
Oltueira Salazar - Ilamilcar Barcínio Pinto - Luis António de Jl.fagalhães Correia-Jaime
da Fonseca Monteiro - João Antztnes Guimarães - Eduardo da Costa Ferreira - Henrique Linhares de Lima.

1.' Série
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Ministério da Guerra - Repartição do Gabiuete
Decreto

n.O 17:465

Não satisfazendo já às modernas exigências de provas
hípicas militares as disposições que presentemente as regulam e convindo harmonizar os seus preceitos com o
espírito que presidiu à sua elaboração e reünir num único
diploma tudo quanto sôbro o assunto se acha legislado;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento de provas eqüestres militares, que faz parte integrante dêste decreto.
O Ministro da Guerr.a assim o tenha entondido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 15 de Outubro de 1929.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONAHamilcar Barcínio Pinto.

Regulamento de provas equestres militares
CAPÍTULO I
1.. o

-

Descrição e condições das provas

Artigo 1.0 Sob a designação genérica de «Pro, as
eqüestres militares» compreende-se:
1.0 Os percursos em campo de obstáculos;
2. o Os percursos a «corta-rnato e ;
3. ° As corridas em pista rasa ou com obstáculos;
4. ° Os Rally-papers;
5.° As caçadas (simuladas ou reais);
6. ° As provas de reconhecimento tático;
7.° O campeonato do cavalo de guerra;
8.° As provas de equitação de escola.
A) -

Percursos

em campo de obstãenlos

a) Concursos hípicos 1'egimentais:

e

Art. 2.° Em cada regimento da arma de cavalaria
na Escola Prática de Cavalaria devem realizar-se anual.
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mente concursos hípicos destinados aos oficiais e sargentos da respectiva unidade.
§ único. É facultativa a sua organização nas outras
unidades montadas do exército.
Art. 3.° Estas provas constam de percursos ao galope em campo de obstáculos na extensão aproximada
de 1:000 metros com a velocidade mínima de 375 metros por minuto.
Art. 4.° Os obstáculos são os seguintes:
1.° Cancela do caminho de ferro (altura 1 metro);
2.° Muro de pedra sôlta ou adobos (altura 1 metro
e espessura na base 50 centímetros);
3.° Madeiros empilhados (altura 70 centímetros, espessura na base 90 centímetros);
4.° Passagem de estrada a 10 metros (fig. 1);
5.° Fôsso e sebe (fig. 2);
6.° Fosse (largura 2m,50, profundidade 40 centímetros) ;
7. ° Varas inclinadas, pintadas de branco (altura
1 metro);
8. ° Sebe muito densa enterrada no chão (altura
1 metro, espessura 50 centímetros};
9. ° Vedação de campo, de pinheiros aspecto natural (altura 1 metro);
10. ° Banqueta (fig. 3).
Observações:
Frente dos obstáculos: 6 metros nos de terra e
5 metros nos outros.
Não têm parte móvel (taquet).
§ único. São destinados às provas' dos sargentos os
obstáculos n,° 1 a 4 e 6 a 9.
b) Concursos hiptco« regionais:
Artigo 5.0 Devem realizar- se anualmente três concursos regionais, grupando-se para êsse efeito as unidades
pela forma seguinte:
No norte-R.
C. n.? 9-R.
C. n.? 8-E.
P. C.
No centro-R.
C. n." 4-R.
C. D.O 2-R.
C. n.? 7.
No sul-R.
C. n.? l-R.
C. D.O 3-R.
C. D.O 5
e R. C. n." 6.

1.& Série
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Art. 6.0 Estes concursos constam de duas provas:
a) Individual - Destinada aos- oficiais de qualquer
arma ou serviço com residência nas Áreas das regiões
indicadas no artigo anterior;
b) Équipes - Representação obrigatória de todos os
regimentos da arma de cavalaria, da Escola Prática de
Cavalaria, e facultativa para os grupos destacados, por
équipes de três oficiais, conforme os agrupamentos a que
se refere o artigo anterior.
Art. 7.0 Os percursos devem ter a extensão aproximada de 1:000 metros e devem ser feitos ao galope
com a velocidade mínima de 375 metros por minuto.
Art, 8.0 Tanto as provas individuais como as de équipes constam de doze obstáculos, tendo-se sempre em
vista, com relação a estes: nas primeiras, as exigências
feitas nas diversas provas nacionais e internacionais;
nas segundas, que devem, tanto quanto possível, assemelhar-se, com as dimensões ligei.. •.aente aumentadas,
aos obstáculos indicados para as provas regimentais.
Art. 9.0 Os concursos devem ter lugar depois do Campeonato do Cavalo de Guerra, nas localidades onde haja
guarnição militar e que forem indicadas pela Direcção
da Arma de Cavalaria.
c) Concurso Hípico Nacional:

Art. 10.0 Em Lisboa pode realizar-se, quando o Ministério da Guerra julgue conveniente determiná-lo, um
Concurso hípico com provas individuais para oficiais e
sarzentos e de équipes de oficiais, representando as diver~as unidades das armas montadas e os estabelecimentos militares.
§ único. Quando nesta cidade qualquer sociedade hípica legalmente constituída e como tal reconhecida pelas
estações oficiais S6 proponha realizar o concurso hípico,
e queira incluir no seu programa a organização das provas de que trata êste artigo, pode o Ministério da
Guerra conceder-lhe os prémios e vantagens consignados neste regulamento.
B) -

Percursos a «corta-mato»

Art. 11.0 Em cada regimen.to da arma de cavalaria
e na Escola Prática de Cavalaria realizar-se hão anualmente percursos a e corta-mato e destinados aos oficiais,
sargentos, cabos e soldados da respectiva unidade, ou

,
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que nela façam serviço, e aos oficiais não arregimentados.
§ único. É facultativa a sua organização nas outras
unidades montadas do exército.
Art. 12.0 Estas provas constam de um percurso atravós do campo, na extensão aproximada de 5 quilómotros
pam as de oficiais, e de 3k1n,5 para as restantes com a
velocidade mínima de 350 metros por minuto; o com
pontos obrigados de passagem, constituídos geralmente
pelos obstáculos.
Art. 13.0 Os percursos a «corta-mato» devem ter,
pelo menos, dez obstáculos.
1.0 Quando haja necessidade de utilizar obstáculos
artificiais, devem estes ser preparados por forma a aproximá-los o mais possível dos que usualmente se encontram no campo;
2.0 Os saltos em largura não devem exceder 2m,50
e em altura 1fi,lO na prova para oficiais, e 1 metro nas
restantes.
Art. 14.0 Nos percursos a «corta-mato» devem observar-se as seguintes regras:
1.II Não pode ser dado conhecimento do percurso aos
concorrentes;
2. II Todo o percurso é marcado por bandeirolas bem
visíveis, única indicação que os concorrentes devem ter
para o executar;
3. II Não é permitido o reconhecimento da pista ou de
parte dela, assim como a transposição de qualquer dos
obstáculos depois de a provl1 ter sido marcada pelo júri;
4. II Os concorrentes partem individualmente e com intervalos de três a cinco minutos;
5. II Todos os obstáculos devem ser transpostos a cavalo, entre as duas bandeírolas que os limitam. A sua
cõr diferente indica aos concorrentes, de longe, se os
obstáculos devem ser transpostos saltando, ou simplesmente passando;
6.11 Os concorrentes não podem ser auxiliados na transposição dos obstáculos;
7. a Nos pontos de passagem obrigada são estabelecidos postos de fiscalização constituídos por um delegado
do júri e pelo pessoal que êste julgar indispensável;
8.a O ponto de chegada é marcado por quatro bandeirolas bem visíveis, duas tL direita, duas à esquerda, afastadas de 15 metros, sendo o par da frente de côr diferente do par da retaguarda.
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Art. 15.0 Os percursos a «corta-mato» devem ter lugar, em cada unidade, no mês de Outubro.
C) -

Corridas

Art. 16.0 Devem realizar-se anualmente na Escola Prática de Cavalaria as seguintes corridas de velocidade:
1. II Para os alferes e aspirantes tirociuantes ;
2.a Para os instrutores da Escola e para os oficiais
que frequentam o corso de instrutores de equitação;
•
3. a Corridas gerais: as corridas que se puderem organizar grupando os cavalos em harmonia com as disposições do respectivo rogulamento ;
4. Corrida final: facultativa para os três primeiros
classificados em cada uma das corridas antecedentes.
§ único. Quando para qualquer das três primeiras
corridas houver mais do dez concorrentes, é a corrida
desdobrada, podendo então tomar parte na corrida final
os dois primeiros classificados de cada uma das corridas
derivadas do desdobramento.
Art. 17.0 Nas corridas com obstáculos não devem ser
estes mais de quatro, com altura máxima do 1m,30, sendo
sebes, e om,go, sendo fixos. As valas devem ter, pelo
menos, 2m,50.
1.o Os obstáculos são colocados com, pelo menos, 150
metros de intervalo;
2. o Todos os obstáculos devem ter anteparas .
.Art. 18.0 Os cavalos devem transportar os pesos que
são estabelecidos pelo regulamento de corridas .
Art. 19.0 Nas corridas dos n. os 1.0 e 2. o do artigo 16.0
os posos de handicap serão fixados pela Escola Prática
do Cavalaria.
Art. 20.0 As corridas da Escola Prática de Cavalaria
regem-se pelos regulamentos de corridas, com excepção
dos casos constantes do presente regulamento.
3

D) - Rally-papers

Art. 21.° Nas guarnições militares podem organizar-se
provas dêste género para oficiais e praças das unidades
montadas.
E) - Caçadas reais ou simuladas
Art. 22.0 Para cada regimento da arma de cavalaria.
e Escola Prática de Cavalaria, devem ter lugar nas ópocus próprias caçadas a cavalo, reais ou simuladas, as

,
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quais podem ser acompanhadas pelos oficiais de todas as
armas e serviços com residência na respectiva guarnição.
Art. 23.0 É permitida II. existência de canis nos regimentos de cavalaria e Escola Prática de Cavalaria.
F) - Provas de reconhecimento

tãtlco

Art. 24.0 A prova de reconhecimento tático consta de
duas partes: uma marcha de 130 quilómetros aproximadamente, seguida de um galope de 2:600 metros; 3. outra de um percurso de campo ou em campo de obstáculos.
§ único. Estas provas terão lugar em cada regimento
e grupos destacados e na Escola Prática de Cavalaria
na primeira quinzena de Julho.
Art. 25.0 O uniforme para os reconhecimentos será o
determinado para o serviço de instrução, o armamento
e municiamento completo, e o arreio em ordem de exercício.
Art. 26.0 Em cada um dos regimentos e na Escola
Prática de Cavalaria os reconhecimentos iniciarão a
marcha pela saída dos quartéis no dia e hora que fõr
determinado pelo comandante da unidade, e seguindo
cada um a direcção que pelo mesmo comandante lhe tenha sido indicada, segundo as instruções recebidas, itinerário que deverá ter sensivelmente o mesmo número
de quilómetros para cada reconhecimento; e sensivelmente também as mesmas dificuldades de execução técnica no reconhecimento a executar.
Art, 27.0 A marcha será efectuada dentro da média
do [) quilómetros à hora, sendo desclassificado o reconhecimento que a faça fora destes limites.
Art. 28.0 Se o comandante do reconhecimento não pudor continuar qualquer das provas, o reconhecimento
seguirá comandado pelo sargento.
Art. 29.0 O ponto de chegada para todos os reconhecimentos será o mesmo, e seguidamente será feito por
cada um dêles um percurso de 2:600 metros num galope de 300 metros por minuto.
Art. 30.0 No dia imediato ao da chegada realizar-se há
um p0rcurso de campo ou em campo de obstáculos,
numa extensão aproximada de 2:000 metros, ao galope
largo.
Art. 31.0 A chegada no percurso de campo será marcada por duas balizas separadas de 50 metros, sendo
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cada uma das balizas constituída por duas bandeirolas
afastadas 15 metros entre si.
§ 1.0 No percurso encontrar-se hão os seguintes obstáculos:
a) Sebe;
b) Muro de pedra com 011,90 de altura;
c) Passagem de estrada em taludes de o-,90 de altura;
d) Fôsso com 2 metros de largura e com a profundidade de om,80.
§ 2.° Estes obstáculos terão uma frente mínima de 6
metros e poderão ter guardas, quando em campo de
obstáculos, e 15 metros entre balizas, quando no campo.
Art. 32.0 Terminada a L." parte da prova sofrerão os
cavalos um ligeiro exame, mesmo montados, e no dia
imediato, às nove horas, terão uma revista minuciosa,
fazendo-se nessa ocasião a classificação conforme as regras do artigo 61. °
Art. 33.° Para o percurso de campo serão atribuídos
120 pontos a cada reconhecimento, donde serão descontadas as penalidades que constam da tabela de que tratam os artigos 61.°, 62.° e 63.0
Art. 34. Ao comandante do reconhecimento compete:
a) A escolha de homens e cavalos para a constituição
do reconhecimento, devendo, sempre que seja possível,
os cavalos ser nacionais;
b) Preparação da marcha;
.
c) Escolha do itinerário a seguir, dentro da direcção
indicada pelo comandante da unidade, passando cada
patrulha pelos pontos marcados, onde será obrigada a
visar a sua guia de marcha. Nesta guia será indicada fi
hora de chegada e de partida;
d) Regularização da marcha;
e) Cuidar da alimentação e alojamento do reconhecimento;
f) Apresentar à chegada o relatório do reconhecimento de que foi encarregado e até oito dias depois de
terminada a última prova um relatório circunstanciado
do qual constará o seguinte :
1.0 Resenho completo dos cavalos de que se compunha.
o reconhecimento, suas alturas, pesos antes de iniciada
a treinagem, antes da prova o depois dela, raças, como,
onde e por quem foram adquiridos, e, sempre que fôr
possível, o nome da coudelaria a que pertenciam, estado
em que chegaram ao fim das pro\'as, etc.;
0
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2.0 Nomes de todo o pessoal do reconhecimento, pesos antes dos treinos, antes da prova e depois de ela terminada;
3. o Treinagem e execução da marcha e bem assim
qualquer observação que julgue conveniente sõbre a
adopção dos andamentos;
4. o Modificações que julgue necessário
introdnzir,
quer nos arreios, quer nos equipamentos ou nas ferragens dos cavalos;
5. o Cuidados higiénicos com o gado, cuidados com os
arreios e equipamentos;
6. o Quantos dias dedicou às marchas de treinagem e
quantos descansou.
G) -

Campeonato do cavalo de guerra

Art. 35.0 Anualmente terá lugar na primeira quinzena
Je Agosto, e na Escola Prática de Cavalaria, o campeonato do cavalo de guerra, com o fim de colhêr elementos sobro raças ou tipos do cavalos que mais convenha
adoptar no nosso exército e paralelamente desenvolver a
aptidão eqüestre dos oficiais.
§ único. A complexidade desta prova obrigou a tratá-la
em regulamento especial.
H) -Prova

de equitação de escola

Art. 36.0 Na Escola Prática de Cavalaria, por ocasião
do campeonato, terá lugar uma prova de equitação curta
executada ao ar livre em recinto vedado com as dimen- .
sões de 60 metros de comprido por 20 de largo. São
trabalhos obrigatórios a apresentar nesta prova, sendo
levados em conta, se o júri o entender, para a classificação quaisquer outros que forem apresentados fora dêste
programa, os seguintes:
1.o -

Passo (cavalo colocado):

a) Marcha directa para ambas as mãos;
b) Meias voltas directas e invertidas em duas pistas
pura ambas as mãos;
c) Marcha em duas pistas de canto a canto do picadeiro (seguindo a diagonal) para ambas as mãos;
d) Ladear para ambas as mãos ao longo da vedação,
garupa ao meio e espáduas ao meio, pelo menos metade
do perímetro do recinto;
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e) Rotações directas e invertidas para ambas as mãos;
em duas pistas para um e outro lado da
linha que divide ao meio os lados maiores do recinto,
sondo o número de passos para cada lado não supe·
rior a seis.
f) Trabalho

2.0 - Trote (cavalo colocado):
a) Marcha directa em trote concentrado, alargando e
encurtando o trote;
b) Meias voltas invertidas para ambas as mãos;
c) Trabalho em duas pistas, em círculo de diâmetro
não superior a 6 metros, garupa para dentro e para
fora para ambas as mãos;
d) Ladear ao longo da vedação, garupa para fora e
para dentro (pelo menos metade do perimetro da vedação);
e) Executar o 8 directo e invertido em duas pistas.

3. o -

Galope (cavalo colocado):

a) Marcha directa em galope concentrado, alargando
e encurtando o galope;
b) Moias voltas directas e invertidas para ambas as
mãos, em duas pistas;
c) Executar o 8 a galope invertido e combinando o
galope directo e o invertido;
d) Ladear ao longo da vedação, garupa para dentro
e para fora (pelo menos metade do perímetro da vedaçllo);
e) Rotações para ambas as mãos;
f) Passagens de mão de quatro em quatro tempos
(uma volta completa ao recinto).

2. o -

Organização e preparação das provas

Art. 37.0 Superintendem na organização das provas
estabelecidas por êste regulamento:
a) A Direcção da Arma de Cavalarianos concursos
hípicos regionais e no nacional, nas corridas da Escola
Prática do Cavalaria, no campeonato do cavalo de guerra, e nas provas de equitação de escola, ficando a sua
preparação respectivamente a cargo da comissão técnica
provas hípicas e da Escola Prática de Cavalaria;
b) A Inspecção de Cavalaria -- nos concursos hípicos
regimentais, nos percursos a «corta-mato», nas provas de
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reconhecimento tático e nas caçadas que se realizem nos
corpos não embrigadados, ficando a sua preparação a
cargo dos respectivos comandantes das unidades;
c) Os comandos das brigadas de cavalaria - nos concursos hípicos regimentais, DOS percursos a «corta-mato»,
nas provas de reconhecimento tático e nas caçadas que
se realizem nos corpos das brigadas, ficando a sua preparação a cargo dos respectivos comandantes.
§ único. A organização e preparação dos Iiallu-papers
portence às entidades militares que os determinarem.
CAPÍTULO II

t. °- Inscrição
A) Solípedes

Art, 38. ° Nas provas estabelecidas pelo presente regulamento, destinadas a oficiais, só podem inscrever-se
cavalos com pra~a assente no exército:
a) Com mais de três anos de idade nas corridas de
pista rasa e mais de quatro anos nas corridas com obstáculos;
b) Com mais de sois anos nas provas de obstáculos;
e nas provas de reconhecimento tático ;
c) Nos concursos regimentais (provas de obstáculos e
« corta-mato») só podem inscrever-se cavalos pertencentes
à própria unidade.
§ único'. Os oficiais estranhos à unidade, mas ali em
serviço, concorrem nas suas praças ou montadas e, na
falta ou impedimento destas, em cavalos pertencentes à
unidade em que prestam a prova.
Art. 39.° Nas provas por équipee dos concursos regionais só podem inscrever-se cavalos pertencentes à unidade dos concorrentes ou que sejam montadas de sport
dos mesmos.
Art. 40.° Nas provas individuais em campo de obstáculos, cada concorrente só pode inscrever dois cavalos.
Art. 41.° Nas corridas dos n.OI 3.° e 4.0 do artigo 16.0
dêste regulamento, podem inscrever-se cavalos com praça
assente na guarda nacional republicana e na guarda fiscal, no caso de haver oficiais concorrentes pertencendo
àquelas guardas, os quais serão montados pelos mesmos
oficiais.
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Art. 42.° São cousiderados nos termos dos artigos
38.°, 39.°, 40.° e 41.° os cavalos nas condições do artigo 87.° do regulamento de remonta.
Art. 43.° Não podem deixar de ser inscritos nas provas individuais em campo de obstáculos e nos percursos
a «corta-mato», os cavalos praças dos oficiais que devem
concorrer a estas provas montados pelos mesmos.
Art. 44.° Os sargentos concorrem às provas regimentais que lhes são destinadas nas suas montadas ou em cavalos na situação de prontos.
Art. 411.° Os cabos e soldados concorrem às provas
que lhes são destinadas cm cavalos de fileira, pertencentes ao regimento e na situação de prontos.
B) -

Concorrentes

a) Oficiais:
Art. 46. ° São obrigados a inscrever-se:
a) Nus concursos hípicos regimentais os capitães e subalternos de cavalaria da respectiva unidade;
b) Nos concursos hípicos regionais: equipes, os oficiais
nomeados pn.ra representarem as unidades;
c) Nos percursos a «corta-mato», os capitães e subalternos de cavalarin da respectiva unidade, e os não arregimentados, aos quais serão fornecidos cavalos nl} unidade onde forem mandados concorrer, quando êles não
estejam providos nos termos do regulamento de remonta, ou não se apresentem montados em qualquer cavalo
em condições de ser inscrito;
d) Nas provas de reconhecimento tático, por cada esquadrão um oficial, um sargento, um cabo e seis soldados;
e) Nas corridas da Escola Prática de Cavalaria, os
oficiais que frequentam os cursos de instrutores de equitação e os alferes e aspirantes tirocinantes;
f) As corridas de que tratam os D.OS 3.° e 4.0 do artigo 16.0 e a prova de que trata o artigo 36.0 são facultativas pam todos os oficiais;
g) Para os oficiais não arregimentados organizar-se há
uma prova na unidade de cavalaria que tenha a sua sede
na localidade onde os mesmos oficiais tenham colocação
oficial;
11)É facultativa a inscrição a todos os oficiais do exército e guarda nacional republicana e fiscal nas provas
de equitação de escola.
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§ 1.0 Para cumprimento do preceituado neste artigo,
a Inspecção de Cavalaria e os comandos das brigadas de
cavalaria solicitam, com a antecedência necessária, à Direcção da Arma de Oavalaria as relações dos oficiais de
cavalaria não arregimentados que são obrigados a prestar a prova. Nessas relações devem indicar-se em que situação se encontram e a unidade em que devem ser mandados apresentar.
§ 2.° As inscrições fazem-se por meio de um boletim
modêlo A até a vespera da prova nas provas regimentais, e até oito dias de antecedência nas outras provas.
§ 3.° Quando se trate de oficiais estranhos às unidades nos concursos regimentais, ou de provas fora. da
própria unidade onde os oficiais pertençam,
serão os
boletins enviados ao secretário do júri, com quatro dias
de antecedência. Dêste boletim deve constar o nome do
cavalo, em harmonia com o preceituado na circular
n." 3:774 da 3.a Repartição da Direcção da Arma de
Cavalaria de 12 de Dezembro de 1928, o número de
matrícula, o resenho rectificado, a raça e genealogia,
quando seja conhecida, e ainda 11 classificação e prémios
obtidos nas diversas provas em que tenha tomado parte.
No mesmo boletim informará o chefe sob cujas ordens
servir o oficial se se inscreveu voluntàriamente ou se é
obrigado, as qualidades do cavaleiro e cavalo, para bom
figurarem na prova, se o cavalo foi ou não treinado pelo
oficial que o inscreve, e se êste se acha provido de cavalo praça.
r.§ 4.° No caso de impedimento comprovado de qualquer
cavalo inscrito, é permitida n inscrição de outro, depois
dos prazos marcados nos §§ 2.° e 3.° dêste artigo.
b) Sargentos:
Art. 47.° As inscrições são obrigatórias para todos os
sargentos de cavalaria da unidade; são feitas pelos coo
mandantes dos esquadrões ou batarias por meio de boletins m/A e entreguos ao secretário do júri, pelo menos,
vinte e quatro horas antes da prova.
c) Cabos e soldados :
Art. 48.° É obrigatória a representação de todos os
esquadrões ou batarías, sendo a inscrição da escolha do
comandante do esquadrão ou da bataria e feita como se
determina para os sargentos. A representação é consti-
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cabos ou soldados de cada esqua-

drão ou bataria,
G) -

Sorteio

Art. 49. o No dia anterior a cada prova, exceptuando
as corridas, procede-se ao sorteio dos cavaleiros.
Art, 50.0 Nas corridas de velocidade os concorrentes
tiram à sorte, na ocasião da pesagem, o lugar que lhes
deverá pertencer.
Art. 51.0 Feito o sorteio o publicado, não pode ser alterada a ordem da entrada dos cavalos na pista.
Art. 52.0 Nos percursos a «corta-mato» e nas corridas,
na ocasião do sorteio, é entregue a cada concorrente um
braçal com o número correspondente, que deverá ser
usado no braço esquerdo durante a prova.
CAPÍTULO III

Composição e atribuições dos júris
A) -

Composiçlto dos júris

Art. 53.0 A composição dos júris para. as diferentes
provas é a seguinte:
a) Concursos hípicos regimentais, percursos a «corta-mato» e provas de reconhecimento: presidente, o comandante do regimento; vogais: um oficial superior do regimento; um capitão ou subalterno de qualquer arma montada, que servirá de secretário, com voto;
b) Concursos hípicos regionais:
Do norte: presidente, o inspector de cavalaria; vogais: um oficial superior de cavalaria, membro da comissão técnica da sua arma; um oficial superior de cavalaria, membro da comissão técnica de provas hípicas;
um oficial superior com o curso do estado maior ou do
qualquer arma montada; um capitão de cavalaria, servindo de secretário, com voto.
Do centro e sul: presidente, os comandantes das brigadas de cavalaria; vogais, as mesmas entidades indicadas no concurso do norte.
c) Campeonato do cavalo de guerra: o júri constante
do regulamento especial para esta prova;
d) Nas provas de equitação de escola: o júri do campeonato do cavalo de guerra;
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e) Nas corridas da Escola Prática de Cavalaria: o júri
do campeonato do cavalo do guerra.
§ único. Para as diferentes provas serão os júris nomeados pelas entidades militares que as organizem.
B)- Atribuições do júri

Art. 54. ° Compete ao júri:
a) Tomar as resoluções e providências que tiver por
convenientes para a boa e completa execução do serviço,
especialmente nos casos não previstos neste regulamento;
b) Reünir no local que fõr determinado para a execu~ão das provas dois dias antes, a fim de tomar conhecimento dos documentos relativos aos concorrentes;
c) Escolher e marcar o percurso a «corta-matos ;
d) Modificar os obstáculos como julgar mais conveniente e fazer os gráficos dos percursos em campo de
obstáculos;
.
e) Proceder ao sorteio dos concorrentes e ao exame
dos cavalos inscritos;
f) Assistir a cada uma das provas, roünindo em seguida para votar a classificação de cada concorrento ;
g) Preencher os diplomas e enviá-los aos destinatários;
h) Enviar às entidades que superintenderem na organização das provas, conforme preceitua o artigo 37. o}.
1.0 Um relatório acêrca da maneira como estas decorreram, acompanhado das propostas que julgar mais conveniontes para o aperfeiçoamento dêste serviço, e de um
mapa modêlo A minuciosamente escriturado;
2.° Uma relação dos oficiais que deixarem de tomar
parte nas provas obrigatórias, indicando o motivo;
3.° Uma relação dos oficiais premiados vara os efeitos
do disposto no capitulo v.
i) Lavrar de cada sessão a respectiva acta em livro
especial e da qual constem todas as resoluções tomadas,
votações,
quaisquer reclamações apresentadas, solução
-que tiverem e qualquer outra circunstância interessante
qno tenha ocorrido.
C)- Comissllo técnica de proras bfpicas

Art. 55.° Dependente da Direcção da Arma de Cavalaria funcionará uma comissão técnica de provas hípicas,
constituída pelos dois presidentes das comissões permanantes de remonta e por um dos vogais de uma destas
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comissões, oficial de cavalaria, proposto polo chefe da
4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra à Direcção da Arma do Cavalaria.
Art. 56.°
cumbe:

A

comissão técnica de provas hípicas in-

1. ° A preparação dos concursos hípicos regionais e
do nacional, conformo o disposto na alínea a) do artigo 37.°;
2. ° O estudo de todos os mapas com os resultados finais das provas, enviados à comissão técnica do remonta,
pelo disposto na alínea h) do artigo 5,i. 0, tirando estes os
dados estatísticos de reconhecido interêsse ;
3. o Arquivar todos os documentos relativos às provas
hípicas militares que forem enviados à comissão técnica
de remonta.
CAPÍTULO

1. o .ti) -

Percursos

IV

Classificação
om campo do obstáculos

Art. 57.° A classificação nas provas em campo de
obstáculos faz se pelo menor número do faltas cometidas durante o percurso.
§ 1.0 Em igualdade de faltas será classificado o concorrente que tiver gasto menos tempo no percurso.
§ 2.0 Quando haja empato no número do faltas e
tempo gasto, será feito novo p~rcurso pelos concorrentes que estiverem nestas condições, após um descanso
determinado pelo júri.
.
Art. 58.0 Nas provas de equipes a classificação faz-se
somando as faltas e os tempos dos percursos efectuados
por cada equipe.
§ 1. o Em igualdade de faltas, será classificada a équi[ e
que tiver gasto monos tempo no percurso.
§ 2.0 Quando houver empato de faltas o tempo, cada
équipe escolherá um cavaleiro do seu grupo, que no seu
cavalo repetirá a pro,-a, após um descanso determinado
pelo júri.
B) - Percursos

a «corta-mato»

Art. 59.° Nos percursos a «corta-mato» serve de base
à classificação o mínimo de tempo gasto om fazer o percurso.
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Corridas

Art, 60.0 Nas corridas

a classificação obedecerá aos
preceitos estabelecidos no respectivo regulamento.
D) - Prova de reconhecimento

tãtíeo

Art. 61.0 A cada reconhecimento serão atribuídos 120
pontos na primeira prova e 120 pontos na segunda prova.
§ 1.0 Por cada cavalo que não chegue ao fim da prova
far-se há o desconto do 20 pontos.
.
§ 2.0 As joelheiras, claudicações e ferimentos são penalizados com 5 a 20 pontos, segundo a gravidade, ao
critério do júri.
§ 3.0 As assentaduras, silheiras e alcançadelas serão
sempre penalizadas com 5 pontos, quando julgadas apreciáveis.
§ 4.0 No percurso de campo o reconhecimento que demore mais de sete minutos perderá meio ponto por cada
minuto gasto a mais.
§ 5.0 Consideram-se chegados os cavalos que estiverem dentro do intervalo entre a primeira e segunda balizas de chegada quando o primeiro cavaleiro do seu
grupo chegue à segunda baliza, e o tempo é contado
pela chegada do primeiro cavaleiro à segunda baliza.
Os que não estejam entre balizas no momento da chegada do primeiro cavaleiro à segunda baliza consideram-so como não chegados.
Art. 62.0 O relatório incompreensível ou mal elaborado, segundo o critério do júri, sofrerá penalização de
50 pontos da classificação final.
Art. 63.0 A classificação final faz-se pela média das
classificações das duas provas.
E) -

Campeonato do cavalo de guerra

Art. 64. A classificação desta prova faz-se como determina o seu. regulamento especial.
0

F) - Prova de equitaçll:o de escola

Art. 65. A classificação das provas de equitação de
escola far-se há pela média dos valores dados pelos membros do júri, os quais classificarão o trabalho em conjunto atribuindo-lhes valores do O a 20.
§ único. Só poderão entrar em prémio os concorrentes
que tenham obtido classificação igualou superior a 15
valores.
0
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2.0 - Causas de desclassificação.
Art. 66.0 Serão desclassificados:
1.0 Nos concursos a «corta-mato» :
a) Os cavaleiros que, depois de a prova ter sido mar-cada pelo júri, procedam ao reconhecimento da pista ou
de parte dela ou transponham qualq uer obstáculo;
b) Que não atingirem velocidade de 350 metros por
minuto;
c) Que deixem de passar em qualquer dos pontos de
passagem, ou nos postos de fiscalização;
d) Que não transponham qualquer dos obstáculos, a
cavalo, entre as bandeírolas que os limitam, ou que sejam
auxiliados na sua tran sposição,
2.0 Nos reconhecimentos táticos :
a) A falta de entrega do relatório do reconhecimento
ordenado no tempo estabelecido pelo regulamento de
prova;
b) Que não executarem a marcha com a velocidade
média de 5 quilómetros à hora ;
c) Que não obtenham classificação na primeira parte
da prova, ou que no conj unto das provas não consigam
valorização superior a O;
d) Que não executem qualquer das partes da prova,
ou, executando-as, não cheguem ao fim de cada uma delas
com a maioria dos cavalos que entrarem na La prova.
3. o -

Reclamações

Art. 67. As únicas reclamações admitidas são as que
se referem à classificação do cavaleiro ou do cavalo.
§ 1.0 As reclamações devem ser dirigidas, por escrito,
ao presidente do júri, no prazo máximo de 24: horas.
§ 2.0 O júri resolverá as reclamações no prazo de
'tempo igual ao indicado no parágrafo antecedente, sem.
pro que seja possível.
§ 3.0 Das decisões do júri não há recurso.
0

CAPÍTULO V
Prémios

Art. 68.0 Para cada uma das provas estabelecidas por
este regulamento, além de outros prémios que particular~cnto forem oferecidos, haverá os constantes da rcspeet1\"[1. tabela (anexo n." 1).
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§ 1.0 A taça correspondente ao 1.0 prémio na prova
de equipes dos concursos hípicos regionais fica pertencendo provisoriamente à unidade ou estabelecimento militar de que faça parte a équipe que a ganhou, e definitivamente se estiver na sua .posse durante três anos, dos
quais dois consecutivos.
§ 2.0 As taças e o escudo de honra que correspondem
respectivamente aos 1. os prémios das provas para oficiais,
sargentos, cabos e soldados nos percursos a «corta-mato»
c da prova de reconhecimento tático ficam pertencendo
provisoriamente, em cada regimento ou estabelecimento
militar, ao esquadrão de que façam parte os cavaleiros
que os ganharem, e definitivamente nas mesmas condições
do § 1.0
Art. 69.0 Em todas as taças e escudos de honra são
gravados os nomes dos vencedores, o, sendo praça de
pré, os nomes e os números. Devem estar permanentemente em exposição: a taça das équipes no gabinete do
comandante da unidade ou estabelecimento em que o oficial servir; as taças destinadas aos oficiais e sargentos,
o de reconhecimento tático na secretaria do esquadrão
ou bataria a que os premiados pertençam; o escudo
de honra na caserna do esquadrão ou bataria respectiva.
Art. 70.0 A comissão técnica de remonta oferecerá os
prémios (objectos de arte) para cada. uma das provas individuais dos concursos regionais, e a comissão técnica
da arma. de cavalaria. e a Escola Prática de Cavalnria os
prómios (objectos de arte) em regra destinados respectivamente às Ln e 2.n corridas desta Escola.
Art. 71.0 O Ministério da Guerra oferecerá sempre o
prémio (objecto de arte) destinado à 3. a corrida, e, na falta
de outros oferecidos por pessoas ou entidades de mais
elevada categoria, os restantes indispensáveis para complotar os mínimos indicados na tabela. anexa. As taças e
escudos de honra das provas regimentais serão compra.dos por conta do fundo de instrução do exército.
CAPÍTULO VI

1. ° - Disposições diversas
Art. 72.0 As funções de juízes de campo, partida, chegada o pêso, as de cronometrístas e de fiscais de pists,
devem ser desempenhadas de prefer6ncia por oficiais de
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cavalaria, e, na sua falta, por oficiais das outras armas
montadas.
§ único. Os fiscais dos postos de passagem no porcurso a «corta-mato» serão delegados do júri.
Art. 73.° Os concorrentes devem ser mandados aprosentar aos presidentes dos júris ou delegados do Ministério da Guerra, com quatro dias de antecedência da
1.a prova, quando se trate das corridas da Escola Prática de Cavalaria, e com vinte e quatro horas em todos
os demais casos.
§ único. O regresso dos concorrentes far-se há no dia
imediato ao da última prova em que tenham entrado.
Art. 74.° Nos percursos a «corta-mato» é marcada a
chegada no momento da passagem entre o segundo par
de bandeirolas a que faz referência o n. ° 8.° do artigo 14. o
§ 1.0 Aos fiscais dos postos de passagem nos percursos a «corta-mato» compete registar a passagem dos
Concorrentes no boletim m/B, e prestar-lhes os socorros
de que estes necessitem.
§ 2.0 O fiscal é inseparável do local que lhe designaram, pois que os concorrentes não são obrigados a fazer
alto ou deminuir o andamento, nem devem ser perturbados no seu percurso.
Art. 75.0 Para todas as provas serão estabelecidos
serviços médicos e veterinários, devendo os respectivos
chefes apresentar-se aos presidentes do júri uma hora
antes da determinada para o comêço das provas.
Art. 76.0 As unidades ou estabelecimentos militares
em cuja sede reünírem os júris fornecerão todo o pessoal
que lhe fôr requisitado pelos presidentes dos mesmos.
Art. 77.0 Em todas as provas, tanto os concorrentes
Como o pessoal nomeado para êste serviço farão nso do
uniforme de serviço.
Art. 78.0 A todos os oficiais e praças que, em virtude de qualquer das provas militares estabelecidas por
êste regulamento, tenham de se deslocar da sede do seu
quartel permanente será abonada a ajuda de custo a que
lhes der direito a sua graduação.
2.0-Animal
Art. 79.0 Aos cavalos escolhidos para qualquer das
provas estabelecidas pelo presente regulamento será
~bonada a ração de instrução desde um mês antes da realIzação das provas até dez dias depois de terminadas estas.
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§ único. Estes abonos serão feitos mediante proposta.
dos concorrentes,
comandantes
de esquadrão
ou bataria
conforme os casos, e autorização
do comandante,
sendo
ouvido o votorinário.
Art. 80.° Os cavalos dos oficiais concorrentes
poderão
levar o arreio de passeio cm todas as provas, com excepção da prova de reconhecimento.
Igual concessão
pode SOl' feita pelo júri aos cavalos dos sargentos.
§ único. E permitido o uso de ligaduras e outros resguardos dos membros locomotores
dos cavalos.
Art. 81.° Quando algum dos cavalos dos concorrentes
se incapacite ou morra durante as provas, o júri procederá ao exame do referido cavalo, requisitada
a comparência de um oficial veterinário,
exame que será. enviado à Direcção da Arma de Cavalaria,
quando o cavalo
fôr pra<;a ou quando houver culpabilidade do oficial concorrente,
devendo neste caso a acta dizê-lo claramr-nta.
Art. 82.° Anàlogamente
ao que dispõe o artigo 76.°, a
unidado ou estabelecimento
militar fornecerá o gado quo
lhe Iôr requisitado
para. o serviço das provas.
3.° -

Material

dos concurArt. 83. As despesas com a organização
sos hípicos regimentais e provas a «corta-mato » devem ser
pagas pela verba dos fundos de instrução,
e, quando SC'
trate dos concursos
hípicos regionais,
pela dos fundos
de remonta. Igualmente
devem ser pagas por conta dêstes fundos as despesas com o concurso militar nacional,
quando fõr organizado
pelo Ministório da Guerra.
§ único. As despesas indicadas com os prémios da tabela anexa devem ser pagas pela verba pl1ra êsso fim
inscrita
no orçamento do Ministério da Guerra, ou, na
falta desta, pelo fundo do instrução do exército.
Art. 84.° Anàlogamente
ao que dispõe o artigo 76.°, a
unidade ou estabelecimento
militar fornecerá todo o material que lhe fõr requisitado
pelo presidente
do júri.
Art. 85.° Pelo presente regulamento
ficam substituidas todas as disposições anteriores,
gorais ou especiais,
relativas a provas hípicas militares.
0

4.0-Prémios
Art. 86.° Nos concursos hípicos regimentais
não pode
o mesmo aflcial ganhar mais do que um prémio.
Art. 87.° As licenças constantes da tabela do prémios
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só poderão ser gozadas dentro do um ano a contar da
data em que são ganhas.
Art. 88.0 Quando nos concursos hípicos regionais ou
regimentais, ou ainda nas provas a «corta-mato», houver
oficiais superiores premiados, a estes não serão atribuidos os prémios constantes da tabela junta, mas sim serão louvados em ordem da região ou govêrno militar de
que dependem.
.
Art. 89.0 Ficam por êste regulamento substituídas e
anuladas todas as disposições anteriores existentes.
Paços do Govêrno da: República, 15 de Outubro de
1929. - O Ministro da Guerra, Hamilcar Barcinio

Pinto.

Tabela de prémios (Anexo n.o f)
Prémios
Concursos hípicos regimentais:
Oficiais:

1.

0

12 dias de licença.
8 dias de licença.
5 dias de licença.

•

2.
3.°
0

•

.

Sargentos:

1.0
2.·

12 dias de licença.
8 dias de licença.
5 dias de licença.

..

3.· ..
CJncursos hípicos regionais:
Prova individual-

Oficiais:

1.° ••.
2.° •••
3.° .••
Prova équipe8.
Percursos

12 dias de licença.
8 dias de licença.
5 dias de licença.
Uma taça.

a «corta-mato»:

Oficiais:
•
•

12 dias de licença e uma taça.
8 dias de licença.
5 dias de licença.

••
••

12 dias de licença e uma taça.
8 dias de licença.
5 dias de licença.

1.° •
2.°
3.·
Sargentos:

1.°
2.°
3.°
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Cabos e soldados:

1.·
2.°

12 dias de licença.
8 dias de licença.
5 dias de licença.

.•..•

3.· .....
Provas de reconhecimento
tático:
Oficiais • . • ••
.
Sargentos
.•....••
Restantes praças.
. • • .
de equitação de escola:
1.° (classificação superior
15 valores) .•.....

15 dias de licença e uma taça.
12 dias de licença.
10 dias de licença.

Provas

a

(classificação
ir.fer ior a
15 valores). . • • • . . .

4.001.

2.·

3001.

de Ca-

Corri las da Escola Prática
vr Iarla :
Corrida de aspirantes
res ti rocinantes :
1.° •.•

e alfeObjecto de arte.
liiO:ll ou objecto de arte.:

2.° •..•.
3.·~..•..

501.

Corrida para instrutores e oficiais do curso de instrutores de equitação:

1.·

...

2.·
3.°

.•..••

.
.

Objecto de arte.
]5U:5 ou objecto de arte.

50~.

Corridas gerais: dois prémios para
cada corrida, constituídos
por
objectos de arte computados no
valor total de 200$.
Corrida final:

L·
2.·
3.·

Taça.

250$.
100~.
Observações

Aos primeiros prémios dos concursos regionais e «corta-mato»
para oficiais e corrida final da Escola Prática de Cavalaria
corresponde um diploma modêlo para ofl-ial
As licenças são concedidas sem perda de vencimento e com direito a transporte de ida e regresso: aos oficiais e sargentos, para
a localidade onde desejarem gozá-la; aos cabos e soldados, para a
terra da sua naturalidade.
Os oficiais podem fazer-se acompanhar
pelo seu cavalo-praça
ou monta-ia permanente e respectivo tratador, com direito a tod os
os transportes.
Estas licenças são acumuláveis com quaisquer outras a que os
oficiais e praças tenham direito.
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Boletim m/A
Regimento de cavalaria n. o
.Prova ...

Boletim de inscrição

Posto

Unidade

Nomo do cavaleiro

Sexo, raça
e nome do cavalo

PrémIos ganhos

Obaorvaçõas

---

... , ...

de ...

de 19. . .
Assinatura do concorrente
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Boletim Dl/B
Regimento de cavalaria n. o
Prova ...
Boletim

de passagem nos postos de partida
e de chegada

_"

" o

~.ce ~
... 'e

Números

--

Postos

Unidados

"

~

---

.. -,

..

"" "
~~ [
"",
'"
t;

Nomes

to w

'O 'O

de .. , de 19 ...

o Juiz

ou Fiscal,

Observações
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(Pergamlnho-O,45

por 0,30)

La Série

(Modêlo para oficial)

MINISTÉRIO

DA. GUERRA.

Regimento de cavalaria n."
Proya,

.,.

Diploma de menção honrosa conferido ao
situação e nome), que obteve o ...
. . . , '"

de ...

(pôsto,

(prémio) .

de 19 ...

o Presidente

do Júri

F ...
(Pôsto)

o Secretário

•

do Júri

o Vogal

(mais graduado ou antigo)

F ...

F ...

(Pôsto)

(Pôs to)
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Mapa miA
Regimento de cavalaria n."
Mapa com os resultados finais da prova
Cavaleiro

... ..,"
S
.~
'""
'a
Z p
m

o
e

-

-

'"
~
o

~ ~
S
"
o'""
'e.
o
8 ""
'"
:;j
" o
Ó''"
"
~
"" .,.
'" 112" ~ Il<"
B
>G'"
....
'"
Cavalo

Nomes

Il<

"
o
8

z

-

..

<O

..

'C

M

<íi

-

... , . _. de ...

o Secretário

..

