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N.·

1-30-1-1937

Decreto
27:424 _ 31-12-193G-

Aprova o Código Administrativo

1

N.• ~~-5-2-1937
Lei
i:945-21-12-103G-Dá
nova redacção aos artigos 20.·, 21.·,
126.• e 127.· da Constituição
. . . . • . . • . • . • • 317

Decretos
27:403-28-12-1936Dá nova redacção ao artigo 25.· do
regulamento da Ooudelaria Militar de Alter do Chão . . 318
27:434-31-12-1936-Abre
um crédito especial de 315.430~
para r efêrço do orçamento do Ministério da Guerra . • . 319
27:435 _ 31-12-1936 - Substitue uma rubrica do orçamento
322
do Ministério da Guerra •...•..•......•
27:457-31-12-1936-Abre
um crédito eEpecial de 5G5.000$
para refôrço do orçamento do Ministério da Guerra . . . 322
27:458-31-12-1936
-Idem
de 710.000~ para o mesmo fim 323
27:459 _ 31-12-1936 -Idem
de 45.000~ para o mesmo fim. . 325
27:475 _ 8-1-1937 - Considera em vigor a portaria n.· 3:545,
de 20 de Abril de 1923, que se refere a acumulações.
. . 326
27:478 --13-1-1937 - Autoriza o Minbtério da Guerra a contratar, sempre que o julgar conveniente, pessoal técnico de
nacionalidade estrangeira para ministrar instrução da sua
especialidade nas unidades e estabelecimentos do exército 327
27:479 -13-1-1937
_ Autoriza a 5.' Repartição da Direcção
Geral da Contabilidade Pública a ordenar o pagamento da
lITI'portância de 20.0001, abonada, no ano económico de
1934-1935, aos oficiais e sargentos mecânicos que tomaram
328
27Parte no cruzeiro aéreo às colónias, para fardamento.
.,
:488 -1-2-1037
_ Suspende todas as promoções de oficiais
p s~rgcntos
inválidos de guerra até à publicação do nOVO
:128
Código de Inválidos • • . . • • • . . • . . • . . • .

•
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Disposições
Torna extensivas às viúvas dos militares e seus filhos menores as consultas externas nos hospitais militares, enfermarias e postos de socorros • . . . . . . . . . . . . . .
Dá nova redacção à circular n.O 1:743/34, de 23 de Março do
1929, da 1.a Uepartição da 2." Direcção Geral, que tie refere
a requisição de medicamentos, desinfectantes,
etc., à Farmácia Central do Exército, pelos conselhos administrativos
(las unidades e estabelecimentos
militares
. . . . . . .
Estabelece a forma por que são regulados os assuntos relativos a obras, propriedades
e telefones elos estabelecimentos
produtores do Ministério da Guerra, Coudelaria Militar de
Alter do Chão e Depósito de Garauhões
. . . . . . . .
Determina que as despesas de transporte, ajudas de custo e
subsídio de alimentação motivadas por deslocações de militares com o fim de serem inquiridos em processos essencialmente militares são pagas pelo Ministério da Guerra
Programa do concurso de admissão à matrícula nos cursos
das diversas armas e administração
militar no ano lectivo
de 1937-1938.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AI tera o que se acha estabelecido sôbre dom oras no Ministério das Colónias aos militares que regressam das colónias
por terem completado a sua comissão de serviço . . . .
Determina
que o bilhete de idontida.le que careça ele ser
substituído
deixa de acompanhar
as fotografias quo para
tal fim devem ser enviadas à Repartição do Gabinete
. •
Autoriza transferência
de verbas no orçamento do Ministério
da Guerra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despacho dou trinário
do Presidente
do Conselho relativo a
um pedido de autorização feito pelo Colégio Militar para
que as despesas de alimentação do mês de Novembro fôssem levadas em conta com dispensa de concurso e contrato
escrito c ao qual o Tribunal de Contas negou o visto.

329

32U

331

333
334
337
338
338

340

Rectificação
Na ttrâcm do Exército n.v 10 do ano Iludo, na determinação 1), onde se lê: «os sargentos»,
deve ler-se: «as praças).
. . . . . . . . . . . . . . . .
.

N.O:~

10-3-1937

Decretos

7 -

27:49
28-1-1937 - Determina
que os ofecti vos em primeiros e segundos cabos do serviço geral das diversas armas e scrviç'.OS do exército, etc, sejam em tempo de paz
fixados anualmente pelo orçamento do Ministério da Guerra
313
27:5~9 - 20-2-1937 - Proíbo a todo o cidadão português O
ahstamcnto em qualquer das fôrças armadas espanholas
cm luta, () recrutamento
para as mesmas, c bem assim a
propaganda
por qualquer meio destinada dlrectumente
a
promover um o outro . . • • . . . . . . . . . . . . . ;H.J
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Portarias
8:609 - 30-1-1937 - Aprova o regulamento
interno da Legião Portuguesa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34!}
8:6i4 - 8-2-1937 - Regula a situação cm que ficam as praças de pré do exército activo metropolitano,
não licenciadas, que sejam requ isi tadas para irem servir nas colónias,
cm comissão civil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
8:635 - 26-2-1\)37 - Permito a08 estudantes
militares, com
licença especial ou registada para estudos, a matrícula, no
Instituto Superior 'I'écnico, nas disciplinas que consti tuem
preparatórios
para a Escola Militar.
. . . . . . . . . • 364

Disposições
Determina
que as relações m/E dos descontos feitos aos
subscritores
do Cofre de Previdência
dos Sargeutos
de
Terra e Mar sejam organizadas por ordem dos números de
inscrição uo mesmo Cofre . . . . . . . . . . . . . . .
Hogllla a forma como de futuro devem ser preenchidas
as
vagas do médicos existentes nas unidades e estabelecimentos militares.
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estabeleee
as normas a seguir quando as praças p reseutcs
nas unitladcs tiverem passagcm às companhias de reformados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regula a forma corno os conselhos administrativos
hão-de
prestar contas dos seus fundos privativos.
. . . . . . .
Declarayão do que se encontram à vencia no depõsito de publicações cio Ministério da Guerra as instruções para o uso
do mOIteiro I 8CUl "'/031 . . . . . . . • . . . . . . . •
Coueidcra como serviços aéreos, aos quais se refere a alínca c) do artigo ;).0 do decreto-lei n.s 26:099, de 23 de Novembro de 1()35, os vôos de experiências de aviões realizados por oficiais de aeronáu tica em missão oficial nos
centros aerouáuticos
estrangeiros.
. . . . . . . . . . .
Declaração do que se encontram il venda no conselho administ rativn da 3.' Direcção Geral (lo Ministério da Guerra
dlversas cartas militares
. . . . . . . . . . . . . . .

N."

365
365
36G
366
367

367