-

-

-

",,"

..ec

--

<O

';j

~

'"o'

..

'~
c

~
:l

6

-- --

de 19 ...

do júri,

o Presidente do júri,

Observações
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Decreto n.· 17:504
Tendo-se reconhecido a necessidade de aclarar e ampliar algumas das disposições do decreto com fôrça de
lei n." 17:379, de 27 de Setembro do corrente ano;
O Governo da República Portuguesa, nos termos do
artigo 3.0 do decreto n. o 17 :460, de 14 de Outubro corrente:
Usando da faculdade conferida no n." 2.0 do artigo 2.0
do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de 1926, por
fôrça do disposto no artigo LOdo decreto n. o 15:331,
de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de
todas as Repartições:
Decreta, para valer como lei, o seguinte :
Artigo 1.0 A condição 3. a do artigo 63.0 do decreto
n.? 17:379, de 27 de Setembro de 1929, passa a ter a
seguinte redacção:
3.:.LTer respondido pelo menos durante seis anos,
por companhia, bataria, esquadrão, esquadrilha,
secção, formação, destacamento ou depósito, exclusivamente nas unidades da arma ou serviço a que
pertencer, ou na escola prática da sua arma ou estabelecimento cujo efectivo em praças de pré seja
igualou superior a cinquenta.
Art, 2. o O artigo 111.0 do decreto n. o 17:379. de 27
de Setembro de 1929, passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 111.0 São preteridas, não sendo portanto
promovidas ao posto imediato, as praças que, à data
em que lhes pertencer a promoção pela posição que
ocupam nas respectivas escalas de acesso ou listas
de classificação, estejam abrangidas pelas disposições seguintes:
a) Para as praças a promover por antiguidade,
não satisfizerem a todas as condições exigidas por
êste diploma para o acesso ao pôsto a que deviam
ser promovidas;
b) Para as praças a promover por antiguidade ou
por prioridade nas listas de classificação dos respectivos cursos ou concursos, estarem envolvidas
em processo criminal, embora satisfazendo a todas
as condições de promoção oxigidas pelo presente diploma.
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§ LOAs praças punidas com castigos inferiores
a prisão disciplinar podem ser transferidas para o
quadro do secretariado militar, admitidas a concurso e promovidas para os respectivos quadros nas
seguintes condições:
a) Quando as penas impostas, por si ou por suas
equivalências, perfaçam de dez a doze dias de detenção, decorrido um ano depois que lhes foi aplicada a última punição;
b) QUllndo as penas impostas, por si ou por suas
equivalências, perfaçam de .treze a quinze dias do
detenção decorridos dozóito meses depois que lhes
foi aplicada a última punição;
c) Quando as penas impostas, por si ou por suas
equivalências, perfaçam de dezasseis a dezóito dias
de detenção, decorridos dois anos depois que lhes
foi aplicada a última punição;
d) Quando as penas impostas, por si ou por suas
equivalências, perfaçam dezanove ou vinte dias de
detenção, decorridos trinta meses depois que lhes
foi aplicada a última punição.
§ 2.0 As praças a quem tenha sido aplicada apenas uma punição, e essa de prisão disciplinar, não
superior a cinco dias, podem ser transferidas para
o quadro do secretariado militar, admitidas a concurso e promovidas decorridos três anos depois que
lhes foi imposto o castigo.
§ 3.° Quando se der qualquer dos casos previstos
'pelo corpo do presente artigo e suas alíneas a) ou
b), a promoção a efectuar recai na praça a quem,
pela situação que ocupa na respectiva escala de
acesso ou lista de classificação, competiria ser promovida no caso de na respectiva escala ou lista não
estarem inscritas as praças preteridas.
Art. 3.° O artigo 150.° do decreto n.? 17:379,
do 27 de Setembro de 1929 passa a ter a seguinte reuacção:
Artigo 150.° As praças que na data da promuldesta lei já tenham satisfeito a todas as condições de promoção exigidas pela legislação anterior,
incluindo o respectivo concurso se por ela lhes era
exigido, serão promovidas ao pôsto imediato sem
exigência de novas condições de promoção quando
gação
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obtiverem vacatura, e dentro do prazo de validade
do respectivo concurso.
§ 1.0 O põsto a que têm direito a ascender as
praças por efeito das disposições dêste artigo é o
imediato ao actual, mas provisto na presente lei.
§ 2.° As disposições do presente artigo não são
aplicáveis para os efeitos da lei n,° 1:811. de 28 de
Julho do 1925, e decreto n.? 12:375, de 25 de Setembro de 1926.
Art. 4.° O artigo 150.° do decreto n.? 17:379, de 27
de Setembro de 1929, passa a artigo 151.°
Art. 5.° As aclarações e ampliações constantes dêste
decreto com fõrça de lei são consideradas em vigor desde
27 de Setembro de 1929, data do decreto n.? 17:379.
Art. 6. 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 Govêrno da
República, em 24 de Outubro de 1929.-Luis
Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar -lIamilcar Borcinio Pinto - Luís António de :Magalhães Correia-João
Antunes Guimart1es-Eduardo
Augusto Marques - Eduardo da Costa Ferreira - Ilenrique Einharee
de Lima.
0

linistério da Guerra- 2.& Direcção Geral- 3.1 Repartição
Decreto n.· 17:505

Tendo sido criado o põsto de furriel pelo decreto
n.? 17:379, de 27 de Setembro de 1929, e sendo necessário fixar os vencimentos dêste novo põsto ;
O Govêrno da República Portuguesa, nos termos do
artigo 3.° do decreto n.? 17:460, de 14 de Outubro corrente:
Usando da faculdade conferida no n.? 2.° do artigo 2.0
do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de 1926, por
fôrça do disposto no urtigo LOdo decreto n. ° 15:331,
de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de
todas as Repartições;
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Decreta, para valer como lei, o seguinte:
Art. 1.0 Os vencimentos dos furríéis serão os que
oram abonados aos sargentos provisórios, a que se refere o artigo 4.° do decreto n.? 12:289, de 9 de Setembro de 1926, sendo a percentagem de melhoria de 60
por cento, além das gratificações de readmissão que lhes
pertençam.
Art. 2.0 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
tarn 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 24 de Outubro de 1929.-Luís
Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salaza1'- Hamilcar Barcinio Pinto - Luís António de Magalhães Correia - João Antunes Guimarães - Eduardo Augusto Marque« - Eduardo da Costa Ferreira - Henrique Linhares
de Lima.
Decreto n.s 17:506

O Govêrno da República Portuguesa, nos termos do
artigo 3.° do decreto n. o 17 :460, de 14 de Outubro corrente:
Usando da faculdade conferida no n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Decreta o seguinte:
Que aos oficiais na situação de reserva e reforma,
considerados inválidos nos termos dos artigos 2.0 e 3,0
do decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente
ano, e que nos termos do artigo 67.0 e suas alíneas do
referido decreto tenham sido ou venham a ser promovidos, seja aplicada a doutrina do artigo 50.0 da
carta. de lei de 30 de Junho de 1893, em virtude da.
qual, e por efeito da aplicação do decreto de 22 de Fevereiro de 1894, só auferem por completo as vantagens
das suas promoções no começo do trimestre seguinte.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 24 de Outubro do 1929.-Luis
Maria Lopes da Fonseca- António
de Oliveira Salazar - Hamilcar Barcmio
Pinto - Luis
O
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António de Magallztles Correia=s.Ioão Antunes Guimarães - Eduardo Augusto Marques - Eduardo da Costa
Ferreira - Henrique Linhares de Lima.
Ministério da Gucrra- t,a Direcção Geral- P

Repartitão

Decreto n.O 17:517

Considerando qno o § único do artigo 6.° do decreto
n.? 5:570, de 10 de Maio de 1019, modificado pela lei
n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, está bastante altorado por vários despachos ministeriais;
Considerando que alguns dês ses despachos produzem
grandes desigualdades entre as diferentes armas e serviços ;
Considerando que a maioria dos oficiais milicianos do
quadro especial não tem curso que se possa equiparar
ao dos oficiais do quadro permanente das respectivas
armas;
Considerando que a promoção dos oficiais milicianos
do quadro especial é regulada pela dos oficiais dos quadros permanentes, de modo que nenhum seja promovido
ao pôsto imediato sem ter sido promovido a êste pôsto
o oficial do quadro permanente da mesma arma ou serviço imediatamente mais moderno;
O Govêrno da República Portuguesa, nos termos do
artigo 3.° do decreto n.? 17:460, de 14 de Outubro corrente;
Usando da faculdade conferida no n.? 2.° do artigo 2.° do docreto n ," 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Decreta, para valor como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os §§ 1.0, 2.° e 3.° do artigo 6.° da lei
D.O 1:039, do 28 de Agosto do 1920, que alterou o decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919, passam a ter
.a seguinte redacção:
§ 1.0 O aumento de 10 por cento sôbre o soldo
a todos os oficiais do exército, como compensação
por atraso de promoção, pussa a ser referido à data
da promoção ao pôsto de tenente, dentro das suas
respectivas escalas, começando-se a contar os mesmos períodos desde o dia imediato àquele em que
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os oficiais completarem
os anos de serviço
em seguida mencionados:
· /1.0 período.
)1.0 período.
Capitão.
· 2.0 período.
o período .
Major
• 2.0 período.
Tonen te- CO-j1.0 período.
ronel . • . 2.0 período.
1. o período .
Coronel e bri- 2. o período.
3. o período .
gadeiro.
4. o período.
Tenente

l1.

.

•
•
·
·
·
·
·

3
9
15
15
20
20
25
25
30
35
40

efectivo

anos'
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos

d>
.....
<l>

"O

~_.

.....o
ia

<o

<l>

~

o <l>
"O~

.~
ce
"'"

p..

<rl

não podendo

êsse aumento dar direito a um soldo
superior ao que pertencer ao pósto imediato.
a) Aos oficiais milicianos do quadro especial os
aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo serão concedidos quando o tiverem sido aos oficiais da arma
de infantaria
do quadro permanente
que como alferes lhes fiquem imediatamente
à esquerda;
b) Aos oficiais médicos, farmacêuticos
e veterinários milicianos do quadro especial serão os aumentos de 10 por cento sobre o sõldo concedidos como
o são para os quadros permanentes,
isto é, a partir
da data do seu pÔSlO de tenente;
c) A antiguidade da data do põsto de tenente será
contada nos termos dos artigos 103.0 a 108.0 do decreto n, o 17 :37 8, de 27 de Setembro do corrente ano,
§ 2.0 Os generais com cinco anos de serviço corno
general
terão o aumento do 20 por cento sõbre o
sôldo que estiverem percebendo.
§ 3.0 Para os efeitos do disposto neste artigo não
é levado em conta o tempo de Iiconciado, iuactividado por castigo,
licença ilimitada,
por cumprimente de sentença o prisão disciplinar agravada.
Art. 2.0 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 loi pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém .
.Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprímír, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
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República, em 25 de Outubro do 1929.-Luís
Maria
Lopes da Fonseca - A ntônio de OZÍl:eÍ1'aSalazar - Ilamilcar Barcínio P tnto - Luis António de Jfagalhães Correia - João Antunes Guimarães - Eduardo Augusto }.[W·ques - Eduardo da Costa Ferreira - Henrique Linhares
de Lima.

2.°_ Determinação
Ministério da Guerra - 2.11 Direcçao Geral- 3.'" Reparlição

a) Que é extinto o modêlo n.? 4 da Ordem do Exército
n.? 12, V' série, de 1908.
b) Que o abono de ajudas de custo e bagageiras a oficiais e o de ajudas de custo a sargentos passe, desde o
próximo mês, a SOl' liquidado nas relações de vencimentos dos oficiais e das praças, nas quais se abrirá casa
própria com a designação «Aj uda de custo e bagageira»
e «Ajuda do custo» respectivamonto.
c) Que as guias de marcha, reünidas por um aitachc,
.acompanhem a conta mensal para a repartição processadora, com um verbete com a seguinte designação: «Guias
de marcha justificativas do abono de ajudas de custo o
bagageiras» .

3.° - Declaração
Ministério da Guerra - 2. a Direcção Gcral- 3. a Reparli~ão

I) Que o 2.° grupo do regimento de sapadores mineiros, com sede no Porto, passe a ter administração independente, devendo observar-se o determinado na alínea b)
do artigo 2.° da organização e funcionamento dos Conselhos administrativos, Ordem do Exército n. ° 18, La série, de 1911, p. 13-10.
II) Quo o 2.° grupo de esquadrões do regimento do
cavalaria n." 3 e o 2.° grupo do regimento de tolografistas passem a ter administração independente, observando-so o quo se acha estabelecido pela organização e
funcionamento dos conselhos administrativos do 1911.
Ordem do Exército n. ° 18, 1.11 série, do mesmo ano,
p. 1340.
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Rectificação
Xa Ordem do Exército n.s 16, e na rubrica do decreto n.O 17:150,
onde se lê; «2." Direcção", deve ler-se; «3.- Direc','ão".

Ilamilcar Barcínio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 18
M'N~STE:RIO DA GUERRA
20 DE NOVEMBRO DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(t.a Série)

==============Publica-se

ao exército

1. o -

--_
.....:=

o seguinte:

Decretos

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto

n.O 17:467

Tendo a prática demonstrado n110satisfazer já às exigêncill.s do momento actual tudo quanto se acha legislado acêrca do campeonato do cavalo de guerra;
Convindo modificar o regulamento de 1925 de harmonia com o progressivo desenvolvimento que neste género
se tem dado nos diferentes países da Europa;
U sande da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra : hei por bom aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento do campeonato do cavalo de
guerra, que faz parte integrante dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno' da República, 15 de Outubro de 1929. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARJIONA Ilamilcar Barcinio Pinto.
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Regulamento do campeonato do cavalo de guerra
CAPÍTULO I
Disposições

gerais

A) :Fins
Artigo 1.0 O campeonato do cavalo de guerra é destinado a fornecer elementos pam. o melhoramento da raça
e tipo do cavalo que melhor convirá para os usos da
guerra e paralelamente a desenvolver a aptidão eqüostre
dos oficiais.
§ único. O campeonato realizar-se há anualmente, no
mês de Agosto, na Escola Prática de Cavalaria.
B) Júri

Art. 2.° O júri do campeonato do cavalo de guerra é
composto pelo director da arma de cavalaria, presidente;
um oficial superior membro da comissão técnica ele remonta, do comandante da Escola Prática de Cavalaria,
do director da instrução de equitação da Escola Militar e
de um oficial da Direcção da Arma de Cavalaria, todos
com o curso da arma e de preferência com o curso de
instrutores de equitação.
§ único. Fora do período do campeonato o júri reúne
normalmente na sedo da Direcção da Arma de Cavalaria,
Art. 3.° Compete ao júri:
a) Elaborar e publicar com sessenta dias, pelo menos,
de antecedência, da 1.a prova, as instruções especiais
quo cu tender necessárias para o campeonato em cada ano,
fixando o dia em que deve realizar-se a 1.11 prova ;
b) Tomar as resoluções e providências que tiver por
convenientes para a boa o completa execução do serviço,
especialmente nos casos não previstos neste regulamento;
c) Reünír na Escola Prática de Cavalaria, cinco dias
antes da La prova, a fim de tomar conhecimento dos
documentos relativos aos concorrentes, escolher e marcar os percursos da 2. prova, marcar o percurso da
3. prova, elaborar os necessários grúficos, proceder ao
sorteio dos concorrentes e ao oxamo dos cavalos inseritos, excluindo desde logo aqueles que não julgar em couU

U
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dições, ouvindo, caso julgue necessário,
a opinião de um
veterinário,
11 qual poderá
ser mandada dar por escrito
e constará. das actas do júri;
d) Assistir
11 cada
uma das provas, reünindo em seguida. para votar sobro 11 valorização
de cada. concorrente;
e) Lavrar de cada sessão a respectiva acta cm livro
especial e da qual constem todas as resoluções tomadas,
votações,
quaisquer
reclamações
apresentadas,
solução
que tiveram e qualquer
circunstância
interesaanto
que
tenha ocorrido;
f) Elaborar um relatório de que conste o seguinte:

1.o Quadro sintético com os resultados numéricos
do campeonato,
segundo o modelo TI;
:? o Observações,
conclusões
e propostas
sobre
sangue, raça, tipo do cavalo mais próprio para a cavalaria,
bem como sôbre Iavradorea
e regiões do
País que melhores cavalos tenham fornecido;
3. o Síntese das observações
da delegação
da
C. T. R., 11 que se refere o artigo 5.0;
4.° Observações,
conclusões
e propostas
sobre o
campeonato em geral.
C) -

Delegaçilo da comissão técnica de remonta

Art. 4.0 J unto ao júri do campeonato funcionará uma
delegação da C. T. R., composta de um oficial de cavalaria e do dois veterinários
por ela nomeados.
Art. 5.0 Compoto à delegação da C. T. R.:
a) Seguir todas I1S provas do campeonato, apreciando
o valor fisico e qualidade dos solípedes;
b) Fazer as mensuruçõos
que julgar
convenientes
como elementos pl1rtt 11 apreciação fi que se refere 11 alínea anterior;
c) 'I'omar conhecimento
dos documentos a que se referem os n. os 3.0 e 4.0 do artigo 9.0;
d) Elaborar
um relatório,
quo entregará nu comissão
de remonta,
devendo ser enviada uma cópia ao presidente do júri.
D) -

Art. 6.0
campeonato

Concorrentes

Podem inscrever-se
pi\rl1 tomar parte
no
do cavalo de guerra
todos os oficiais do
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exército, da guarda nacional republicana e da guarda
fiscal.
§ 1.0 É obrigatória a inscrição de, pelo menos, um
capitão ou subalterno da arma, dos qU(\ estão em serviço efectivo em cada um dos regimentos de cavalaria
e no quadro permanente da Escola Prática de Cavalaria,
§ 2.° Em cada uma das unidades a que se refere o
parágrafo anterior será. nomeado, como suplente, um
capitão ou subalterno da arma para substituir o representante em caso de impedimento.
§ 3.° Os oficiais suplentes podem inscrever-se como
voluntários, ficando com esta classificação quando não
tenham de representar a unidade a que pertencem.
Art. 7.° Os oficiais inscritos como representantes
e
suplentes de cada uma das unidades não devem ser nomeados para serviço algum que os impeça de fazer a
conveniente preparação e treinos seus e dos seus cavalos e de concorrerem ao campeonato.
§ único. A escola de recrutas, cursos táticos, curso
de tiro e aulas regimentais não impedem um oficial de
concorrer ao campeonato quando não haja outro a nomear.
E) -Cavalos
Art. 8.0 É obrigatória a inscrição de dois cavalos por
regimento e Escola Prática de Oavalaria, destinados ao
respectivo representante,
e de dois cavalos para o suplente.
§ 1. ° Os concorrentes voluntários inscreverão também
dois cavalos. .
§ 2.° No caso de até O comêço das provas haver impedimento comprovado de qualquer cavalo inscrito como
efectivo, é obrigatória a sua substitutção pelo outro já
inscrito, devendo essa substitutção fazer-se antes de começada aLa prova.
S 3.° Podem ser inscritos no campeonato do cavalo
de guerra todos os cavalos com mais de seis anos de
idade, com praça assente no exército, guarda nacional
republicana e fiscal, não podendo ser obrigatória a inscrição das montadas de desporto.
Art. 9.° As unidades e estabelecimentos militares enviarão ao presidente do júri os seguintes documentos:
a) Até 1 de Março de corrente ano, relações nominais
dos oficiais que por nomeação ou voluntariamente concorrerem ao campeonato;
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a

1. o Cópia do artigo de ordem que tiver nomeado
o representante
e o suplente da unidade, e as declarações dos oficiais que desejem concorrer voluntàriamente;
2.0 Opinião escrita do comandante da uuidade ou
estabelecimento militar, corpo ou comissão em que
o oficial servir, acêrca das condições de cada um
dos cavalos inscritos para concorrer ao campeonato;
3. o Nota de assentos dos cavalos com o resenho
rectificado e indicação do seu nome, como o preceituado na circular n." 3:774/1 da 3.:l Repartição
de 16 de Dezembro de 1928, da Direcção da Arma
de Cavalaria, indicação dos campeonatos a que tenham concorrido e qual a classificação obtida, o
nome, pôsto e situação do oficial que então o mono
tava, e todas as informações que possam sor colhidas sôbre a procedência e genealogia dos cavalos,
para habilitar o júri a responder ao determinado na
alínea j") do artigo 3.0;
4. o Cópia da acta do conselho administrativo que
examinou o cavalo quando o oficial declarou que
nõle desejava tomar parte no campeonato, ou para
êle foi nomeado, devendo constar dossa acta o
estado físico do cavalo e a avaliação.
Art. 10.0 Os oficiais concorrentes, representante, suo
plento e voluntários apresentar-se hão ao presidente do
júri na E. P. de O. três dias antes da La prova, sondo-lhes facultativo antecipar a sua apresentação de dois
dias.
§ 1.0 Os oficiais concorrentes na véspera da primeira
prova tirarão à sorte o seu número de ordem, ao qual
corresponderá um braçal, que usarão durante todas as
provas no braço esquerdo por cima do cotovelo.
§ 2.0 Os oficiais concorrentes apresentarão os seus cavalos ao júri e à delegação da C. T. R. antes da l.:lprova,
e depois das 2. a e 3. a no local e à hora que lhes fõr determinado, para efeitos do exame a que se refere o § 5.0
do artigo 1.o
§ 3.0 Aos oficiais concorrentes que por desistência,
desclassificação, ou outro qualquer motivo fiquem inibi-
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dos de tomar parto nas restantes provas será imediatamente passada
guia para recolherem
à sua anterior situação.
§ 4.° Os oficiais que obtiverem as cinco primeiras classificações entregarão
ao júri, no prazo máximo de trinta
dias, depois de terminadas
as provas, um sucinto o preciso relatório de que deverá constar o seguinte:
Cl) Pêso do cavaleiro antes do treino, antes da prova
e depois do ela terminada,
indicação do como fez o seu
próprio treino e bem assim qualquer outra observação
que julgue convenicnto
sõbre o modo de proceder duranto a proYa;
_
b) Resenho completo e nome do cavalo, indicando a
coudelarin sempre que lho fór possível ;
c) Pêso do cavalo antes do treino, antes da prova e
depois dela, modo como executou
treino do seu cavalo,
incluindo o modo como foz a preparação para 1\ 1.a prova,
tempo omprcgndo, moios utilizados, dificuldades o facilidades oncontradus, cuidados higiénicos quo disponsou,
arreio adoptado, estado do cavalo no fim da prova;
d) Observações,
cuidados e modificações
que julgue
conveniente introduzir,
quer nos arreios e equipamentos,
quer nas ferragens dos cavalos;
e) Observações sucintas sõbre o regulamento e provas
do campeonato
do cavalo de guerra.
§ 5.° Os relatórios
que o júri considerar conveniente
poderão
ser publicados junto ao relatório anual do júri.

°

CAPÍTULO II
Provas
Art. 11.° O campeonato
do cavalo do guerra. compreendo
três provas distintas quo so realiznrão cm três
ou quatro dias seguidos conformo o número do concorrentes, quo, sendo elevado,
obrigará a desdobrar a 1.3
prova por dois dias.

1.° e 2.° dia - Prova do ensino.
2.° ou 3.° diaProva do fundo.
3.° ou 4.° dia-Prova
de caU11)0 de obstáculos.
§ 1.0 As três provas devem ser executadas
mo cavalo montado pelo mesmo cavaleiro.

pelo mes-
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§ 2.0 A prova de fundo realizar-se

há no dia seguinte
ao último dia da prova de ensino.
§ 3.0 A prova de obstáculos realizar-se há. no dia seguinte ao da prova de fundo.
§ 4. o Qualquer das provas dopois de começada só
pode ser interrompida
por deliberação do júri.
§ 5.0 Antes do comêço do campeonato e depois das
provas do fundo e de obstáculos
08 cavalos
serão examinados pelo júri, ao qual será adstrito, a título consultivo, um veterinário.
Todo o cavalo indubitàvelmento
fatigado ou atingido por claudicação grave 6 eliminado,
som recurso.
§ 6.0 Só 6 permitida a entrada dos concorrentes
nos
recintos cm que so realizam as provas até dois dias antes
do começo da 1.a
Art. I 2. o Unif01·me.- O de serviço (luvas, facultativo).
Art. 13.0 Pêso do cavaleiro.-70
quilogramas,
salvo
para a L" prova em, que o pêso
livre.
Art. 14.0 Freio.-A
vontade, excepto na prova do ensino, em que é obrigatório
o uso de freio, bridão e barbela, e cm que 6 proibido o uso de gnmarra, e permitido o uso de ligaduras, flanelas e outros meios do protecção dos membros locomotores,
fora dos actos de apresentação ao júri.
ó

.A) -1." prova:

prova de ensino

Art. 15.0 Esta prova consta dos seguintes
1.0 Entrada em andamento livre:

trabalhos:

a) Sôbre a linha do meio e no ponto G. Parar
a frente para o júri o cumprimentar.

com

2.0 Trabalho de passo:

a) Sair ao passo, de rédoas compridas e tomar a
pista. para a direita;
b) Em A direita voltar e seguir a linha do moio.
Cavalo colocado o marchando direito;
c) Contrapassagom
do mão em duas pistas de D
a B o de B a G;
d) Em G paragom,
imobilidade o' cavalo direito;
e) Sair a passo o tomar a pista para a direita;
f) Em F meia volta (3 metros do raio);
9) Em M meia volta o seguir para a mito direita;
h) Em F partir a troto levantado até 1\1.
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3. o Trabalho a trote:
a) Longal' e encurtar o trote, passando sucessivamente do troto curto ao trote largo, e inversamente durante volta e meia. De 1\1a F troto ordinário (trote sentado). De F a TI trote largo (levantado). De li a B trote curto (trote sentado, cavalo
colocado). De B a li trote ordinário (trote sentado) ;
b) Em A direita voltar seguindo a linha do meio
e fazendo a contrapassagom de mão em duas pistas de B a E o de E a G;
c) Em G paragem e imobilidade;
d) Sair ao passo e tomar a pista para a direita;
e) Tomar trote em B, tomar a galope para a direita.
4. o Trabalho a galope:
a) Em A direita voltar o seguir a linha do meio;
b) Em D voltar para a direita de 3 metros de
raio, passando ao trote no fim da volta j
c) Em chegando ao centro do picadeiro tomar a
galope para. a osquerda;
d) Em G volta para a esquerda de 3 metros de
raio, seguindo 11 pista para a mão esquerda;
e) Em H passar ao passo;
f) Em E sair a galope para a esquerda;
g) Em A parar e sair a galope para a esquerda;
h) Em B parar, recuar pelo menos três passos, e
do recuar sair a galope para a esquerda;
i) Em 1\1meia volta directa para a esquerda;
j) Em B ao passo;
k) Em F sair do passo ao galope para a direita j
l) Em K parar e sair ao galope para a direita;
m) Em TI parar, recuar pelo menos três passos, e
do recuar sair ao galope para a direita;
n) De M a A alargar o galope;
o) De A a II encurtar o galope;
p) De II a F alargar o galope;
q) De F a II encurtar o galope;
1') Em II meia volta directa para a direita;
s) Em E ao passo j
t) Em K sair ao galope;
u) Em A esquerda voltar frente ao júri;
v) No centro do. picadeiro paragem, imobilidade,
rédeas compridas e cumprimento ao júri.
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§ 1.0 O trabalho a executar deve ser feito por inteiro
por cada concorrente, e os movimentos devem suceder-se
pela ordem indicada.
§ 2.0 Cada concorrente disporá de quinze minutos para
executar a sua prova, os quais começarão a contar-se
seguidamente ao cumprimento ao júri.
§ 3.0 Os pontos de referência ssrão marcados conforme
figura junta (fig. 1).
§ 4.0 O terreno em que se realizar esta prova será vedado o terá 60 metros de comprido por 20 de largo. A
linha do meio e o ponto médio serão marcados com sinais visíveis (fig. 1).
B) -

2.' prova: prova de fuudo

Art. 16.0 Esta prova compreende 30 quilómetros a
fazer, parte sôbre estradas ou caminhos, parte através
do campo, e parte em pista de steeple ou cross-countrq, no
hipódromo, e decompõem-se da seguinte forma:
1.0 Sõbre estradas ou caminhos: 6 quilómetros, aproximadamente, a fazer com a velocidade de 200 metros
por minuto, ou sejam 30 minutos.
2.0 Través do campo ou hipódromo com obstáculos:
(cross-country) 8 quilómetros,
aproximadamente, a fazer com a velocidade de 400 metros por minuto, ou sejam 20 minutos;
.
3. o Sõbre estr'ada: 10 quilómetros, aproximadamento,
a fazer com a velocidade de 200 metros por minuto, ou
seja em 50 minutos;
4. o Steeple: 4 quilómetros, aproximadamente, a fazer
com a velocidade de 500 metros por minuto, ou seja om
8 minutos;
5.0 Em pista rasa: 2 quilómetros ao galope, a fazer
com a velocidade de 333 metros por minuto, ou seja em
6 minutos.
§ 1.0 Dois dias antes do comêço da La prova cada
concorronte receberá um gráfico indicando o traçado do
percurso, que será balizado por cavaleiros ou indicado
por bandeírolas.
§ 2.0 O percurso do cross-country deve ser mostrado
a pé aos concorrentes o compreenderá 20 a 25 obstáculos, tanto quanto possível de aspecto natural, os
quais deverão ser transpostos entre duas bandeirolas,
§ 3.0 So por motivo do terreno houver necessidade de
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trocar a ordem das diferentes provas de fundo, as "elocidades
e :1S distâncias
atrás mencionadas
não serão
modificadas.
C) -

3.' prova:

em campo de obstáculos

Art. 17.0 Esta prova consta de percurso do 12 obstáculos numa extensão aproximada
de 1:0CO motros, a fazer com a velocidade do 375 metros por minuto.
§ 1.0 Os obstáculos deverão ser: um duplo formando
passagem de estrada -4 obstáculos simples - 1 obstácnlo cm largura
com o máximo de 3 metros o sondo
possível com água - G obstáculos compostos
topendish,
brooclc, barra sobre nm muro, oxer, entrada do parqne
e banqueta) à escolha do júri, todos sem taquet.
§ 2.0 Os obstáculos simples deverão ter 1 metro a
1m,10 de altura; a largura do opendisli e do otcer não excederá :3 metros.
CAPÍTULO III
Classificação
A) -1.' prova
0

Art, 18. Esta prova terá o coeficiente 15 e
classificada trabalho por trabalho dentro de cada andamento,
conforme a tabela junta, dando um total máximo do 300
pontos (20X 15).
§ 1.0 O concorrente
executará seguidamente
os trabalhos dentro de cada andamento,
só passando ao andamento seguinte quando o júri lho determinar,
e cronometrando-so
o tempo gasto em cada andamento.
A soma
do tempo empregado para a apresentação
dos trabalhos
nos três andamentos
não poderá exceder quinze minutos, como preceitua o § 2.0 do artigo 15.0
§ 2.0 Todos os trabalhos
serão classificados por cada
membro
00 júri com pontos do O a 10. A nota assim
obtida ó multiplicada
pelo número do pontos atribuídos pela tabela junta, o êsto produto dividido por 10.
O coeficiente assim obtido é registado na colunaintltuIada «Pontos obtidos», sendo o único número que consta
para a totalidade dos pontos e para. estabelecer a classificação.
§ 3.0 Todo o trabalho não executado terá a nota O.
§ ·i.o 'rodo o trabalho feito além do tempo regulamentar
é penalizado com 2 pontos por cada segundo gasto a mais.
é
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Tabela para classificação da prova de ensino
(provisória)

Trabalhos

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16
17

IR

ln
20
21
22

23
24

25
26

.,
o
~
:oo

a executar

Entrada
em andamento livre. Em G paragem, cont.in ência. • • . • • . . • • ..
Romper a marcha, rédeas compridas, pistas
para a mão direita.
. . . . . • • . "
Em A direita voltar em concentração
De D a B contrapassagem
de mão cm duas
pistas o de B a C . . . . .
•
Em G paragem o imobilização
Romper a marcha, pista para a mão direita
Em 1" direita meia volta (3 metros de raio)
Em M esquerda moia volta (3 metros) . ..
Correcção do trabalho
. . . . "
...
Em F partir ao trote Ievantado . . . • ..
De l\l a F' trore ordinãric
(sentado) • • .,
Do F a II trote largo (levantado)
. • • ..
Do II a n trote curto (sentado), cavalo colocado
De B a A trote ordinário (sentado)
.
Direita voltar sôbro a linha do meio.
De D a E contrapassagem
de mão em duas
pistas. .•
•
De E a G. • •
. . . . . • .•
Em G para"em. imobilidade
. . • . • •.
Romper a r:;'archa ao passo, pista para a direita .
• •
Tomar o trote.
•
Correcção do trabalho . . • • • . • • ••
Em TI partida do trote ao galope para a direita .
Em A direita voltar seguindo a linha do
meio
•
Em D vol ta para a direita (3 metros do
raio) . • . • . • . . . . • . . . . ••
Passar ao trote no fim da volta o tomar o
galope para a esquerda no ponto médio
Em G' volta para a esquerda tomando a
pista para a direita no fim da volta.
Em N passar do galope ao passo . . . "
Em E sair do pa~so ao galope para a esquerda . . . . . . . . . . • . . • ..
Em A paragem e saída do pé firme ao galope para a esquerda.
. . • . . . . .•
Em 13 paragem, recuar 4 passos, saída ao
galope para a esquerda.
Em 1\1meia volta para a esquerda.
Em B meter ao passo. . . . . . . • • ••

3
4
6

8
4
2
3
5

5
6
6

12·
12
G
4
12
12
4-4
3
4
5
5
2
5
4-4
5
4
6
5-6
5-8-6
5
3
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Trabalhos

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1.' Série

a. oxocurar

Em F partir ao galope para a direita
...
6
Em K paragem, sair do pé firme ao galope
5-6
para a direita.
Em II paragem, recuar 4 passos e sair ao
5-8-6
galope para a direita.
. •
4
De l\I a A alongar o galope.
4
De A a II encurtar o galope
4
De II a F alongar o galope.
4
De F a II encurtar o galope . .
5
Em II moia volta para a direita.
3
Em E meter ao passo. • • . • •
Em K sair ao galope. . . . . •
6
2
Em A esquerda voltar frente ao júri.
• •
No ponto médio, paragem, imobilidade, ex4,
tensão, rédeas e continência
•
•
5
Correcção do trabalho
..
. ..
•
Correcção na posição, aesiette e condução do
10
cavalo ••••••.••.••.•••

Total.

. .. , ...

de ...

• • • • • . . . . • • . . • 300
de 19 ...

Nota.-Os
concorrentes
deverão ter particularmente
em ateução a importância
que tem a precisão da execução dos movimentos nos pontos indicados.
A classificação incidirá principalmente
sôbre o grau de submissão do cavalo e sôb re a sua facilidade de manejo em todos os andamentos.
Exemplo: No trabalho 11.° da prova, a pontuação atribuída é
de 12 j o júri atribui-lhe
8 j êste número será multiplicado
por 12,
ou seja l:l X 12 = 96 j o resultado é dividido por 10, ou seja 9,6 j
o cavalei 1'0 tem neste movimento a pontuação 9,6.
B)

-2.' prova

Art. 19.0 Esta prova terá os seguintes coeficientes:
Ooofícíento

Através

do campo

e hip6dromo

Númoro
máxtmo
do pontos

(cross-

country)
Steeple .

35
23

700
500

Estrada

10

200

1." Série
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§ 1.0 Todos os concorrentes partem para cada uma
das partes de que se compõe a prova com o máximo de
200 pontos.
§ 2.° São tirados dêstes pontos (20) todas as penaliza~ões e seguidamente multiplicado o resultado obtido
pelo coeficiente da prova, o que dá um total a que se
juntam os benefícios, se os houver, conforme a tabela
junta. 'I'eremos assim obtido o número total de pontos
nas diferentes partes da prova: estrada, steeple e eross,
Caso se chegue a um total negativo para um dêstes percursos, a soma dêste menos N pontos será deduzida do
total geral da prova.
Art. 20.0 Penalizações: Os coeficientes intervêm em
todas as penalizações. 'rodo o excedente do tempo em
cada uma das partes da prova será penalizado de meio
ponto por cada 5 segundos perdidos e depois multiplicado pelo coeficiente.
§ 1.0 Os percursos sôbre estradas serão feitos nas velocidades indicadas para cada um dõles, As diferenças
de tempo dos percursos não podem ser compensadas
pelos benefícios obtidos em qualquer outro.
§ 2.0 Cada concorrente parte para o conjunto dos três
percursos de estrada e pista rasa, com o máximo de 20
pontos. Subtrai-se a êste máximo as penalizações impostas em cada um dos percursos, multiplicando-se o
resto pelo coeficiente 10. O número obtido será o número de pontes.
1. o Percurso de estrada: 15 segundos de atraso:
1,50 de penalização.
2. o Percurso de estrada: 25 segundos de atraso:
2,50 de penalização.
3. o Percurso em pista rasa:
Pista rasa, 10 segundos de avanço: não tem
beneficiação.
Total 4 pontos de penalização, de onde
20-4 16X10=160pontos para os dois percursos sõbre estrada e para o de pista rasa.
§ 3.° No steeple e no crOS8
juntar-se hão às penalizações
contadas conforme a tabela
soma pelos coeficientes, como

as penalizações de tempo
das faltas nos obstáculos,
junta, multiplicando-se a
atrás se disse.
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Tabela de penalizações

Tabela de penalização para o percurso de estrada
1.' parte

200 por minuto

600 metros

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

m,
m.
m.
m.
m.
m.
m,
m.
m.
m.
m.

30 minutos

Tempo ga.to

Perda
em segundos

Etc.

5
10
15
20
25
30
35
40
41:
50
55
Etc.

e 5 s.
elO s,
e 15 s.
e 20 s.
e 25 s.
e 30 s,
e 35 s.
040 s,
e 45 s.
e 50 s,
e 5á s,

Perda
em tempo

li:
1
1 ti:

...
')

21/'!.
3
3 1/2
4
41/2

5
51/2
Etc.

2.' parte

1:000 metros

200 metros

Tempo gasto

50 m,
.50 m,
50 m.
.50 m.
50 m.
50 m,
50 m.
50 ID.
50 m,
50 m,
50 m.

e 5
e 10
e 15
020
e 25
e 30
035
e 40
045
e 50
e 55

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s,
s,
s,
s.

......
. ...
Etc.

50 minutos
Perda
do tempo

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Etc.

Pcrdn

do pontos

1

l/"

1 li"

2

2 li'!.
3

31/'!.

4
41/2

5
51/2
Etc.
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Tabela de penalização para a última parte da prova
de fundo
Parcursn

de 2:000 metros

a

333 metros por minuto

Tempo gasto

6 m.
m.
m.
m,
m.
m.
m.
m.
m.
m,

6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
10
e 15
e 20
e 25
e 30
e 35
e 40
e 45
050
O

O

s,
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s,
s.
s.

Perda.
de pontos

Perda
de segundo.

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Etc.

ii"/.

1
li/2

...
o)

2

li"/.

3
3 l/"J.
4

4 i/2
5

Etc.

Etc.

Tabela de penalização para o «steeple»
Percurso

de 4:000 metros a 500 metros por minuto
Tempo gasto

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

m.
m.
m,
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

e 5
e 10
o 15
o 20
e 25

030
e 35
e 40
045
e 50

Perda
de segundos

Perda
do poutos

4/"

5

s.
s.
s.
s,
s.
s,
s.
s,
s.
s,

10
15

20
25
30
35
40
45
50
Etc.

Etc.

1
11/2

2
2 l/2
3
31/3

4

41h

5

Etc.

Penalização para o .cross-country.
8:000 metros a 400 motros por minuto Tempo

20
20
20
20

m.
m.
m.
m.

e
o
o
o

5
10
15
20

a,
s,
s.
s.

gasto

Tempo 20 minutos
Perda
do segundos

5
10
15
20

Perda
em ponto

1
1
2

1/"
i/2

I
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20
20
20
20
20
20

m.
m,
m,
m.
m.
m.

e
o
e
e
e
e

25
30
35
40
45
50

s.
s.
s.
s.
s,
s.
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25
30
35
40
45
50
Etc.

Etc.

2

i('3

3
3

ii'!

4
4
5
Etc.

ii,

Beneficiações

Art. 21. No eteeple e no cross as beneficiações s110
estabelecidas conforme as tabelas juntas, no desconto das
quais são introduzidos os coeficientes 25 e 35.
§ 1.0 No steeple um benefício de 2 pontos será dado
para a velocidade de 520 metros por minuto na qual se
fazem os 4:000 metros em 7 minutos e 25 segundos, e
seguidamente por cada 5 segundos ganhos conforme indica a tabela junta.
§ 2.0 No cross um benefício de 2 pontos será atribuído à velocidade de 421 metros por minuto, na qual se
fazem os 8:000 metros em 19 minutos, e seguidamente
por cada 10 segundos ganhos conforme a tabela junta.
§ 3.0 O máximo benefíclo que se pode obter no steeple é de 20 pontos, o que corresponde à velocidade de
600 metros por minuto.
§ 4.0 A máxima beneficiação que se pode obter no
CrOS8
é de 44 pontos, o que corresponde à velocidade
de 516 metros por minuto.
§ 5.° As velocidades superiores não se contam.
0

Tabela de beneficiação para prova da .steeple.
Velocidades

500
539
545
553
558
565
571
578
586
595
600

por mInuto

metros
metros
metros
metros
metros
metros
motros
metros
metros
metros
metros

Tempo gasto

& minutos
7,25
7,20
7,15
7,10
7,05
7,00
6,55
6,30
6,48
6,40

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

Ganho em pontos
coeâeíoutes
compreendido

O
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Além destas velocidades não há beneficiação alguma.

V Série
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Tabela de beneficiação para a prova do «cross»
8:000 metros

Velocidades

8:000
8:400
8:421
8:425
8:429
8:432
8:43G
8:441
8:444
8:449
8:452
8:457
8:462
8:46G
8:471
8:475
8:480
8:485
8:490
8:495
8:500
8:505
8:511
8:516

(8:000 metros em 20 minutos)

por minuto

metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros •
metros
metros
metros
metros
metros •
metros
metros
metros
metros
metros
metros

Tempo gasto

25
22
19
18,50
18,40
18,30
18,20
18,10
18
17,50
17,40
17,30
17,20
17,10
17
lG,50
16,40
16,30
16,20
16,10
16
15,50
15,40
15,30

(400 metros por minuto)
Ganho em pontos
co eficlentes compreendidos

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

O
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

Além destas velocidades não há beneficiação alguma.

Tabela de penalização dos obstáculos do «cross»
e do «steeple»

Queda do cavaleiro . . . . . .
Queda do cavalo o do cavaleiro .
Uma paragem, recusa ou furta om
qualquer obstáculo. • . . • .
Duas paragens, recusas ou furtas no
mesmo obstáculo • • • . . .
Três pnragens,. recusas ou furtas • •

10 pontos
6 pontos
2 pontos
6 pontos
10 pontos

972
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Quatro paragens, recusas ou furtas. •
14 pontos
Ojnco paragens, recusas ou furtas . •
18 pontos
S~is paragens, recusas ou furtas.
•
Desclassificação
Será automàtiÊrro do percurso de que o concorrente
camento pese aperceba e emendo . . . . . .
nalizado pelo
tempo.
Todo o êrro do percurso que não seja
rectificado pelo concorrente ou li.
falta de transposição de qualquer
obstáculo. . . . . . . . . . . . Desclassificação
Exemplo:
Sobre estrada:
Total de pontos obtidos (1)

160

No steeple:
Uma queda do cavaleiro
Uma recusa ...••
7 segundos de atraso. .
ção,
No

O

10
2
1

Total . • . . .
que dá 20-13=7X25
.•

1:3 de penaliza175 pontos

cr08S:

Duns recusas em dois obstáculos
diferentes. . . . . . . . • •
80 segundos de ganho . . . . .

20 - 4 = 16 X 35 - 560
O cavalo atrás citado terá
prova de fundo . . . . .

+6

4

6 o que dá
566

na

901 pontos

C) - 3." prova

Art. 22.0 O coeficiente desta prova 6 15 e o número
máximo de pontos 300.
Art. 23.0 Oada concorrente iniciará a prova com O
máximo de 20 pontos, dos quais se deduzem as faltas nos

: (1) Ver exemplo atrás citado.
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obstáculos e as penalizações de tempo, como se disso
mais atrás, fazendo-se depois intervir o coeficiente 15.
§ 1.0 Não serão levadas em conta as velocidades superiores a 375 metros por minuto; por outro lado todo
o excedente de tempo sorá penalizado de 1/2 ponto por
cada dois segundos perdidos.
§ 2.0 Todas as faltas serão reduzidas a pontos conforme a tabela seguinte:
Queda do cavaleiro.
. . . • •.
10 pontos
3. a recusa, paragem ou furta no
mesmo obstáculo ou durante o
percurso . . . . . . . . . . Desclassificação
3. a defesa na pista e fora dos obstáculos . . . . . • • • . . . Desclassificação
Queda do cavalo e cavaleiro.
. .
6
2. recusa, paragem e furta no
mesmo obstáculo ou durante o
percurso . • • • • • • • . •
6
2. defesa na pista dos obstáculos
6
Obstáculo derrubado com as mãos
4
Anteriores na vala.
• . . . . .
4
Ln recusa, paragem ou furta • •
2
1.a defesa na pista fora dos obstá.
culos. • . . • . . • • •
2
Obstáculo derrubado com os pés
2
Posteriores na vala. • . • . . •
2
II

11

§ 3.0 Nos obstáculos duplos ou triplos as faltas marcam-se em cada. um dos saltos que os compõem.
§ 4.0 Nos obstáculos, tais como duplas barras, valas
ou fossos precedidos ou seguidos de outros obstáculos,
conta-se apenas a falta mais importante.
§ 5.0 A saída fora do recinto da pista implica desclassificação:
Exemplo:
Queda do cavalo e cavaleiro.
6 segundos de atraso. . .
Total.
do oude 20 - 7,5

= 12,5 X

6

pontos

1 1.;" pontos
.

15 = 187,5.

7

"/2

pontos
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Exemplo para a classificação geral do campeonato

Número de pontos atribuídos
versas provas:
1.8 prova.

ao concorrente nas di-

. . . . . . . . . • . .
estrada e pista rasa 160
2.a prova l Steeple
175
{Cross •.........
566
3. a prova. . . . . . . • . . . . .

í SObre

I

----

258

901
187,5

1:346,5
o concorrente terá a classificação geral de 1:346,5 pontos.
Art. 24.0 Qualquer reclamação deve ser dirigida por
escrito ao' presidente do júri e entregue no prazo de
doze horas, a contar da publicação do resultado da
prova, excepto a respeito da terceira de que as reclamações devem ser entregues imediatamente.
§ 1.0 O júri resolverá sobre o reclamação.
§ 2.0 D as decisões do júri n110há recurso.
Prémios

Art. 25. Haverá um prémio de honra, objecto de
arte, dado pelo Ministério da Guerra, com o nome de
«Taça República», para ser entregue anualmente à unidade
ou estabelecimento militar, corpo ou comissão onde servir o oficial que tiver no campeonato a classificação final mais elevada, ou, nos casos omissos, para ser entregue à Direcção da Arma de Cavalaria.
§ 1.0 Ao prémio de que trata ôste artigo corresponderá um diploma m/Q em que será mencionado o nome,
posto do oficial e sua situação, a classificação final, prémio obtido, e indicação do cavalo em que o oficial montava, com o nome e resenho completo.
§ 2.° No prémio de honra, será gravada ou colocada
uma placa indicando: a unidade, estabelecimento militar,
corpo ou comissão em que o oficial servir, nome e põsto
do oficial a quem foi conferido o prémio e nome do cavalo.
§ 3.0 A unidade, estabelecimento militar, corpo ou
comissão que, em três anos, dois dos quais consecutivos,
fõr depositária do prémio de honra, entrará na posse
definitiva, sendo então criado novo prémio.
0
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Art. 26. o Haverá cinco prémios pecuniários para os
cinco concorrentes mais claesiflcados, correspondendo a
cada um dêles uma placa metálica pura o cavalo em que
montavam.
§ 1.0 Os prémios pecuniários a dar pelo Ministério da
Guerra são:
1.0
2.°
3.°
4.°
5.°

prémio
prémio
prémio
prémio
prémio

2.000600
1.500600
1.000~00
600600
4001500

§ 2.° A placa metálica será do modêlo da fig. II.
§ 3.° Quando o número inicial dos concorrentes fôr
inferior a 15, serão suprimidos tantos prémios dêstes
quantos os grupos completos de 3 11 menos do 15. Esta
supressão começa pelos prémios de menor valor.
Art. 27.° Além dêstes prémios serão conferidas as seguintes recompensas:
§ 1.0 A todos os oficiais cuja classificação final atingir
ou excedor 1:269 pontos será entregue um diploma da
menção honrosa mjS com indicação dos prémios obtidos, sendo também essa classificação e prémios averbados na fõlha de matricula dos oficiais na casa «Condecorações e louvores 'O.
§ 2.° Os oficiais nas condições da alínea anterior, quando
concorrerem montando os seus cavalos praças, terão diroito ao abono das percentagens abaixo indicadas, no
respectivo tempo de vencimento, em harmonia com a
classificação final obtida:
:Kúmel'O da pontos

1:904
1:798
1:597
1:375
1:269

a 2:064

1:904
a 1:798
a 1:597
a 1:375
fi.

Percentagem

25
20
15
10

5

§ 3.° O produtor de qualquer cavalo nacional que tenha obtido algum dos prémios pecuniários receberá o diploma de honra modêlo R, em que o facto será consignado e de que constará o resenho completo do cavalo,
o seu nome, e o da coudelaria do seu produtor.

üiG
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diversas

A) -Pessoal

Art. 28.° Os serviços do campeonato são considerados
como de diligência para todos os oficiais o praças que
nêle tomaram parte.
§ 1.0 As unidades e estabelecimentos
militares enviarão ao presidente
do júri, no acto da desistência,
a justificação dos motivos que impediram os concorrentes
voluntários de tomar parte no campeonato.
§ 2.° Os concorrentes
voluntários
que sem motivo justificado desistam de tomar parte no campeonato ficarão
responsáveis
pela importância
das rações suplementares
abonadas aos seus cavalos.
§ 3.° Perdem o direito ao disposto neste artigo, devendo indemnizar
II. Fazenda
da importância
dos sens
transportes,
dos das suas montadas e tratadores,
os oficiais que desistam antes de terminado
o campeonato,
sem ser por motivo de doença sua ou da sua montada,
oficialmente comprovada.
§ 4.° Quando o campeonato termine até oito dias antes das corridas
anuais, é permitido a toclos os concorrentes que completarem
o campeonato,
e cujos cavalos
estejam inscritos
nas condições do regulamento
de corridas, permanecerem
na mesma situação e condições
dêsto artigo até que terminem as referidas corridas.
§ 5.° Aos oficiais nas condições do § 3.° dêste artigo,
quando tenham os seus cavalos inscritos nos termos do
regulamento
de corridas, pode conceder-se que permaneçam até o dia das corridas, perdendo no emtanto direito
a qualquer abono e não ficando por isso dispensados das
indemnizações
a que o mesmo § 1.0 so refere,
§ G.o Aos oficiais a quem deve ser passada guia de
marcha, nos termos do § 3.° do artigo 10.° dêsto regulamento,
quando tenham os seus cavalos inscritos nos
termos do regulamento
de corridas,
pode igualmente
conceder-se que permaneçam
até o dia das corridas, mas
sem direito a qualquer abono desde o dia em que deveriam ter recebido guia.
Art. 29.° Os relógios do pessoal que a qualquer título
tomar parte no campeonato
serão acertados
pelo que
lhos fõr indicado pelo júri.
Art. 30.° A Escola Prática
de Cavalaria deverá fornecer, além de determinado
neste regulamento,
todo o
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pessoal que lhe fõr requisitado pelo presidente do júri
para o serviço do campeonato, devendo para isso comunicar com a necessária antecedência à Secretaria da Guerra, quando por qualquer motivo êsses elementos lhe faltem, para que possam ser tomadas as devidas providências.
B) -Animal

Art. 31.° Aos cavalos inscritos para o campeonato serão feitos os seguintes abonos:
a) Ração de campanha durante os três meses anteriores ao que preceder aquele em que se realizarem as provas;
b) O abono da ração normal durante o mês que preceder aquele em que se realizarem as provas até elas
terminarem;
c) Ração de campanha durante o mês que seguir às
provas;
d) Ração de manobra durante o mês seguinte a êste.
§ 1.0 Aos cavalos nas condições do artigo 33.° será
abonada a ração de campanha durante o mês antes das
provas e até elas terminarem.
§ 2.° Todos estes abonos serão feitos mediante pro·
posta dos concorrentes e aprovação do comandante, sendo
ouvido o veterinário.
Art. 32.° Aos memhros do júri. ó permitido fazerem-se
acompanhar dos seus cavalos e respectivo tratador.
Art. 33.° Quando algum dos cavalos dos que concorram se incapacito ou morra durante as provas, o júri
procederá ao exame do referido cavalo, exame de que
será enviada acta à Direcção da Arma de Cavalaria
quando o cavalo fõr praça ou quando houver culpabilidade do oficial concorrente, devendo neste caso a acta
dizê-lo claramente.
Art. 34.° Anàlogamcnto ao quo dispõe o artigo 30.°,
a Escola Prática do Cava.laria fornecerá o animal que
lho fór requisitado pelo presidente do júri pam O serviço
do campeonato.
C) - Material

Art. 35.° O conselho administrntivo da Escola Prática
de Cavalaria sorá dotado com a verba de 1.000;$ anuais
para. as despesas a. efectuar com o campeonato do cavalo de guerra.
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§ único. Desta. verba. saIrá o que fOr necessário para
despesas de expediente, da qual poderá dispor igualmente o secretário do júri.
Art. 36.° Analogamonte ao quo dispõe o artigo 30.°, a
Escola Prática de Cavalaria fornecerá o material que lhe
fôr requisitado pelo presidente do júri para o serviço do
campeonato, e executará de harmonia com as indicações
do mesmo júri os que lhe forem pedidos.
§ único. O conselho administrativo desta Escola providenciará de modo que todos os oficiais e praças que
tomarem parte no campeonato encontrem alojamentos
apropriados c preparará as instalações convenientes para
os cavalos.
Art.37.0 Todos os documentos relativos ao campeonato de cada ano serão arquivados na Direcção da Arma
de Cavalaria.
Art. 38.° Fica revogada toda a legislação cm coutrtirio.
Paços

do Govêrno da República,

15 de Outubro de

1929.- O Ministro da Guerra, Hamilcar Bcrcinio Pinto.
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Presidência do ~Iinis[ério
Deoreto n.O 17:499

Usando da. faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do docreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hoi por bem decretar,
guinte:

para valer como lei, o se-

Artigo 1.0 São consideradas zonas interditas à navegação aérea em Portugal, sendo proibido voar sõbre elas
e sõbre os seus arredores até a distância de 5 quilómetros dos seus limites:

a) Uma zona do 10 quilómetros do profundidade ao
longo de toda a fronteira terrestre;
b) Zona da península de Tõrros Vedras dentro dos
limites:
S. Martinho do Põrto-Tõrres
curso do Tejo até Alverca.

Novas-Chamusca-

c) Zona da península de Setúbal dentro dos limites:
Curso da ribeira. de Santo Estêvão até Vendas
N ovas-Alcácer do Sal-Carvalhal.
d)

Zona de Abrantes-Entroncamento
Gavião - Sardoal-Tomar
musca-Bomposta-Gavião.

nos limites:

- Tõrres

Novas - Cha-

e) Zona de Trancoso - J armelo-Fráguas-BelmonteVidemonte-Macieira ;
f) Zona da Ria de Aveiro;
g) POrto de Leixões ..
Art. 2.° Toda a aeronave que provenha do estrangeiro ou para lá se dirija deverá passar a fronteira
tanto terrestre como marítima. somente pelos pontos de
passagem abaixo indicados:
Pelo norte:
Estrada

de S. Pedro da TOrro-Paredes

de Coura,
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Polo loste:
1) Curso do Tejo até Gavião-Bemposta-AIverca,
2) Aldeia da Ponte-Alfaiates-Sabugal-BempostaAlverca.
3) Sobral da Adiça-Moura-Portela.
Pelo sul:
Direcção Monte Gordo-Mértola.
Pela fronteira marítima:
Toda a fronteira marítima poderá ser sobrevíada,
excepto nas partes compreendidas nos limites das
zonas interditas, sendo livre o curso do Tojo aos
hidro-aviões que demandem o põrto de Lisboa
voando a uma altura que não exceda 200 metros e
seguindo a meio do Rio Tejo desde a barra até Alverca.
Art. 3.0 É mantida a obrigação de aterragem o amaragem no aeroporto de Alverca para todas as aeronaves que entrem em território nacional.
Art. 4.0 E aberta na zona interdita da ponínsula do
TOrres Vedras uma passagem pelo seguinte itinerário:
Alverca-curso do Tojo até a Estrada do Carregado-Ota-Cercal-Rio
Maior-Estrada
Benedita-Alcobaça.
A altura máxima do võo nesta passagem é de
750 metros, havendo tolerância de 2 quilómetros
para cada lado do itinerário marcado.
Art. 5.0 São livres os võos sóbre Lisboa até o perímetro da estrada militar, seguindo-se o curso do Tejo
de Alverca até a cidade e vice versa.
§ único. São permitidos vôos de turismo em volta de
Lisboa com os seguintes itinerários:
Lisboa-Amadora-linha
do caminho de ferro até
Sintra-Alcabideche-Cascais-S.
João do Estoril-Manique-Oacém-Amadora-Lisboa-curso
do Tejo até
Alverca.
Art. 6.0 Fica revogada ti. legislação em contrário.
Determlnn-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento o execução do presento decreto com fõrçn
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de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como n510 se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 15 de Outubro de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAH DE
FUAGOSO
OARMONA-Artur Icens Ferraz=s Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar=s-Hamilcar Barcinto Pinto - Luis António de Magalhães
Üorreia- Jaime da Fonseca Monteiro - João Antunes
Guimarães=s Eduardo Augusto Marques-Eduardo
da
Costa Ferreira-c-Llenrique Linhare» de Lima,

lIinislirio da Guerra - Repartição do Gabinete
Deoreto n.v 17:523
Tendo-se suscitado dúvidas sôbre a interpretação de
alguns artigos do regulamento de disciplina militar, aprovado por decreto n.? 16:963, de 15 de Junho do corrento
ano;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740. de 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o soguinte:
Artigo 1.0 Nos artigos do regulamento do disciplina
militar em seguida designados são feitas as seguintes
rectificações:
Artigo 48.0_ Suprimir a parte final: « contados nos
termos do artigo anterior».
Artigo 56.°- Ondo se lê: «mais de quinze anos» devo
ler-se: O' quinze ou mais UUOS».
Artigo 58.°- Onde se lo: «sofrerem punições cujo soo
matório seja igual ou superior a vinte dias de detenção,
por si ou suas equivalências» deve ler-se: «sofrerem
uma ou mais punições que, por si ou suas equivalências, perfaçam vinte ou mais dias de detenção».
E acrescentar um:
§ único. Quando os sargentos a quem esto artigo
se refere pertencerem aos quadros permanentes o
contarem quinze ou mais anos de serviço efectivo
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q uando terminar o período deste serviço a que estiverem obrigados, terão passagem à situação de reforma com os vencimentos
correspondentes.
«excepto quando
Artigo 50.o--No § único acrescentar:
contarem quinze ou mais anos de serviço efectivo, caso
em que terão passagem
à situação de reforma com os
vencimentos
correspondentes».
Artigo GO.o e § único.Como segue:
Artigo GO. o Os cabos do activo ou da reserva do
exército que sofrerem a pena de prisão disciplinar
agravada
ou que, num período de seis meses, BO·
írerem uma ou mais punições que, por si ou suas
equivalências,
perfaçam
vinte ou mais dias de detenção, terão imediatamente
passagem
a soldado,
excepto quando pertencerem aos quadros permanentes e contarem quinze ou mais anos de serviço, caso
em que terão passagem à situação do reforma com
os vencimentos
correspondontes.
§ único. As praças a q uo õste artigo se refere
que não tenham direito à reforma serão transferidas
de unidade e não poderão SOl' promovidas
ou readmitidas no serviço.

r

Gl. 0_ Acrescentar
um:
§ único. Quando as praçufl

Artigo

a que õsto artigo se
refere pertencerem
aos quadros permanentes
o contarem quinze ou mais anos de serviço efectivo quando
terminar
o período deste serviço a que estiverem
obrigadas,
terão passagem
à situação de reforma
com os vencimentos
correspondentes.
Artigo 62.°- Onde se lê: «sofrerem penas cujo somatório seja igualou
superior a vinte dias de detenção,
por si ou suas equivalências,
não podem», deve ler-se:
«sofrerem
uma ou mais punições que, por si ou suas
equivalências,
perfaçam vinte ou mais dias de detenção,
não poderão».
E acrescentar
um:
§ único. Quando as praças a que êsto artigo se
refere pertencerem
aos quadros permanentes
e contarem quinze ou mais anos de serviço quando terminar o período deste serviço a que estiverem obrigadas, terão passagem
à situação do reforma com
os vencimentos
corrospondontes.
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Artigo 91.°- Suprimir:
«o chefe da secção de carto
grafia militar do estado maior do exército».
Artigo 07.0-Suprimir:
«os chefes das brigadas ua
soc~ào de cartografia
militar do estado maior elo exército» .
Artigo 98.°- Incluir:
«os comandantes
!lI1,S formações dos quartéis generais dos governos militares da Madeira e dos Açôros e dos comandos das unidades e ostnbelecímentos
militaress ; e suprimir:
«os chefes de
équipe da secção de cartografia militar do estado maior
do exército».
Artigo 127.°- Incluir:
« os comandantes
das formacões dos comandos das unidades o estabelecimentos
miIitares» .
160.° - O § 6.° como segue:
§ G.? O Conselho Superior
de Disciplina

Artigo

será
mandado convocar pelo respectivo Ministro sempre
que algum oficial ou aspirante
a oficial tenha do
ser julgado pelo mesmo Conselho.
Artigo 164.°- Como segue:
Artigo 164.° Ao promotor compete: requerer no
processo o que julgar
conveniente
à justa decisão
ela causa, proceder ao interrogatório
verbal do oficial ou aspirante a oficial a julgar quando seja nocessário, e ao elas testemunhas que tenham de dopor, e expedir, cm nome do Conselho, cartas procatórius às autoridades
militares para inquirição e
acareação de testemunhas.
Artigo

166.0 _ Acrescentar
um:
§ único. l;j aplicável aos Conselhos Superiores do
Disciplina
a doutrina do artigo 406.0 e seus parágrafos do Código de Justiça Militar.

Artigo 167.°- Como segue:
Artigo 167.°- Só por algum dos fundamentos
de
incem pa tibilidade
provistos
nos artigos
250.0 e
251. ° do Código de J ustíç» Militar, por ter cessado
a causa que deu lugar à sua nomeação, por motivo
ue doença devidamente comprovada
ou por circunstâncias império as de serviço, poderá ser substituído no Conselho Superior de Disciplina qualquer
dos oficiais que dõle façam parte.
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Artigo 1G8.0-Nos
n.OS 1.0 o 2.° acrescentar,
seguidamente
a « aspirantes
a oficial s : «com excepção dos
aspirantes
alunos das Escolas Militar e Naval».
O D.O 3.° como seguo:
3.° Julgar
os oficiais e aspirantes a oficinl , com
excepção dos nspirantes
alunos das Escolas Militar
e Naval, quando o requeiram
e lhes seja concedido
pelo Ministro da Guerra ou da Marinha, no intuito
de ilibarem a sua honra posta em dúvida sabre factos de natureza militar ou civil em que não tenha
incidido sentença judicial ou decisão disciplinar relativa ao requerente.
Artigo 169.0-0ndo
so lê:
«mandar convocar».
O n." 1.0 como seguo:
1. ° Ordem

da convocação

«convocar),

deve ler-se:

do Conselho,

com de-

signação dos membros quo o compõem.
Artigo 17G.o, § único.-Ondo
se 16: «Aos oficinis quo»,
deve ler-so : «Aos oficiais e aspirantes
a oficial que».
Artigo 187.°- Seguidamente
a «alistamento» acresceutal': «(prírneiro na armada)»,
Artigo 192.°Onde se lê: «vinte dias», devo ler-se:
«trinta dias».
Artigo 198.°-- Onde se lô: «Os encarregados
dos destacamentos
a bordo dos navios, os segundos comandantos das brigados da armada», deve ler-so : «Os comandantes das companhias
a bordo dos navios, brigadas e
outras
estações de marinha»;
o onde so 16: «dos seus
destacamentos,
brigadas
e companhias»,
deve lor-se :
«das suas companhias,
brigadas
e outras estações de

marinha».
Artigo 202_° - No § único acrescentar,
seguidamente
a «dois anos»: «Das companhias disciplinares».
Artigo 217. o-Incluir
na primeira parto do artigo:
«as formações
dos quartéis generais do govôrno militar
de Lisboa e das regiões militares e dos governos militares da Madeira e dos Açôres, e dos comandos das unidades e estabelecimentos
militares».
Artigo 225.°-- Onde se lê: «encarregado
do destacamento», deve ler-se: «comandante de companhia».
§ único.-Onde
se lô : «encarregados
dos destacamontos», deve ler-se: ({do companhia».

1," St r.e

ORDEM: DO EXll:RCITO N,o 18

1001

Art. 2,° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto n. todas as autoridades
a quem
o conhecimento o execução do presento decreto com fôrça
do lei pertencer o cumpram o façam cumprir o guardar
tam inteirnmente
como nõle se contém,
Os Ministros do todas as Repartições
o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrno ,da
Repúblicn, cm 31 do Outubro de 1929,-ANTÓNIO
OsCAR DE F'RAGOSO
OARMONA-Artul'
Ivens Ferraz - Luís
Maria Lopes da Fonseca - A ntonio de Oliceira Salazar- Ilamllcar Barcinio Pinto-s-Lute António de Ma[jalhêles CorreiaJaime da Fonseca Monteiro=s Joõo
.Antunes
Guimorães - Eduardo
Auqueto
Marques=«
Eduardo
da Costa Ferreira - Ilenrique
Linhares
de
Lima.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Decreto n.O 17:524
Usando da íaculdado quo mo confere o n.? 2,° do artigo 2.° do decreto u." 1~:740, do 26 de Novombro
do
, 1926, por fOrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, do 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Rcpurtlçõos : hei por bem decretar,
para valer como lei, quo a importância
do selos o omolumontos da patente do posto do brigadoiro,
criado pelo
decreto n. ° 16:407, do 19 do .J ano iro do corronto uno,
soja ígnal à quo 6 atribuída ao põsto de coronol, constanto do quadro anexo ao decreto n.? 13:1üJ, do 20 do
Janeiro do 1927 .
. Fica revogada a legislação om contrário.
Detcnnina-so
portanto u todas as autoridades
a quem
o conhecimento o oxocução do presento decreto com força
do lei pertencer o cumpram e façnm cumprir o guardar
tam intoiramonto como nêle se cont6m.
Os Ministros
do todas as Repartições o façam imprimir, publicar o corror. Dado nos Paços do Governo da'
República,
em 31 do Outubro
do 1ü29,-AN'róNlo
ÓsCAlt DE FRAGOSO
OAR;\WNA - Artur Ioens Ferraz - Luis
"lfaria Lopes da llb II seca - António de Oliveira Salaear-u-Tlamilear
Barcinto Pinto =-Luls .António de Jlúlqalliãee Correia - Jaime da Fonseca Monteiro -João
.Antunes Guimarãee - Eduardo Augusto Marques=: Eduardo
da Costa Ferreira -s-Llenrique Linhares de Lima,
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IIlJ1isléflo das Colónias - OirNção Geral dos Scn iços Centrais - Rqlilrtição

Central

Decreto n.O 17:532
Precisando
o Ministério
da Guerra do uma faixa do
terreno
entro o muro das cavalariças
do regimento de
cavalaria
n.? 7 o o muro do Jardim Colonial para conveniência do serviço interno do mesmo regimento;
Usando da faculdade que mo contere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, do 26 do Novembro do
1926, por fôrça do dis posto no artigo 1. ° do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta dos Ministros da Guerra o das Colónias:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Pelo Ministério das Colónias é cedida gratuitamente
ao Ministério da Guerra uma faixa de terreno
com a área de 722 metros quadrados,
sito entro o muro
das cavalariças
do regimonto de cavalaria n. ° 7 e o muro
do Jardim Colonial, para pela mesma ser feita a remoção dos estrumes dos solípedos.
Art. 2.° Fica revogada a logislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
fi quem
o conhecimento
e execução
do presento
decreto com
fôrça de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir
e
guardar tam inteiramente
como nêlo se contém.
Os Ministros
da Guerra o das Colónias o façam imprimir, publicar
e correr. Paços do Governo ,da República, 31 de Outubro de 1929. -ANTÓNIO
OSCAR me
FRAGOSO CARMONA-Ilamilcal'
Barcinio Pinto=Eduardo

Augusto Marques.
Ministério da Guerra -

a.a Ilirecção

Decreto

Geral-

3, a Repartição

n.· 17:553

Não ton.lo o decreto n.? 13:3G7, de 29 do Março do
1927, determinado
o prazo dentro do qual seriam aplicáveis as disposições
do sou artigo 1.0 aos indivíduos
sujeitos às lois e regulamentos
militares o residcutes no
estrangeiro
ii data da publicação do mencionado decreto;
Considorando
que so torna necessário para a. boa regularidade dos serviços de recrutamento
militar estabelecer êsse prazo;
Usando da faculdade
q ne me confere o n. ° 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto

1.-
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n. o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
guinte:

pam valer como lei, o so-

Artigo 1.0 Termina em 31 de Dezembro de 1029 o
prazo para a concessão da dispensa de todo o serviço
militar a que se refere o artigo LOdo decreto n. o 13:367,
do 29 de Março de 1927.
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 fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartiçõos o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da ,República, em 4 do Novembro de 1929.-AN'l'óNIO
OSCAR
DE FRAGOSOOAmrONA- Artur lvens Ferraz - Luis Jlaria Lopes da FOI/seca- António de Oliveira Salazar
Ilamilear Barcínio Pinto - Luís António de }'lagallzl1es
Correia - Jaime da Fonseca Monteiro - João Antunes
Guima1'Cles-Eduardo
Augusto Marque» -Eduardo
da
Costa fierreira - Henrique Linlutres de Lima.
»-:

2. 0_ Determínaçães
lIiuislério da Guerra - 2. a Direcção Gcral- 3. a Reparli~fto

Dotermina-so

:

Que às praças reformadas em tratamento nos hospitais deve ser deduzida a importância de 50 por cento
do pró o a melhoria correspondente nos dias em quo
cstivorem com baixa, e às que estiverem em tratamento
nas casas de saúdo observar-se
há o exposto na determirração
8.a da Ordem do Exército n.? 1, La série, de
1929, p. 44 .

•'a Ordem do BJ.'él'cito n.v 15, no quadro ll.O 7, anexo ao decreto
n.v 17:37(;, o nas rubricas luspecção Supbrior da Adlldnistl'ação do
Exúreito - S Idades com a instrução
da arma, onde HO lê ! «lo,
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deve ler-se: "2,,, c nas rubrí cas QIlUl'tel general da 2.· rrgião militar-Soldado~
com a instrução da arma, onde 50 lê: «26", deve
ler-se: «25.,.

Hamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

TfC

MINiSTE:RIO DA GUERRA
20 DE DEZEMBRO DE 1929

,

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(t.a Série)
Publica-se ao exército o seguinte:

Deereto
Ministério da Guerra - Repartição Gemi
Decreto n.O 17:320

Usando da faculdade que me confere o n. o 2. do artigo 2.0 do decreto n. o 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento para o serviço do Ministério
da Guerra, tendo em atenção as disposições do decreto
com íõrça de lei n.? 16:407, de 19 do Janeiro do presente ano.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 10 do Setembro de 1929.-ANTONIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAR~ION A - Ilamtlcar Barcinio Pinto.
0

Regulamento para o serviço 00 Min istériD da Guerra
CAPÍTULO I

Generalidades
Artigo 1.0 O Ministério da Guerra 6 o principal órgão
por interràédio do qual o Ministro respectivo exerce a
sua acção e, no exercício das suas altas funções, tem
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por essencial dever o de o auxiliar em toda a sua acção
directiva.
Êste organismo,
para bem efectivar a sua acção, devo
revelar a mais absoluta disciplina, a maior iniciativa dos
seus componentes
e a mais nítida compreensão
das responsabilidades.
N a subordinação
de pôsto para. pôsto se manifesta a
disciplina pela obediência confiante e respeito para com
os chefes, e todos envidarão
os seus esforços para se
efectivar a intenção orientadora.
Na escala hierárquica
se procurará
alargar a iniciativa individual pará melhor percepção
das intenções superiores e mais eficaz cumprimento
do fim desejado, resultando conseqüentemente, da observância
dês te principio, a mais alta consciência
das responsabilidades
quo
cabem a cada um, ficando sem pro claramente
definida
em todos os actos efectuados para a execução das ordens.
Da observância
dêstes preceitos
gerais resultará
o
cumprimento
do mais alto dever militar, o respeito para
com o superior,
consideração
dêste para com o inferior
e o auxílio reciproco revelador da solidariedade
que deve
existir entre todos para a execução dos serviços e das
ordens dimanadas da autoridade
superior.
CAPÍTULO II

Organização
Art.
1.0
2. o
3. o
4. o
cito;
5. o

do Ministério

da Guerra

2.0 O Ministério da Guerra compreende:
A Repartição
do Gabinete do Ministro;
Três direcções gerais j
A Repartição
Geral j
A Inspecção Superior
da Administração
do ExérO Conselho

Superior

do Exército.

SECÇÃO I

.Repartição do Gabinete do Ministro
Art. 3.0 À Repartição
do Gabinete do Ministro compete:
1. o A correspondência
com o Congresso da República
e com as comissões não dependentes
de qualquer das
direcções gerais do Ministórío ;
2.~ As relações
com o Conselho Superior da Defesa.

Nacional ;

1.' Série
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3. ° A correspondência com outros Ministérios, com
as corporações civis e com a imprensa;
4. ° Os assuntos relativos a uniformes, condecorações
militares a estrangeiros e bilhetes de identidade;
5.° Os. assuntos que não pertençam a qualquer dos
organismos indicados nos n.OS 2.°, 3.°, 4.° e 5.° do artigo anterior;
6. ° Os assuntos que, embora sejam das atributções
das direcções gerais ou Inspecção Superior da' Administração do Exército, tenham sido reservados pelo Mi·
nistro, por nisso haver conveniência;
7.0 Promover a publicação 'da Ordem do Exército,
1.a série, centralizando todos os diplomas que nela devam ser publicados.
Art. 4.° Na Repartição do Gabinete do Ministro fará
serviço, como adido, um oficial superior com o curso da
arma, encarregado de exercer as funções de chefe do
protocolo do Ministério e a de agente de ligação com os
adidos militares estrangeiros. :mste cargo é acumulável
com qualquer outra comissão de serviço, mas não dá
direito a vencimentos por acumulação.
Art. 5.° Na Repartição do Gabinete do Ministro poderão prestar serviço outros oficiais que o Ministro julgue
necessários para a execução de trabalhos especiais.
Art. 6.° O chefe da Repartição do Gabinete do Ministro despacha directamente com o Ministro nos assuntos
relativos à sua repartição.
Art. 7.° O Ministro terá dois ajudantes de campo, capitães ou tenentes de qualquer arma, que estarão sob as
suas ordens imediatas e adidos à Repartição do Gabinete,
Art. 8.° O pessoal da Repartição do Gabinete do Mi>
nístro será:
1 chefe, oficial superior, com o curso de qualquer
arma.
1 adjunto, capitão do quadro do secretariado militar.
1 arquivista, subalterno do quadro do secretariado
militar.
Amanuenses-8
sargentos do quadro do secretariado
militar.
Uma dactilógrafa.
Contínuos-2
primeiros o :3 segundos do quadro do
pessoal menor.
Correios - 2.
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SECÇÃO II
1." Direcção Geral

Art. 9.0 A La Direcção Geral tem a seu cargo todos
os assuntos que digam respeito a pessoal, com excepção
dos que tenham caracter administrativo, será constituída
por três repartições, um conselho administrativo e funcionará sob as ordens de um general, que se denominará
ajudante general, responsável para com o Ministro pela
execução dos serviços atribuídos à. Direcção, t-endo sob
as suas ordens imediatas um capitão ou tenente. de
qualquer arma como ajudante de campo.
1." RepartiçiIo

Art. 10.0 ALa Repartição é dividida em duas secções
e um arquivo.
§ 1.0 A 1. a Secção tem a seu cargo:
1. o A elaboração da estatística criminal e disciplinar
do exército;
2. o As propostas para a nomeação e exoneração do
pessoal dos tribunais militares e dos estabelecimentos
penais militares;
3.0 O estudo e informação de todas as pretensões e
reclamações do pessoal civil ou militar em serviço nos
tribunais ou estabelecimentos penais militares e que se
relacionam com o serviço dos mesmos tribunais ou estabelecimentos;
4.0 As propostas para a nomeação do Conselho Superior de Disciplina Militar e a organização preliminar dos
processos que devam ser submetidos a julgamento do
mesmo Conselho;
5.o Todos os assuntos que se relacionem com condecorações e recompensas a oficiais ou praças do exército,
estabelecendo as necessárias relações com os Conselhos
das Ordens Militares.
§ 2.° A 2.:1. Secção tem a seu cargo:
1. o Todos os assuntos relativos à justiça e disciplina
militar;
2.° As relações com os es,tabel('cimentos penais militares e bem assim a correspondência com todas as estações
oficiais militares o civis sôbre assuntos de justiça o de
disciplina militar;
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3. o A formulação e expedição das consultas feitas à
Procuradoria Geral da República e ao Supremo Tribunal
Militar sõbre assuntos de justiça e disciplina militar;
§ 3.0 O Arquivo tem a seu cargo:
1. o O registo de entrada e saída de toda. a correspondência e a sua distributção pelas secções segundo a indicação do chefe da Repartição;
. 2. o A expedição de toda a correspondência da Raparhção;
3.0 A guarda e arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados.
2." Repartiçí10

Art. 11.0 A 2." Repartição divide-se em quatro secçües
e um arquivo.
§ 1.0 ALa Secção tem a seu cargo:
1. o As promoções, passagem à reserva e reforma, colocações, transferências, baixas de serviço e demissões
de oficiais e aspirantes a oficial dos quadros permanente
e miliciano, com excepção dos do extinto quadro dos
capelães militares;
2. o O estudo e informação de todas as pretensões e
reclamações, excepto as de carácter administrativo ou
técnico, bem como a concessão de licenças que sejam
das atribuições do director geral, quando digam respeito
a oficiais e aspirantes a oficial.
§ 2.0 A 2." Secção tem a seu cargo:
1.0 A elaboração e publicação da lista geral de antiguidades dos oficiais do exército metropolitano e empre-"
gados civis;
,
2. o O tombo o escrituração das escalas e registos dos
oficiais e aspirantes a oficial dos quadros permanente e
miliciano, com excepção das. do extinto quadro de capelães militares;
3. o A elaboração o publicação da Ordem do Exército
(2. a série);
. .
.
4.0 O registo de apresentação de oficiais e aspírantos
a oficial e guias de marcha dos mesmos que tenham de
transitar pelo Ministério da Guerra.
§ 3.0 A 3. Secção tem a seu cargo:
1.0 A escrituração dos registos de matrícula dos oficiais generais do activo e dos oficiais, na mesma situação, cujos documentos devam estar arquivados na Repartíção ;
li

•
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2.0 A organização dos documentos do transferência
dos oficiais de que trata o número anterior;
3. o Passar, quando tenha sido autorizado, certificados
ou cópias do que constar nos processos dos oficiais e
aspirantes a oficial;
4.0 Àr quivar e verificar as fõlhas de informação dos
oficiais e aspirantes a oficial.
§ 4. o A 4.:l Secção tem ti. seu cargo:
1.o A escrituração dos registos de matrícula dos oficiais, generais, pertencentes ao quadro da reserva;
2. o A liquidação do tempo de serviço dos oficiais do
activo e respectivos aumentos por diuturnidade;
3. o As pretensões dos oficiais de reserva que não
devam ser tratadas nas outras secções e que não sejam
de carácter técnico ou administrativo.
§ 5.0 O Arquivo tem a seu cargo:
1. o O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua distributção pelas secções segundo indicação do chefe da Repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência da Repartição;
3.0 A guarda e arrumação de todos os processos e
mais documentos
que devam ser arquivados na Repartição.
8." Rcpartlçll:o

Art. 12.0 A 3.a Repartição é dividida em oito secções
e um arquivo.
§ 1.o A La Secção tem. a seu cargo:
1.0 Os assuntos relativos ao serviço dos corpos, com
excepção dos de carácter administrativo;
2. o A escrituração dos documentos que respeitem ao
pessoal que deva ter os seus processos arquivados na
Repartição;
3.0 Os assuntos relativos às praças do pré do activo
que não devam ser tratados especialmente pelas outras
secções da Repartição;
.
4. o O registo de apresentações do pessoal que eventualmente transite pela Repartição.
§ 2.0 A 2.11 Secção tem a seu cargo:
Os assuntos, com excepção dos de carácter administrativo, relativos a cabos e soldados do activo de todas
as armas e serviços do exército.
§ 3.0 A 3.a Secção tom a seu cargo:
Os assuntos, com excepção dos de carácter adminis-
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trativo,
relativos
a segundos
sargentos
do activo das
diversas
armas e serviços do exército, incluindo os do
secretariado
militar.
§ 4.0 A 4. a Secção tem a seu cargo:'
1.0 Os assuntos,
com excepção dos de carácter administrativo,
relativos
a primeiros
sargentos
e sargentos
ajudantes
do activo das diversas armas e serviços do
exército,
incluindo os do secretariado
militar, sargentos
aspirantes
a picador e a promoção a aspirantes
a oficial
dos indivíduos
que se matricularem
na Escola Militar
o a dos alunos das escolas de oficiais milicianos para os
respectivos
quadros;
2.0 O arquivo e verificação das fõlhas de informação
dos primeiros sargentos e sargentos
ajudantes,
§ 5.0 A 5. a Secção tem a seu cargo:
Os assuntos
relativos
a baixas e reformas de praças
de pró de todas as armas e serviços do exército e do
sccrotariado
militar.
§ 6.0 A 6. a Secção tem a seu cargo:
1.° Os assuntos, com excepção dos de carácter administrativo,
.rolativos
a músicos,
clarins,
corneteiros
e
aprendizes
destas especialidades;
2. o Os assuntos
relativos
a emigrados,
trânsfugas
o prisioneiros
de guerra.
§ 7.0 A 7.'" Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos, com excepção dos do carácter administrativo,
relatiyos a artífices, enfermeiros hípicos, ferradores e aprendizes
desta última especialidade;
2. o Os assuntos
referentes
a empregos públicos para
sargentos
e relações com a respectiva comissão.
§ 8.0 A 8.a Secção tem a seu cargo:
O regime de licenças parn o estrangeiro
e colónias
o para embarcar como tripulante
de navios do comércio,
taxas de licença especial e de licenciamento,
cauções,
restituição
de cauções e dispensa do serviço militar aos
indivíduos residentes no estrangeiro.
§ 9.0 O Arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de ontrada e saída de toda a correspondência e a sua distrlbutção pelas secções, segundo a indicação do chefe da repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência
da repartição;
3.0 A. guarda o arrumação do todos os processos e mais
documentos
que devam ser arquivados na repartição.
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da 1.a Direcçl!:o Geral

Art. 13.0 O Conselho Administrativo da La Direcção
Geral do :Ministério tem a seu cargo o abono de vencimentos a todo o possoal da Direcção e a todos os oficiais
sem comissão apresentados na 2. a Repartição e Repartição Geral.
Art. 1-1.° O pessoal das repartições da-L." Direcção
Geral será dos postos das armas ou serviços e categorias
abaixo designadas.
§ 1.0 Gabinete do Director Geral :

I

-/

Aj udante
Oficial às
arma;
Contínuos
pessoal

generalOficial general;
ordens - Capitão ou tenente de qualquer
-- 1 primeiro e 1 segundo do quadro do
menor.

§ 2.0 i» Reportição :
Chefe de repartição -1
qualquer arma.

coronel com o curso

de

1_8 Sccç;lo

1 tenente-coronel, major ou capitão cora o curso de
qualquer arma.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
2.a Sccçi'1o

1 tenente-coronel, major ou capitão com O curso de
qualquer arma.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
Arquivo

Arquivista -1
capitão do quadro do secretariado
militar.
Adjunto -1 subalterno ou aspirante do quadro do
secretariado militar.
Amanuonaos da repartição - 2 sargentos do quadro
do secretariado militar.
Contínuo da ropartição - 1 segundo continuo do
quadro do pessoal menor.
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§ 3.0 a- Reportição :
Chefe - 1 coronel com o curso de qualquer arma.
1." Secçuo

Chefe -1 tenente-coronel ou major com o curso de
qualquer arma.
Adjuntos - 8 capitães ou subalternos de qualquer
arma. ou serviço.
2."

Secçtio

Chefe -1 tenente-coronel ou major com o curso de
qualquer arma.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
õ.a Secção

Chefe -1 tenente-coronel ou major do quadro do
secreta.riado militar.
Adjuntos - 3 capitães ou subalternos do quadro do
secretariado militar.
4.11 Secçüo

Chefe - 1
qualquer
Adjuntos qualquer

tenente-coronel ou major com o curso de
arma.
2 capitães ou subalternos com o curso de
arma ou serviço.
Arquivo

Arquivista -1
capitão do quadro do secretariado
militar.
Adjuntos - 3 subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
Amanuenses da repartição-12
sargentos do quadro
do secretariado militar.
Dactilógrafa -1.
.
Contínuos -1 primeiro contínuo e 4 segundos contínuos do quadro do pessoal menor.

e»

§ 4.0
Repartição :
C~cfe -·1 coronel com o curso de qualquer arma.
1.11 Secçuo

Chefe -1
tenonte-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjunto -1 capitão ou subalterno de qualquer arma
ou do quadro do secretariado militar.
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Secçüo

Chefe-1
tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos de qualquer
arnia ou do quadro do secretariado militar.
::3,a Sccçfio

Chefe -1 tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos _. 2 capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
4."

lSecçiío

Chefe -1 tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
5.U

SeC'ção

Chefe -1 tenente coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 capitães ou subaltcrnos do qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
6.4 Secç.ão

Chefe -1 tenente-coronel ou major do quadro do
secretariado militar.
Adjunto -1 capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
7.'

SCCç'iío

Chefe-1
tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
8."

Sccçiío

Chefe-1

tenente-coronel ou major de qualquer
arma.
Adjuntos - 5 capitães ou subalternos de qualquer
arma ou do quadro do secretariado militar.
Arquivo

Arquivista -1 capitão do quadro do secretariado
militar.
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Adjunto -1 subalterno ou aspirante
do quadro do
secretariado
militar.
Amanuensee da repartição -15
sargentos
do qU8.dro do secretariado
militar.
Dactilógrafas
- 3.
Contínuos - 1 primeiro contínuo e 4 segundos contínuos do quadro do pessoal menor.

§ 5.o Conselho Administrativo da 1 a
Presidente -1
chefe de repartição
Vogal relator -1 chefe de secção
Secretário
tesoureiro - -1 capitão

Direcção Geral:
da Direcção.
da Direcção.

ou subalterno
do
serviço de administração
militar.
Amanuenses - 2 sargentos
do quadro do secretariado militai
Contínuos -1
segundo contínuo do quadro do pessoal menor.

Os cargos de presidente
e vogal relator serão exercidos por períodos de quatro meses, por nomeação do directal' geral, a começar pelos mais modernos, mas por
forma que no mesmo período se não reúna no conselho um chefe de repartição
com um dos seus chefes de
secção.
SECÇÃO III

2." Direcção Geral
Art. 15. A
Direcção Geral tom a seu cargo todos
os assuntos de carácter a.dminismatívo, bem como os que
digam respeito nos estabelecimentos
produtores
do Mi-,
nistério da Guerra, à remonta geral para o exército, às
propriedades
e obras militares.
E dividida por quatro
repartições
que funcionam sob as ordens de um general,
com a designação
do administrudor
geral do exército,
responsável
para com o Ministro da Guerra pela execução dos serviços atribuídos
à Direcção, tendo sob as
suas ordens imediatas um capitão ou tenente de qualquer
arma como ajudante de campo.
0

2.a

1.' Repartiçâo
Art. 1'6.0 A 1.~Repart.ição é dividida em cinco secções
e um arquivo.
§ 1.0 Â La Secção tem a seu cargo:
'rodos os assuntos relativos à compra, produção e C:Qtrega do material de guerra nos respectivos
depósitos e
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as relações para êsse efeito com as : Fábrica de Equipamentos e Arreios; Fábrica de Cartuchame o Pólvoras
Químicas; Fábrica de Pólvoras Físicas e Artifícios; Fábrica de Munições de Artilharia, Armamento e Viaturas.
§ 2.0 A 2." Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à compra, produção e entrega
do material do engenharia e aeronáutico nos respectivos
depósitos e para êsse efeito as relações com as Oficinas
Gerais de Material Aeronáutico.
§ 3.0 A 3. a Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à compra, produção e entrega
do material sanitário, farmacêutico, veterinário e siderotécnico nos respectivos depósitos e as relações com a.
Farmácia Central do Exército.
§ 4.0 A 4. a Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à compra, produção e entrega
dos artigos de fardamento, viveres, material do subsistências e de aq uartelam nto ;nos respectivos depósitos e
para êsse efeito as relações com as Oficinas Gerais de
Fardamento e Calçado e Manutenção Militar.
§ 5.0 A 5.· Secção tem a seu cargo:
A organização das estatísticas e fiscalização das contas de gerência de todos os estabelecimentos produtores
do Ministério da Guerra.
§ Ü. o O Arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de entrada e salda de toda a correspondência e' a sua distriburção pelas secções segundo a indicação do chefe da Repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência da Repartição;
3. o A guarda e arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na Repartição.
2." Repartiçlto

Art. 17.0 A 2.~ Repartição é dividida em duas secções
e um arquivo.
§ 1.o A 1.a Secção tem a seu cargo:
1.o A administração das verbas orçamentais destinadas a obras em propriedades militares e para linhas e
estações telegráficas e telefónicas militares, bem como
aquelas destinadas a pagamento de serviços militares
prestados pelas rêdes civis o das pensões a sinistrados
em obras militares;
2. o O exame e informação sôbre os orçamentos e sô-
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bre os contratos respeitantes a obras (empreitadas, aquisição de materiais, etc.);
3.° A verificação das contas correntes das obras militares;
4. Os assuntos respeitantes às zonas de servidão "militar.
~
§ 2.° A 2.:1 Secção tem a seu cargo:
A suporintendência no estudo dos processos de venda.
e arrendamento dos prédios militares e de arrendamento
dos prédios civis utilizados por serviços militares, o os
do expropriação e aquisição do prédios necessários para
tais serviços.
§ 3.° O Arquivo tem a seu cargo:
1. ° O registo de entrada e saída do toda a correspondência e a sua distribuição pelas secções segundo a indicação do chefe da Repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência da Repartição;
3.° A guarda o arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na Repartição.
0

30" Repartição

Art. 18.o A 3. a Repartição é dividida em cinco secções
e um arquivo.
§ 1. o A ,1.a Secção tem a seu cargo:
1.0 O processo, verificação e liquidação de todosf'os
vencimentos a que tenham direito os oficiais, praças 'de
pré e ompregados civis pertencentes às unidades o estabelecimentos da área do Governo Militar de Lisboa,
com excepção dos quo estejam na situação do reserva,
reforma ou aposentação;
:3.0 O processo, verificação e liquidação das verbas
para outras despesas quo as mesmas unidades e estabelecimentos têm consignadas no orçamento;
3.0 Os assuntos relativos a habilitação para recepção
de vencimentos deixados na Fazenda Nacional por oficiais
e praças falecidos, bem como os relativos à reversão de
pensões do antigo Montepio do Exército;
4. o As relações com a Agência Militar e Fraternidade
Militar.
§ 2.0 A 2.- Secção tem a seu cargo:
1. o Todo o serviço de processo e liquidação dos vencimentos das classes inactivas do exército e companhias
de reformados.
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§ 3.0 A 3.a Secção tem a seu cargo:
1. o O processo e liquidação de contas de todas as
obras militares em que haja intervenção da arma de
engenharia ;
2. o O rJ)glsto, verificação e expedição de todas as guias
de vencimentos respeitantes a oficiais que passam à situação do adidos e daqueles que regressem de outros Mínistórios;
3. o O processo, verificação e liquidação de despesas
respeitantes
a créditos extraordinários
e especificadamente os de ordem pública;
4. o O registo e envio à 5." Repartição da Contabilidade Pública dos títulos de todas as unidades e estabelecimentos militares para o respectivo ordenamento;
5. o O registo e expedição por meio de guias para as
delegações da 3." Repartição e para as diferentes entidades do Governo Militar de Lisboa de todos os titulos
processados e ordenados pela 5. a Repartição da Direcção
Geral da Contabilidade Pública;
6. o A verificação, lançando a respectiva verba nas
contas modelo B dos títulos ordenados, a que se refere o
.lI.lmerl' anterior;
7.0 As relações com a 5':' Repartição da Contabilidade
Pllblica.
§ 4. o A 4. a Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos relativos a transportes militares de
pessoal, animal e material em caminho de ferro e vias
fluvial e marítima;
2. o A liquidação com as companhias ou direcções de
caminhos de ferro o companhias o omprêsas de navegação dos transportes por elas efectuados.
§ 5.0 A 5.a Secção tem a seu cargo:
1. o Estudar e informar as pretensões, reclamações,
recursos e consultas sôbre o direito ao abono de vencimentos individuais ou colectivos;
2,,~ A Iiquidação e fixação de vencimentos dos oficiais
pela passagem do activo à reserva ou reforma.
§ 6.0 O processo, verificação e liquidação de todos os
vencimentos de oficiais, praças de pré e empregados
civis quer no activo quer na situação de reserva, reforma
ou aposentação, pertencentes a unidades ou estabelecimentos situados fora da área do Govêrno Militar de
Lisboa, e bem assim o processo, verificação o liquidação
de quaisquer outras desposas orçamenteis das referidas
unidades ou estabelecimentos, estarão 11 cargo de dele-
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gaçõcs da Repartição,
estabelecidas
na sedo de cada
região.
As delegações do serviço do administração
militar nas
ilhas da Madeira e dos AçOres acumularão
as suas funções próprias
com as de delegações da 3." Repartição.
§ 7.0 O arquivo tem a seu- cargo:
1.0 O registo do entrada o saída de toda a correspondência o a sua distribuíção pelas secções segundo a indicação do chefe da Repartição;
2. o A expedição do toda a correspondência
da Repartição;
3. o A guarda e a arrumação de todos os processos e
mais documentos
quo devam ser arquivados
na Repartição.
4:•• Repartição

Art. 19.0 A 4. a Repartição

é dividida em três secções,
um arquivo e terá um Conselho Administrativo.
§ 1.0 A Ln Secção tem a seu cargo:
Os assuntos relativos à remonta do exército ao norte
do Tejo;
•
§ 2.° A 2.a Sccção tem a sou cargo:
Os assuntos relativos à remonta ao sul do Tejo.
§ 3.0 A 3. a Secção tem a seu cargo:
1.o As relações com a Direcção da Arma de Cavalaria
sobre assuntos
do remonta e os assuntos referentes
à.
cria cavalar,
ao fomento hípico, concursos,
exposições
de solípedes, etc;
2.0 As relações com a Coudolaria Militar e Depósitos
de Remonta o de Garnuhões.
§ 4.° O arquivo tem a seu cargo:
1.0 O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua distribuYção pelas secções segundo as
indicações do chefe da Repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência
da Repartição;
3.0 A guarda e a arrumação de todos os processos e
mais documentos
que devam ser arquivados
na Repartição.
§ 4.0 O Conselho Administrativo
tem a seu cargo o
abono do vencimentos
do respectivo
pessoal,
gerência
dos fundos do remonta e das verbas que, no respeitante
ao seu serviço, lhe forem consignadas,
quer no orcamento do "Ministério da Guerra,
mer em diplomas espeeiais.
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Art. 20.0 Junto da 2.a Direcção Geral e sob a pro sidência do administrador geral do exército tuncionn a
Comissão do Contencioso em matéria de fornecimentos
militares, que se rege, na parte aplicável, pelo regulamento aprovado por decreto de 16 de Novembro de 1905,
e que terá os seguintes vogais:
a) O director do serviço de administração militar;
b) Quatro oficiais superiores, sendo um de artilharia,
um de engenharia, um de aeronáutica e um médico;
c) Um major ou capitão de qualquer arma, de preferência habilitado com o curso de Direito pela respectiva
Faculdade, que servirá de secretário.
Art. 21.0 A Comissão do Contencioso em matéria de
fornecimentos militares tem principalmente
por fim
conhecer os fundamentos dos recursos apresentados pelos
fornecedores do exército, e bem assim os assuntos respeitantes a fornecimentos para as unidades e estabelecimentos do exército, competindo-lhe:
a) A aprovação dos cadernos de encargos elaborados
nas unidades, estabelecimentos e depósitos militares para
a aquisição de matérias primas, gé~ros o quaisquer
artigos destinados a essas unidades, ao serviço próprio
dês ses estabelecimentos ou ao abastecimento dos mesmos
depósitos;
b) A aprovação das modificações que nesses cadernos
de encargos devam ser feitas, segundo os usos, costumes
e outras condições regionais, quando propostas pelos
conselhos administrativos ou entidades que tenham de
presidir às arrematações ou do efectuar os contratos;
c) A resolução final dos assuntos relativos à aceitação, beneficiamento ou rejeição definitiva de quaisquer
géneros ou artigos que os directores dos estabelecimentos ou depósitos, os presidentes dos conselhos administrativos ou os fornecedores julguem dever submeter à
resolução da comissão.
Conselho Administrativo da 2.' Direcção Geral

Art. 22.0 Para o abono de veneímontos do respectivo
pessoal e de todas as despesas, orçamentais ou não, que
devam ser pagas directamente pela Administração Geral
e pelo Depósito de Publicações, haverá nu 2.a Direcção
Geral um conselho Administrativo com a seguinte composição: presidente, um coronel de qualquer arma do

1.· Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 19

1021

quadro activo ou de reserva; vogal relator, um chefe de
secção de qualquer das repartições da Direcção Geral;
tesoureiro, um capitão ou tenente do serviço de administração militar. O cargo de vogal relator será exercido
por períodos de quatro meses, por nomeação do director
geral, a começar pelo chefe de secção mais moderno.
11
Art. 23.0 O pessoal das repartiçMs da 2. Direcção
Geral será dos postos, das armas ou serviços e categorias abaixo designados.
§ 1.0 Gabinete do Director Geral:
Administrador geral do exército -oficial
general.
Oficial às ordens -1 capitão ou tenente de qualquer arma.
Contínuos -1
primeiro e 1 segundo contínuo do
quadro do possoal menor.
§ 2.0 t» Repartição:
Chefe - 1 coronel da arma de artilharia, engenheiro
fabril.
1.' Secção

Chefe -1
tenente-coronel ou major da arma de
artilharia, engenheiro fabril.
Adjuntos - 2 capitães da arma de artilharia, engenheiros fabris.
2.' Secção

Chefe -1 tenente-coronel ou major da arma de
engenharia especializado em aeronáutica.
Adjuntos:
1 capitão da arma de engenharia;
1 capitão da arma de aeronáutica
5.' Secção

Chefe - 1 tenente-coronel ou major médico.
Adjuntos:
1 capitão ou subalterno do serviç~ veterinário ;
1 capitão ou subalterno farmacêutlco.
4.' Secção

Chefe -1 tenente-coronel, major ou capitão com o
curso do serviço de administração militar.
Adjunto -1
capitão ou subalterno do serviço de
administração militar.
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5." Secção

Chefe -1 tenente-coronel, major ou capitão com o
curso do serviço de administração militar .
. Adjunto -1 capitão ou subalterno do serviço de
administração militar .
. Arquivo

Arquivista - 1 capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Amauuenses da Repartição:
3 sargentos da arma de artilharia;
2 sargentos da arma de engenharia;
1 sargento do serviço de saúdo;
2 sargentos do serviço do administração militar;
2 dactilógrafas.
Contínuo -1 segundo contínuo do quadro do pessoal menor.
§ 3.0 2. a Repartição:
Chofe -

1 coronel da arma de engenharia.
1" Secção

Chefe -1 tenente-coronel ou major da arma de engenharia.
Adj unto - 1 capitão ou subalterno do quadro auxiliar dos serviços de engenharia.
2," Secçuo

Chefe -1 tenente-coronel
genharia.

ou major da arma doen-

Arquivo

Arquivista -1 capitão ou suba.lterno do quadro do
secretariado militar.
Amanuenses da Repartição - 4 sargentos do quadro do secretariado militar.
2 dactilógrafas.
Contínuos-1 segundo contínuo do quadro do pessoal menor.
§ 4.0 B.a Repartição :
Chefe -1 coronel do serviço de administração militar.
•

1.& SecçCio

Chefe -1 tenente-coronel, major ou capitão do serviço de administração militar.
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Adjuntos - 27 capitães ou subalternos do serviço
de administração militar.
Amunuense - 1 sargento do quadro do secretariado
militar.
2.& SecçLio

Chefe -1 tenente-coronel, major ou capitão do serviço de administração militar.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos do serviço de
administração militar.
Amanuenses - Ó sargentos do quadro do secretariado militar.
5." Secção

Chefe-1 tenente-coronel, major ou capitão do serviço de administração militar.
Adjuntos - 3 capitães ou subalternos do serviço do
administração militar.
Amanuenses - [) sargentos do quadro do secretaríado militar.
4." Secção

Chefe -1 tenente-coronel, major ou capitão do serviço de administração militar.
Adjunto -1 capitão ou subalterno do serviço de
administração militar.
Amauuenses - 5 sargentos, dos quais 2 serão despachantes.
5." Secçüo

Chefe -1 tenente-coronel ou major do serviço de
administração militar.
Adjuntos - 2 capitães ou tenentes do serviço do
administração militar.
Amanuonses - 2 sargentos do quadro do secretariado militar.
Arquivo

Arquivista -1 capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Adjuntos - 2 subalternos ou a.spirantes do quadro
do secretariad6 militar.
Amanuenses - 8 sargentos do quadro do secretariado militar.
Contínuos -1 primeiro contínuo e 5 segundos contínuos do quadro do pessoal menor.
Delegaçüo

na 1.. Região

Militar

Che-fe-1 major do serviço de administração
litar.

mi-
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Adj untos - 9 capitães ou subalternos do serviço de
administração militar.
Amanuenses - 4 sargentos do quadro do secretariado militar.
Serventes - 3 soldados do serviço de administração militar.
Delegação .na 2.' Região

Militar

Chefe -1 major do serviço de administração militar.
Adjuntos - 6 capitães ou subalternos do serviço de
administração militar.
Amanuenses - 4 sargentos do quadro do secretariado militar.
Serventes - 3 soldados do serviço de administração militar.
Delegação na 3.' Região Militar

Cheffl~ 1 major do serviço do administração militar.
Adjuntos - 4 capitães ou subalternos -lo serviço de
administração militar.
Amanuenses - 3 sargentos do quadro do secretariado militar.
Serventes - 2 soldados do serviço de administração militar.
Delegação na 4." Região Militar

Chefe -1 major do serviço de administração militar.
Adjuntos - 4 capitães ou subalternos do serviço
de administração militar.
Amanuenses - 3 sargentos do quadro do secretariado militar.
Serventes - 2 soldados do serviço de administração
militar.
§ 5.0 4.a Repartição»
Chefe -1 coronel com o curso da arma de cava~
laria.
L" Secçüo

Chefe -1 tenente-coronel
da arma de cavalaria.

ou major com

O

curso
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Adjuntos:
1 capitão com o curso da arma de cavalaria.
1 capitão ou tenente veterinário.
Amanuense -1 sargento da arma de cavalaria.
2.' Secção

Chefe -1
da arma
Adjuntos :
1 capitão
1 capitão
Amanuense

tenente-coronel
de cavalaria.

ou major com o curso

com o curso da arma de cavalaria.
ou tenente veterinário.
-1 sargento da arma de cavalaria.
3." Secção

Chefe -1
major ou capitão com O curso da arma
de cavalaria.
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos da arma de
cavalaria.
Amanuense -1 sargento da arma de cavalaria.
Dactilógrafa-I.
Arquivo

Arquivista -1
capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Oontínuos -1 primeiro contínuo e um segundo contínuo do quadro do pessoal menor.
Conselho Administrativo

do Serviço

de Remonta

Presidente - O chefe de Repartição:
Vogal relator - O chefe da 3. a Secção ;
Tesoureiro -1
tenente ou 1 capitão do serviço de
administração militar;
Secretário -1
capitão ou subalterno do serviço de
administração militar;
Adjuntos - 2 capitães ou tenentes do qualquer arma
ou serviço;
Amanuenses - 3 sargentos do quadro do secretariado militar;
Oontínuo - 1 primeiro contínuo do quadro do
pessoal menor.
§ 6.0 Conselho Administrativo:
Presidente - Um coronel de qualquer arma do quadro activo ou da reserva;
Vogal relator- Um chefe de secção de qualquer
d1fs repartições da Direcção Geral;
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Tosoureiro - Um capitão ou tenente do serviço de
administração militar;
Adjuntos - Dois capitães ou tenentes de qualquer
arma ou serviço i
SecretárioUm capitão ou tenente do serviço de
administração militar;
Amanuenses-Três
sargentos do quadro do secretariado militar;
Coutínuo -:- Um segundo do quadro do pessoal menora
SECÇÃO IV

3.· Direcção Geral

Art. 24. A 3. a Direcção Geral tem a seu cargo todos os
assuntos do natureza diplomática, bom como os que digam respeito à instrução geral do exército, à defesa da
metrópolo e das colónias, à organização do exército, ao
recrutamento, mobilização
o ao ostudo das convenções
internacionais e das leis e usos de guerra.
A rt. 25.0 A 3. a Direcção
Geral será constituída por
quatro repartições e um conselho administrativo que funcionam sob as ordens de um oficial general com a designação de chefo do Estado Maior do Exército, responsável
para com o Ministro da Guerra pela execução dos serviços
atribuídos à Direcção, tendo sob as suas ordens imediatas
.um oficial general, ou brigadeiro, com o curso do Estado
Maior, com a designação de sub-chefe do Estado Maior
do Exército e que coadjuvará o director geral no exercicio das suas funções, o um capitão ou tenente de qualquer arma como ajudante do campo.
0

1.' Rcpartlçlto

Art. 2G. ° A 1.a Ropartiçãó é dividida em três secções
o um arquivo.
S 1.o A 1. a Secção tem a seu cargo:
1.0 A recepção, distrihurção
o expedição do toda a
correspondência da Direcção Geral ;
2.0 Todos os assuntos relativos ao pessoal quo permaneça ou transite pela Direcção e suas dependências,
com excepção dos que competirem a qualquer outra repartição ou secção ;
3.° A execução das ordens do Director Geral relativas à colocação dos oficiais no serviço do estado maior o
mais oficiais da 3.n Direcção Geral e suas dependências;

1." Série
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4. o O expediente relativo às provas de aptidão para a
promoção aos diferentes postos.
§ 2.° A 2.:1 Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos relativos à instrução geral das tropas,
tiro nacional e instrução militar preparatória;
2. o Estabelecer as bases que devam orientar o estudo,
aperfeiçoamento e coordenação dos regulamentos táticos
das armas e regulamentos dos serviços;
3.° O estudo, aperfeiçoamento e coordenação do regulamento para o serviço de campanha ;
4. ° Os assuntos relativos às bibliotecas militares;
5. o A administração dos fundos de instrução;
6. ° Os assuntos relativos às escolas e cursos militares;
7. o As relações com o Conselho Tutelar e Pedagógico
do Exército de Torra e Mar e os assuntos respeitantes
ao Colégio Militar, Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército e Casa Pia que digam respoito à instrução
militar.
§ 3.° A 3.a Secção tem a seu cargo:
1.0 A preparação dos exercícios de quadros;
2. o A rreparação dos exercícios com tropas;
3.0 A preparação dos problemas sôbre a carta o exercícios de jogos de guerra para instrução de oficiais das
armas e serviços;
4. ° A execução dos reconhecimentos necessários pam.
se poder efectivar o prescrito nos números anteriores;
5.° A elaboração dos temas para provas de aptidão
para promoção aos diferentes postos, com excepção do
de general.
.
§ 4.° O Arquivo tem a seu cargo:
1.° O registo de entrada e saída de toda a correspondência da repartição e a sua distribntção pelas secções,
segundo as indicações do chefe da Repartição;
2. ° A expedição de toda a correspondência da repartição;
3. ° A guarda e arrumação de todos os processos e mais
documentos que devam ser arquivados na repartição.
2.' Repartiç!to

Art. 27.0 A 2.3 Repartição
dividida em duas secções
e um arnnivo.
§ 1.0 ALa Secção tem a seu cargo:
1.0 Todos os assuntos de natureza diplomática e as
ó

I

I

-

•.
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relações com os adidos militares e missões militares no
estrangeiro;
2.0 Manter em dia as informações sõbre os exércitos
estrangeiros, utilizando para isso a imprensa periódica,
revistas, jornais estrangeiros e obras existentes na Biblioteca do Exército;
3. o Organizar e manter em dia a estatística dos recursos do território nacional em alojamentos, riqueza
agrícola, pecuária, etc;
4.0 Centralizar e arquivar as informações que os oficiais com o curso do estado maior tenham obtido sob
o ponto de vista de serviço especial que tenham desempenhado como oficiais com o curso do estado maior, e a
que se refere o § 2.0 do artigo 64.0;
5. o Os assuntos relativos à cartografia militar.
§ 2.0 A 2.& Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos que se refiram à defesa da metrópole
e colónias;
2. o O estudo das operações de guerra em países estrangeiros e suas colónias;
3.0 Os assuntos relativos aos prováveis projectos de
operações dos exércitos estrangeiros, na parte que possa
interessar à defesa do País;
4.° A colaboração no plano de guerra na parte que
lhe disser respeito;
5. ° A preparação das viagens de generais e outros oficiais, que tenham por fim o estudo de prováveis teatros
de operações;
6.° As relações com a Comissão Superior de Fortífícaçõos.

§ 3.° O Arquivo tem a seu cargo:
1. ° O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua dístriburçãc pelas secções, segundo a indicação do chefe da repartição;
2. ° A expedição de toda a correspondência da repartição;
.
3. o A guarda e arrumação de todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição.
§ 4.° Emquanto não forem reorganizados os serviços
cartográficos dos vários ministérios, a secção de cartografia do actual estado maior do exército continuará a
reger- se pela legislação em vigor) ficando subordinada
a esta Repartição.
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Art. 28.0 A 3. a Repartição é dividida em três secções
e um arquivo.
S 1.0 A 1.:l Secção tem a seu cargo:
1. o Os assuntos relativos à organização do exército e
suas relações com a marinha de guerra;
2. o O estudo das convenções internacionais e das leis
e usos de guerra.
S 2.0 A 2.3 Secção tem a seu cargo:
1.o Os assuntos relativos ao recrutamento;
2.0 Os assuntos relativos à mobilização das tropas e
serviços;
3. o Os assuntos relativos à mobilização civil.
§ 3.0 A 3. a Secção tem a seu cargo:
1.o Os assuntos relativos ao material de mobilização;
2. o A fixação das dotações de material de mobilização
em harmonia com o plano geral de mobilização;
3. o Elaborar as propostas concernentes à aquisição,
manutenção e renovação do material do mobilização;
4. o Coordenar os assuntos relativos a munições, víveres e material de todo o género, bem como fixar as
dotações dos respectivos depósitos;
5.0 A direcção superior e a centralização do serviço
de recenseamento de animais e veículos, incluindo os
automóveis.
§ 4.0 O Arquivo tem a seu cargo:
1.o O registo de entrado e saída de toda a .correspondência e a sua distribuição pelas secções, segundo a indicação do chefe da repartição;
2. o A expedição de toda a correspondência da ropartição;
3.0 A guarda e arrumação
do todos os processos e
mais documentos que devam ser arquivados na repartição,
4.' Repartdção

Art. 29.0 A 4. a Repartição é dividida em duas secções
e um arquivo.
§ 1.0 A 1.:l Secção tem a seu cargo:
1.0 Os assuntos relativos às comunicações de relação
e de transporte na parto que interessam à defesa nacional;
2. o Os estudos relativos à preparação, organização
geral e funcionamento das linhas de comunicações do

~
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exército,
designadas
nos diferentes projectos de operações;
3.° A elaboração dos planos de transportes
de mobilização e de concentração;
.,1. o A execução dos reconhecimentos
necessários
para
o cumprimento
do determinado nos números anteriores;
5.0 As relações com a Comissão Superior dos Caminhos do Ferro e Comissão Superior do Telégrafos.
§ 2.0 A 2. a Secção tem a seu cargo:
1.0 O estudo, aperfeiçoamento
e coordenação
dos regulamentos
e instruções
necessários
ao funcionamento
dos serviços de retaguarda e de transportes;
2.° Os assuntos relativos aos serviços da segunda
linha e suas mútuas relações.
§ 3.° O Arquivo tom a sou cargo:
1. o O registo de entrada o saída do toda a correspondência o a sua distribuição pelas secções, segundo 11 indicação do chefe da repartição;
2. ° A expedição de toda a correspondência.
da repar-

tição ;
3.° A guarda
mais docum
tição.

ntos

o a arrumação
de todos os processos e
quo devam ser arquivados
na ropar-

Art, 30.

Constituem
dependências
da. 3. a Direcção
Geral, subordinadas
ao Director Geral :
a) A Biblioteca do Exórcíto ;
b) O Arquivo Histórico Militar;
c) A Repartição do Estatística e Estado Civil do Corpo
Expedicionário
Português.
§ 1.0 A Biblioteca do Exército é constituída pela fusão
das bibliotecas
do Ministério
da Guerra o do Estado
Maior do Exército, o rego-se pelo regulamento
de 20 de
Janeiro de 1914.
§ 2.° O Arquivo Histórico Militar roge-se pelo rcgulamento do 25 do Fevereiro de 1924 o tom a sou cargo:
1. o A guarda e catalogação
de todos os documentos
que tenham valor histórico relativos ao exército português;
2. o Todos os documentos
que possam
ter interêsse
sob o ponto ele vista bibliográfico militar.
§ 4.° O quadro do pessoal do Arquivo Histórico é o
seguinte:
0

Director ·_·1 oficial superior do activo,
reformado,
com o curso da respectiva

reserva
arma.

ou
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Adjuntos - 9 ?apiti1es ou subalternos
do activo, reserva ou reformados,
com o curso da respectiva.
arma.
Amanuenses - 5 sargentos
do quadro do Secretariado Militar.
Serventes-c- 4 soldados.
Art. 31.0 Junto da 3.:l Direcção Geral funcionam:
a) A Comissão Superior de Fortifieações ;
b) A Comissão Superior de Oaminhos do Ferro;
c) A Comissão Superior de Aeronáutica ;
d) A Comissão Superior de 'I'elógrufos .
.Art. 32.0 A Comissão Superior de Fortificações
constitui um órgão de estudo destinado essencialmente
a colaborar com o Estado Maior do Exército na elaboração do
plano da organis ação defensiva
do território nacional,
competindo-lho
em especial dar parecer sôbro :
1.o Os projectos das obras do fortificação o seu artilhamento ;
2. ° As bases geruis da organização
das zonas do defesa fixa submarina ;
3. ° As questões concernentes
à delimitação das zonas
de terreno
sob a acção das fortificações
o no traçado
das vias do comunicação projectadas
nas referidas zonas;
4.0 As questões relativas às zonas do serviço militar
o ao traçado das vias de comunicação e, em casos especiais, de construções projectadas
nestas zonas;
5.° Os assuntos relativos ao ataque e defesa das fortificaçõos.
§ 1.0 A Comissão Superior de Fortificacõss será constituída pelos seguintes membros,
dos quais o mais graduado on antigo servirá de presidente:
a) O director da arma do engenharia;
b) O director da arma de artil haria ;
c) O sub-chefe do Estado Maior do E:x6rcito;
d) O chefe da 2.:1 Repartição
da 3.:1 Direcção Geral
do Ministério da Guerra.
e) O chofo da 3::' Repartição
ela. Direcção da Arma de
Engenharia;
f) O chefe- da 1 ..~ Repartição da, Direcção da Arma de
Artilharia;
g) Um oficial superior
de engenharia,
que servirá de
secretArio.
§ 2.0 Sob proposta do prosidento serão convocados
par., tomar par~e nas sessões da comissão os oficiais elo
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exército ou da marinha que a comissão entenda dever
consultar, quando tal proposta seja aprovada pelo Ministro da Guerra.
§ 3.0 A cargo do secretário da comissão ficará o arquivo das cartas e plantas das fortificações do País.
Art. 33.0 A Comissão Superior dos Caminhos de
Ferro compete:
1.0 Dar parecer sobre os contratos a estabelecer com
as companhias e direcções de caminhos de ferro para a
execução dos transportes militares, fornecimento do pessoal e material, e propor as providências necessárias
para que estas entidades dêem cumprimento aos contratos existentes o às disposições regulamentares que lhes
digam respeito;
2. o Dar parecer acêrca das, modificações que convirá
fazer, desde o tempo de paz ou em tempo de guerra,
nas linhas férreas existentes e propor as condições técnico-militares a que deverão satisfazer as que de futuro
'se construírem para se poder tirar da rêde ferroviária
do País, em caso de guerra, o máximo rendimento;
3.0 Examinar e dar parecer sôbre os projectos de novas linhas e de modificações ou ligações nas existentes,
bem como nas suas instalações principais:
estações,
cais, depósitos, tomas de água, etc., sob o ponto de
vista militar, indicando sempre, no seu parecer justificado, se a execução dos projectos submetidos à sua apreciação constitui, ou não um prejuízo para a defesa nacional;
4. o Dar parecer sobre as condições a que satisfaz o
material circulante, relativamente à sua utilização militar, e as modificações a introduzir-lhe, desde o tempo
de paz ou a preparar para serem realizadas em tempo
do guerra, a fim de tornar posaível a sua realização;
5. o Apreciar as destrutções a efectivar em tempo de
guerra, om determinadas obras de ar to ou troços de linha, e os meios quo deverão estar preparados desde o
tempo de paz para de pronto se realizarem essas destruíçõos, e bem assim os meios do reparação rápida das
linhas assim destruídas ou interrompidas;
6. o Apreciar em harmonia com os diferentes projectos
de operações as medidas tendentes a garantir a execução dos transportes estratégicos e a prevista. organízação das linhas férreas como elemento das linhas de
comunicação do exército;
7. o Indicar os reconhecimontos de caminhos do ferro
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de que necessite para os seus estudos, os quais serão
executados pela 4." Repartição da 3. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra;
8.° Propor a instrução especial que deve ser ministrada a cada uma das armas e serviços para a execução
dos transportes;
9. o Consultar sobre todos os assuntos relativos a caminhos de ferro, compreendidos nas suas atribnrções, de
interõsse para o serviço e dar parecer acêrca daqueles
sôbre que fõr consultada pelas estações superiores.
§ 1.0 A Comissão Superior de Caminhos de Ferro
será constituída pelos seguintes membros, dos quais o
mais graduado ou antigo servirá de presidente:
a) O director da arma de engenharia;
b) O suh-chefe do estado maior do exército;
c) O inspector das tropas de comunicação;
d) Os chefes da 2. a e 4. a Repartições da 3. a Direcção
Geral;
e) O comandante do regimento de sapadores de caminhos de ferro;
f) Um oficial da 4.a Repartição da 3.a Direcção Geral,
que servirá de secretário.
§ 2.° Serão convocados para tomar parte nas sessões
da comissão, quando as questões a tratar se refiram a
assuntos da sua respectiva competência: o director dos
caminhos de ferro (Ministério do Comércio e Comunicações) e um engenheiro delegado técnico da administração de cada uma das companhias ou direcções de
caminhos de ferro, que seja cidadão português.
§ 3.0 Poderão ser convocados para assistir às sessões
desta comissão, mediante autorização do Ministro da
Guerra, com voto consultivo, os oficiais das armas e serviços que a comissão julgue conveniente ouvir.
Art, 34.0 À Comissão Superior de Aeronáutica Militar
compete:
1. o Apreciar e dar parecer sobre os contratos a estabelecor para as companhias do navegação aérea, sob o
ponto de vista militar, solicitando superiormente as providências necessárias para o cumprimento dêsses contratos, o propor as modificações que a experiência tenha
lUostrado ser indispensável introduzir-lhes;
2.0 Apreciar sob o ponto de vista militar e dar parecer sôbre todos os projectos de novas linhas aéreas e
de ligações com as existentes;
3. o Apreciar e dar parecer sõbre as condições a que
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deve satisfazer, sob o ponto de vista militar, o material
aeronáutico em uso nas companhias do navegação aérea,
as modificações a introduzir-lhe em tempo de pl1Z e as
condições da SUI1 transformação para execução das missões da aeronáutica em tempo de guerra;
4.0 Apreciar e dar o respectivo parecer, sob o ponto
de vista militar, acêrca de todos os projectos de aeroportos, bases aéreas, hangw'8 e oficinas a construir na
metrópole e nas colónias;
5. o Apreciar e dar parecer sobre as convençõosIuternacionais e regulamentos de navegação aér a, fiscalizando
a sua observância e propondo as alterações que julgue
conveniente introduzir-lhes;
6.0 Consultar sobre todos os assuntos que interessem
ao desenvolvimento da aeronáutica militar a dar parecer
acõrca daqueles OOb1'eos quais fôr consultada pelas estações superiores.
§ 1.0 A Comissão Suporior de Aeronáutica Militar
será constituída pelos seguintes membros, dos quais o
mais graduado ou antigo servirá de presidente:
a) O director da arma de aeronáutica;
b) O sub-chefe do estado maior do exército;
c) Os chefes das 2.n e 4.11 Repartições da 3.a Direcção
Goral ;
d) O comandante do uma unidade de aeronáutica;
e) O chefe dos serviços meteorológicos do exercito;
f) Um oficial com o curso do estado maior em serviço
na 2.:1 Repartição da 3.:1 Direcção Geral, que servirá de
secretário.
§ 2.0 Poderão ser convocados para assistir às sessões
da comissão, com voto consultivo, quaisquer oficiais da
aeronáutica militar ou naval, ou outros indivíduos que,
pela sua competência especial nos assuntos a tratar, a
comissão .i ulguo conveniente ouvir.
§ 3.0 Esta comissão substitui a comissão mixta de
aeronáutica, nomeada por portaria dos Ministérios da
Guerra e da. Marinha de 27 de Março de 1919, e cujo
arquivo ser~ transferido para esta comissão.
Art. 35. o A. Comissão Superior de Telégrafos com-pota:
1,o Dar parecer acerca das modificações que convirá
fazer nas linhas de comunicações telegráficas, radiotelegráficas o telefónicas já oaístentes e propor as condições
a que deverão satisfazer as que de futuro se construírem,
pura se poder tirar delas o máximo aproveitamento em
CllSO de guel'ra;
,
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2. o Apreciar sob o porito de vista militar a. utilização
de quaisq uer outros meios de transmissão;
3. o Examinar e dar parecer sobre todos os projectos
de novas rOdes de linhas telegráficas, radiotelegráficas e
telefónicas ou de modificações Oll ligações nas existentes;
4.0 Consultar sobre todos os assuntos relativos a comunicações telegráficas e telefónicas e outros meios de
transmissão de iuterêsso para o serviço militar e dar
parecer sobro o que fôr consultada pelas estações superiores.
§ 1.0 A Comissão Superior de Telégrafos será constituída. pelos seguintes membros, dos quais o mais graduado ou antigo servirá de presidente:
a) O director da arma. de engenharia;
b) O sub-chefe do estado maior do exêrcito;
c) Os chefes das 2.a e 4.a Repartições da. 3." Direcção
Geral do Ministério da Guerra;
d) O comandante do regimento do telegrufístas ;
e) O inspector das tropas de comunicação;
f) Os inspectores UDS serviços rndiotelográficos o telefónicos da Direcção da Arma de Aeronáutica ;
g) Um oficial da 4. a Repartição da 3. a Direcção Geral,
que servirá de secretário.
§ 2.0 Por proposta do presidente, aprovada pelo Ministro da Guerra, serão convocados para tornar parte nas
sessões da comissão, quando as questões a tratar se refiram a assuntos da sua especial competencia: um funcionário superior dos telégrafos do Estado, um funcionário
superior do serviço radiotelegráfico e um delegado da
Direcção Geral de Caminhos do Ferro.
§ 3.0 Poderão ser convocados, na~ mesmas condições,
para assistir às sessões desta comissão, com voto consultivo, os oficiais ou indivíduos da classe civil que pela.
sua especial competência a comissão julgue conveniente
ouvir.
.
Conselho A(lministrntivo da 3.' Direcção GemI

A.rt. 36.0 Haverá na 3. a Direcção Geral um conselho
administrativo destinado ao abono de vencimentos ao
seu pessoal e ao que acidentaJruento ali faça serviço, e
bem assim para pagamento de todas as despesas orçamentais atribuídas li. referida Direcção 'teral.
§ único. Os cargos do presidente e vogal relator serão
exercidos e noineados por forma idõntica ii, estabelecida
para o conselho' administrativo da 1.:1 Direcção Geral.
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Art. 37.0 O pessoal das repartições da 3.a Direcção
Geral será dos postos, das armas ou serviços e categorins abaixo designados.
§ 1.0

t» Repartição·:

Chefe -1 coronel de qualquer arma com o curso
do estado maior.
1." Secção

Chefe - Tenente-coronel ou major do quadro do
secretariado militar;
Adjuntos - 2 capitães ou subalternos do quadro do
secretariado militar.
2." Secçüo

Chefe - 1 tenente-coronel ou major com o curso do
estado maior.
Adjuntos:
3 capitães com o curso do estado maior.
3 capitães com o curso de qualquer arma.
5.a Secção

Chefe -1 tenente-coronel ou major com o curso do
estado maior.
Adjuntos - 3 capitães com o curso do estado maior.
Arquivo

Arquivista -1 capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Amanuenses da repartição -10 sargentos do quadro
do secretariado militar.
Contínuos - 2 primeiros contínuos e 3 segundos contínuos do quadro do pessoal menor,
§ 2.0 2.a Repartição:
Chefe -1 coronel com o curso do estado maior.
1." Secçüo

Chefe -1 tenente-coronel com o curso do estado
maior.
Adjunto -1 capitão com o curso do estado maior.
Amanuensos - 2 sargentos do quadro do secretariado militar.
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Secçi:ío

~Chefe - 1 tenente-coronel ou major com o curso do
estado maior.
.
Adjuntos - 2 capitães com o curso do estado maior.
Arquivo

Arquivista -1 capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Continuo -1 sogundo contínuo do quadro do pessoal menor.
§ 3.° B;" Repartição t
Chefe -1 coronel com o curso do estado maior.
L'

Secção

Chefe - 1 tenente-coronel com o curso do estado
maior.
Adjunto -1 capitão com o curso do estado maior.
Amanuense -1 sargento do quadro do secretariado militar.
2.& Secçu.o

Chefe - Tenente-coronel ou major com o curso do
estado maior.
Adjuntos:
3 capitães com o curso do estado maior.
3 capitães ou subalternos com o curso de qualquer arma.
1 capitão de engenharia.
1 capitão de artilharia (engenheiro fabril).
Amanuonses _. 5 sargentos do quadro do secretariado militar.
5.& Secçi;io

Chefe -1 tenente-coronel ou major com o curso do
estado maior.
Adjuntos:
1 capitão com o curso do estado maior.
1 capitão de artilharia.
1 capitão de cavalaria.
1 capitão do serviço de administração militar.
1 capitão médico.
Amanuenses - 2 sargentos do quadro do secretatariado militar.
Arquivo

Arquivista -1 capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Contínuos - 3 segundos contínuos do quadro do pessoal menor.
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§ 4.0 4.a Repartição:
Chefe -1

coronel com o curso do estado maior.
1,' Secçilo

Chefe -1 tenente-coronel ou major com o curso do
estado maior.
Adjuntos:
2 capitães com o curso do estado maior.
1 capitão de engenharia.
Amanuense - 1 sargento do quadro do secretariado
militar.
:2," Secção

Chefe -1
tenente-coronel com o curso do estado
maior.
Adjuntos - 2 capitães com o curso do estado maior.
Amanuense -1 sargento do quadro do secretariado
militar.
Arquivo

Arquivista -1 capitão ou subalterno do quadro do
secretariado militar.
Contínuos - 2 segundos contínuos do quadro do
pessoal menor.
§ 5.0 Conselho Admintstratiuo :
Presidente -1 chefe dr repartição.
Vogal relator -1 chefe de secção.
Secretário tesoureiro -1
capitão ou subalterno do
serviço de administração militar.
Amanuonses-2
sargentos do quadro do secretariado
militar.
Contínuo-1 segundo continuo do quadro do pessoal menor.
SECÇÃO

V

Repartição Geral

Art. 38.0 A Repartição Geral é dividida em três secções e um arquivo.
§ 1.0 A 1.11 Secção tom a seu cargo:
1.0 A recepção o distriburção do toda a correspondência pelas repartições da La e 2. n Direcções Gerais;
2. o J.\... organização dos processos relativos a pensões
de saneue e subsídios a viúvas e órfãos dos oficiais e
praças de pré;
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3. o A olaboração e o registo de cartas patentes e apostilas dos oficiais do exército;
4.0 Todos os assuntos que havendo de ser presentes
ao ajudante general ou administrador geral não pertençam a qualquer das repartições da V, e 2.:' Direcções
Gerais.
§ 2. o A 2. a Secção tem a seu cargo:
1.o O registo de cartas de lei e decretos emanados do
Ministério da Guerra e a elaboração e registo de todos
os diplomas relativos a dactilógrafas, enfermeiras e empregados civis do Ministério da Guerra;
2. ° Os assuntos relativos a todos os empregados menores do Ministério, propostas relativas à sua admissão,
acesso e averbamento de licenças, recompensas e castigos;
3.0 Todos os assuntos relativos a dactilógrafas, enfermeiras e funcionários civis do Ministério da Guerra;
4.0 Os assuntos relativos às praças de pré reformadas
e ao Asilo de Inválido.'! Militares;
5.0 A superintendência sobre o arquivo geral do Ministério;
6.0 A superintendência sôbre o depósito de publicações
do Ministério.
S 3. o A 3. a Secção tem a seu cargo:
1. o As relações com o Oonselho Tutelar e Pedagógico
do Exército de Terra e Mar, e assuntos respeitantes no
Colégio Militar, Instituto Feminino de Educação e Trabalho Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de
Terr; e Mar que não digam respeito à instrução ou
assistência. Os assuntos respeitantes à instrução e assistência tratados pelo conselho serão submetidos directamente a despacho do Ministro pelo seu vice-presidente;
2.° Os assuntos relativos aos oficiais reformados, com
excepção dos abonos de vencimentos ;
3. o Os assuntos relativos aos inválidos de guerra;
4. o Os assuntos relativos ao extiuto quadro dos capelães militares.
§ 4.0 O Arquivo tem a seu cargo:
1.0 O registo de entrada e saída de toda a correspondência e a sua distríburção pelas secções segundo a indicação do chefe da Repartição;
2.0 A expedição de toda a correspsndência da Repartição;
3.° A guarda e a arrumação de todos os processos e

..
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mais documentos que devam ser arquivados .na Repartição.
§ único... O quadro do pessoal da Repartição
é o
seguinte:
Chefe -1

coronel do quadro do secretariado militar.
in

Sf'CÇUO

Chefe -1 tenente-coronel, major ou capitão do qua·
dro do secretariado militar.
Adjuntos - 2 subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
:::l." Secção

Chefe-··1 tenente-coronel, major ou capitão do quadro do secretariado militar.
Adjuntos - 2 subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
5." Secçuo

Chefe - 1 tenente-coronel, major ou capitão do quadro do secretariado militar.
Adjuntos - 2 subalternos do quadro do secretariado
militar.
Arquivo

Arquivista -1 subalterno ou aspirante do quadro
do secretariado militar.
Amanuenses da Repartição - 7 sargentos do quadro
do secretariado militar.
Dactilógrafas - 2.
Contínuos -1 primeiro contínuo e 2 segundos contínuos do quadro do pessoal menor.
Art. 39.0 O chefe da Repartição
Geral fica subordinado ao ajudante general, com o qual despacha todos os
assuntos relativos a pessoal, despachando os do carácter
administrativo com o administrador geral do exército.
SECÇÃO' VI

Arquivo geral

Art. 40. O Arquivo Geral do Ministério da Guerra,
dividido em três secções, é destinado à guarda e conservação do todos I)S diplomas e processos vindos das
três Direcções Gerais o que pela sua natureza não devam fazer parte do Arquivo Histórico Militar.
0
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é o se-

Chefe -1 oficial superior do quadro do secretaríado militar.
Chefes de secção - 3 capitães do quadro do secretariado militar.
Adjuntos-3
subalternos ou aspirantes do quadro
do secretariado militar.
Amanuenses - 6 sargentos do quadro do secretariado militar.
Continuos -1 primeiro contínuo e 4 segundos contínuos do quadro do pessoal menor.

•

SECÇÃO

VII

Depósito de Publicações

Art. 41. O Depósito de Publicações do Ministério da
Guerra é destinado a tratar da recepção, distribujção,
venda e arquivo da lista geral de antiguidades dos oficiais do exército metropolitano e empregados civis, regulamentos e outras publicações militares, incluindo as 01'dens do Exército.
§ único. O quadro do pessoal do Depósito de Publicações é o seguinte:
0

Chefe -1 capitão do quadro activo ou reserva.
Adjuntos - 2 subalternos do quadro activo ou reserva.
Amanuenses - 2 sargentos do quadro do secretariado militar, um dos quais desempenhará as funções de fiel.
Contínuos - 2 segundos contínuos do quadro da
pessoal menor.
SECÇÃO

VIII

Inspecção Superior da Administração do Exército

Art. 42.0 A Inspecção Superior da Administração da
Exército será exercida por um oficial general do quadro
activo ou da reserva, a quem incumbe a fiscalização económica e administrativa do exército por forma n salvaguardar os interêsses da Fazenda NaCtonal e os direitos
pessoais, e constatar, em todos os serviços de administração, a observância das leis, decretos, portarias, regu-
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lamentos, determinações e preceitos legais que rejam o
seu funcionamento.
§ único. O inspector superior da administração do
exército só recebe ordens do Ministro e opera pessoalmente por sua delegação, sendo-lhe assegurada a independência necessária para garantir a execução do seu
mandato.
Art. 43.0 Ê das atribuições do inspector superior da
administração do exército:
1.o Visitar as unidades e estabelecimentos com o fim de :
a) Assegurar-se da forma como é exercida a sua administração e da observância das disposições legais em
vigor;
b) Verificar o movimento de fundos;
c) Assegurar-se das existências em numerário, pessoal, animal e material de toda a espécie;
d) Verificar que so não tenham contraído obrigações
não autorizadas ou sancionadas por qualquer disposição
legal;
e) Proceder ao exame das contas e demais documentos de receita e .despesa.
2. o Resolver as dúvidas e omissões que encontrar ou
que sejam submetidas à sua apreciação;
3. o Propor a anulação do todos os actos o procedimontes do carácter administrativo prejudiciais aos interêsses da Fazenda Nacional ou lesivos dos direitos pessoais;
.
4. o Propor ao Ministro da Guerra as modificações que
julgue conveniente deverem ser introduzidas em todos
os diplomas de carácter administrativo ou fiscal;
5.0 Propor ao Ministro as medidas necessárias para
resolver as irregularidades que encontrar e para exigir
as responsabilidades a quem couberem.
Art, 44.0 Um regulamento especial fixará as atribuições dos diversos inspectores e a forma de realizar as
inspecções a que se refere a base 28.a do decreto
n.? 11:856, devendo os relatórios de todas as inspecções
e fiscalizações administrativas ser presentes ao Ministro
por intermédio do inspector superior da administração
do exército.
Art. 45.0 O quadro do pessoal da Inspecção Superior
da Administração Superior do Exército é o seguinte:
Inspector superior-l
da reserva.

general do quadro activo ou
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Inspectores - 6 oficiais superiores do quadro do
serviço de administração militar.
Adjuntos-6
capitães ou tenentes do quadro do
serviço de administração militar.
Chefe de secretaria --1 capitão ou subalterno do
quadro do secretariado militar.
Amanuenses - 4 sargentos do quadro do secretariado militar.
Contínuo -1
segundo contínuo do quaclro do pessoal menor.
§ 1.0 Na Inspecção Superior da Administração do
Exército poderão ser empregados, temporariamente,
para a execução de trabalhos especiais os oficiais que o
Ministro julgar necessários e que sejam propostos pelo
inspector superior.
§ 2.° O inspector superior e os inspectores não podem exercer qualquer cargo ou função em companhias,
empresas ou sociedades de carácter comercial, industrial, agrícola ou bancário que tenham ou possam vir a
ter relações de carácter administrativo com o Estado.
SECÇÃO IX

Conselho Superior do Exército

Art. 4:6.° O Conselho Superior do Exército, presidido
pelo Ministro da Guerra, terá como vogais: o aj udante
general, o administrador geral, o chefe do estado maior
do exército, os directores das armas e serviços, os
comandantes de região e governador militar de Lisboa.
O sub-chefe do estado maior do exército servirá de secretário, com voto, e à sua responsabilidade ficará o
arquivo.
§ 1.0 As funções do Conselho Superior do Exército
são consultivas.
§ 2.° Ao Conselho Superior do Exército podem ser
agregados oficiais que pelos seus conhecimentos especiais o possam elucidar sõbre os assuntos a tratar, os
quais, podendo intervir na discussão, não têm contudo
direito a voto.
SECÇÃO X

Repa;rtição de Contabilidade

Art. 47.° Junto do Ministério da,Puerra funciona a
5.a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública, regida pela respectiva legislação.
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CAPÍTULO III
Deveres

e atribuições

inerentes
SECÇÃO

a cada categoria

I

Director Geral
Atribu'ições e deveres gerais

Art. 48.° O Director Geral de qualquer das Direcções
Gerais do Ministério só recebe ordens do Ministro da
Guerra, sendo responsável para com ele pela execução
do respectivo serviço, tendo as atribulções e deveres gerais em seguida especificados, além dos especiais que lhe
sejam conferidos pelo presente regulamcnto :
1.0 Fazer sentir a sua autoridade por uma impulsão
reguladora, e não pela acção imediata, constituindo-se o
recurso e o apoio de todos os seus subordinados;
2.° Assinar a correspondência dirigida:
a) Ao» comandantes de região, governadores militares e aos directores das armas o sr-rviços ;
b) Aos directores gerais dos outros Ministérios e governadores civis;
3.0 Delegar, querendo, nos chefes de repartição a assinatura da correspondência cujos assuntos não envolvam determinações OH tenham o carácter confidencial;
4. o Superintender
nos trabalhos da Direcção, propondo ao Ministro as providências que julgar neccssárias para melhorar o serviço;
5.° Estudar e preparar, com o chefe da competente
repartição, os trabalhos de que fõr incumbido pelo Ministro ou que julgue conveniente submeter ao seu exame;
6.° Deliberar sõbre os assuntos que lhe forem apresentados pelos chefes das repartições, nos casos previstos
pelas leis e regulamentos e resolver as dúvidas e consultas que lhe forem apresentadas pelas diferentes autoridades militares, quando para isso não fõr necessário
alterar alguma resolução superíor, dando de tudo conhecimento ao Ministro j
7. o Submeter a despacho do Ministro os assuntos que
por êste tenham de ser resolvidos, prestando verbalmente ou por escrito as informações neoossúrias ;
8.° 'I'ransmitir as ordens do Ministro, mandando elaborar para isso, sob a sua responsabilidade, as necessárias ordens, directivas ou instruções;
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9.0 Propor
ao Ministro
a nomeação dos oficiais do
qualquer
urrn a ou serviço que devam fazer parte da
Direcção Geral ou suas dependências;
10.0 Mandar passar certidões do que constar dos livros e documentos
existentes
nas repartições
da direcção, quando não haja inconveniente ;
11.° A16m da competência disciplinar estabelecida pelo
artigo 82. o do Regulamento
de Disciplina Militar, de Ir>
de Junho do corrente ano, compete-lhe ainda, a respeito
do pessoal quP faz parto da direcção, conceder :
a) 30 dias de licença disciplinar
aos oficiais e praças;
b) Licença registada até três meses em cada ano aos
oficiais;
c) Licença,
sem perda do vencimentos,
até 10 dias,
aos oficiais q uo forem transferidos,
excepto qu ando a
ordem que determinar
a transferência
tiver a indicação
de «imediatamente » ,
d) Dispensas
do serviço até quatro dias aos chefes
das Repartições,
em cada trinta dias.
e) Licença até cinco dias om cada trimestre com vencimento o sem prej uízo do serviço aos chefes de Repar-'
tição.
Atribuições e deveres especiais
Art. 49.0 Compete ao ajudante general, além das atribuições o deveres gerais, estabelecidos pelo artigo antorior, fazer parte, como vogal, do Consolho Superior do
Exército.
Art. 50.0 Compete ao Administrador
Geral do Exército, além das atriburções o deveres gerais estabelecidos
pelo artigo 47.0 do presento Regulamento:
1.0 Propnrar
o organizar,
com os chefes .Ia respectiva
repartição,
os processos
de aquisição de material para
o serviço do exército;
2.° Promover
a reparação
do material em conformidado com os pedidos das direcções das armas e serviços, exceptuando
as peq uenas reparações
que haja
necessidade
do fazer para a sua conservação,
as quais
ficarão a cargo das unidades ou estabelecimentos
a quem
ostivor distribuído;
3.0 Presidir à Comissão do Contoncloso ;
4. o Fazer parto, como vogal, do C solho Superior do
Ex{·rcito.
Art. 51.° Compete ao chefe do estado maior do cxér-
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cito, além das atribulções e deveres gerais ostabelecidos
pelo artigo 47.0 do presente regulamento:
1.o O estudo de tudo quanto diga respeito à preparação para a guerra, cabendo-lhe propor ao Ministro, 1101'
sua iniciativa e sob SUl1 responsabilidade, todas as medidas que julgar convenientes para que aquela se execute em boas condições;
2.0 Tomar conhecimento de tudo quanto se refere à
instrução
do exército, propondo ao Ministro, por sua.
iniciativa e sob sua. responsabilidade, tudo quanto julgue
necessário pam. assegurar a unidado do doutrina, fixada
nos regulamentos respectivos, quer nos princípios que
estes estabeleçam, quer na sua execução;
3. o Propor no Ministro as providências que julgue convenientos para assegurar a mobilização e concentração,
total ou parcial, do exército, cm correspondência com os
planos de operações que tenham sido considerados;
4. o Propor ao Ministro a nomeação dos oficiais habilitados com o curso do estado maior para todas as comissões do serviço do estado maior, As propostas pam.
chefes de estado maior e para adjuntos dos directores
das armas e serviços serão sempre feitas de acôrdo com
os chefes junto dos quais aqueles tenham de desempenhar o serviço;
5.0 Fazer parte, como vogal, do Conselho Superior do
Exército.
SECÇÃO II

Sub-chefe do estado maior do exéroito
Atribu1ções e deveres gerais

Art. 52. Compete ao sub-chefe do estado maior do
exército:
1.0 A execução de todos os serviços que lhe sejam indicados pelo chefe do estado maior do exército;
2. o Despachar, em nome elo diroctor geral, todos os
assuntos que por êste esteja autorizado o em conformidade com as instruções que houver recebido ou solicitado, dando conhecimento das resoluções que tomar ao
director geral;
3. o Ter a seu cargo a correspondência. confidencial
das repartições;
4. o Lavrar os termos de abertura e encerramento o
rubricar as folhas dos registos das repartições;
5.0 Fazer parte, como vogal, das comissões superio0
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res de fortificações, de caminhos de ferro, de aeronáutica e de telégrafos;
6.° Fazer parte, como secretário, do Conselho Superior do Exército.
SECÇÃO III

Preceitos gerais

Art. 53. Os chefes de serviço, além da distribuição e
exame dos processos ou documentos que por êles tenham
de ser estudados em conformidade com as atribuições
que lhes são conferidas pelo presente regulamento, envidarão todos os seus esforços para facilitarem o andamento do expediente e solução dos assuntos que lhes forem confiados.
0

Chefes de repartição

Art, 54. O chefe de repartição exerce a sua autoridade em todos os assuntos atribuídos à repartição que
dirigir e é o primeiro responsável, pam com o respectivo director geral, pela observância de todas as leis,
regulamentos e ordens em vigor ou pelas que lhe forem
dadas em relação ao pessoal em serviço da repartição,
competindo-lhe:
1.o Instruir o pessoal da repartição, procurando desenvolver a sua iniciativa e o conhecimento das suas
funções, para assegurar a metódica e rápida execução
dos serviços;
2. o Elaborar as ordens e instruções necessárias para
cumprimento dos regulamentos e leis em vigor, bem
como das ordens especiais que receber do respectivo director geral;
3. o Manter a disciplina da repartição, pela qual é responsável;
4. o Dirigir o serviço da repartição em todos os assuntos que lhe dizem respeito ou tenham sido distribuídos
pelo director geral, fiscalizando a sua regular execução;
5. o Propor a nomeação do pessoal necessário para o
serviço da repartição;
6. o Rezular o serviço dos oficiais e amannenses colocados sob as suas ordens, distribuindo-os pelas respectivas secções conforme as suas aptidões e as necessidades
do serviço da Repartição;
7.° Dar conhecimento ao director
ral do andamento
{},etodos os processos e pedir os esclarecimentos necessários para a execução do serviço ou das suas ordens;
0
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a despacho do respectivo director geral,
8.0 Apresentar
devidamente informados, todos os assuntos cuja resolução
não seja da sua competência ;
9.0 Apresentar
ao respectivo
director geral a correspondência
ou ordens do serviço quo por êle devam ser
assinadas;
10.0 Assinar a correspondência
quo, devendo sor assinada pelo director geral, por 010 seja delegada a assinatura, precedendo-a
das palavras
«Pelo director geral» ;
11. o Assinar a correspondência
dirigida a todas as
autoridades
militares ou civis quando sejam de categoria
inferior a general ou governador
civil;
12. o Assinar a verba «Está conformo» nas cópias dos
documentos
juntos às notas ou ofícios assinados
pelo
director geral;
13. o Distribuir
pelas secções o oxpedionto a executar;
14.0 'I'er à sua guarda e responsabilidade
a correspondência confidencial;
15. o Lavrar os termos de abertura o encerramento dos
livros que constituírem
os diferentes registos da Ropartição;
16.0 Passar o assinar, sempre que para isso seja autorizado, pelo director geral, todas as certidões extraídas
dos livros e documentos n cargo da Repartição,
quando
requeridas
pelos interessados;
17. o Além da competência disciplinar estabelecida pelo
artigo 90.0 do Regulamento
do, Disciplina Militar, de 13
de Junho do presento ano, compete-lhe ainda, a respeito
do pessoal que fizer parte da Repartiçüo,
conceder:
a) Dispensas
do serviço, até 4, em cada trinta dias;
b) Licença disciplinar, ató doz dias;
c) Licença até cinco dias em cada trimestre com vencimento e sem prejuízo do serviço.
SECÇ~O

lV

Chefes do secção

Art, 55.0 Compete

ao chefe de socção :
1.0 Dirigir o serviço da sua secção om todos os assuntos que lho tenham sido distribuídos pele chefo ela Repartição ;
2. o Regular
o serviço dos oficiais e amauuensos
colocados sob as suas ordens;
3. o Dar conhecimento ao chefe da Repartição do anda-
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mento de todos os processos e pedir os esclarecimentos .
necessários para a execução do serviço;
4. o Apresentar ao chefe da Repartição as propostas,
devidamente fundamentadas,
que julgar necessárias para
o bom funcionamento e execução- dos serviços a seu
cargo, bem como para o cumprimento das leis e regulamontos em vigor;
5.° Transmitir as ordens que receber do chefe da Repartição;
. 6.0 Receber o tomar conhecimento de todas as pretensões que lhe forem apresentadas pelo pessoal da secção,
informando-as e submetendo-as
a despacho do chefe da
Repartição;
7. o Apresentar para despacho, ao chefe da Repartição,
devidamente informados,
todos os assuntos relativos à
sua secção;
8. o Coadjuvar o chefe da Repartição no desempenho
das suas funções, contribuindo pela sua dedicação e
iniciativa para a boa execução do serviço;
9. o Dar as ordens que iulgur convenientes para o
regular funcionamento dos serviços a seu cargo e em
conformidade
com as que tiver recebido do chefe da
Repartição ou com as prescritas na legislação em vigor;
10. ° Lançar o assinar a verba «Está conforme» nas
cópias dos documentos juntos às notas ou ofícios assinados pelo chefe da Ropartição ;
11. ° Assinar a correspondência que, devendo ser assinada pelo chefe da repartição, o .não possa sor pelo seu
impedimento, precedendo a assinatura pelas palavras
((Pelo chefe da repartição D •
SECÇÃO V
Adjuntos

Art. 56.° Compete aos adjuntos:
1.0 Auxiliar o serviço das secções ou repartições onde
estiverem colocados, coadjuvando os chefes de secção
em todos os serviços;
2. o Tratar, sob a direcção do chefe da secção respectiva, dos assuntos que lhe forem confiados;
3.° Exercer a necessária vigilância sõbre fi execução
dos serviços dos amanuenses que estejam directamente
sob as suas ordens;
4. o Examinar e conferir o expediente feito pelos amanU6nses.
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VI

Arquivistas

Art. 57. Compete ao arqnívista :
1. o Dirigir o serviço do registo da recepção e expedição da correspondência da Repartição;
2. o Classificar o expediente em conformidade com os
regulamentos e instruções regularizadores dessa classificação, distribuindo-o pelas secções cm conformidade com
as indicações do chefe da repartição;
.
3. o Vigiar pela conservação
de todos os processos e
documentos que constituam o arquivo da repartição e que
estão à, sua guarda e responsabilidade, procurando manter a sua metódica disposição, por forma a evitar o dano
ou extravio de qualquer processo ou documento;
4.0 Propor, no fim de cada ano, ao chefe da repartição
os processos ou documentos e livros que devam ser remetidos para o Arquivo Geral do Ministério da Guerra,
mediante o respectivo inventário em duplicado.
0

SECÇÃO

VII

Amanuenses e daotilógrafas

Art. 58. A.os nmanuenses e dactilógrufas
compete:
1.0 Executarem os serviços de expediente da Repartição que lhes forem distribuídos pelo chefe da repartição,
pelo chefe da respectiva secção e adjuntos da mesma
secção;
2.0 Diligenciarem executar ?s diversos serviços que
lhe forem distribuídos, por forma n satisfazerem a intenção de quem deu a ordem e as exigências do serviço,
dentro da maior regularidade e rapidez.
0

SECÇÃO

vnr

Pessoal menor
Chefe do pessoal menor

Art. 59.0 Compete no chefe do pessoal menor.
1.o Receber a correspondência dirigida ao Ministério
da Guerra, passando os respectivos recibos e enviando-a
à Repartição Geral;
2. o Expedir a correspondência que lhe fôr enviada
pelas repartições do Ministério e que houver de ser
enviada para fora do mosmo, ontregando-a depois do a
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• lançar nas respectivas guias do expedição modOlo n. o 1
às ordenanças encarregadas da sua distribuIção;
3.0 Dirigir e fiscalizar o serviço das ordenanças, conforme as indicações do chefe da Repartição Gcral ;
4. o Velar pela disciplina dos indivíduos que compõem
o quadro do pessoal menor, bem como pela execução
dos serviços que tiverem de executar em virtude das
ordens recebidas das repartições;
5. o Dirigir e fiscalizar o serviço interno do pessoal
menor, com excepção do que disser respeito às repartições onde o mesmo presta serviço;
6. o Nomear por escala e diàriamcnto um primeiro e
segundo contínuos para, depois das 17 horas e trinta
minutos, prestarem somente serviço no Gabinete do Ministro, onde farão todo o serviço que lhes fôr determinado.
O primeiro contínuo permanecerá neste serviço até às
10 horas do dia imediato e o segundo contínuo permanecerá neste serviço até às O horas.
7.0 Promover, com um segundo contínuo, nos dias
competentes, o hastear e arrear da bandeira nacional, cuja
guarda e conservação, em lugar para tal fim estabelecido, são da sua inteira responsabilidade.
Êste serviço não dá direito a qualquer abono de gratificação extraordinária.
8. o Providenciar para que, nos dias para tal fim estabelecidos, seja feita a iluminação na fachada externa do
Ministério, devendo ser abonada neste caso a gratificação
extraordinária de serviço ao segundo contínuo nomeado
para êste serviço;
9.0 Nomear diãriamente por escala um correio de serviço de ordens ao Ministro da Guerra, devendo ser abonada. por cada hora de serviço prestado além das dezassete horas e meia a gratificação extraordinária para tal
fim estabelecída ;
10. o Entregar aos correios que não estiverem às ordens do Ministro da Guerra, a correspondência dirigida
aos outros Ministérios, bem. como as cartas de lei e decretos que devam ser assinados pelo Presidente da República ou referendados pelos respectivos Ministros;
11. o Providenciar por forma a evitar que o pessoal menor, ao retirar do serviço, leve vestido o fardamento
respectivo, por ôste ser apenas de inado a ser usado
no Ministério, durante as horas de serviço;
. 12.0 Propor para que a qualquer dos seus suberdí-
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nados seja feito o fornecimento de qualquer peça de far-·
damento, de pano ou de cotim, deteriorada antes do
prazo estabelecido para a sua duração, devendo a respectiva importância ser descontada dentro do tempo que
faltar para expirar o prazo de duração do restante fardamento, por descontos mensais elos vencimentos a que
tiver direito;
13. o Propor o fornecimento de fardamento ao pessoal
que dêlo necessite por já ter excedido o prazo do duração estabelecido;
14. o Receber as minutas das horas extraordinárias
prestadas pelo pessoal menor nas diversas repartições,
submetendo-as ao visto do chefe da repartição geral e
entregando-as depois ao respectivo conselho administrativo para fazer o competente abono;
15.0 Receber das repartições, ao terminar o serviço, e
guardar no local reservado para tal fim as respectivas
chaves, entregando ao primeiro contínuo de serviço a
chave do aludido local;
16.0 Fazer-se substituir durante os seus impedimentos
pelo sub-chefe do pessoal menor; na falta deste, pedir à
Repartição Geral a sua suhstitutção
por um primeiro
contínuo;
17. o Participar díàríamento, ao chefe da repartição geral, todas as ocorrências no serviço ou faltas cometidas
pelo pessoal sob as suas ordens, a fim de serem tomadas as necessárias providõncias pela mesma repartição.
18. o Escriturar o registo de vencimentos normais e
extraordinários
de todo o pessoal menor, assim como o
registo e elaboração dos mapas mensais das diversas
despesas do Ministório, competindo-lho ainda a distribu'ição dos aludidos vencimentos;
19.0 Contratar para o serviço de lavagem das dependências do Ministério cinco mulheres e nomear três
segundos contínuos para cada dia de serviço.
As primeiras vencerão o salário com que foram con. tratadas e os contínuos a gratificação de serviço extraordinário por horas.
Sub-chefe do pessoal menor

Art. GO.o Compete ao sub-chefe do pessoal menor:
1.0 Coadjuvar o chefe do pessoal menor encarregando-se de todos os serviços que por êste lhe sejam determinados, substituindo-o durante os seus impedimentos.
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2. o Dirigir o serviço da limpeza das repartições e mais
dependências do Ministério, serviço êste que será desempenhado pelos segundos contínuos, começando às 9 horas
e terminando às 11 horas.
3. o Dirigir e fiscalizar o serviço de lavagem de tod~
as dependências do Ministério, serviço êste que terá
lugar no primeiro domingo de cada mês para as dependências que têm acesso -pela porta principal, e no segundo domingo para todas as outras, incluindo as da
5.a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade PÚblica, adstrita a êsto Ministério. No terceiro e quarto domingos terá logar a mesma lavagem nas dependências
da 3. a Direcção Geral.
Contínuos

Art. 61.°:
a) Compete aos primeiros contínuos:
1.0 Receber a correspondência dirigida à repartição
onde presta serviço, passando os competentes recibos e
entregando-a depois ao respectivo arquivista.
2.0 Promover que a correspondência expedida e que
lhe fõr entregue pelo arquivista tenha o devido destino,
entregando depois no arquivo os protocolos, devidamente rubricados pelas estações destinatárias.
3.° Apresentar-so às 11 horas dos dias úteis ao chefe
do pessoal menor, dando-lhe conhecimento' de qualquer
falta que tenha notado na d~p~ndência onde fizer serviço,
assim como de qualquer indicação que lhe tenha sido
dada pelo chefe sob as ordens de quem esteja servindo.
4.0 Apresentar-se ao chefe do pessoal menor logo que
termine o serviço na dependência onde esteja colocado,
informando-o sobre a forma como o mesmo decorreu, a
fim de evitar irregularidades ou faltas no serviço A seu
cargo.
5. o Verificar diariamente se a limpeza nas dependências onde presta serviço foi convenientemente feita pelos
segundos contínuos e, bem assim, se os móveis e objectos estão colocados nos seus rospectivos lugares, procurando ao mesmo tempo remediar qualquer falta que
encontre.
b) Compete aos segundos contínuos:
,
1.° Apresentar-se às 9 horas de cada dia útil ao sub-chefe do pessoal menor ou a quem legalmente o substitua, procedendo à limpeza das dependências do Ministéfio qne estejam a seu cargo.
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2. o Apresentar-se ao chefe do pessoal menor logo quo
termine o serviço onde exerça a sua profissão.
3. o Auxiliar o primeiro contínuo no exercício das suas
funções.
_,

Correios

Art. 62. Compete aos correios:
1.o Apresentar-se todos os dias não feriados ao chefe
do pessoal menor, pelas onze horas, devendo efectuar
idêntica apresentação logo que terminem cada dia de
serviço normal a-que são obrigados pelo presente regulamento;
2. o Cumprir com zêlo e cuidado todos os serviços
de que forem encarregados bem como todas as ordens
que lhe forem dadas ou transmitidas pelo chefe do pessoal menor;
3. o Entregar, mediante o respectivo recibo, nos outros
Ministérios a correspondência a êles dirigida o que lhes
seja distribuída polo chefe do pessoal menor para o indicado fim;
4. o Apresentar-se nas respectivas repartições para a
assinatura do referendum e receber das mesmas depois
de assinadas ou referendadas, as cartas de lei e decretos
que lhes tenham sido entregues para a assinatura do
Presidente da República ou Ministros;
5.° Apresontar-se ao chefe da Repartição do Gabinete, quando por escala lhes couber o serviço de ordens
ao Ministro da Guerra, após a apresentação ao chefe do
pessoal menor a que se refere o n. o LOdo presente artigo.
Art. 63.0 Ao pessoal menor da 3." Direcção Geral do
Ministério são aplicáveis as disposições constantes do
presente regulamento para o pessoal do mesmo quadro
da La e 2. a Direcções Gerais, desempenhando as funções atribuídas ao chefe e sub-chefe do mesmo pessoal,
e sem direito a qualquer gratificação especial por êsse
facto, o primeiro contínuo mais antigo.
0

SIWÇÃO IX

Deveres do pessoal menor
nomeado para o serviço
de piquetes à Repartição do Gabinete do Ministro

Art. 64.0 O serviço à Repartição do Gabinete do Ministro começa às 17 horas e 30 minutos e termina às
10 horas do dia imediato.
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§ 1.0 Para êste serviço será nomeado diàriamente e
por escala um primeiro contínuo e um segundo contínuo.
§ 2. O primeiro contínuo permanecerá no Ministério
durante o tempo estabelecido pelo presente artigo. O segundo contínuo, salvo ordem em contrário, retirará às
O horas.
§ 3.0 Durante as horas de serviço o pessoal menor
de piquete
inseparável do Ministério.
Art. 65.0 O primeiro contínuo nomeado para o serviço
de piquete apresentar-so há, ao entrar de serviço, ao
chefe da Repartição do Gabinete do Ministro, ou a quem
legalmente o substitua, a fim de receber dêste as instruções especiais que houverem de lhe ser dadas, comp&tíndo-lhe :
1.0 Receber a correspondência dirigida ao Ministério
e promovendo a entrega imediata de toda a correspondência dirigida ao chefe da Repartição do Gabinete do
Ministro, que tenha a nota. de urgente, entregando a restante ao chefe do pessoal menor para ter o devido destino.
2.0 Mandar fechar, quando não tenha recebido ordem
em contrário do chefe da Repartição do Gabinete do Ministro ou de quem legalmente o substituía no seu impedimento, o portão do Ministério, às 19 horas e meia,
conservando a chave em seu poder;
3. o Não permitir que qualquer pessoa, excepto o pessoal da Repartição do Gabinete do Ministro, entre no
Ministério, desde as 19 horas e meia até às 9 horas do
dia imediato, sem a. devida. autorização dada pelo chefe
da aludida Repartição do Gabinete ou pelos directores
gerais, tomando nota, neste caso, das pessoas que deram
entrada e que entregará ao chefe do pessoal menor, que
.
Geral do Minis-'
por sua , vez, a entregará na Repartíção
tério ;
4. o Rondar freqüentemente todas as dependências do
Ministério, desde as O horas até às 9 horas do dia ímediato, assegurando- se de que nada de anormal se passa
dentro
do mesmo, participando imediatamente pelos
meios mais rápidos do que dispuser ao chefe da Reparti~110 do Gabinete qualquer anormalidade que tenha
notado, executando imediatamente as instruções que dêle
receha;
5. o No caso de incêndio solicitará a comparência imediata do pessoal de incêndios, comu icando em seguida
ao chefe de Gabinete o que se passa;
0
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6. o Conservar-se vigilante e em local onde possa ateu
der as chamadas telefónicas, tomando delas a devida
nota pam logo que compnrcça qualquer oficial do Gabinete lhe dar delas conhecimento. Em casos urgcat s
dará delas conhecimento ao chefe da Repartição do Gabinete do Ministro por comunicação telefónica para a
respectiva residência ou local previamente indicado pelo
aludido chefe .
. Art. 66.0 Aos contínuos nomeados para serviço de
piquete será permitida a saída do Ministério, no dia em
que entrarem de serviço, às 14 horas e meia, apresentando-se às 17 horas ao chefe do pessoal menor, que
nomeará o que se lhe seguir na escala, quando qualquer
dêlos não se apresente, a fim de evitar qualquer falta no
. serviço de piquetes.
Art, 67.0 O primeiro continuo que sair de serviço depiquete será dispensado de comparecer na Repartição
ou serviço onde estiver colocado, concedendo-se igual
dispensa ao segundo contínuo quando êle permaneça no
serviço até as 10 horas.
Art. 68.0 O segundo contínuo auxilia o primeiro contínuo no serviço de piquetes, substituindo-o na sua ausência ou impedimento e rondando freqüentemente todas as
dependências do Ministério desde as 17 horas e 30 minutos até as O horas, dando conhecimento ao primeiro
contínuo de qualquer facto anormal que veja.
CAPÍTULO IV
Dtspoaíçôes gerais e diversas

Art. 0~.o O serviço ordinário das repartições e demais
serviços do Ministório começará normalmente às 11 horas,
com a tolerância de meia hora, e terminará às 17 horas.
Art. 70.0 Em cada repartição todos os documentos
deverão estar classificados por assuntos, comandos, unidades, estabelecimentos, repartições ou por indivíduos.
Art. 71.0 Todos os documentos que disserem respeito
a um assunto, especialidade, individuo, comando, unidade, estabelecimento ou repartição deverão ser colocados, respectivamente, no processo que lhes couber pela
sua classificação.
Art. 72.0 Cada processo será metido numa capn resistente com o respectivo índice dos documentos que o
compõem e terá externamente as seguintes iudicações :
1.v Designação da Direcção Geral;
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ou serviço;

3.0 Número do processo;
4. o Indicação do assunto;
5.0 Designação
do comando, unidade, estabelecimento,
repartição
ou indivíduo a quem se reportar.
Art. 73.0 Nenhum
documento
deverá
compréender
mais de um assunto ou pretensão. Quando sejam tratados
em nota 011 ofício, será devolvido à procedência
para o
respectivo
desdobramento,
seguindo-se
igual procedimento em relação aos requerentes.
Art. 74.0 Todos os assuntos ou pretensões que tenham
de ser submetidos
a despacho deverão ser informados
detalhadamente
e por forma que se indique claramente
qual a legislação aplicável, j untando-se-lhes
todos os elementos que elucidem o respectivo despacho.
Art. 75.0 Todos os assuntos serão sempre acompanhados dos antecedentes
que com êle se relacionem,
a fim
de facilitar o seu estudo e poderem
ser submetidos
a
despacho devidamente
esclarecidos.
Art. 76.0 Todos os assuntos que disserem respeito a
promoções
devem ser sempre submetidos
a despacho
acompanhados
da informação, na qual se fará sempre
menção do procedimento
militar sobre quem recaia a
promoção, e bem assim se tem algum processo disciplinar ou judicial pendente.
Art. 77.0 Para o efeito do artigo anterior,
todos os
comandos, chefes do estabelecimentos,
repartições
militares ou serviços comunicarão
sempre à 2.a Repartição
da 1.11 Direcção Geral do Ministério qualquer procedimento disciplinar
ou judicial
que tenha havido contra
qualquer oficial, e à 3. a Repartição
da mesma Direcção
Geral quando êsse procedimento
diga respeito a praças
de pré.
Art. 78.0 Todos os trabalhos
executados
nas repartições são de carácter confidencial, sendo expressamente
vedada a sua divulgação.
Art. 79.0 Na Repartição
do Gabinete
haverá uma relação nominal, e por postos, dos directores gorais e chefes de repartição,
e em cada repartição uma relação nominal, por postos, do todo o pessoal que dela fizer parte,
devendo todas as relações
ter a indicação
das respectivas residências
e indicações dos números dos telefones, caso os tenham.
Art. 80.0 Em cada Direcção GeraJ.,.haverá
um sõlo, a
branco, igual ao modelo n." 2, que estará a cargo do res-
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pectivo Director Geral, um em cada conselho administrativo igual ao n.? 11, a cargo do presidente, um na
Repartição
do sub-chefe do Estado Maior do Exército, a
cargo dêste, um em cada repartição das direcções gerais
e um na repartição geral, igual ao modêlo 12; sendo
estes selos destinados a autenticar em documentos as
assinaturas, respectivamente, dos directores gerais, presidentes e vogais dos conselhos administrativos, sub-chefe
do estado maior do exército e chefes de repartição, devendo estes delegar nos seus substitutos nos seus impedimentos. Na V' Secção da 3.a Repartição da 2.a Direcção Geral haverá um sêlo privativo, modelo n. o 13, para
autenticar as assinaturas do chefe em títulos submetidos
a processo e ordenamento, devendo êste delegar no seu
substituto no seu impedimento.
Art. 81.0 E permitido aos generais directores gerais
assinarem de chancela, quando o julgarem conveniente,
e neste caso a assinatura será autenticada com o respectivo sêlo a branco.
Art. 82.o'Na Repartição Geral do Ministério haverá
um sêlo; a branco, igual ao modêlo 3, destinado ao averbamento nas cartas patentes.
Art. 83.0 Na Repartição do Gabinete do Ministro, a
cargo do respectivo chefe, haverá além do sêlo, a branco,
privativo da Repartição, modelo n,o 10, um outro da República, igual ao modelo n." 4, destinado a autenticar todos os diplomas de assinatura presidencial promulgadoâ
por intermédio do Ministério.
Art. 84.0 Todo o expediente dirigido ao Ministério
que não tenha indicação particular e que diga respeito
à La e 2. a Direcções Gerais será entregue na Repartição Geral, onde será aberto e depois distribuído pelas
repartições a quem competir o assunto a que diga respeito. A dirigida à 3. a Direcção Geral será entregue na
1. a Repartição da mesma direcção, para o fim indicado.
Art. 85. o O expediente que vier dirigido a repartição
diferente daquela a quem o assunto disser respeito será
devolvido à procedência para rectificar o endereço.
Art. 86.0 Quando, pela urgência da solução de qualquor assunto, o mesmo seja tratado por outra Repartição à qual não competir a sua resolução, esta dará
imediato conhecimento do trabalho feito à repartição
competente, mandando-lhe o processo com as respectivas minutas das ordens expedidas.
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Art. 87.0 Em cada repartição, além dos índices, livros
ou verbetes auxiliares, haverá os seguintes registos:
1.o Registo de entrada da. correspondência confid~ncial (modêlo n.? 5);
2.0 Registo da correspondência confidencial expedida
(modêlo n. o 6);
3.0 Registo de entrada de requerimentos, com o respectivo índice (modelo n.? 7);
4. o Registo de entrada do expediente (modêlo n. o 5);
5. o Registo de correspondência expedida (modêlo n, 06) ;
6. o Registo das guias de marcha e apresentações;
7. o Protocolo (modêlo n, o 8);
8.0 Protocolo da correspondência confidencial (modelo

n.o~.

.

Art. 88.0 Um oficial do activo, da reserva ou reformado exercerá as funções de Quartel Mestre do Ministério, competindo-lhe:
1.o A guarda e conservação de mobiliário e mais artigos de material de guerra e aquartelamento do Ministério;
2.0 O serviço da primeira expedição das ordens do
exército ou quaisquer outras publicações do Ministério
e a remessa dos exemplares excedentes para o depósito de publicações;
3.0 A organização em duplicado dos autos de incapacidade dos artigos de material de guerra, mobilia, utensílios ou quaisquer outros, modelados em conformidade
com as disposições em vigor, enviando o original à estação competente e arquivando o duplicado.
Paços do Govêrno da República, 10 de Setembro de
1929.- O Ministro da Guerra, Ilamtlcar Barcimic Pinto.
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Rectificações
~ a Ordem do Exército n,? 13, L" série, do corrente ano, P: 761,
1. 36, onde se lê: «meias solas ou g áspeas», deve ler-se: «meias
solas ou solas».
Na Ordem do Exérciio n.v 17, 1." série, do corrente ano, p. 952,
1. 31, onde se lê: «2.° grupo do regimento de telegraflstas»,
deve
ler-se: «1.0 grupo do regimento de telegrnfiatas»,
Na Ordem do Exército n.O 18, na parte final da determinação
a
p. 1003, onde se lê: "192\),,, leia-se: ,,19280.

Ilamilear Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajlldante

General,

•

J

o rEC c

MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE DEZEMBRO DE '929 ,

ORDEM

DO EXÉRCITO
(1.a

Publica-se

ao exército

1.° -

Série)
o seguinte:

Decretos

~Iiuislério
das Finanças Decreto

Secretaria Geral

n.· 16:669

Usando da faculdade que me confore ~n.o 2.° do ar'
tigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
19~6, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições :
lIei por bem decretar, para valer como lei, o seI!ninte:
Das aposentações
a)

Do direito de aposentação

Artizo 1. o E mantido o direito de aposentação, nos
tel'mot e pela forma es~abelecida nes,te decreto. aos funcionários a quem a legislação em vigor reconhece êsse
direito.
Art. 2.° É facultado o direito a aposentação aos funcionários dos corpos ou corporações administrativas, de
idade não superior a trinta e cinco anos, nas mesmas
condições em que o fõr para os funcionários do Estado.
Art. 3.° Para todos os efeitos dêste decreto são declarados sinónimos os termos de ap entação e reforma,
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cousiderando-se
equivalentes as categorias de aposentados e reformados.
Art. 4.° Há duas espécies de aposentação:
voluntária
e obrigatória.
§ 1.0 A aposentação
voluntária
é aquela que tem lugar a roq uerimonto do interessado
nos casos em q U(1 a
lei lha faculta.
§ 2.° A aposentação
obrigatória
é a que tem lugar
por determinação
do Govêruo,
Art. 5.° Têm direito à aposentação
os funcionários
que completarem
sessenta anos do idade e quarenta de
serviço activo, seguidos ou interpolados.
§ 1.0 A pensão será igual ao vencimento correspondente ao cargo quo o funcionário estiver exercendo.
§ 2.° Quando não houver três anos completos do exercicio do último cargo, a pensão será igual ao von cimento
médio dos últimos três anos.
Art. 6.° TAm igualmente
direito à aposentação,
nos
termos do artigo anterior e sous parágrafos,
o funcionário que contar trinta e Heis anos de serviço activo e fõr
julgado absolutamente
incapaz do continuar exercendo o
cargo.
Art. 7.° Verifica-se
também o direito à aposentação
nos casos seguintos:
1.° Quando o funcionário, tendo pojo menos quarenta
anos de idade o quinze de serviço activo, fõr julgado
absolutamente
incapaz;
2.° Quando, tendo pelo menos dez anos de serviço
activo e seja qual for a idade. se impossibilito em razão
de moléstia contraída
no exercício
das suas funções e
por motivo do seu desempenho.
§ 1.0 No caso do n." 1.°, a pensão será proporcional
ao número de anos de serviço, tomando-se
apenas em
linha de conta anos completos,
on seja:
P-~
-36
sendo x igual
ao vencimento

tava exercendo.
§ 2.° Quando

ao número de anos de serviço e V igual
anual do cargo que o funcionário
os-

o funciouúrio
não tiver três anos de
exercício do último cargo, o vencimento
a considerar
para os efeitos do parágrafo
anterior será o vencimento
médio dos últimos três anos.
§ 3.° Em relação aos funcionários que devam ser apo-
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sentados por terem atingido o limite de idade, nos ter.
mos do decreto n.? 16:b63, de 2 de Març:o de 1929, e
que à data do mesmo decreto tivessem já completado
dois anos de serviço no respectivo
cargo, servirá
da
base ao cálculo da pensão o vencimento
que estavam
percebendo.
§ 4.0 Na hipótese do n. o 2.0 a pensão será calculada
em função do vencimento que o funcionário perceber na
data da sua inutilização,
aplicando-se
a fórmula do § 1.0
dêste artigo, mas o número de anos de serviço será aumentado
de 30 ou 40 por cento, conforme sejam menos
de quinze ou quinze e mais anos.
Art, 8.0 Terá excepcionalmente
direito à aposentação,
independentemente
de qualquer outra condição, o funcionário que se tornar inábil para o serviço por qualquer
desastre
que resulte do exercício das suas funções, por
ferimento
ou mutilação
grave em combate
ou luta no
desempenho
do cargo, por moléstia, ferimento ou mutilação resultante
da prática de algum acto humanitário
ou de dedicação à causa pública.
§ único. Nos casos previstos neste artigo a pensão da
aposentação
será igual ao vencimento que o funcionário
tiver na actividade.
Art, 9.0 A aposentação
obrigatória
por determinação
do Govêrno só pode ter lugar nos casos segnintee :
1. o Por o funcionário ter atingido o limite de idade legal;
2.° Por castigo ou pena disciplinar.
§ único. Na aposentação
obrigatória
o quantitativo
da pensão será fixado de acõrdo com as regras que regem a aposentação voluntária.
Art, 10.0 O funcionário
que tenha mais de um cargo
quP dê direito a aposentação, escolherá entre êles aquele
em que pretende ser 1.posentad.o.
§ único. O tempo de serviço prestado
em. lugares
exercidos
simultâneamente
não será cumulatIvamente
contado para efeitos de aposentação.
Art. 11. o Para efeitos de aposentação
considera-se
vencimento o seguinte:
.
.
1.0 O vencimento de categoria e exercício correspondeute ao cargo desempenhado,
mesmo que, no todo 00
em parte, seja satisfeito por cofres de emolumentos
ou
organismos similares;
2. o O aumento do têrço de ordenado concedido aos
juizes;
3.0 As diuturnidades
por tempo d
erviço ;
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4. o As porceutugcns
dos saldos de cofres de omolumentos ou organismos
análogos, bom como as participações nos lucros de estabelecimentos
do Estado, autónomos ou não, observando-se
quo, quando quaisquer O"l'l!,\
sejam variáveis
dentro da 'mesma categoria, será estabelecida a média correspondente.
§ único. As pensões pagas pela C. G. A. nunca ])0derão exceder o quantitativo
fixado por lei COlDO limite
máximo anual da pensão perceptível
por funcionários

aposentados.
Art. U.o Para efeitos de aposentação
nunca pode sor
contudo como tempo do serviço aquele em que o funcionário houver permanecido
na situação de hcença Uimitada, inactividade,
ou ainda outra qualquer pola qual não
tenha direito a abono de vencimentos.
permanecerem
Art. 13.0 O tempo que os funcionários
na situação de desligados do serviço, separados, 011 qualquer outra pela qual não tenham direito à percepção da
totalidade
dos seus vencimentos,
será sempre coutado
para efeitos de aposentação,
desde que tenham contribuído para esta como se se achassem em situação normal.
§ único. Exceptua-se o caso das faltas não justificadas,
que, para todos os efeitos, são assimiladas
às situações
provistas no artigo anterior.
Art. 14.0 Se o funcionário fõr reintegrado
por sentença
judicial
ou decisão do Poder Público, sõbro recurso levado em tempo competente,
da demissão, e se a mesma
sentença ou decisão lho reconhecer
o direito à percepção
dos vencimentos
corrospondontes
ao tempo que tiver
permanecido
fora dos quadros do funciouulismo. ser lhes
há contado êste tempo para o efei.o do aposentação.
§ único. A revisão de processo discipliuar não se considera para efeito algum como um recurso.
Art. 15.0 Todo o funcionário tom direito a que lhe seja
contado,
como tempo de serviço, todo aquele que anteriormente
haja prestado
ao Estado no desempenho
de
quaisquer funções, civis ou militares, pelas quais não tenha concorrido para a sua aposenta -ão.
§ 1.0 No caso provisto neste artigo o funcionário ficará adstrito ao pagamento das importâncias
que deveria
ter descontado,
levando-se em conta, para êsse efeito, os
meses completos
q ue lho forem mandados contar e adieionando-se lhe os juros compostos à taxa de desconto do
Banco do Portugal, liquidados desde a data em que devia
ter efectuado o pagamento
daquelas importâncias.
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§ 2.0 A quantia de qUf\trata o parágrafo anterior pode
ser satisfeita de pronto ou em prestações mensais, no
número máximo de sessenta, sendo, neste caso, o cálcuro
de juros reportado à data do pagamento da última prestação a entrar.
§ 3.0 Em caso algum será contado a título gratuito o
tempo de serviço militar prestado, mesmo para os actuais
funcionários.
§ 4.0 Os funcionários nas condições dêste artigo RÓ
pedi-rão ser aposentados levando-se em conta aquele
tempo de serviço quando tenham liquidado integralmente o débito qUfl lhes corre-ponde.
Art. 16.0 O tempo em que um funcionário com direito
a aposentação tiver servido em comissão ser-lhe há contado, a Sl'U pedido e nos termos do artigo anterior e
seus parágrafos. quando essa comissão não tenha sido
exercida cumulativnmeute com outro cargo público.
§ único. Nilo é aplicável o disposto neate artigo aos
funcionários que desempeuham cargos considerados de
comissão pela organização dos respectivos serviços e
cujos voucimentos estavam sujeitos a desconto para a
Caixa de Aposentações.
Art. 17.0 O tem po de serviço prestado nas colónias
pelos funcionários metropolitanos continuará a ser contado nos termos da legislação respectiva.
Art. 18.0 É mantido o processo de cálculo estabelecido na lei n." 718, de 30 de Junho de 1917, em relação
aos funcionários que, ao abrigo da mesma lei, requereram que lhos fôsso reconhecido o direito a aposentação
ou contagem do tempo de serviço para êsse fim.
~ único. A administracão
da Oaixa Nacional de Previdência adoptará as di-posições neoeseárias
para que,
deutro de seis meses, eontados da promulgação deste decreto com força de lei, estejam feitas todas as liquidações
de quantias cm dívida pelos funcionários nas condições
dêste artigo, devendo o respectivo pagamento SOl' feito
de harmonia com os requerimentos dos interessados.
Art. 19.0 Perde o direito à aposentação e funcionário
quo fõr demitido ou exonerado.
b) nos ~ubRcrjtoreR da Oalxa de .Aposentações

Art. 20.0 Os funcionários e empr=gudos do Estado,
cuja aposentação fica a cargo da
G. A., são obrigatoriamente inscritos cõmo subscritores da referida Caixa,
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caducando todas as disposições legais existentes segundo
as quais a sua tributação
estava a cargo do Estado ou
de qualquer cofre de emolumentos
ou organismos
semelhantes.
serão igualmente inseriArt. 21.0 A Sf'U requerimento
tos como subscritores
da O. G. A. os funcionários
dos
corpos administrativos
que se encontrarem
nas condições
previstas
no artigo 2.0 dõste decreto.
Art. 22.0 Os subscritores
da O. G. A. contributrão
directamente
com uma cota mensal de B por cento do
vencimento
que auferirem.
§ único. O Ministro das Finanças determinará
por decreto a data a partir da qual tom execução o disposto
neste artigo.
Art. 23.0 No caso de um subscrítor
ter sido transferido por conveniência
de servieo nara luzar de vencimonto menor, dentro da me-sma categoria,
torá a J'I'galia de pagar as cotas correspondentes
ao lugar de VHncimento superior, em função do qual lhe será calculada
a p-nsão de aposentação.
§ único. No caso do a transferência
de que trata êste
artigo ter tido lugar por castigo, e ainda no caso de um
subscritor sofrer baixa de põsto, pagará as StlUS cotas
pelo novo vencimento,
e o cálculo da pensão de aposentação será feito sobre o vencimento do novo lugar, seja
qual fõr o tempo de permanência
nêle.
Art. 24.0 O subscritor
que exercer cumulativamente
vários cargos que dêem direito a aposentação
será obrigado a contribuir
para a Caixa por todos êles.
Art. 25.'0) O pagamento
das cotas para a O. G. A.
·será ft'ito por desconto nas respectivas
fõlhas ou recibos
de vencimento
e a sua importância
será entregue
mensalmente
pela Direcção
Geral da Fazenda
Pública na
Caixa Geral do Depósitos. Crédito e Pn-vidêneia.
Art. 26.0 Todas as entidades proc-ssadoras de fõlhas
de vencimentos
ou outros abonos compreendidos
no artigo 11.0 dêste decreto são obrgadas
não só a fazer o
desconto
das cotas aos empregados
seus depcndontes,
como ainda a enviar por carla fõlha à O. G. A. unia lista
discriminativa
das cotas de cada um dos subscritores.
Art. ~7.0 A O. G. A. fará organizar
o manter sornpre
cm dia pela sua Repartição do Expediente
e Contencioso
um cadastro
de qUH conste, para cada subscritor,
a sua
vida como empregado
e o estado de pagamento das respectivas cotas.
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•
c) Do processo de aposentação

Art. ~8.0 A aposentação
pode ser concedida ou a requerimento
do interr-ssado, ou por determinação
do Govêrno, conforme os casos em que a lei o estabelece,
Art. 29.° Em face da petição do interessado
ou da notificação governamental,
em que devem ser mencionadas
as razões determinantes
do processo, a administração
da
Caixa fará verificar
pela repartição
competonrs
se o
subscritor
reúne as condições necessárias
p~Ll'a ser aposentado e se descoutou sempre as cotas h.galmente
exigíveis,
§ único. No caso de o interessado não estar nas condições dêste artigo, ser lhe há restituída
a importância
das cotas pagas, sem vencimento de juros.
Art. 30.° Verificados os requisitos do artigo anterior,
serzi o interessado
submetido a exame de uma junta médica, em todos os casos em que o seu estado físico deva
constituir
elemento
de apreciação,
nos termos dos artigos 6.°, 7.° e 8.°
§ 1.0 As juntas médicas serão sempre compostas de
dois facultativos,
nomeados ou escolhidos e remunerados
pela C. G. A., sob a presidência de um dos administradores da Caixa Nacional de Previdência.
§ 2.0 Em Lisboa as juntas efectuur-se hão periodicamente até o máximo de três em cada mês.
§ 3.0 Fora de Lisboa funcionarão nas sedes do distr-ito
sempre que a administração
ria Caixa o entender necessário e sob a presidência
do chefe da. respectiva filial.
Art. 31.° Rocouhecido que no interessado
concorrem
as circunstâncias
dpsignndas no artigo 29.0 e depois de
se efectuar o exame médico, nos casos em que deva ter
lugar, completar-se
há a instrução do processo, exigindo-se do aposentado,
quando .roquerent«,
as certidões
que se reputarem
necessárias,
as quais serão supridas
por informações autênticas das repartições e serviços compotentes, no caso de se tratar de aposentação
obrigatória.
Art. 3'].0 Proceder-se
bá em seguida à determinaçãr,
da respectiva pensão, submetendo-se
o processo, sempre
que fõr necessár-io, ao parecer do consultor jurídico, indo
dopois a despacho final do conselho de administração
da
Caixa Geral de Douósitos, Crórlito e Previdência.
I
Art. 33.0 Das r~soluções
defini' as do conselho de
administração
haverá recurso
para o Ministro das Fi-
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nanças, que resolverá,
depois de ouvida a Procuradoria
Geral da República,
não havendo recurso algum da sua
deliberacão.
Art. 34.0 Concedida a aposentação
e fixada a pensão,
pelas repartições
competentes
será inscrito o interessado
na lista dos aposentados,
de forma a ser rcgulnrmeute
abonado pela C. G. A., a partir do dia 1 do mês seguinte,
Art. 35.0 Mensalmente,
entre os <lias 20 e 25, o consolho de administração
fará publicar na 2.& série do
Diário do Govêrn« uma lista dos subscritores
aposenta.dos que, a partir elo <lia 1 do mês seguinte, passam a
ser abonados pela Caixa, deixando conseq üentomente, e
sem dependência
de qualquer
outra formalidade,
de o
ser pelos organismos
de que até aquela data dependiam.
d)

Dos aposentados em geral

Art. 36.0 Pela repartição
compete nte será organizado
e mantido Pro dia o cadastro de todos os aposentados
a
cargo da Caixa Gorai de Aposentacões.
Art. 37.0 Sempre que tenha lugar qualquer alteração
nos vencimentos,
compreendidos
no artigo
11.0, dos
suhscritores na actividade,' as pensões de aposentação
acompanhá-la
hão proporcionalmente,
de foru.a a que os
aposentados
estejam sem 1)1'e em corrcspondõnciu
do vencimentos com os funcionários
do activo do sou respectivo quadro e categoria.
§ 1.0 Quando os aposentados
não tenham no activo
funcionários
dos seus quadros e cateaoriaa,
por torem
pertencido a quadros ou categorias extintas, proceder-se
há desta forma:
1. o Quadro extinto, existindo porém dentro do respectico Ministério a mesma cateqoria :
A pensão será alterada em função dos vencimentos dos
subscritores
da categoria existente.
2. o Quando subsista o quadro, mas tenha sido extinta
a categoria:
A aposentação
será roctiflcada
proporcionalmente
'e
por interpolação entre as categorias ímodiatamonte
superior o inferior.
'
3. o Quando quer o quadro quer a categoria tenham
sido extiutos :
A pensão será alterada em função do vencimento
das
categorias
subsiatentos
em outro serviço do Estado, e
cujos vencimentos
correspondessem
origlnãriamente
ao
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vencimento base da pensão, abstraindo
porém de quaisquer regalias inerentes àquelas categorias.
§ 2.0 As alter-ações de pensões, nos termos dêste artigo, são ordenadas pelo conselho de administração
e sem
dependência
de pedido ou requerimonto
dos intHrt'ssados.
§ 3.0 E suspensa a execução do disposto neste artigo
emqnanto a C. G. A. não puder prescindir do auxílio do
Estado, nos termos do artigo 12." do decreto n. o lô:667.
Art. 38.0 Ao aposentado
que exercer qualquer lugar
do activo, do Estado, corpo ou corporação
administrativa, a C. G. A. abonar lhe há, omquauto
permanecer
nessa situação, apenas um têrço da pensão a que tiver
direito, se aquele não tiver optado pela totalidnds
da
pensão e porcepcão de um têrço do vcncimouto.
§ 1.0 O aposentado é obrigado a participar à C. G. A.
a sua nova situação no prazo de dez dias, contados da
data da posse do seu novo lugar, sob pena de ser obrigado a repor as importâncias
recebidas indevidamente,
acrvscidaa de juros compostos à taxa anual de f) por cento,
§ 2.0 Exceptuam-se
do disposto neste artigo os aposentados a cujo cargo no activo não corresponda vencimento.
§ 3.0 O tempo de serviço prestado pelo aposentado nas
condições dêste artigo nunca Ihe poderá ser contado para
afoito de futura alteracão na sua pensão de aposeutação.
Art. 39.0 A s pensões de aposentação
ou reforma só
pedem ser penhoradas
nos mesmos casos e proporçoos
em que podem sê-lo os vencimentos na actividade.
Art. 40.0 O aposentado
ou reformado perde a respectiva pensão quando soja condenado em alguma das penas maiores estabelecidas
na lei penal, ou ainda em pena
corroccio il ai por crime de furto, abuso de confiança,
burla,
receptação
de cousa furtada 011 roubada,
falsidade, atentado
contra o pudor ou outro qualquer que
importe perda dos direitos políticos.
Art. 41.0 Quando uiu nposontado ou reformado faleça
em estado de rr-conhecida pobreza, a C. G. A. pagará
as despe-as do funeral e enterramento,
não podendo, em
caso algum, abonar para aquele fim importância superior
ao quantitativo da pensão monsul do falecido.
§ único. Quando o aposentado nas condições dêste artigo faloça sem pessoas d« família que lhe sobrevivam,
ou ainda sem que outrem se rt-spousnbilizo pelas rpfpridas dospesas, deverão das ser custeadas pela reepectiva
junta de freguesia,
que depois recl
ará da C. G. A. O
reembolso da desposa feitll.
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e) Dos aposentados do clero paroquial

Art. 42.0 São extensivas
as drsposições
do presente
diploma
aos membros
do clero paroquial
a quem por
disposição
legal foi garantido
o direito a aposentação,
Art, 43.0 A partir de 1 de .J ulho de 192v as pensões
a conceder
pela secção do clero paroquial da C. G. A.
serão calculadas de modo que a totalidade du abono corresponda a trinta e sois anos de serviço.
§ 1.0 Estabelecer-se
há a devida proporção
quando o
número de anos de serviço fõr inferior a trinta e sois.
§ 2.0 O quantitativo
das pensões sorá regulado não se
tomando
em linha de conta dotações inferiores a 1806
anuais e fazendo-se o cálculo proporcionalmente,
conforme o § 3.0 do artigo 1.0 da lei n." 1:332, de 26 de
.Agosto de 19:!9.
Art. 44.0 Os eclesiáeticoe
a quem foi ou venha a SOl'
reconhecido
o direito à aposentação
coutributrão para a
respectiva
secção da O. G. A. nos termos dêsto decreto,
sendo para êssc efeito a lotação dOR seus cargos multiplicada pelo coeficiente em vigor para a actualização
de
vencimentos
ao funciouahsmo,
devendo as cotas ser directamente
satisfeitas
pelos interessados,
em prestações
trimestrais,
na sede, dell'gaçl'los e agências da Caixa Goral de Depósitos,
Crédito e Providência,
e nunca poderão ser inferiores à lotação do 1808 anuais.
§ único. O disposto neste artigo só começnrá a ter
aplicação depois da publicação do decreto a que se re
tere o § único do artigo 2~.8
Art . .,45.0 Os oclesiásticos
a quem já foi reconhecido o
direito à aposentação
nos teruios legais vigentes, e aque10S
a quem, tondo-a embora
requerido,
ainda não foi
concedida,
são obrigados a. pagar à secção de clero paroquial
da Caixa Geral do Aposentncões
as cotas que
lhes forem liquidadas, do harmonia com ns dieposicões
legais
aplicáveis,
devendo
a administrueão
da Caixa
providenciar
de maneira idêntica à prescrita no § único do
artigo 18.0
f) 0!8poSiçõC8 gnrals o transitórias

Art. 4G. o São aplicdveis todas as disposições dêste decreto com fôrçu de lei aos actuais aposentados
e reformados que passem para cargo da O. G. A.
§ único. Exceptua-se
o caso de aumento da pensão
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como conseqüência dos anos de serviço que lhes tenham
sido contados.
Art. 47. São mantidas as disposições do decreto
n.? 16:563, éle 2 de Março de 1929, quanto ao paga.
mento das cotas necessárias para ser reconhecido o direito de aposentação com, pelo menos, quinze anos de
serviço aos funcionários quI' à data da publicação daquele
decreto os não tinham completado.
Art. 48.0 A Administração da Oaixa Gflral de Depósitos, Crédito e Previdência fará expedir as ordens de
serviço que julgar necessárias para a boa execução do
presente decreto com fõrça de lei, até que sejam reünidas
num só diploma as disposições regulamentares dos diversos serviços que lhe são atribuídos sôbre aposentações.
Art. 49.11 Os serviços privativos da O. G. A. ficarão a
cargo de duas repartições, sendo a primeira de expediente e contencioso e a segunda de escriturnção e contabilidade, constituídas pelo s~'guil1te pessoal:
a) Dois directoras de serviço;
b) Quatro chefes de socção ;
c) Quatro primeiros oficiais;
d) Oito segundos oficiais;
e) Doze terceiros oficiais;
f) Quatro praticantes;
.o) Quatro contínuos.
Art. 50.0 Quanto às aposentações
reguladas por êste
decreto, fica revogada a Iegislação em contrário, e em
especial o § 1.0 do artig-o t;.o da lei n. o 888, de 18 de
Setembro de 1919, e o § 3.° do artigo 5.° da lei
n,o 1:il32, de 26 de Agosto de 1922.
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 ~linistros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. 0:1(10 nos Paços do Governo da
Rppúblicn, em 27 de Março de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO OARMONA - José Vicente de Freitas - Mário de Figueiredo - António de Oliveira Salazar - Júlio
Ernesto de Morai« Sormento - Aníbal de Jfesquita Ouimarães- Manuel Carlos Oaintão Meireles - .José Bacelar Rebiano - Gustavo Cordeiro Ramos·-Pedro
de Castro Pinto Bravo.
0
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do Gabinete do 'ioislro

ReotlfloaQão

Publica- se de novo, devidamente

rectificado, o mapa que insere a fôlha de informação para promoção, mo-

dêlo n.? 1, na parte final do decreto n." 17:378, publicado na Ordem do Exército n." 15 a p. 777.
Nome do oficial •••
Posto ...
Arma ou serviço
Unidade (a)

FOlha de informação

·'fl

...

I
I

Tempo
Do permanênolã

Anol

no pôsto

Dia.

De permanêncta
no oficialato a partir de tenente
Ano.

Dias

De serviço efectlvo nas tropa.
da arma ou serviço
Onde

Ano.

DI.s

I

De .ervl~o efeotivo da .uae8peclalidado nas tropas
Onde

Ano.

Observações

Diu

I

I

I

Outras condições de promoção satisfeitas durante a permanência na estação informante

...

Informação sõbro se se mantém ou é modificada a informação anterior acêrca de :
Aptidão física ...
Comportamento civil
Comportamento militar ' ..
Idoneidade moral ...
Competência profissional
(b) ...

o Chefe

Data ...
(a)
(b)
auto cm
(c)

,

Eatabelecimento
ou repartição que presta a informação.
Se tem algum auto pendente, desde quando, e, 'c já tiver sido solucionado,
qualquer dos casos.
A assinatura () pôsto bem legível.

Ministério da Guerra,

Repartição

Informante

(c)

•••
qual a solução que teve e o que motivou o referido

do Gahinete do Ministro, 25 de Novembro do 1929.- O Chefe da Reparti-

ção, José Jorge Ferreira da Silva, coronel.
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Iliuistério da Finanças - Comando Geral da Guarda Flscal- [, a Repartição
Decreto n.O 17:642
Estatuindo
o artigo 13.0 do decreto com fôrça de lei
n. o 1ü:3U8. de 31 de Dezembro de 192~, que aos sargentos ajudant('s e primeiros sargentos da guarda fiscal
que possuam todas as coudieõos de promoção exigidas no
exército é mantido o direito de promoção
para a arma
de infantaria,
sendo portanto
inscritos para êsse efeito
na oscu la do nspirnntes a oficial organizada
no Ministério da Guerra;
Considerando
que os aludidos sargentos não possuem
por completo as referida
condições, porque não esperavam que fôs e extinto
o quadro especial
da mesma
guarda, artigo 1~.0 do já citado decreto, para o que adquiriram ou e!'ta\"am a adquirir ap('nas as coudiçõos exigida. para a promoçao a sargento ajudante
e alferes do
referido extinto quadro j
Considerando
que é de ju tiça que 50 regularize
a situaçno dês 'e ~al'gentos que já foram promovidos a aspirante'
a oficial para que possam entrar na escala de
acesso do aspirantes a oficial da arma de infantaria, a.
xomplo do quo se pratica com aqueles que completarem
o actual cur o da I<};cola Oeutral do Sargentos,
alínea c)
do artigo 48.0 do decreto com força de lei n. o 17: 379, de
27 de Setembro do corrente ano j
U : ndo da faculdade q\W me confere o n." 2.0 do artig-o 2.0 do d scrcto n." 1~:740, de 26 do Novembro
do
19i6, por íõrcu do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta
dos
)Iini. nos do todas a n 'partições:
Hei por bum J erotar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O artigo 13.0 do decreto
com fõrça de
lei 0.0 16:39 , de 31 do Dezembro de 1928, passa a ter
a seguint
redacção r
Artigo 13.0 O. aspirantes
a oficial da guarda fiscal serão inscritos na o. cala de acesso da arma de
infunturin, orgunizada
no Ministério da Gu~,rra para
a promoção
a alfer
de ..ta arma, pela forma. se-

ruinto :
1.o O~ que
cur o da Escola

concluíram
ou vierem a concluir o
Central do arg ntos, organizado
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.. pelo decreto
n." 12:992, de 7 de Janeiro de 1927,
ocupam
o lugar que lhos competir
em harmonia
com as disposições
do urtigo 21.° do referido decreto.
2. ° Os que s habilitaram
com o curso da Escola
Central de Sargentos,
de organização
anterior ao
doer to n." 13:99J, de 7 de Janeiro do 1927, ocupam o lugar quo 1111'scompetir pela data da I,roUloção ao põsto do primeiro surgouto, desde <JlIe tenham satisfeito
a todas as condi 'õas d pronioçi o
ao pôsto do sargento ajuduutc, fixadas no artigo 77.°
do regulumonto aprovado pelo decreto n." 3:11~, de
28 de Dezembro
de 1918, ou no urtigo H.Q do docroto n." 10:778, do 20 do Maio do 1\12ô. no menor
tempo em que lhes tenha sido permitido adquirir as
citadas
coudicõos,
Aquele
que tenham demorado
mais tempo do que o nccessánio para. .ídquirir as referidas coudicõos
do promoção serão colocados na
os cala de acesso no lugnr que lhes competir.
SI ndo
considerados
sar,~üntos ajudunt
com a allti~lIiflado
do dia cru que concluírnm as condiçõe
dos meneionados artigos 77.° ou 3.°

D rtormina-se portanto a todas as autoridades
a quem
o conhcchuento
e execução do prosontd decreto com fOrça
de loí pertencer
o cumpram o fuçam. cumprir
guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar
o correr.
Dado nos Paços do Governo
da República, em 2:3 do Novembro do 1929.-A rosto OsIVClliJ
Ferraz=s Lnl
J[rt/'/a Lopes da Fonseca - António de Oliveira • talaear=s llomilear Borcluto Pinto - Luís António de ..líagalhdf's Úorreia-.Jaime da Fon. eca Monteiro -Jodo .lntunes Guimarãe« Eduardo Augusto Marques- Ilenl'iqlle
Linhat'e,~ de Lima.

CAR l>l~ F'ltAGOSO UAltàlONA-Artl(1'

IltniSlério da~ Finallça~ - Dircrtão Gml da~ COlllrihuitões e Impo to.•
Rrl'ólrliçáo Ctnllal
Deoreto n.- 17:695
Para
XOCI1<;1to
do d en'to com f r<;a do loi n.O lü:7:31,
do 1:3 do Abril ti Hl:39, na part
r lati va ii. ta.'u militar;

L" Série
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Usaudo da faculdade
que mo confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? I:!: 740, de 2ü de Novl:\mbro de
19:!6, por fõrça do disposto
no artigo 1.0 do decreto
n.? lõ:a31, do 9 de Abril de 1D28, sob proposta do Ministro das FiIlUllÇ'lIS:
Hei por bom aprovar e mandar pôr cm execução ore.
guiamento da mesma taxa que faz parto do presento decreto e que baixa ussinudo pelo Miuistro das Fínancas.
Deter-miua-se portanto a todas as autOl'idndes a quem
o conhecimento (I execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram
e façam cumprir e guardar

tam inteiramente
como nllll\ Sf\ contém.
O. . Iinistros de todas /1S Ht'plll'tic:ões assim o tenham
entendido (I façnm executar. PUÇ'OR do Govêrno da República, \'UI 2 do Dezembro do 19:?9.- ANTONIO 6l:lCAR
m: Fn \l.OSO CA HHO. ',\ - Artur Irene Ferraz - Luis
~llari(l L01)('.~da Fonseca -.AntÓnio de Oliveira SalazarJIII1f1i/('flr
llurcinio Pi11tO - Luls António de .MarIa/lides
Correia -

Jaime

da

Fonseca

Monteiro -

João

Antunes

Ooi marãe« - Eduardo AU!fll,'Ito Alargues -Ilenrique
nliare« de Limo.

Li-

Regulamento da taxa militar
Arti .. o 1.0 Todo o
qu r motivo, deixar
do s rvíço militar Ó
monte com uma cota
«Ta 'a militar».

cidadão português que, por qualdo satisfazer
a prestução pessoal
ohrigudo a contribuir I~oeulliàl'iuanual

de 30$ ou 50tS designada

§ 1.0 'ão obrigados ao pagamento da taxa militar:
Os mancebos i. ontos dofinitivamento
de todo o ser.
viço militar pelas juntas do inspecção ;
~." Os adiados do encorporação
durante os periodos
do adiamento;

Lo

:3.0 Os refractários

e compelidos
.
.
q no tiverem baixu por
s que cometerem
rIa durar,
caso o

encorporarom
;
4. o A8 pra~ns
1). o A· praç:
polo t('lIIl'0 qu
dl'lito . ".ia Jlrquivaclo
absoh'ido~ j

emquanto
.
.

não
..

se

Ul?upacldade flslca;

° crime

de deserção,

auto de corpo de
ou os acusados venham a ser

G.o O~ di"p usados do sorviÇ'o nas tropas do exórcitp
activo

durant

o tum]>o que nelas deviam

permanecer;
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7,0 As prar:as dispensadas
ele uma época dl\ manobras, no ano cm quo forem diapcnsudus ;
8 o As pruçus <lll(), tendo faltado a uma época do manobras,
justifiquem
a sua falta cm rclação no uuo nm
que faltaram;
9.° Os quo, por qualquer motivo, doix sm elo prr tal'
servico militar <ll1(1 lhes pcrteuça nos termo
dn lei.
§ ~.o A taxa militai' 6 dI vidu durante todo o tempo
qu« os reccnsendos
deixem (lo pr ',>tUI' serviço na: tropas (lo exército activo o ela 1'(lSI'l'Va activa, cessaud
POJ'ÓIUa obrigucão a êste tributo no uno sl'gllint' : quel
em que os contribuintes
complutarr m quar ntn I cinco
ano: do idad
ou q uuudo t mhum pago a unutd ul
a
que esruvum

~ a,o

ohriaudos.

A ol)('igaçlo do pagamento <ln. taxa militar Ó efectiv •• 11 partir do a uo (1111 <iUU so t!t'r o iuotii
quo < origilloll, sn lvo O casos provi ...to 110 :ll'li"o 7,°
• rt, 2.° S, O is 'BtOS do png-<llIIl'nto
da ta', militar:
1.o Os qIH', sondo inapto
para o trahalho e paru nguriar moios do subsistência,
11:o paguOIll qualquer ('OQtrihuicão :10 Ijstar!o;
2," Os iseutos tompcràrinm
nt
mquanto pormauccorem nossa situação j
v O~ indi\'it!uoR quo, no PlliR ou no
trnngl'iro,
bajam sillo (~OIH"nado a!H n:t maior;
·Lo Os indivíduos <1'1 tl'nh:ull {ll·nlie!o os dir ito, d
cid"d: o portugll " nos tl'rmos da lt'g-isl. <:ão dg nh ;
r). o Os q 110 far;nlll partu Iln!! ('orpora~< 'S li 1 rllln<.:i'l.o
missionAria,
incluinl!o
os nll.oilial'(·,
rnqulIoto
f,r 'lU
:1I1i:ulo:ol elo üllcorpot':L<:ito j
ti.o Os r \crll~n li('('u 'iados OlllqlH nto n o forom ti o
prontos n'l inJoltrtl<'i'to j
7,° Os
ncol'por'ados
n, nrnllllln,
. (~rcito coloniul,
gual't!a
nacional
rC'pllblicunll.,
guarda fi ('ai ( policia
cl\'Íea o os nli tudos no 8(\I'\'i<:0 (,I',,(·ti\'o tia 'orl'0rnç, o
da Cru;" V ruwlha,
dllrantl
O tl'mpo qu ali
ni·

a.

°

I

rI Jl1 ;

A praça julgada, incnpllz , (lo (r\'iço militllr,
por Ilm'lIça adquirida CIIl c/unpallha,
'lIIborn III I t 'UhuUl
si(lo J'('forlll:l<!:ts j
!l.o J\S j>1'll<:as quo, t ndo sielo .i III "ada inC'npn7.
s( rvÍ<:o militar, .1:iaJll 'halll:lClll por impu.,ç o do
rviço ao li s( Ol(H Ilho d. <[lIal<l'wr mi 10 110
• r 'ito,
cmIJor, mod r:uhj
lO, o As pl'uçn8 q II , t nelo
f\'ido lIO p
01\1 11 rOl ,0

1.· S ritO
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nente, íorom dispou: nelas, por êste facto o pelo S(lU bom
coniportuuiento,
do qualquer (IPOl':! de manobras;
11.0 A praças com baixa por incapacidade física, que
teu hum «srudo d urante, pr-lo monos, quatro nnos na
of icti vidade (lo exército activo;
12,0 O, roformudos
por ferimentos
ou enfermidades
eoutruírlu
eru campunhn ou cm erviço público.
§ 1.0 A i'(>[1<:Õ(\' consianudas
nos n. O. 1.0 e 2.0 dôste
artigo :t~rrLo vr-rjficudus ]>01:11'1 juntas de recrutamento,
r(l~iIlH ntai- (\ ho pitulures,
' anotadas na casa « ohsorvnçõ • (lo livro do rocrurumcnto
(I IlUS
actas das sesI.
(Ias me '111:1. junta: ; mus para que o mancebo ou a

pra<:lI com baixa por int'ap<t 'idlldt' física s(~ aproveito da
do n." 1.0 ttll'Ú dfl fuzur uma declarução assinudu por si
ou ti rõ sro, quando n: o SOUhl r escr ver, do que ru O paga
qunlquer contribuleão ao Estndo, ficando obrigado a faZt I' :L couveui
nt« participação
ao chof do di trito tio
I' icrutamonto
(I reserva
O !-I II rceonsoamonto,
directaincnt
ou 1'01' intermédio
da uutoridude udministrutiva,
I

f r cnlectado em qualquer contribute: o.
(' n ign:l(la, llO~ n, o. 1.0 t) 2.') d ste
/lrtl '0
r. o ( arllda, na rl'sslIh as modelo, n, o. 1 (l 2, o
1lI1'[}('i >01 dn:
no rt ~talltt~H nÚIlIt'rt>s, no~ dO('UIDoutOS
Illilitllrl'
(1111' lho, tlp\'pn!
spr
forneci(loB ou ('m título,
TIlO l-I,
:~, qualldo tal 8(1 não dt (' os interessado:
o soli ·itar '[[J pnrn tino ofit'illi, ou justificado!'!. Quando so de
llO

UIIO

1'111 <JU~

i l'nl:õ'

o ca 'o (l1'1·\-isto na últilll:~ parto do parágrafo antorior,
('rli IIb~ itultla a rI'!' 'alv1I, JlIorlí·lo n," I, polo titulo do
i '('[11,'110rio I'n'i('o militnr, rnot!{·lo n,O r>, a (jIHl !W referll o
nrti ro ., no qual. n :t\'nrbnrá
ca~a «:l.lter~~õt's» ató
'11111 1.[}(I
m:IIH·pho ~OZOU dn IS nç:lo con!l\~nadll no
!l,O 1.0 dt' te l1rti~o.
t entro~uo
o l'(lferido titulo, nlls
1Il'
11111 ('olldkõ~ '. ao
fJlI
tenhnm tido blli.'1l por incaPU<'i(JIlI!t, fi 'i('(l,
:Lo .'
1001Im illt!h'fcluo sujeito ao pap:um nto da
ta.:. milituT, n qU1'11l tt'nha. sido fornecido o titulo do
i 11l:n.O IJlotl(llo n <I fl el(·ix:lr d(\ o estar por se C'neontrnr
I!O abri'~o cl,\ 1J1l'.I1J1I('r <lo!-l nílJo('roll d(lste artigo, flOrá
, , f ('tn III J}('ionut}I nu
n • II! tpr:tc'ô(>s o do cos]lt'('ti\'
título pl'10 ('111'1'(1 do di'ltrito do rpcrllt:l.lllento O
rt. pr n lo ('U I' "'II l'1IJ11f'nto, (juando
!lJ(' Rnjn npro~ont 1<10 dir (.t'lm 'lIt
Oll por intnrlllt',!io d'l qua)(I'H'r , Iltidud o!i,'iI11 inlltiliza"
lUlUllllllt'nto
a fOlha eorrespond I1t
Iluidll,!t \'cnei(la
a\'crbado n respncth'o talllo
O
fn to.

":l

°

(':I'
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. § 4.° No caso de o individuo suj ito no pagamento da
taxa militar, posteriormente ~t sua inspecção, se encontrar nas condições ostabelecidas no n. o 1.0 dêste artigo,
será êsse facto verificado modiaute requerimento feito
em papel comum dirigido ao chefe do di trito d rccrutamento e reserva do seu recensoumeuto,
compauhado
da declaração referida no § 1. o
:fjste requerimento será entregue na unidade militar
mais próxima da r sidência do interessado, a fim de que
o oficial médico militar o inspecciono
no ver o do re
querimento atesto sob sua haura se o requerente se encontra inapto para O trabalho e para angariar m ios do
subsist neia.
O requerimento, acompanhado da declarnçt o
tulo do isenção do serviço militar, será rem tido eguidamento ao chefe do distrito do recrutamento
1"( erva
do recenaoamonto pura efeitos do pnrágrnfo anterior,
ficando o requer ute obrigado ao disposto na última
parte do § 1. o dêste artigo.
e o roq uor int stlvor imposs ibílitado por do nca ou
<

incapacidade física do se apresentar numa unidade militar para os fins eatabelecidos neste parágrafo, apr('!ll'utará atestado passado por dois médicos, um dos liunis

será O sub-inspector de saúde, at stado que deverá
er
confirmado, quanto à. inaptidão para o trabalho e para
angariar meios do subsistêncin, pela. respectiva câmara
municipal.
O chefe do distrito de recrutamento o rol' rva, m
vista do utestado, julgnrã
o contribuinte ao abrigo do
n, o 1.0 deste urtigo, podendo, se o julgar conv mieut ,
solicitar que o mesmo sl~a inspcccionadc por um ofi iul
médico militar.
Art. 3.0 Estilo sujeitos ao pagamento da taxa militar
do aOt$:
a) Os operários agrícolas ou industriais, con iidorando-so como tais as po 'soas omprogadas na. agricultura
na indústria, quando a r mU1H'mção do seu trabalho
tenha por baso o salário diário;
b) s mnpr gados do ~stado, dOI:!corpos ou corporn.ções administrativas,
do cOlll('·rcio. da indú tria c d:\
agricultura ou do qualquer l'rotiss: o, I1rto u ofício.
qua.ndo os reBpoctivos V( IlcinH'ntos ou s:tiAl'io' sojl\lll
in~ riores a 8008 mOTlfolais o não tonh:l.lll outros rendimentos qno olovom os s us provontos totail:! acillH~
daquol limite;
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c) O comerciantes e industriais cujo lucro liquido verificado ou presumível não exceda 800tS mensais, e tamb "m não t nham outros rendimentos nos termos da
alínea anterior.
Art. 4.° Ficam obrigados ao pagamento da taxa militar de 50 todos os outros indivíduos não compreendidos
nas alíneas do artigo anterior.
Art. 5.° Os indidduos compreendidos nas alíneas do
artigo :3.0 para se aproveitarem da taxa de 305 terão
de :tpr ontar directamente ou por intermédio da autoridado admini .trativa, no di trito de recrutamento e reserva
por onde foram recenseados, no prazo de quinze dias
contado' da. data em qu ticarem obrigados ao pagmnento
da taxa militar, nos termo' dos números do artigo 1.0,
urna dl'claraçê o a. .iuuda por si ou a rogo não sabendo
, cruver, conformo o mod ,lo junto, com as indicações
oguiutes

:

! Ollle;
~Ior:J.da;
Prof 's110

;

Vencimento, ordenado ou salár-ío mcnsul ;
Outros rendimentos provenientes
de capitais,
prédios, de comércio ou de indústria.

de

único. ]i. ta declaração deve ser renovada no acto
do pagamento da anUidade relativa ao ano civil seguinte
àquel m que a soma dos proventos do contribuinte exceder 9.ü 06 anuais. o entregue ou remetida ao chefe do
distrito do roerutamento e reserva do seu recenseamento,
acompanhada do título modelo n. ° 5 para os devidos
averbamentos.
Art. 6.° O' indivíduo
sujeitos à taxa militar de 5015
e que v nham a c .tar compreendidos na de 30ó, por lhos
aproveitar quulquor das dispcsições das alíneas do artigo 3.0, pod ui upr<>entar a declaração a que se refere
o artigo anterior a fim de passarem ti pagar esta última
ta. a.
Art. 7.0 A taxa militar
elevada ao dobro para os
maue bo: C'ompelido ou notados rofractários, e a obriga 110 do ou pagamento começa no ano em que deviam N l'ncoJ'[loraJo - nas tropas do exército activo
011 do res r\'1I. activa, e aiuda
para aqueles que, tendo
faltado ~ junta do r <!futalllento, sejam isentos definítivam nt , quando não justifiquem e~st1. falta pela forma
coo ign: da no regulamento dos sorviços do recrutamento.
é
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§ 1." Se os mancebos

quo faltarem à junta do I"CCI"Oe não justificarem
esaa falta forem isentos tomporàriamento,
pagarão igualmonto a taxa militar ('rn dô·
bro, li. q ual lhes será exigida quando forem isentos dofinitivumento,
embora compareçam
em devido trmpo ii.
junta que assim (I isentar.
§ 2.° Para com os refractários
proceder-i (' lui :
a) N1!.o serão inscritos uo registo ruodêlo n.? 8, de que
trata o artigo lH.o, e quando se aprl'~( ntarem ou forem
capturado .., caso não ostr-jum uo Ilbrigo da' di po: I~õe
do n." 1.0 do artigo 2,°, serao obrigados a sntisíuzor, 110
tamento

prazo do sessontn dias, contados da data da flua :tpl' •
sentacão
011 cnptura,
tuntas unuuludes da ta. u militar,
em dobro, que Ihos competir, quantos os DIIOS di .orridos

desde

aquele

em qu

se coustituírum

refructário:

ató aq 1I(\1( om q 110 fizeram a uu a pr!' I ntnç! o ou tenham
aido cupturados ;
bl i':ll' o rofructário não sntisfizer a importüuciu Ilu.
taxas militare
em divida, dentro (lo prazo indicado 11:1
alínea
anterior,
o e!wfl
do distrito (iI I I'lItam('ulo II
I'C'RllryU do !!l'1I rec nSl'unlOnto
li 'tl'llÜ'Ú
do l'Pgi to :Hli·
ciollal o l'ogi!lto (mod(·lo II." 8) a cNtidlio ou 1'(\l'tidi'lt' ' fi
r<>]a.'I\ do quo trl1ta o urtigo 21.", l'olativ:tlllC\lIt ao UIIO
011 ano'! om dívida, ql10 rllll}(\t<~rú ao jllízu fi. eul da I" ,.i·
d 1I('i:L do (lpVI~"or, a om}llluJlllda, da 1"Illll,'nO no III ,1110
artigo r fi'rida;
I') O~ mancllhoH
a qUI 1Il 1'01' I( vnnt:Hla Il notn d( r .
fra<'tnrio !'I'ri'io obri~!ld()R tiO pugulIltluto ua til,·a militar
simpl(\s. P(IIOM pMíndos dORi~IIIl<lo~ lia alio(
a);
d) OH pro!-lid('nt"1i das jUllta r('~imt\lItni.
'nviar. (I,
jllntlllllolltl com n rela<:uo do rI HuIt,,(lo dn junta
dI 11"
trata () )'(Ig'uJa lDt'll to do sorviç li (!t' rc (,I"Utlllll IIto, ao
'heftl do distrito (1(1 l'(\Cl'utSTIl IItO I rI'S(ln' elo rt'('(l1l eutnl'nto, n dtlelal'uc:: o. a qll HO )'(lfprl O ~ 1. !lo ar·
tigo :!,o, dos IIUUlCI·bos lIUS coodiçõr'
do 11,(1 1.° cio
IIrtig

nH'SlIIo

,

~ :1.0

O!! ('ollljH'li<lo (. apli<'fiwl o di. po to IIIl lí·
DP'l aI do pnrúgrafo
nnte riO!' clll dIlo auo
Zt'rnlll Villtl\
um aBOli do i(l:td, até uljul'l
rlltn II. lia upr(1 1'lIhlÇI () ou 1~lLIn (~Hpt\ll'lld() I 1)IIIiln illl
() cll't(lrtlliundo
tia. alínolL
b)
d) do IUI mo pllrtÍgrnfo,
~ 4,° 011 indivíduo!!

rior,'
U

D.

81ll'ilo

8 Jlura

IIUlIIl'utn<!O!l

lnnt;IlIlIPlllO

do quI' trntnlll
!lO

r".i

da ta:a

°

paril prllfl), llnt -

to ndit'Íollul II,
III ilitf\l'('
v(ll1('itl
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Aos indivíduos sujeitos ao pagamento
da taxa
pas. ado pelo chefe do distrito do recrutamon to (\ reserva do recons 'atucnto UUl título conforme
Os modelos que' fazem parte integrante dõste decreto.
§ 1.0 O titulo ti. que SH reft-re êste artigo sorá : pura
O in divlduo:
do que tratam os 0.08 1,° o 4.° do § 1.0 do
artisro 1.v conforme o modelo n. ° 5 (\ pu ra os dos rcatan-

militar

.0

será

tos nú m .ros do meamo parágrafo conforme O modelo n. ° 6.
§ ~.~ \quolt' que. por estarern nas condições do artigo 3.°, di-clurem de'8C'jur aproveitar- se da taxa do ;308,
o título 0.0 qUI~ trata õsto artigo st'rá passado seguidameute à entrega da declaração
a que Se refere o artigo 1'>.0
Art. n." Quando o contribuinte pussar a estar sujeito
a ta. 1.1 difer -nte daquela que con .tar elo titulo fi" isenção
do serviço militar, a que ~1I r feri o artigo anterior, será,
na páginn da alterucões
do me mo titulo. lançada a seguiut
v rba : f Passou a ser colectado na taxa militar
de " .,s. " ti de o uno do 19 ... »,
Art, 1 .0 O" comunduntcs
das diversas
unidades
e
tah .1 .cim nto: da armada e do exército, o bem a im
o cornauduntes
da: unidade
dn guard:l fiscal, da guarda
naciouul rl'publicanu
dos corpos di' policia e da Cruz
V ('I'IDI lha elllllllllicarão nos rt-speetivos chefes do distrito
de J'( erutam nto l' re (ln a todos () ali taJlwntos, baixas
l',

d

I'r\'it:o, di p n 'as cio lwríodos do instru~ão 0, (1m
toda a cirruu:t,1I1cin<t quC' po 'SIlJU produ>:ir altera<:, () 1I0 nÚlLll J'() J contribuintes
da tu.'n. militar, romoÍ{ udo ao clu'l" do (1lstrito do rl'crutaruonto
O rl'Stwva do
rpc 'II t'lIl1lt'nto O titulo di isr.n(:i'lo do sllrviço
militar,
quando o po. liam. para na pÍlgilla «alt(lfn~õ.()s» ser aNOrbitola .1 di Pl.n, a do pagllIOonto da taxa 1l1l11Tar,nos tl'rmo. do n." 7.0 do nrTi~(1 2.°, ou a obriglt~[o do satisfaze·
r II ti· novo a ta,"u militar.
\rt. 11.0 HI'{'l,hielas a comllnica~õ(\s a qu so refere
o :lrti~o :mtt'rio C' (hlCorritlo o prazo do quinz dias para
gCI'<tI.

o

('ontrihuilltl'

di trito

fllzt'rl'm

a d('claru~flo

do artigo

:>.'\ o

dI 1'0 'rutallll'nto
I 1'('8('1'\'3 pus lrá o título de
i '11<: I) a q I ( • ( r fl'r o artigo 8.° liquolos q 00 r1êln noc
itt 111. ti, n to ('uUll'riJlu'nto 110 tlispo!lto 110 § 4.° lio arti,o ~.o ql1:\ndo II nunllrlç3 (I? sitlJll~, o do contribuinto
d I' lug r I i nr: o ou ta."a mdltar. ..
. .
Art. 12.0 O jlllffll1l1flnt ).lla ,t~, 1\ mlllt:Lr sorá fl'lto por
e tnrnpilhn fi
1 col:ula . JIlllttllr.a(ln 110 lugar respoctivo
do titulo
'I II
r ler o artigo ~,o
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Art. 13.° O pagamento voluntário da taxa militar fectua-se nos meses do Jau iro
Fevereiro do cada ano.
§ único. Anualmonto
os chefes das repartiçõe
do finanças farão xp dir editais, com a d 'vida ant eed ncia,
às autoridades
administrativas, para erem afixados nos
lugar s mais públicos das freguesias,
bem a im nos
jornais que por iuterõsse público o queiram publicar
gratuitamente, declarando quo a cobrança da taxa militar
so efectua no prazo de ignado n te artigo.
Art. 14.° Para os efeitos do disposto no artizo 12.°,
O contribuint
ou sou repr s ntant
aprese ntará anualmonto, nos IDeS(IS de Janeiro e F v r iro. no r P ictivo
distrito do recru tameuto
r serva o título d i nção
do serviço militar
a estampilhas fiscais da irnp rtüncia
do 30,5 ou 50;$, conform
c tiv r uj ito a uma ou outra
taxa, para no título serem coladns ( inutilizada ..
§ 1.0 A inutilizacão das ostnmpilhas s rá feita pondo ,
sobro elas a indicação do dia, mõ e ano (I um carimbo
com os dizeres «Taxa Militar».
§ 2. ° Na falta do carim bo • inutiliznção 8 '1':'1 ~ ita com
a rubrica do eh f do distrito J r icrutam uto (~res irvu,
que pode l1S:1I' do chancela,
dutaudo .1 ' tumpilha ) o
t J'llIO. do parágrafo anterior.
§ 3.°
talão do titulo do i cnção elo I rviço militar
cor r spondont
no ano do pugarucnto, de poi .. d prevnchino nos cus dizorc
a siuado pelo clll'{ (ln t't'<,'ao
du tu. a militar do distrito d r ('rutullll'nto do J'( {' 0'1 'aID('nto, sel'A 11<'''1Jigado do m smo tftlllo
rqui\"a.do pIra
o fim cio qlHl trnta o § único do artigo
0.°
Art. 1:>,0 Q:lundo o contrihuint
dn tn, o. militar n 'iII
fora lia lo alida<lo d diHtl'ito (h r(' rutam I1tO l' n cn a.
do s u rccells<':U110nto, pod<'rA apl' '~elltnr par: o lin
de quo trata o urtigo unt 'rior o titulo d i, nç o do
ervi<,'o militar
as (' 'tampilhas
fi ·ai. ao ,!t( f do di trito (lo n'crutnm nto o re or\'a m cuju
dl 1'0 ida, à
l1utol'Ídad
Illilital', quando:
h, ja, (, 11 o h " ndo, ,o
acllllini. trador do ('011('('1110.
§ 1. ° As nu tOI'idu<!< s indi< ada, II . to artill'o l't'gi tnr o
na I' In<,'uo mod lo n." 7, por di trito dl )'( < rlltullI nto
r sorva.
por ordolll crolloló ·iCll, os contrihllint
qlH Ofl ctuurum o pngallllllto,
d ndo IImprilll oto o
dispoHto no ~ :Lo (I ul·tigo aut( rior.
)'l 2.° l',m cndn
nno, ,t(· o (lia [) di I·
mont 110M pagnTlll'ntos
fl'ctuudo
III .Jan('ir ,
di lllr<,'o om r ,ln<;l\o ao.
fi' tnndo
<!ln Ft' r iro,
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autoridad ~ mencionadas neste artigo remeterão aos
chefes dos distritos de recrutamento e reserva as relaçõe modêlo n.? 7, acompanhadas dos talões, que deslígarão dos títulos de isenção do serviço militar, devidamente assinadas.
§ 3.° As relações a que se refere o parágrafo anterior
sorã
dovolvidar
à autoridades remetentes, depois de
conferidas o do nelas ser exarada a verba do «conferido»
pelo chefe do di trito de r crutamento e reserva .
.\. t. lG. A taxa militar devida pelos mancebos resideutes no trang xiro à data do recenseamento, por lhes
.er concedido adiamento do encorporação, será cobrada
logo que. oja d..ferida a sua pretensão.
~ LU Para feitos d ste artigo os mancebos recenseados qu r sitiam no estr: ngeiro, quando requeiram o
adiamento da sua eucorporação, nos termos do regulamento dos orvíços de recrutamento, juntarão no roque·
rimonto a d clur aç! o a quo e retere o artigo 5.°, caso
st jam na. eondiçõ s do artigo :3.°, oncarregundo
peasoa idónea d apre. atar no distrito de recrutamento o
reserva do . cu roc n oamento a estampilhas fiscais de
:10, ou 50 , conform ostiver
ujeito:J. uma ou outra
taxa, pnra no título modelo n." 14 Sor('ID coladas e inutilizudus. s: o requ rimento serú indicado pelos interessa(lo. qual a p 1 oa idónea, o lugu: ou rua e número de
polícia, fr gu ia e concelho ou bairro em que a mesma
r ida.
_. 2.0 uundo os mancebos de que trata aste urtigo
n· o tiv: r >111 po 'ibilidade de encontrar pessoa idónea
para o r<,pl' '( ntnr no distrito de recrutamento
e reserva,
juntar, o ao rt'qul'filll nto um cheque ou qualquer outro
documento dn importfmcia de 3015 ou 50tS, conformo a
ta. "a, p: r ~ l' 1'1 Clbido polo chefe do ~~strito de rocrutam 'oto
l'(':'f rva
~ 10 encnrgo para O Ii_; tado, em qual(plPr e tnbl lCl'iuH ~to banc?rio ou cOUl~'rcial, a fim de ser.'1O u(lquirida. aR re:puctl\'aS eRtl.lmp,lbas.
•
, :l. ° ...o C.l, o ih indllferimento da ~ tonRll0 será O
c}u f(u ou documento dI' ~uc trata ,o.§ ....~ devolvido ao
iotort :ado, por jntl'rm6~i,o do :\IlUlstórl? da Guorra,
(Inando ii r fpita n COlll\ln~Mçil.?do 1'0 pe~tlvo despacho.
,4.°
uanoo, pela. dlgpOSI'()('H contida:; no regulam I1to do
r\·iços ti r lcrlltarnl'nto, Ol:!J~ancl'bo8 ~~i.·u.
r m ti
pr. dindo., pag. ando ?- outr~ ~ltun<:lloIIlIhtar,
~'\.to < not do no registo adlCiOnal ao rogisto
lo D.O 8.
(I

I
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Art.

17.° Durunto

O 1'1'a7.o da cobrança

lo" série

voluntária

a

que se refc re o artigo 13. , os contribuintes
podem pagar
qualquer número de anutdados da tu. a militar pola forma
indicada nos artigos 14.0 o Iô."

§ único.

Para

üHtn

efeito ns cntidudes

referida .. no

artigo 1D. ° repeti rão ti. inseric, o na relaç: o u que 1'0 refere o seu § 1.'\ tantas \'l'í',; S quantas forem a. anuidade

pag-us.
Art. 18.0 No distrito de reerutamonto e reserva 81 rá
organizado
unualrnoat«, e até :H Dezembro, IIIll rl'gi. to
modõlo n." 8, ondi HI rão iuscritus, • eparado
por concolhos c fr(l~tll, ias, o individues por 1(,. receu: 'ado que
nesse ano íicuram sujeitos ao pu~aml'llt() <ln taxa militar.
§ 1." Além do reei tn 1\ (111(1SI' rc fere 1'8t' artigo t'rft
igunlmente
organizado
um r(lgisto ,1I!ieil n I ao registo
moei lo n.? ~, onde

.erao

inscr itos os indivíduos

que,

nos termo
tloB n.:" :.?O 1\ O.U (lo § 1.0 UO artigo 1.0, . jam oh, igndu:-I ao pagtLlJIl\nto da taxa militar nn uno
posteriores no do :-IIIIlrecenseamento.
§ ~,o Todos o, iurlivlduos suj: ito: uo pagumonto da
tuxn militur ser: o inscritos no. rl';';i. \08 corr '. !lOIlC\t nt'
110 ano do ti II J"(1("(11l!\OIl1lll'lltO.
§ 3." ,I. u. rllj!i. tOR 'moc! lo n.o ' I r1l0 (' criturad
'
as importftnl'ill'l
das t'l '11:; pagll.s ('111(':ula nHO, IlDotllndo
na ('II!Ht «ob80rVIl<;c Lltlo todas as alt!'ra<;
" qUI uigum
respoito a:
'Moti o da in eril:ilo (núlIl ro cio. 1.° do
.\Utlllllto
ou dtHuilltll(.'
lO (lu h,'aj
JH nl'l ();

Pfl(~nm(\lIto

(I ano.

pOl'

:tntC'l'ipll<::

°

(IlÚll)( ro

a qUII . (l r .fl'l·('m);
Pngarnt'1l to fo ra do prazo;
.rotivo do CP !Lt.'IO cio pa" 111(\l1to, ·te.

d

.Irtirro 1.0);

:lllüid, d

1.*

érie

ao dõbro.
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de mora para os contribuintes

que

a pngar"Olll depois do prazo vol untário,
mas antes de
iustuurndo o pr coeso executivo.
Art. ~1.0 1Jt~ 16 a :3U do Abril do cana ano o chefe
do distrito de n'Cl'utameuto e reserva extrutrá do f('gisto
modelo n.? certidões do rI laxe, conforme o ruodõlo o." 9.
dos contribuintl's
quP até esta última data não tiverem
p:l~O
a taxa uulitur,
remetendo-as.
até 10 de Maio soo
guintr-, ao juízo fiscal da r sidõncia dos devedores, acompanh: das (II uma relação conrortne o modelo n.? 10.
S único, • l; fP}Il<:Õ s que tiverem de ser euvindas aos
tribunais
das Execucõo
Fiscais de Lisboa o PÔI'to
Bt rão organizadas
por bairros fiscais o concelhos subor
dinudo: (lO:! mesmos tribunais.
Art. :!~,o R -cebidas no juízes fi 'cais as certidões o
relações a q 11(' s(\ 1'\'1'(>1'(1 o artigo an tcrior, será acu sado
o 8011 reecbiml'uto,
indicando-c
o núm 1'0 de certidões
a import nela total do relaxo.
a quo fie refere o artigo 20.0
Ar!. :!:Lo AI' eortldõo
t 'Ill f rçn ex cutória
nos termos l\ pura. o efeitos 110
ódigo das Ex 'clI<:ii<' Fi. cai~,
Art. ~4.o As c 'l'tidõl's dI rl'la.-c qu forom oUliRsa8
lla.
morada
,lo!' O,'('clltado!'
U,L dl'~ignàção
do 10('1\1
00(1 foi paga :l. última uoul(!a(lo !li'ri'Lo autuadas num ~ó
proc(' .. '0, dUIl<lo, , ~'m • e~lIi(la ,'ista ao Mioist('rio Púhlko. qUI' rl'IJIIIl'l r~l que li":1' :e Ilrquive,
.
Art. 2:>.0.A 1Il1·(lidn. que forem !'lI'ndo l'OC(\bldas IHl cortid
,li rl'ln ... \' 'I·ifi(·ar· l\ há .(' Ill'la::; sti'Lo incluídos
o {'oIltl'ihllint<'
eOlltr: o quais já l'H' tl'!lha instaurado
1'1)('1
o l'.·('('lIti\'o
rC)lIi\"<I(lo Jlor insoh0ncia,
uutuundo
11UIII
Ó proe s o 11S ,!ll'{ csti\'ll[,(llt: n ISI:'US, circunstância::;,
informalldo l'1 RI'O'UIlIn. o r( SI)('CII\'O i'. Cl'lvão 80 Oi! eon·
trihuintl
a (}lIf' l~a n:- poit:Ull ~·(Jntilluarn. i?sol~ent(,H.
~o ('a o afin1H\ti\'o ,pril (!ada \'It;ta :to MlQl~tÓl'lO Públi('o, qUIl r qUI !'l'd, "Ill mui. fonnalida(los,
se arquivo
{I

o }lrm'('

o.
úllieo,
li da infornwç:
o constar CJu<\algum dos (11'\'(';101'1'.
dl'i.°oll d' 1'1' in"ol\' ntc, o 11illist('l'io Público
r CjIlPrPfl'l q1l1
r JlPctinl cl'rti(lão do relaxe ~(\ja dellI.

}ifra

ln (lo pn C(' ""

autulLll1l ('m :('IH~rallo

para pro:ss •

guÍl'
,< l'u<:fIO ('ontrn o tlt'\'I dor rt'~1l1.~o.
A rt ... t'.0.A
I rtidiH', a 11tH' ~e r~'I(I('(:m os artigos
~-i. o
(:!~),
r o utundu pI'ln onll'nl :t1fahNlCu dos 'lOmCR dos
tOlltrihuintl
I
I'rlueinl1l1du !lO modf'lo 0,0 11. contpndo
II núm ro ti. l' rtidõl' , o núm( ro do ordom do livro
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de recrutamento
(I livro
de assentamento,
a importância
da dívida exoqücndu,
a data cm quo as certidõo são
dcsligadua
do processo o o número do processo qu
instaurou.
§ único. Quando do pro c sso fõr d sligada alguma
certidão de relaxe, no termos do § único do artigo ~õ.o,
sorá dada a compotonto baixa na relação.
no livro d regi rto a qu se
Art. 27.0 Na autuação
refere o 1.0 do artigo 119.° do Código da g_'CCllÇÕ,
Fiscais será indicado somonte o nome do prim iro 0.'0cutado acre .cido da designação
«o outros» constant da
relação.
Art. 28.0 Fora dOR distrito
fi scai
Li boa t' Porto
os processos u <I uo se referem os artigos 24.° o 25.° . r< o conclusos
ao juiz, quo, por 8(lIL despacho, O 111'\0dará arquivar som mais formulidades.
Art. 29.° No' juizos fiscais orgunizar-s
há mensalmente uma relação ruodõlo 12 dos executados qu foram
considcradcs
Insolveutes
dos compr endidos no processo a que so refere o ártico 24.°, a qual.
rA nviadn
ao respectivo
distrito do recrutameut
\l 1'0 -rva
t\ a
dia 20 (lo Jl1 R scguiute àquolo a qU( ln s r for '.
Art, 30.° Nos tttulos elo isenção do s rviço militar d
contribuintes
da taxa militar
onstantos
0,1 1'1 I -no ti \
que trata O artigo anterior,
na ca: a «oh, rvaç , 11 do
registo, modõlo 8, sorú lançarla :1 Illruint' verba «julgana insolvont
a fi', pectiva colecta do alio d 1\1 ••• II
0\1 «al'quivl\(lo o processo
por sr-r omi n a ('( rtid o d
rlla"
no ano do 1. ... II. dli.·:ul(lo dI futuro ti
traírmn cortidõos dl rola:(' contra l tl'
ontribuint
.
8 único. ln~o posÍl'riorml\!lto qUlIlqut'r cOlltriIJuint \
julgado
n'I, ('o!\(li<:õl's (lo :u'ri~o nnh riOI' ,ati façlL n
ll111ütlade. ('TU débito, orú no l'('tri. to. mOlh,lo n.O ,l no
título UO i1iuH,:lto do lIr\'Í<:o militar do (,()Iltribllillt \, anuluda I\. v rbn do quo trata
h nrti,ro, r'ita
ti "ida :1110taçll.o nn ca!:la (OhAcr\'aç l\S., e l\ nitllradn
importfi.nciaR pll~IlS IIl'ASO ano.
Art. :H.U ~o ado (lo pagam uto 01 (lh'idrL
qü nrln
o t(·, our ·iro d:t I' níwndn Púhlica n cl'h"rn. Jlor III
~uia p:1 . ada polo juizo fi cul,'
irnpllrt 11 iII ri
do . IOH li cu til da • «·u(·io.
§ 1.0 II gui.t ti pngl\lJH nto de ·larl r·
11
purtl'tncia (1. tu,'a militar
put?u por III io tI
fi eu!.
§ 2.° A import Lucia da tl\:n militar,
jUl n
o é

o

1.-
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o dobro do que competia
pagar,
será pelo tesoureiro
da Fazendc Pública
convertida
em estampilhas
fiscais
q ue aquele colará e inutilizará no título de isenção d~
contribuint
.
Art. B2.0 Até ao dia 20 de cada mês o juízo fiscal
nviarú ao chefe do distrito de recrutamento
e reserva
res pectivo, depois de lançados no registo modêlo n.? 5,
o talõe do títulos de isenção do serviço militar dos
contribuint
s remis. os que nos anos anteriores
pagaram
os sou dé bitos, a fim de so fazer o competente averbam nto no regi to modêlo n.? 6.
. único. Para com e te. talões proceder-se
há idênticarne nto no disposto nos §§ 2.° e 3.° do artigo 15.°
Art. :3:3.° < o solidàriamente
responsáveis
pelo pagamento da taxa militar o ascondentes
:
(1) ll1:ulIl0 o
ontribuintcs
viverem com êles, desemponhnudo func ( , ou servico que, embora não romunerados, corre pondam aos pro tados por pessoal assalariado ou contratado;
b) Quando o. t'OCltribllinte~ vivam dos rendimentos
d os III mo' n cendcntes, embora lhos não prestem
.('T\'i<:o OH não vivam com elos om comum.
Art. :34.° l~ permitido
a todo o individuo sujeito ao
pagulll nto ela taxa militar l~qllidar todas as anutdades
vr ncidus \ ' ven '(r, sem proJuízo do processo que corra
seus termo'! no juízo
de xecução fiscal, desde que
a, sim o rt'C(1I1ira. no chef do ,di rtrito do recrutamento
e
r rrvn, com o d conto cgumte:
Por 20 anu'idnd

pagará.
»

16
15

19

II

1
17

»

Por lG
Por 15

II

II

])

II

13
13
12

Por 14

»
»

II

11

li

10

POI'
}lO('

})Ol'

101'

13

Por 12
Por 11
Por II
Por H

II

•
II
II

)l
])

,
•
II

14

9
9

8

»

7

) r
Por

)1

,

7

])

»

6
6

POI'

)

Por

5

»
»

»

4

Il

5

1102

ORDEM DO EX~RCITO

1,· , érie

N,· 20

menos de 5 nnurdados nao há desconto,
§ único. Os refractários
o compelidos 1110 podem aproo
veitnr do desconte designado nosto artigo.
Art. 35.0 Quando qualquer contribuiuto qui er liquidar,
no. termo
do artigo anterior, as unuülud '. da taxa militar, o chefe do distrito do recrutamento
C 1'(':,1o 1'\' a pussurá guia em duplicado,
de conformidade com o mod \10
junto, da respoctivu
importância,
para RPr paga
vontnalrnonto na tesouraria
da Fazenda Pública.
~ 1.0 Recebido no distrito de rocrutann nto
ro 'l'r\'a
o duplicado
da guia com a nota dll pngalll nto , o IllCRIllO
distrito anotarú no rl"lgisto modelo u." 8a importüucia paga
(I a cinta cm que se ofectuou,
I) no titulo
de i. cnç o UO 8<'1'viço militar do contribuinto,
lia parte corrospon.leuto
à
primeira unuídudo a pagllr. sorfl exurudo : ti sati: f,'7. o pngUll1011to da tn: n militar,
nOR termos do urtigo l~().o do
Pum

decreto

de .',
talões,

n." H>:7:H,

do 13 do Abril

do 1\1 .• ,., separando
quo serão inutilizados

recrutamento

do 1920,

em ...

so do título os rost: IIh',
polo chefe do di. trito d

o reserva.

§ 2,0 '0 o contribuinte
tiver pond nto algum pr
c cecutivo, a guia só sorú pussndu clcpoi. d liquidad,
(\XO(·uc.:ão. para o qutl solicitarÍL (lo r sppcti O jufzo ti CId
o pagallH nto da <lívida (\ I'qlipIlCla,
At,t. :~ú.o O. !'il\I'\'iços 11:\ tn,'.\ militar
er, o fi 'cali·
1('

zllflos :

1.o Polas lllltori,lacle

mil ital' '., n '\ part qll comp t
cli"ltritos d(1 rCWl'lltarnl'llto
2,° J>(llas C'l\ticladl'''l fi cai '!t'IH\!Ic!t'lIt"
dn l>in'cç o
O mi da. Contt'ibu'içõ(\
c lmpo,'to
, lla parte r lati\'!,
o.'p(·Il<:iio li ·('al.
Art. :n.o Não sl'rlÍ ('IIIU",lido pa!!,aport(
p ru ,nlrf\lll
do cOlltilH'lIt(
tia H"públie!t ou du!! ilh:
lllljnc( ntl\ ao
illcliYiduo
ujcoito!l a ta.'tl militar :1.tII t}ll ('~t
1110'
trl'lll tl'l' p:"l 'Cl as Ulllt'iclacl(', qll' fLlltl1.l'l\llI,
Art. :~ ." Aos i di\'ÍchlOs slIjf\ito
I) tll..',l
qUiHI'I'C'1Il . Ilir do continl'lltl'
da ltl\púhlit':l ( ilh I IIl1jll('('lIt, S pIna as ('olc'lllia portll~\l(,
I
li o
'rá '01)(' li.l
hillll'tll do paSSIW"lTI som 111o,
tl'llrl'lll
<III( pser, mm
Iltlllitladl',
qll( falt:trI III, .A ('ontnl\'llIl:
J II)
di II
!lI' tI' artigo
tOl'lll a (ntic!-t(!I'
qllc f'Ol'llll' Ir I l'
r . POli, fI,,!'1 !H,!a dl\'i(la,
Art. :IH.o As glli I!! pum pllg llll'nto da Imll dlld
ti
ta Il lIIilit:lr 1ft 11"(\ tratalll () lIJ'ti PC) :~j.o a.\I
pa adas pl'los diHtrito
d r CrtltlllU 'oto
r
no~

lo

,
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as pret nsõ
forem aprosentadas , cm harmonia
com o
disposto uo decreto n." 11:496, de 10 do Março 00 1!:)~(j
podendo o intere sado aproveitar-se das disposições d~
artigo 34.", caso u requeiram.
Cone 'dida II licença, os chefes dos distrito'
do recrutameuto l reserva procedorão no termos da última parto
<lo ' 1.° do artigo :3;).", do qU(~ farão menção no verso
da guia do pagamento,
a qual será remetida ao distrito
do rccrutatucnto
(lo recenseamento
para o devido aver-

bamento IlO regi lo, lJ10(!C'!o Il.O 8.
. ...\rt. 4U,o Quando o contribuinte da taxa militar tiver
d(' provar qu'
atisfez uus preceitos
do recrutamento
não pod'1rá . er pas ...adu a certidão ou documento
comprovativo
sem qUI' o intr "(':-;'<ado prove ljllO satisfoz as
unurdad«
vencidas da taxa uiilitur :1 que osta va sujeito.
Yrt. 41.° ()s chefes dos distritos
de rocrutaineuto
e
rl' ervu poder o n qui situr das au toridudos, repartições
(\ funcionários
públi: o todos os documentos o informa(:( .~ til qlln prl'eisC1In ]Iam "fi itos ou. taxa militar.
Art. 4:.!.O J- falta das d c1ar:1t:flos o.·igidas o a iuoxuctíd () dn' 1'1'< stadus J>l·lo~ indivíduos sujeltos ao paaiucnto da tl1.'a militar, e!ll virtude das quais aquela
u; o I'ja 1'''''1\ Otl l'ja cob!'ada importância
iJlfl~ri()r il dovida,
<,rão pUllida
com a lllult<1 110 2006, ficando l~m
qlla!()llt'r ca o o. rl' pOlls:1\'oi obrigados a pagar as im-

JI

rl,lIl:Íns

(Iu(' o

11. o

!tou\'( rem sido.

4:1.& A IJIult:1 a <lu se 1'If(lro o artigo anterior
orá illl po~ ta tlIl.dinnt auto ti, trallRgreHsito levan tado
p 'lo <"11('10do di ...tl'ito (lo rl'crlltnlll('llto (I reserva; nêl
.(\ farlÍ IlI'111,"o(, }ln'. a dos docum'ntos
que provam a
inc n ·tld, o da declara:
prostuda
011 a sua falta nos
Cu. o C'lll quo " l.·igif!u, a illlportftn 'ia da ~axa milit~r
qUI' por ('. :L falt:~ deI 'ou do :;cr paga O a lmportâncla
An,

°

da

Ol ult ,
. 1.0 t o trnn. ~l'l ','01' 'prontificar
a pagar a import,lllcia l'on.tIlnH 00 auto, O chofo do distrito de recrutam nto
rl'. erva pas. ará a com potente guia. O auto
não tt'r;l :wtlanll Dto
o pu<rtllllcnto so fizer no prazo

dI' Ir(\: (lia.,

, 2.0 .:, O ( t Ildo ('~ ctundo O pagamonto,
será o aut
:rI mlltit!o illl 'dia Iloh'.
0111 o~ documontos
quo lh tivC'rI 111 .1'1'\ ido (1(' b . (l, ou .1111 cópil\, no juiz do trihunal
dn 1,& in taucia do ('(HltClll·io o dus contrihll'içÕ l:! (~ ilUpo to u
rI' da r sid IH'ia do tl'unsgrostlor.
Art.
4.0 A rcdllIllaçõe
c recur os sobro o q uanti-

•
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tatívo da taxa militar e fixação do rendimento para n
sua aplicação
serão íntorpoatos para os tribunais do
contencioso das contribuições II impo tos.
§ único. A reclamação
s Irá apr sentada ao juiz do
tribunal da LA inst! ncia !lO prnzo ti.·ado no, único do
artigo L. ° do do iroto COIU f rça do lei n. ° 1(): 7:33, de
13 do Abril do 19~0, contado da data om que foi pa sado o titulo do isenção do serviço militar u que'
r fero
O artigo 8.°
'E) rof n
o artigo 8.° po lerA
AI't, 45.0 O titulo a qu
r substituído no caso do extruvio ou inutilizuçt o, ruediante o pagumonto
do cu to do r "Spl ctivo impro so, deVOIHlo para
RRO 01' ito SOl' r 'ln 'rido no (li..trito d( r crutamouto ( reserva. No 110,'0 titulo indicnr-so II. o
unutdados quo tiverem
ido IHI."U •
Art. 4(j.o Nus rcpartiçõn
do fiu inçn (lo cone lho. "
bairros ce su, ,!t selo já, o lnnçamonto da ta. a militar a
qU( so refor
o d. croto do ~:3 d ,Acro to d 1011Art, 47.
s processo
(I I utivo:
da ta 'U mili ar,
p ndontes nos juízos fiscnis, continuarão 5t'U t rrno
ntó a complota o:.tinção.
, único. O, ioutrihuintos
qn , por t irem ido jul ado
III falha ou outro motivo, R 1110 achar rn '01 'aJo
III anos pOHtllrior(lH ati far o, d poi ti cumprido o
diHpostO nOHto artigo, todas ns tn,'n, militar
I{\I d(' "rem at' a publiclI\:iio d('stl l'E'gulatn' nto, liquid udo· ( a
sua importllncill
p lu fi, alIa, 110 artigo 1.0 d(' t I 'cr to.
Art.
8.° O llI:UI I·bos uinda
IIjl ito
I t,·
militar
p la I 'gi Inc:!'lo unt 'rior
o d( ('I'( to oru ~ r\:1l. d I i
n.O Hi:731, dI l:l de Abril
(I( lH!!H, {la um n]l gfl..)ll
poln forma (Istn.h I 'cidn n '. tI' d 'rl'to (\ 11 I. t -n u
quI'
r 11'('1'0 o :l1,tirTo 1.0
Art. 4 .0 Atl 1[) ti .Julho d( c'lela
distrito
d l' crut:uucnto
r
r\'1l. (IJl\'i r. O
1 •.
pnrti\:. o dn :~.IIUi)'!. <:llo (Itlral (lo . tini t' rio li (.llf'rr
um mapa . tati, tico w dI lo II. o lli, )l r ('onel lho Ou ) irro,
Olll n imp rt.meia da ta "a militllr
obTluln no di trito, <1l1r'1Oto O:ln
(' nÓIIlÍ<'O tinllo,
I(
ntribuint
por II'!I r '(10 ado,
: ú i('o.
lJl 1111 plil'ado
do m P Il fJU
arti po ficará ur(luiv do 110 di trito
rI (f\'n jllntll.Jllout
com o tal t
do pnra t foito dll in )lN' !'lo.
Art. :>0.°
iJllpr'
rio llO di trit
I cuÇn
do di po to n
0

I
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pro cnt regulamento
N ucioual, à emelhança

erão fornecidos pela Imprensa
do quo se procedo com o serviço
de laucameuto e cobrança
do contributções,
e impostos
do K tado, mediante
r squisição feita pelos chefes dos
me> mo di trito .
Art. 51.0 Por conta da receita da taxa militar, iutegralment
arr cadadu pelo Estado, nos termos dos artígos anterior '8, erá feita a compra, fabrico o reparação
do mat rial de mobilização,
Disposições transitórias
Art. :):?o Depois do 31 do Dezembro
de 1930 serão
com idoradas nula e do nenhum efeito legal as ressalvas
ou outros documentos
militares
dos indivíduos isentos
dr íinitivumento
ou condiciouulmontn
rio serviço militar
SI1.Hto no P gumento da tao-a militar pu isnda desde
lHll até 11 publicação
dêste regulamento, devendo os
. ou, po .uídoro fazer dele ontrogu nas sedes dos distrito do r serutamento ' re erva ou nas lu.lllliniRtl·uções
do, concelho du sua rc idência para. serem, pelos distrito
d 1'1crutam mto e ro erva, subr tituídus pelos título. d( i nção elo erviço militar de que trata o urtigo 8.°
único .... 0 título do i 1'11<;: o do serviço militar a 011tr '~~Il' m uh ti ui~ão do, documento
referidos
neste
nrti"o, dos contdbuill!C'.
que t Ilham já pago uma ou mais
Il.UIIYt!ri d taxa militar, será o número do anuida.des
satLl>,ita
o afio 011 ano a quo Ô" ti pagamento
di ser
r 'Jl ito av rb:
lHl CIl :l calt, rll<:õ('s» do lllencionado
7

Utulo, iUlItiliz

11(10n IU mo o lIúm('ro do fblhas jnJgndo

dI', n .(' ~. ário lU flle da, IlnuYdauos a pngar •
•\rt. f>3.0 'ontinullOl.
uj( ito. ao pHtrLlllwnto
da taxa
militar o 'Jltll'lldo
DO h'rmos do artigo 10.° do d cr to II. o _: ( ), d ~4 do ,laio dn HH6, dos contiogont
UI 1 11 li HH;), indu iv(.
Art. r,4.0 P ra I)
ctllui contribuintes
da taxa mili-

tar n d l·lurll('. o : lJlI
rl' r o artigo 5." s(>r{l apro{lnt <lu no
lo do pUg-lOl uto d~ anUída?(. ~(llativa no
Corr 'ntl :100, para o qUI' o II(~o dos d~stl'ltos dI 1'0('rut IIwnto
r
n°
arilO"
aVI os (lU Julgarem con\" ni ut .
etu i (ontrihtlilllo~
da ta.'a milit: r
no' brigo do 11.° 1." do artigo :?o d('sto
0
aplic!tH'1 o di po to no § 4. do D1 smo
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emquauto estiverem
sujeitos à
Art. 56.0 Subsistem,
taxa militar os indivíduos presentemente
nêles inscritos,
os actuais registos (modêlo n. o 27) do regulamento
dos
serviços de recrutamento,
do 23 de Mar«:o de 1911, onde
serão de futuro escriturudaa
as taxas pagas nos termos
dês te regulamento.
Art. 57.° Os chefes dos distritos de recrutamento
e
reserva procederão à revisão dos actuais rt'gi.~tos r mudêlo
n." 27), extraindo
dêles relações dos contribuintes
que
não tenham sirlo recenseados pela área a seu cargo, indicando nelas o estado de pagamento
da taxa militar de
cada um e remetendo-as
aos distritos do recrutamento
e
reserva do recenseamento.
A.rt. /)8.0 -Os contribuintes
da taxa militar que à data
da publicação
dêste regulamento
residam
nas colónias
portuguesas
Jiqu idarüo todas as annídudes a vencer, nos
termos do artigo 3f>.o, até 30 de Junho do 1930, na metrópole ou nas colónias.
§ 1.0 Será permitido 1I0S mesmos eontribuintes
cumprir o preceituado
neste artigo, sem o dosconto a quo
se refere o artigo 35.°, em duas prestações
iguais, sondo
a primoira satisfeita ató Bl de Junho o a segunda até 31
de. Dezembro de 1930.
§ 2.° Pura os fins designados neste artigo os contribuintes apresentar-se
hão nos distritos de recrutamento
e reserva
do rcccnseatnento,
por intermédio de interposta pessoa, ou nos quartéis generais e secretarias
militares dos governos
provinciais ou das companhias
privilegiadas
com direitos soberanos. a fim de lhes serem
passadas as cotnpetentes
guias para pagamento nus tesourarias da Fazenda.
§ 3.° Quando o pagamento seja efectuado nas colónias
as entidades consignadas
no parágrafo
anterior enviarão
ao Ministério da Guerra,
por via do Ministério das Colónias, os recibos das taxas satisfeitas, indicando nêles
se 11 importância
se refere à totalidade das taxas ou a
qualq uer prestação,
a fim de serem remetidos aos respectivos distritos de recrutamento
e reserva, pura lançam-nto no actual registo (modelo u. o 27).
~ 4.0 Os chefes dos distritos de recrutamento
e reserva aumentarão
nos actuais registos (modelo n.? 27) os
nomes de todos os indivíduos que se achavam colectados pejas colónias, indicando na casa «observações»
dos
mesmos rogiatos a sua situação de pagamento.
§ 5.0 A importância da taxa militar, quando liquidada
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nas colónias, será enviada ao Ministério das Finanças,
por intermédio do Ministério das Colónias, sob a rubrica
«Taxa militar da metrópole».
§ 6.0 Será porém permitido o pagamento da respectiva anuidade na metrópole aos contribuintes a que se
refere êste artigo, nos termos prescritos neste regulamento para os aqui residentes, quando assim o declarem por escrito ao chefe do distrito de recrutamento e
reserva do seu recenseamento, até 30 de Abril de 1930,
desde que tenham liquidado todas as anutdades até a de
1929 ínclnsi ve.
Art. '59.° Na cobrança da anuidade a pagar no ano de
1930 será observado:
a) Se o contribuinte da taxa militar se apresentar no
distrito de recrutamento e reserva do seu recenseamento,
ser-lhe há, caso ainda o não tenha sido, substituído o documento que apresentar pelo título de isenção do serviço
militar de que trata o artigo 8.0, no, qual será aposta e
inutilizada a estampilha pela forma consignada neste regulamento j
b) Se o contribuinte se apresentar às entidades referidas no artigo 15.0, estas, depois de fazerem o lançamento na relação modêlo n. ° 7 conforme o disposto no
§ 1.0 do mesmo artigo e nela inutilizarem as estampilhas
correspondentes à taxa devida, remeterão no prazo designado no seu § 2.0 os documentos militares dos interessados juntamente com as relações aos respectivos
chefes do distrito de recrutamento e reserva para cumprimento do disposto na alínea anterior.
Depois de organizados nos distritos de recrutamento
o reserva os títulos de isenção de que trata êste regulamento nos quais se deverá declarar que a taxa devida
pelo ~no de 1930 foi paga na relação modêlo n.? 7
serão os mesmos títulos envÍàdos à entidade remetente
juntamente com esta.
Art. 60. o Fica revogada a legislação em contrário.
Paços do Govêrno da República, 2 de Dezembro de
1929.- O Ministro das Finanças, António de Oliveira
Salazar.
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MODÊLO N.· 1
MINISTÉRIO

DA GUERRA

Distrito de Recrutamento e Reserva n.O •••
Recrn"to,D1en'to de 19 ...

RESSALVA DEFINITIVA
(§ 2•• do artigo 2.• do decreto n.· 17:695, de li de Dezembro

Acha-se

livre

devidamente

do recrutamento

inscrito

dê ... , filho de .,.
freguesia

de

de profissão

no livro respectivo,

, concelho de ... , distrito

serviço pela junta

em ... ,

...

Sinais

particulares

Impressão

ficando

... , natural

no ano de 19. ..

pela

de ... , nascido em ... ,
do referido

...

dos serviços de recrutamento

Altura

o mancebo

sido isento definitivamente

Coube-lhe no sorteio o n." •..
E para a sua salva e guarda

Quartel

para o serviço militar,

e de .•. , recenseado

, por ter

do 1929)

metros

de ...

e para execução do regulamento

se lhe passou a presente
de 19

centímetros

ressalva.

.
milímetros.

digital

o Chefe

do distrito de recrutamento
e reserva,

Nota.-Está isento do pagamento da taxa militar o mancebo
c?nsiderado inapto para o trabalho e p.ar~. a_?gariar meios de subSIstência, se não pagar qualquer contnbulçao
ao ~8ta.do.
No ano em que seja col.e~tad~ em qualquer co~trIbul:ção, deverá
fazer a conveniente partJClpaça~ ~o D .. R. R., directamente ou por
Intermédio
da autoridade admlDlstratlva,
sob pena de multa de
2001.
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MODtLO N.' 2

•

DA GUERRA

MINISTÉRIO

Distrito de Recrutamento e Reserva n:" .. ,
Recruta.nento

de 1.9...

RESSALVA PROVISÓRIA
(§ 2.° do artigo 2•• do deereto n." 11:695, de 2 de Deaembro de 1929)
,! Por

ter sido isento teruporàriamente

«loeumento de ressalva,

tamento no ano de ... , ao mancebo
e de .•. , recenseado

serve êste

de •.. , con-

de . .. de prpfissão

do referido

de recru-

de ... , filho de ...
... , por

serviço pela junta

...

no sorteio o n.O .,.
sua salvaguarda

passou a presente
Quartel

..

da junta

pela freguesia

de ... , idade

ter sido isento provisoriamente

'E para

, natural

no ano de 19

celho de ... , distrito

Coube-lhe

pela junta.

até a época da reüniâo

até a época acima

designada

se lhe

ressalva,

em ... , ...

de '.'

de 19 .,

Sinais característicos:
Altura

.. metro

Sinais

particulares

Impressão

•. centímetros

...

milímetros.

digital

o Chefe

do distrito de recrutamento
e reserva,

, Nota. - Está isento do pagamento da taxa militar no ano de
19 ... ,1108 tprmos do n.' 2.' do artigo 2.° do decreto n.' ... , de ••.
de .•• de 1929.
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MODÊLO

MINISTÉRIO

N.· 3

DA GUERRA

Distrito de Recruiamento e Reserva n. o
'fítolo de Isenção

da taxa militar

(§ 2.' do artigo 2•• do decreto n.? 17:695, de 2 de Dezembro de 1929)

O cidadão ... , nascido em ... de .. , de 19 .. " na freguesia de
.. " concelho de ... , filho de .. , e de ... , e recenseado no ano de
19... , com o n." .. , de ordem do livro de recrutamento da freguesia de ... , concelho de .. " está isento do pagamento da taxa militar relativa
ao ano de 19 ... , por lhe aproveitar
o disposto no
n.O ... do artigo 2.0 do decreto n.?
, de '" de '" de 1929.
Quartel

em "',

em ., . de .. , de 19

o Chefe

.

dI! distrito de recrutamento

e reserva,

MODÊLO

MINISTÉRIO

N.o 4

DA GUERRA

Distrito de ReC1'utamento e Reseroa n:"
Deelaraçllo a que se refere o artigo 5.· do decreto n.O 17:695,
de 2 de Dezembro de 19~9
Ca) ... , filho de ... e de ... , nascido em .. · de ... de 19 ,
e recenseado no ano de .. , pela freguesia de ... , concelho de
,
morador na (b) .. , freguesia de ... , concelho de ... , de profissão ... , declara

ter de :

Vencimento, ordenado ou salário mensal.
. . .•
Outros rendimentos provenientes
de capitais, de
prédios, de comércio ou indústria.
• . . . •.
Em "',

. .. {....
... " ..•

... de .. ' de 19 ...

o

Declarante,

(a) Nome do declarante.
(b) Lugar 0\\ rua o número de yolíci.a.
NOla.- Quando a declaração for asswafla

natário

Indicar

declarante.

A

a. rogo, dev~r~ o siga sua Dloralia com os esclareCimentos exigidos ao
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MODÊLO

MINISTÉRIO

N.o 5

DA GUERRA

Distrito de Recrutamento e Reserva n.O
Titulo de lsençâc do serviço militar 0.° ... (a) ... (b)
(Artigo

o

cidadão

19

P.· do docreto n.· 17:695, de 2 de Dezembro

... , filho de .,.

, na freguesia

19

de

pela freguesia
militar

regulamento

(d) ...

, concelho de

até o ano de 19 ...

de ...

de

no ano de

, está livre do serviço
ao pagamento

inclusive,

da

nos termos do

do serviço de recrutamento.

E para sua salvaguarda
Quartel

a ...

, recenseado

por ter (c) ... , ficando porém obrigado

militar
taxa

e de ... , nascido

, concelho de

de

de 1929)

se lhe passou o presente

em ... , ' .. de ...

o Chefe

documento.

de 19 ...

do distrito de recrutamento

e reserva,

(a) Número de ordem no livro de recrutamento da freguesia.
(b) Ano do recenseamento.
(c) Ter sido isento 'definitivamente
ou ter tido baixa por incapacidade física.
(d) Simples ou em dôbro, conforme a situação.

(Verto)
Alterações
Paga

a taxa militar

anual de ... ~ ...

Nota.-Todas as alterações
30 distrito

de recrutamento

são rubricadas
e reserva.

e seladas

pelo chefe

Observações>« A taxa militar é paga por estampilha fiscal durante os meses de Janeiro e Fevereiro, para o que o portador dê te
título se apresentará
no díatrl to de recrutamento
e reserva do seu
recenseamento
ou, se residir fora da sua sede, à autoridade militar, havendo-a, e, se a não houver, ao administrador
do concelho.
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N.· 20

MODÊLO N.· 5
TAXA MILITAR

Distrito de recrutamento
e reserva n.· ...
N.·

...

(a) .... / ...

(b)

Taxa militar de

.
" ..•

Pagou o Sr. ... recenseado no
ano de 19
pela freguesia de
,
concelho de
, nest ... (c)
, a
quantia de •.. escudos, relativa à
taxa militar e anurdade de 19 ...
Em ...

de ...

o ...

de 19 ...
(d) ...

Estampilha
fiscal
(Tantas
fôlhas
iguais
quantas as anuidades que
o contribuinte tenha a pagar).

(a) Número de ordem do livro do recrutamento indicado no rosto
do titulo.
(b) Ano ele recenseamento.
(c) D. R. R. unidade ou câmara municipal.
(d) Chefe d; D. R. R., comandante militar ou administrador
do
concelho e respectiva assinatura.
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ORDEM DO EX1l':RCITO N.o 20
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MODÊLO

MINISTÉRIO

N.o 6

DA GUERRA

Distrito de recrutamento

e reserva n,>

N.· ... (a) ... / ... (h) ...
(§ 1.0 do artigo S.· do deoreto n." 17:695, de 2 de Dezembro de 1929)

Por ... (c) ..• , fica nos tt-rmos do n.O .. do § 1.° do artigo 1.°
do decreto n.O '" de ." de ... de 1929, obrigado ao pazaruento
da taxa militar de ... " ... , respeitante
a ., anurdade referente
ao ano de (d), ... filho de .. e de
, recenseado no ano de ...
pela frl'gue!!ia de ... , concelho de
.
~ E para execução do disposto no citado decreto se lhe passou o
presente título, que vai selado com o sêlo branco dêste D. R. R.
Quartel em ... , ... de ... de 19 ...

O Chefe do distrito de recrutamento

e reserva,

TAXA MILITAR
N.· ...

(a) ... / ...

(b)

Taxa militai' ... " ...
Pag-ou o Sr .... , recenseado no ano de .. , peja fre gIH'" i a de , .. ,
concelho de .,., nest ... H ... , a quantia de ... escudos, relativa a taxa militar da anurdade de 19 ... por (c) ., .
.. . , .. , de .. , de 19 ...

o

(f)

...

(a) Número de ordem elo livro de recrutamento.
(b) Ano do recenseamento.
(c) Motivo da obrigação
do pagamento da taxa militar.
(d) Quando tiver de pagar mais de uma unidade, indicar-se hão
08 anos a que 3S mesrnaa se referem,
(e) D. R. R., unidade ou câmara municipal.
(j) Chefe do D. R. R., comandante de uniJade ou administrador do concelho.
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MODÊLO

MINISTÉRIO

N.O II

DA GUERRA

Distrito de recrutamento

e reserva n.O

Oertidão de relaxe
(Artigo 21.0 do decreto n." 17:695, de ~ do Dezembro

N.0

o

o

(a)

o

Certifico

o

0'/0'

que do livro

o

e reserva

taxa

... , recenseado

na parte

existente
respeitante

de "',

rifica

que o mrsmo

artigo

13.0 do decreto

neste

e filho de ."

o

{$.

o.

distrito

de

ao contribuinte

da

no ano de 19 ... , pela

de .•. , concelho de ... , morador na
celho

o

o

respectivo

recrutamento
militar

Escudos .

(b) .

o

de 1929)

, da freguesia

e de

freguesia
de

, moradores em

, con, se ve-

não pagou, dentro do prazo estabelecido
n.? ... , de .,.

de ... , correspondente

à [anuIdade

de .,.

no

de 1929, a quantia

da taxa militar

relativa

ao

ano de ... , pelo que, nos termos do artigo 19.0 do citado decreto,
passo

a presente

contra

certidão,

o referido

devedor

com o estabelecido
Fiscais,

para

a fim de se proceder
e seu R responsáveis,

executivamente
de conformidade

no mesmo decreto e no Código das Execuções

a cobrança

da mencionada

de ... , dôbro da que lhe competiria

taxa

na importância

pagar no prazo da cobrança

voluntária.
Mais certifico que a última anuYdade foi paga no concelho de ..•
Distrito

de recrutamento

em ... de ...

de 19 ..

e reserva

n.? ...

Quartel

em ..

o

o Chefe

do distrito de recrutamento

(a) Número de ordem no livro de recrutamento.
(b) Ano do recenseamento.

e reserva,

o,
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l\IODÊLO N.o 11

Processo n. o
Relação das eertldnes

••

,

de relaxe que fazeUl parte dêstes autos

(Artigo P6.0 do decreto n.o 11:695, de li de Dezembro

...o I e o
.."
~ ""'".. ..
o e s
" ",. "

..

de 1929)

Certidões desligadas
o números dos proeensea
que se instauraram

<I>

""o...
<I>

S

."Z

~E-

"C;I'-

Impru-tânula

o o "
~

Q

~

e "

Z ""

,

Número
dos
proeeaaos
que se
im..tauraram

----

-- --

I
I

I

Data
em que
foram
de.ligadas

Observações

1.1 Série
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MODftLO N.· 12

Di8trito de .. ,

Concelho de ".
Juizo fiscal de ...

(Arllgo

Relação
siderados

do deereto

29.0

dos devedores
insolventes,

cessos arquivados,
mês de

El

o

o.

de 19.

~ 2/

<II

'"Se ã"
"
'1::1;::;-

..

"".,o..

g

a

S

do 19119)

remissos da taxa militar

e bem assim daqueles

que foram con-

a quem foram os pro-

por serem omíesas as certidões
o

de relaxe, no

•

.g~!~'"

Recenseamento

...
t g

"Ee

no· 17:695, de 2 de Dezembro

cp
~ ~-~ s ...

~

~

.Q

...

e
z"'" o"Z '" -<"
'd

&;"

o
t.l

Nomes

o

e"

I.,~
't'
8.~
O)

~

Itl

..... oS ...

~

.e

"

- -- -- ---

g.:;~~
... o
o
lo.

..

Observações

~ &g ~

-- -

•

•

•

o,

•

o

o

em

o

o

o

de

o

o

o

de 19

o

o

•

o Escrivlo,
.. .,.

...
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N.o 20

l\fODÊLO N.· 13

Taxa militar
(Artigo 35.· do decreto n.· 17:695, de 2 de Dezembro

Guia n.O .••
Vai ...

Escudos ••. 1$ •••

entregar

de . " proveniente
liquidadas

de 1929)

na tesouraria
de ...

nos termos

da Fazenda

anurdades

Pública

a quantia

da taxa militar que lhe foram

do artigo

34.· do decreto

n.· . ",

de ••.

de ••. de 1929.
Distrito
de 1929.

de recrutamento

e reserva

n." ... , em '"

de .•.

o Chefe,

Pagou

a quantia

no respectivo
Tesouraria

o Chefe

de ...

constante

desta guia, que fica lançada

livro com o n.s .••
da Fazenda

da Repartição,

Pública

de .. " .. , de ...

de 19 ...

o Tesoureiro,

1.· Série

ORDEM DO EXltRCITO

N.· 20

1125

MODÊLO N.- 14
MINISTÉRIO

DA GUERRA

Distrito de recrutamento

e reserva n.O ••••

N.0 •.. (a)/ ...

(b) ...

(§ 1•• do artigo 16.· do deerato n.· 17:695, de 2 de Dezembro de 1929)

Por despacho de S. Ex.' o ... foi concedido adiamento
de encorporação por um ano, nos termos do n.? ... da alínea ... do
artigo .. , do regulamento dos serviços de recrutamento,
ao mancebo "', filho de '" e de "', recenseado pela freguesia de .•. ,
concelho de ... , no ano de "', e residente actualmente em ...
E para sua salvaguarda se passa o presente documento, que vai
por mim assinado e selado com o sêlo em branco dêste D. R. R.
Quartel em .•. , '., de ." de 19 ..•

o

Chefe do distrito de recrutamento e reserva,

Taxa militar
(a)/ .•. (b)

N.O

Taxa militar ...
Pagou o Sr.... , recenseado no ano de
de ... , concelho de ... , a quantia de ... $
militar, pelo seu adiamento de enecrporação
de ...
Quartel

em ... , ."

de ...

, pela freguesia
, relativa à taxa
respeitante ao ano

de 19 ...

O Chefe do distrito de recrutamento e reserva,

(a) Número de ordem do livro de recrutamento.

(b) Ano do recenseamento.

8...
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MO Dí:LO
MINISTÉRI~

(a) ..•

'.

o<

,

(§ 4.0 do artigo lfj. o do decrelo n.'

Registo das quantias pagas pelos contribuintes da taxa militar, nO
n.o ... , de .. '

..
""..
""'"..

-

a

Recenseamento

,

o

Nomes

o
e

'.9Z

Ano

Freguesia

Concelho

-- --

Quantias

pagas

-

r

.
(a) Regíão

011

Govêrno Militar.

-

ORDEM DO EX~RCITO

1- Série
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N.- 20

x- ]5
DA GUERRA

D. R. R. n.o .• ~

d:695, de 2 de Dezembro

de 1929)
0

termos dos artigos 35.0, 38.•, 39.· e § 1.° do artigo 43. d . decreto
de ... de 1929.

Tesouraria
da
Fazenda I'úblfea
em que
se erectuou
o pagamento

1-

Data
do
pagamento

Número
do
rocibo

D.R.R.
ou
entidade
que passou
a,guia

Observações

-,
.,
I

.

..

--

.

..

..

·1.128

1.' Série

ORDEM DO EXlt:RCITO N.o 20

MINIST~RI~
(a) ...
ConcelhG
Mapa demonstrativo da cobrança da taxa militar no aDe
(Artigo 49.· do decreto no017:69.1

~
Cobrança

Anos em que foram
rccensaado« 08 contribuintes

A
30"00

A.
50600

por melo de e.tampilhA

A
10060C

A
60/)00

o.

19 ...........•...
19
19

0

•••

.

19 •...•...•....•...

19 ........•.
19
19.
0

0

0

••••••

•••••••

•••••••••••••••

1.9 .. " •.•.•.•...•

19 ..
19 .•......•........
19
19 ....•......
190
19
19•..............•.
19
f9
19...•...
19
19
o

o

o

••••••••••••••

0

.
"0

•••

.
.
.
.

•••••••••

o.'

o.

.

(a) Região ou Govêrno Militar.

Sscal

,

Soma

ORDEM DO EXOCITO
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N.- 20

N.· lli

DA GUERRA

Distrito de recrutamento

e reserva n.O .. ,

de
de ... , a indivíduos recenseados por êste concelho
de 2 de Dezembro

-

-

de 1929)

Cobrança por meio de gula

Pagamento
por
anteolpação

Multa.
apu.adas
nol
termos
do artigo d.·
do deereto
n.o .•.

Total
Soma

I-

I

.

--

Ob.ervaç5e.
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lIioistério da Guerra - Repartição Geral
Decreto n.O 17:701

Tendo sido publicado com inexactidão o artigo 24.°
do decreto n. ° 17 :33ó, de 10 de Setembro. inserto no
Diário do Govêrno, La série, de 13 do mesmo mês;
Usando da faculdade quo me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331. de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei:
Artigo 1.0 O artigo 24.0 do decreto n." 17:335, de 10
de Setembro, deverá ter a seguinte redacção:
Artigo 24.° Depois de feita a revisão de todos os
processos das pensões de sangue já concedidas, são
anuladas as que não estejam nas condições dõste
Código, com excepção daquelas que tenham sido
concedidas por leis especiais, que serão presentes
a Conselho de Ministros para resolução.
§ 1.0 Será mantida a pensão requerida dentro de
cinco anos a contar da data da lei que reconheceu
o respectivo direito, ainda que haja decorrido um
maior número de anos sõbre a data do falecimento
da pessoa que deu lugar à pensão.
§ 2.° Serão igualmente mantidas as pensões usufruídas por senhoras que contraíram casamento depois da concessão da pensão, desde que se encontrem no estado de viúvas à data da publicação do
presente Código, perdendo-a por sua vez se vierem
a contrair outras núpcias.
§ 3.° Serão mantidas as pensões que estão sendo
usufruídas pelas irmãs dos indivíduos que deram
origem as essas pensões, quando provem qüe estavam exclusivamente a cargo do falecido.
§ 4. ° Serão mantidas as pensões concedidas e que
estão sendo usufruídas à data. da publicação do presente Código, desde que satisfaçam às demais condições nêle exigidas e dos respectivos processos
que foram organizados para a sua concessão elaramente se verifique:
a) Militares - que faleceram em virtude de doença
adquirida ou agravada por motivo de desempenho
de deveres militares;

1.· Série
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b) Civis encorporados
em serviço nas fõrças militares que com elas colaboraram
por ordem da autoridade
competente - que faleceram
por motivo
indicado na alinea a);
c) Magistrados,
autoridades
ou agentes da autoridade, funcionários
em serviço de polícia - que faleceram por motivo de exercício das suas funções.
Art. 2.0 A segunda rubrica da tabela anexa ao decreto n. o 17 :335, de 10 de Setembro último, passa a ter
a seguinte redacção:
Vice·almirante
cinco anos.

e general

ou contra-almirante

com

Art. 3.0 Fica revogada fi legislação em contrário
Os Ministros
de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 3 de Dezembro de 1929.- ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO
CARI10NA Artur Iuens FerrazLuis Maria Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - Hamil car Barcinio Pinto - Luis António de Magallztles Correia - Jaime da Fonseca Monteiro - João
Antunf's Guimartles- Eduardo Augusto Marques>: Henrique Linhares de Lima.

Jlinistérioda Guerra- EstadoMaiordo Exrrcllo- 3. n DirecçãoGeral
1." Heparlição - 2. a Secçao
Decreto n.O 17:702
Sendo de toda a conveniência actualizar desde já algumas das disposições do regulamento
para a instrução do
exército metropolitano;
Oonsiderando
que a doutrina do artigo 53. ° da parte II
do referido rrgulamento
se encontra manifestamente
antiquada, visto não só ?ão n;enci?n~r ~ertas especialídndss
da arma de flngenhal'la cuja existência a prática e muito
especialmente
a última guerra demonstraram
ser absolutamente indispensáveis,
mas também por a sistematização rias espf'cialidades feita no mesmo artigo não correspender às exigências dos exércitos modemos;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artízc 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto

i
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n,o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi-

nistro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 O artigo 53.0 da parte II do regulamento
da instrução do exército metropolitano passa a ter a redacção seguinte:
Artigo 53.0 As especialidades a considerar para
efeito da instrução ministrada, para os fins do artigo 11.0, são:
A) Especialidades comuns a todas as unidades

I) - Eepecialidades gerais:
Maqueiros;
Metralhadores;
Clarins;
Forradores;
Rancheiros.
II)- Especialidades

de engenharia:
(a);

Pirotécnicos

Telefonistas-sinaleiros
Artíflces

;

(b);

Mecânicos

I b).

B) - Especialidades das unidades das tropas de pioneiros

I) - Reqimeuto de sapadores mineiros:
a) Companhias de sapadores

mineiros:

Entivadores-barraneiros.
b) Companhia de sapadores de corpo:
Entívadores-barraneiroe
Cantoneiros.

;

(a) Praças adeatradas
no manejo e emprêgo de explosivos, estabelecimento
dos meios de transmissão
de fogo pi rotécnicos e
eléctricos, destrmções
de toda a espécie e estabelecimento,
pesquisa e neutralização
de minas e torpedos terrestres.
(b) Variáveis com as unidades.
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de sapadores
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de praça:

Entivudcres-barrnneiroe;
Cantoneiros.

d) Companhia

de mineiros:

Sonda dores;
Escutadores.

e) Companhia

de pontes

Timoneiros

divisionárias

:

(a).

II) - Batalhão de pontoneiros :
Timoneiros

(a);

Maquinistaa-fiuviais
;
Lança-torpedos, fundeadores
O) -

(h).

Especialidades das unidades das tropas de comunicação

I)-Regimento

de sapadores de caminhos de ferro:

a) Companhias

de construção

:

Assentadoros.
b) Companhias

de exploração

e tracção:

Chefes de esta<;ão;
Factores;
1\Illoohreiros;
Maquini~t<ls ;
Fogueiros.

II) - Regimento de tele.qrajistas:
a) Companhias

de T.

P. F.:

Gllardll-fios;
Montadores;
(a) Praças adestradas no serviço. de navegação fluvial, condução ele b"rco~, pontes volantes, vai-vens, barcas de passagem e
manobra de portadas.
•
(6) Praças ael!'stradns no estabelecimento,
neutralização
e destrurção de barraguns fixas e flutuantes, lançamento e funcionamento de torpedos aquáticos.
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Tel€lgrafistas;
Colomb6filos.
b) Companhia de T. S. F.:
Radiotelegrafistas;
Radiomotoristas;
Radiogoniometrista

.

c) Companhia de electro-mecânicos:
Electricistas;
Mecânico-motoristas.
d) Companhia de projectores:
Electricistas ;
Operadcros-observadores
Chauifeurs-motoristas.

;

III - Batalhão de automobilistas:
ChauJfeurs-mecânicos;
ChauifPllrs;
Motociclistas.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo ,da República, 3 de Dezembro de 1929.-ANTONIO OSCAR DE }i'RAGOSOCARMONA-Ilamilcar
Barcínio Pinto.

lIiJIIstério da Guerra - Repartiçáo do Gabinete do Ministro
Deoreto n.O 17:707

Usando da faculdade quI' me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fórça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Os artigos ao diante nbmeados do decreto
n. o 17:325, de 11 de Setembro do corrente ano, por te-
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rem saído com inexactidõe~, são devidamente
dos, ficando com a seguinte redacção:
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rectifica-

Artigo 2.°
.
§ único. Para a classificação final dos concursos,
em igualdade
de circunstâncias,
considerar-se
hão
entre os aprovados
as seguintes condições de preferência, pela ordem por que vão enumeradas:
1,1'
2. a
didos
3. a

4.a

O maior pôsto ou antiguidade
militar;
Os prémios, condecorações
e louvores concepor efeito de serviço;
O maior tempo de serviço de campanha;
O maior tempo de serviço regimental.

Artigo 3.° Além dos oficiais médicos do quadro
permanente
que tenham pelo menos três anos de
serviço como oficial médico, poderão ser admitidos
ao concurso e nomeados os oficiais médicos milicianos do quadro especial a que se refere o artigo 5.°
do decreto n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921,
que satisfaçam àquela condição.
Artigo 9.°
.'
. . . . . . • . . . • • • .
§ único. O serviço clínico nos hospitais em que a
admissão do pessoal médico é feita por concurso é
desempenhado
exclusivamente
pelos oficiais do quadro dêsses hospitais, entrando na escala de serviço
de dias todos os capitães e subalternos
do respectivo quadro.
Artigo 10.0 Os oficiais médicos que à data da publicação do prest>nte regulamento
sejam já clínicos
efectivos dos hospitais (directores
ou assistentes),
quer tenham sido nomAados p~r concurso, que.r o
tenham sido sem concurso anterIormente
à publicação do decreto n." 10:635, consideram-se
nomeados
definitivamente.
Art. 2.0 É revogada a legislaçãO em contrário.
O Ministro
da Guerra
assim o tenha.entendido
e
faça executar. Paços do Govêrno da República, 4 de
Dezembro de 1929.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA_ Hamilcar Barcinio Pinto.
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Deoreto n.· 17:776

Considerando que o limite de idade estabelecido pelo
artigo 11.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro do
corrente ano, fixa uma diferença de dois anos de capitães
para majores ou tenentes coronéis, dêstes dois últimos
postos pl1l'a coronéis e dêstes para brigadeiros, emquanto
que de subalternos para capitães a diferença é de cinco
anos, e sendo de toda a justiça que esta última diferença
seja também reduzida a dois anos;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n," 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 19~8, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O limito de idade de cinqüenta e três anos
fixado para os oficiais subalternos, pelo artigo 11.° do
decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, passa
a ser fixado para cinqüenta e seis anos.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem o
conhecimonto e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se coutém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 19 de Dezembro de 1929.-ANTÓNIO OsCARDE FRAGOSOCARMONA
- Artur hiens Ferraz - Luis
Maria Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - Ilamilcar Barcínio Pinta - Luis António de Maqalhães Correia - Jaime da Fonseca Monteiro - João Antunes Guimarlles-Eduardo
Auqusto Marquee=-Henrique
Linhares de Lima.

lioislério

da Guerra - 2.& Diretção Geral- 2. & Repartição
Deoreto n.O 17:777

Várias pJ,;opriedades em Alter do Chão e Assumar,
pertencentes à Casa de Bragança, estavam arrendadas
à actual monte extinta Casa Real, que ai estabelecera a
chamada Coudelaría de Alter.

l,o
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Em 1910, proclamado o regime republicano em Por,
tugal, os bens da Casa Real, que era extinta, passaram
para a administração do Estado. ilouve então, como era
natural de acontecer, dúvidas se as ditas propI'iedudes
passavam a pertencer ou não ao Ministério da Guerra
que tomou conta da antiga Coudelaria, que era da Cas~
Real, ficando sendo intitulada Condelaria Militar de Alter
do CMo.
Com o fim de desfazer essas dúvidas começou a ser
organizado em 1913 um processo, o qual tem sido continuado até agora.
Dêste já volumoso processo fazem parte duas consultas à Procuradoria Geral da República, uma em 1916
e a outra em 1928, sendo os respectivos parecf1res dela
de acôrdo em que as ditas propriedades são legitima pertença da Casa de Bragança.
A tal respeito o general director da arma de cavalaria, que presidira a uma comissão nomeada para estudo
da resolução dêste caso, além de fazer menção, no seu
relatório, dos citados pareceres da Procuradoria Geral
da República, mostra iniludivelmente, historiando desde
longínqua época a questão, que ao Govêrno da República
não pode restar dúvidas acêrca dos direitos da Casa de
Bragança às ditas propriedades de Alter do Chão e .Assumar.
Faz menção êste rfllatório também do facto de em 1920
o Govêrno da República, já convencido da razão que
assistia à Casa de Bragança, ter apresentado ao Parlamento, por intermédio do respectivo Ministro da Guerra,
um projecto de lei qne autorizava que Ministério da
Guerra fizesse o contrato de arrendaménto com a Casa
de BrnO"ança destas propriedades, projecto que. pelo encernlm~nto do Parlamento e de outras circunstâncias
políticas, não pôde ser discutido.
Em vista do exposto entende o actual Govêrno não
dever para pre~tigio da República protelar por mais
tempo a resoluçll.o dêste assunto, e por isso:
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926 por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n, ° Ú>:331, de 9 de Abril de 19 -8, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
ilei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É autorizado o Govêrno a fazer um conI)
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trato de arrendamento das propriedades da Casa de
Bragança, que constituem actualmente a Coudolaria Militar de Altor do Chão, segundo as seguintes bases:
Base I
O arrendamento ó pelo período de trinta anos consecutivos, prorrogáveis por mais dois períodos de mais
trinta anos cada um, à voutade do Estado, se a êste lhe
convier, tendo principio no dia 1 de Janeiro de 1929.
Base II
A renda anual será paga om dinheiro de contado, correspondeudo a sua importância ao valor de 110 moios
de trigo, metade rijo e metade mole, com o pêso específico de 78, conforme a tabela oficial que vigorar no ano
a que a 'renda disser respeito.
Base III
O pagamento efectuar-se há no fim de cada um dos
anos decorridos.
Base IV
As cortiças e os desbastes de arvoredo fazem parte
do arrendamento.
Base V
Todas as obras serão feitas por conta do rendeiro.
Base VI
As contribmções lançadas às propriedades serão pagas pela Casa de Bragança, excepto as q ue por lei devem ficar a cargo do rendeiro.
Art. 2.° A renda a que se refere a base II será satisfeita pelos fundos próprios da Coudelaria Militar.
Art. 3.° É autorizado o Govêrno a. inscrever no orçamento do Ministério da GUC1rra do próximo ano económico a quantia de 661.62760)), para pagamento das
rendas em divida à Casa de Bragança pela ocupação
das citadas propriedades dosde [) de Outubro de 1910 a
31 de Dezembro de 1928.

1." Série
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Art. 4.0 Fica revogada :1 Iegíslação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento execução do presento decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir o guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
O~ Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 13 de Dezembro de 192.9.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSOCARMONA
- Artur lvens Ferraz- Luis Maria Lopes da Fonseca- António de Oliveira SalazarHamilcar Barcinio Pinto - Luís António de MagalhãeIJ
Correia-Jaime
da Fonseca Monteiro=e João Antunes
Guima1'ães-Eduardo Augusto Marques-Henrique Linhares de Lima.
(>

2. e -- Portaria
Mini~lfrio da Guem - :1 .& Dirtcçáe Ilml-

Estado Maior do Kxércilo

f .. ~elt1rljçig - 2. a Secção

Portaria n." 6:497

Não estando consignada no rogulamento do tiro nacional, de 24 de Fevereiro de 1916, o preço anual de
aluguer de pistolas, bem como pllra os concursos de
tiro e havendo em várias carreiras atiradores civis com
ess~ pretensão: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, aprovar e pôr em execnção os seguintes preços de aluguer daquelas armas:
Por cada concurso . . . . . . . . .,
Anual. . . . . . . . . • . . . . . .

30t$OO
300t$OO

Paços do GoYêrno da República, 26 de Novembro de
1929.-0
Ministro da Guerra, Hamilcar Barcinio Pinto.

3••..:._!Inrb
!linislério do Comércio e Comuoicações-lIirecção
Geral das Indúslrias .
Serviço das Subsl~Dcia8 E1plosIVas
Alvará de licença n.O218

11'a~0saber, como Ministro d? Comér7io e Comunicações, aos que ôste alvará. de Iicença vlr~m~ q~e,. atendendo ao que foi representado por Antônio rmxelra de

1140

ORDEM DO EXERCITO

N.· 20

1.' Série

Matos, da freguesia de Frazão, concelho de Paços de
Ferreira, lugar de Barreiros, pedindo licença para construir uma oficina pirotécnica no referido lugar;
Visto a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar de 29 de Fevereiro de 1916;
Visto o parpcer da Comissão dos Explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem :
Hei por bem conceder ao dito António Teixeira de
Matos a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11.° do decreto n." 2;~41,
de 29 de Fevereiro de 1916, no lugar de Barreiros, freguesia de Frazão, concelho de Paços de Ferreira, distrito do Põrto, ficando o concessiouário obrigado ao disposto nos citados diplomas e às seguintes condições gerais
e especiais:
1.:1 Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
de 1.000~, importância da caução definitiva arbitrada;
2.:1 a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pirotécnicos que manufacturar ;
b) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
quilogramas de substâncias explosivas;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo prõpriamonte
dito.
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 delegado
da Direcção da Arma de Artilharia, a requerimento do
interessado;
4. & Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia
autorização do Govêrno;
5.& Aceitar a visita ordinária ou extraordinária do oficial de artilharia delegado da Direcção da Arma da Artilharia, 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, tribunais, funcionários e mais pessoas a quem o conhecimento dêste alvará
competir que o cumpram e guardem e o façam cumprir e guardar taro inteiramente como nêle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
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E, por firmeM do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vai por mim assinado e selado com
o s810 da República Portuguesa e com o de verba.
pado nos Paços do Govêrno da República, em 19 de
J unho de 1929.- O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
Alvará de licença n." 223

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações, aos que õsto alvará de licença virem que, atendendo ao que me foi r€lpresentado por António Joaquim
Rodrigues Oorreia, proprietário, da freguesia de Oornes,
concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do
Castelo. pedindo licença para estabelecer uma oficina
destinada a preparações pirotécnicaa, artifícios de fogo,
foguetes ou manipulações análogas de corpos explosivos.
no lugar de Ohits, da referida freguesia;
Vista a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar n. o 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916;
Visto o parecer da comissão dos explosivos;
Oonsiderando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
•
Hei por bem conceder ao dito António Joaquim Rodrigues Correia a licença para a instalação de uma ofi0
cina pirotécnica, nos termos do artigo 11. do decreto
n. o 2:241, de 29 de Fflvereiro de 1916, no lugar de
Chãs freguesia de Oornes, concelho de Vila Nova de
Oerv~ira, distrito de Viana do Castelo, ficando o concessionário obrigado ao disposto nos citados diplomas e
às seguiutes condições gerais e especiais:
L," Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias a contar da data dêste alvará, com a quantia de 1.0006, importância da caução definitiva arbitrada;
2.a a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artífícios pifotécnicos que manufacturar;
b) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
quilogramas de substâncias explosivas;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito;
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 delegado da Direcção da Arma de Artilharia, a requerimento
do interessado;
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4. a Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia
autorização do Govêrno;
5.:L Aceitar a visita ordinária ou extraordinária do
delegado da Direcção da Arma de Artilharia, e bem
assim a do engenheiro chefe da circunscrição dos serviços técnicos da indústria, permitindo-lhes
que oxaminem as condições da instalação, verifiquem a produção da fábrica e procedam às pesquisas que lhes forem
suporíormento 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 e guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente como nêle se contém.
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.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 17 de
Junho de HI29.-0
Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
Alvará de licença

D.O

222

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunícações, aos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao que me foi representado por Manuel Ribeiro &
Irmão, António Ribeiro, do lugar de Ponte Velha, froguesia da Foz de Arouce, concelho da Lousã, distrito de
Coimbra, podindo licença para estabelecerem uma oficina
pirotécnica no referido lugar;
Vista a. lei de 24 do Maio de 1902 e o decreto regulamentar n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916;
Visto o parecer da Comissão dos Explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder aos ditos Manuel Ribeiro & Irmão, António Ribeiro, a licença para a instalação de
uma oficina pírotécníca, nos termos do artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916, no lugar
de Ponte Velha, freguesia de Foz de Arouce, concelho
da Lousã, distrito de Coimbra, 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 1.000,t$, importância da caução definitiva arbitrada-
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2.3 a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
parn. os artifícios pirotécnicos que manufacturar
:
b) Não ter em depósito ou em laboração mais 'de vinte
quilogramas
de substâncias explosivas;
c) Não empregar
nem ter em depósito dinamite, ou
qualquer outro explosivo propriamente
dito.
3.3 Não começar a laborar e funcionar sem ter permissão dada por escrito pelo administrador
do concelho ou
bairro,
procedendo
auto de vistoria feita pelo delegado
da Direcção da Arma de Artilharia,
a requerimento
do
interessado;
4. a Não efectuar a cessão ou transferência
sem prévia
autorização do Govêrno;
.
!). a Aceitar a visita ordinária ou extraordinária
do delegado da Direcção da Arma de Artilharia 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;
13.&Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo !fue 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.
E por firmeza do que dito é lhe mandei passar o presente alvará, o qual vai por mim assinado e selado com
o 11810 da República Portuguesa.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 12 de
Março de 1929.- O Ministro do Comércio e Comunicações, JOI é Vicente de Freitas.
Alvará de licença n.O 224
Faço saber, como Mini~tro do O?mércio e Comunícacões,
aos que êste alvará de licença VIrem, que, atendendo ao
que foi representado
por Antonio. Lourenço, 1?ropriet~rio residente
em Travassos
de Cima, freguesia de RlO
de' Loba concelho e distrito de Viseu, pedindo licença
para est~belec~r uma oficin.a destinada ao fabrico de fogos de artificio, no refendo
lugar de Travassos
de
Oima;
Vista a lei de 24 de Maio de 1 ~I02e o decreto
lamentar n." 2:241, de 29 de Fevereiro
de 1916;
Visto o parecer da comissão de explosivos ;

regu-
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Considerando estarem preenchidas toda!'! as formalídados que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito António Lourenço a
licença para a instalação de uma oficina pirotécnica, nos
termos do artigo 11. o do decreto n. o 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916, no lugar de Travassos de Cima, freguesia
de Rio de Loba, concelho e distrito de Viseu, ficando o
concessionário obrigado ao disposto nos citados diplomas
e às seguintes condições gerais e es peciais ,
1. a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia de 1.000t$, importância da caução definitiva arbitrada;
,
') a.

i-I ••

a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para

os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
b) Não ter em depósito ou em laboração mais de ~lO
quilogramas de substâncias explosivas;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer ontro explosivo propriamente dito;
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 delegado da Direcção da Arma de Artilharia, a requerimento
do interessado;
4. a Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia autorização do Govêrno ;
Ó. a Aceitar a visita ordinária ou extraordínáríu
do delegado da Direcção da Arma de Artilharia, 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 Nilo efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando às autoridades, tribunais, funcionários
e mais pessoas a q uem o conhecimento dêste alvará
competir que o cumpram e guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente, como nêle se contém.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vai por mim assinado e selado com
o ,slHo da República Portuguesa.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 12 de
Março de 1929.- O Ministro do Comércio o Comunicações, José Vicente de Freitas.
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Alvará de licença 11.° 221

Faço saber, como Ministro do Comércio e Comunicações, aos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao ~ue me. foi repr:esentado por Manuel Marques
Amante, pirotécnico, residente no lugar de Cumiada,
freguesia de Mouriscas, concelho de Abrantea, distrito
de Santarém, pedindo licença para estabelecer uma oficina desti'fiada ao fabrico de fogos de artifício no referido lugar;
Vista a loi de 24 de Maio de 1902 do decreto regulamentar n.? ~::?41> de :?9 do Fevereiro de 1916;
Visto o parocer da comissão dos explosivos;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Iloi por bem conceder ao dito Manuel Marques Amante
a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica, nos
termos do artigo 11." do decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de lY16, no lugar do Oumiada, freguesia de
Mouriscas, concelho de Abrantes, distrito de Santarém,
.ficando o eoncessionârio obrigado ao disposto nos citados diplomas e às seguintes condições gerais e especiais:
1. n Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia de 1.000t5, importância da caução definitiva arbitrada;
2. a a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
b) Não ter em depósi~o ou em Iaboração mais de 20
quilogramas de substâncias explosivas ;
c) Não empregar nom ter em depósito dinamite, ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
3.a Não eomeçar a laborar e funcionar sem ter permissão dada por escrito pelo administrador do concelho ou bairro, prt'cedendo auto do vistoria feita pelo
delegado dã Direcção da Arma de Artilharia, a req uerimento do interessado;
4. a Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia autorização do Govêrno;
5." Aceitar a visita ordinária ou extraordinária
do
deles-ado da Direcção da Arma de Artilharia 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 supe·
riormonte ordenadas;
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6. II Não efectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando às autoridades, tribunais, funcionários e mais prssoas a quem o conhecimento dêste alvará
competir que o cumpram c guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente como nêle se contém.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o
presente alvará, o qual vai por mim assinado e solado
com o s6]0 da República Portuguesa.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 12 de
Março de 1929.- O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.

•

Alvará de Iícença u,> 228

Faço saber, como llinistro do Comércio e Comunicaaos que êste alvará de licença virem, que, atendendo ao que foi representado por Alfredo Jacinto Caniça, pirotécnico, residente na freguesia de Alcains, concelho e distrito de Castelo Branco, pedindo licença para
apropriar uma casa que possui no sítio dos Pinheiros, da
referida freguesia, no estabelcciment de uma oficina destinada a preparações pirotécnicas, artifícios de fogo o
foguetes;
Vista a lei de U de Maio de 1902 e o decreto regulamentar n.? 2:241, de 29 do Fevereiro de HH6;
Visto o parecer da comissão dos explosivcs ;
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades que as leis oxigom :
Hei por bem conceder ao dito Alfredo Jacinto Caniça
a licença para a instalação de uma oficina pirotécnica,
DOS termos do artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29 de
Fevereiro de UH6, no sítio dos Pinheiros, freguesia de
Alcains, concelho e distrito de Castelo Branco, ficando
o concessionario obrigado ao disposto nos citados diplomas e às seguintes condições ~eraiR e especiais :
1. II Entrar na Oaixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta. dias, a contar da. data dêste alvará, com a quantia de 1.0006, importância da caução definitiva arbitrada;
2. II a) Nilo fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pírotécnicos que manufacturar ;
b) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
quilogramas de substâncias oxplosivas ;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite 011
qualquer outro explosivo propriamente dito.
ções,
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3. a Não começar a laborar e funcionar sem ter permissão dada por escrito pelo administrador
do concelho
ou bairro, procedendo
auto de vistoria feita pelo delegado da direcção da arma de artilharia,
a requerimento
do interessado;
4.a Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia
autorização
do Govêrno;
5. a Aceitar a visita ordinária ou extraordinária
do
delegado da direcção da arma de artilharia, e bem assim
a. do engenheiro chefe da circunscrição
dos serviços técn~cos da indústria, permitindo-lhes
que examinem as condIções da instalação, verifiquem a produção da fábrica e
procedam às pesquisas que lhes forem superiormente
ordenadas'
, Não
' efectuar trabalho nocturno.
o.a
Pelo que mando às autoridades, tribunais, funcionários
e mais jcssons
a quem o conhecimento
dêste alvará
competir que o cumpram e guardem e o façam cumprir
e guardar tam inteiramente
como nêle se contém.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, que vai por ruim assinado e selado com o
sêlo da República Portuguesa.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 26 de
Março de 1929.- O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
Alvará de licença n.O 229
Faço saber como Ministro do Comércio e Comunicações, aos que óste alvará de licença virem q.u'O,atendendo
ao que foi representado
pela fir~a Fábrica Sa.n!O Huberto, Limitada
com sede na Qumta da Conceição, M.
P. D., Braço d~ Prata, freguesia dos Olivais, 1.° bairro
de Lisboa
pedindo licença para montar nos seus torre,
f
.
nos, no Casal AlentE1jano, da mesma
reguesla, uma fábrica para o carreo-amento de fulminantes de caça e para.
preparar
o material'" necessárIO para o mesmo carrega-

.

mento;
Vista a lei de 24 de Maio de 1902 e o decreto regulamentar n." 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916;
Visto o parecer da comissão d?s explosivos;
.
Considerando
estarem preenchIdas todas as formalidades que as leis exigem:.
.
Hei por bom conceder à dIta firma, FábrIca Santo Ruberto, Limitada, a licença para a Instalação de uma fá-
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brica pirotécnica, nos termos do artigo 10.0 do decreto
n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916, para carregamento de fulminantes de caça e para preparar o material necessário para o mesmo carregamento, no Casal
Alentejano, freguesia dos Olivais, 1.0 bairro de Lisboa, ficando a concessionária obrigada ao disposto nos
citados diplomas e às segnintes condições gerais e especiais:
1. Entrar na Oaixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia de 2.000i$, importância da caução definitiva arbitrada;
2. Instalar a oficina de preparação do mixto por forma tal que', do exterior e ao abrigo d€l qualquer explosão, se faça a manobra de parar ou pôr em movimento
o cilindro misturador, não devendo ser permitida a ninguém a permanência nessa oficina, em quanto o mesmo
cilindro estiver em movimento;
~
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 delegado
da direcção da arma de artilharia, a requerimento do
interessado;
4. Não efectuar a cessão ou transferência sem prévia
autorização do Govêrno;
5. Aceitar a visita ordinária ou extraordinária do
delegado da direcção da arma de artilharia, 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, 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.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, que vai por mim assinado e elado com
o sêlo da República Portuguesa.
Da do nos Paços do Governo da República, em 26 de
lfarço de 1929. -O Ministro do Comércio e Comhnica~ões, José Vicente de Freitas.
II.

II.

II.

II.
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Determinações

A1inisté"io da Guerra - Repartição do Gabinete do Ilinislro

I) Que os distintivos para as diferentes unidades da
a:-I?a do aeronáutica, tanto para praças como para ofiCIaIS, sejam os seguintes:
~os bonés, sõbre a parte superior do emblema de
aviação, devem colocar· se as seguintes iniciais, conforme
as unidades:
Para a Escola Militar de Aeronáutica um E;
Para os grupos de informação as letras G. 1.;
Para os grupos de bombardeamento as letras G. B.;
Para os grupos de caça as letras G. C.
II) Não estando ainda ultimados os trabalhos tipográfi~o~ do plano de uniformes a publicar brevemente, o
distintivo dos brigadeiros criados pelo artigo 61.° do dec~~to n ," 16:407, de 19 de Janeiro último, e o dos furriéis, de que trata o dPcreto n." 17:379, de27, Ordem do
Exército n. ° 15, V' série, de 28 de Setembro findo, deve
ser usado com os artigos de uniforme do actual padrão.
Brtqadeiros:
Usam na pala dos barretes o bordado a que se refere
a determinação I da Ordem do Exército n," 10, L" série,
de 1926, e como distintivo do pôsto usarão nos dólmanes
o galão da figura 55 do plano de uniformes publicado na
Ordem do Eeéreiio n. ° 3, La série, de 22 de Março
de 1920, e duas estrêlas de prata do modêlo da figura 38
do mesmo plano, uma de cada lado da carcflla e por cima
do vivo superior dos canhões das mangas.
Furriéis:
U sam o uniforme de sargento e como distintivo do
põsto, nas mangus dos dólmanes, três divisas como as
dos segundos sargentos, mUS com os vértices voltados
para baixo; quando nas passadeiras amovíveis serão as
divisas em pano azul ferrete colocadas em ângulo com
os vértices voltados para o lado da costura das plati.nas.
Os furriéís quundo aprovados para segundo sargento
usam uma quarta divisa com o vértice voltado para o
lado oposto üs divisas do põsto e, quando estas sejam
usadas nas passadoiras amoviveis, serão colocadas em
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ângulo tendo a quarta divisa o vértice voltado para
lado do botão da platina.
(Circular n. o 18, de 10 de Outubro).

°

III) Que os brigadeiros usam nos canhões das mangai
dos capotes do tecido o modêlo indicados nas figuras 19
e 20 do plano de uniformos publicado na Ordemdo Exército n. o 3, La série, de 22 de Março de 1920, uma carcela de 0,15 de altura o 0,05 a 0,055 de largura nas
partes mais largas. As carcelas são avivadas do mesmo
pano om todo o contõrno e os botões peq uenos e de metal
dourado. O galão da patente assente em pano preto é
colocado no canhão só na parte extorior da manga, correspendendo as extremldades à altura' das costuras. A. altura dos canhões é determinada de forma que metade da
altura, do galão corresponda sempre ao vértice do meio
da carcela,isto
é, a 0,075 da orla iuforior da manga.
Pela parto superior do galão um vivo no canhão do
próprio pano e por cima deste e de cada lado da carcola
duas estrêlas de prata do modelo indicado na referida
circular. Â manga do capote () desprovida da presilha
que so vê no modelo indicado. Na gola da capa, os brigadeiros 'usam em lugar do galão de prata do modelo
referido apenas duas estrêlas.
(Circular n.? 20, de 21 de Outubro).
IV) QUA os primeiros cabos habilitados para a promoção a furriel passem a usar duas divisas do galão de
ouro em substitulção
das do sêda quando no braço, e
um pequeno galão do ouro do padrão de sargento, quando
nas passadeiras, sobre as divisas de pano.
\linistério da Guerra - i. a Direcção Gml-

2. a Rtpartição

V) Que nos relatórios referidos no § 2.0 do artigo 2.0
do regulamento para as provas ospociais de aptidão
para a promoção ao pôsto de major do serviço de administração militar, de
de Outubro de 1910, modificado
peja Ordem do Exército n.? 19, 1.& série, de 15 de Dezembro de 1913, p. 872, devem ser obrigatoriamente
estudados o funcionamento o a técnica do!'! diferentes
ramos de serviço, devendo os tirocinantes incluir todas
as sugestões tendentes ao sou aperfeiçoamento, não sendo
tomados em consideração aqueles que tenham ünicamonto
por objectivo a organização dos serviços em vigor.
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VI) Que o instrumental de cada uma das bandas de música do exército passe a ser constituído pelos instrumentos designados no mapa que em seguida se publica
e que a sua distribu'ição pelo respectivo pessoal seja
feita pelá forma constante do mesmo mapa.
Os instrnmentos que faltarem em cada uma das bandas, por efeito do seu novo quadro orgânico, só poderão
ser adquiridos, à medida que fõr sendo possível, pela verba
orçamental destinada a consertos e renõvo dos instrumentos músicos, e sem que esta seja excedida.
Mapa da constituição do instrumental de cada uma das bandas
de música e sua distribuição pelo pessoal que as compõem
Praça.

o
.~
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IDst! umentos
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-----------(a)

1

.•

Flautim
Flauta.
Requinta
Clarinetes
Saxofones
Cornetins
.
Feliscorues .
Trompetes.
Saxtrompas
Trombones .•......
Barítonos ou bombardinos .
Contrabaixos em mi bemol.
Contrabaixos em si bemol
Bombo.
.
Caixa.
Pratos.
Total

-

1

1

-

1

1
1

2
1

1
1
7
.{

1
1
1
1
-

2
2
2
3
3
2
2
1
1

1

1
1

8

35

1
1

1

1

2
2

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

_-----1

4

4

10

8

_--

(aJ o sargento ajudante mUflJco toca, de preftlrência, o lnfltr~mento em que fez
exallle para o seu pôsto podendo por oonveniência da. organfzRç.ao instrumental da
banda, toear, acideutaJ:nente, qu'alqller outro em que seja julgado há.bil, salvo os
ti. peroUS810.
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Uiulsténo da Gllerril - 2. a Direcção Geral- 2. a Reparllçao

VII) Que competindo ao serviço de obras e propriedades militares a guarda das propriedades militares, deverão, nos termos dos artigos 126.0 e 133.0 do regula.
monto para o serviço das inspecções de engenharia, de
26 do Dezembro de 1893, ser entregues àquele serviço
os edifícios e terrenos do Ministério da Guerra que estejam ou venham a estar desocupados, para o que providenciarão neste sentido os governos e comandos das regiões militares.
\linistério da 6uerra-

3. a Dirertão Geral-

t. a Rtpartiçáo

VIII) a) Que para cumprimento do disposto no decreto
n.? 17:276, publicado na Ordem do Exército n." 16, La
série, do corrente ano, as cotas de mérito neceasãriae
para se obterem as classifícações mencionadas no mesmo
decreto são:
De O a 9 valores - sem aproveitamento.
De 10 a 14 valores - com aproveitamento.
D115 a 20 valores - instrutor ou monitor.
b) Só aos instruendos que obtiverem a classificação
de monitor ou instrutor ser:í permitido o uso dos distintivos das várias especialidades.
I

5. o - Declaração
linistério da Guerra - Repartiçio do Gabinele do Ministro

Que a carreira de tiro da Póvoa de Varzim passa a
ser administrada pola 1.a companhia do administração
militar.
Hamilcar Barcínio Pinto.
}i~stáconforme.

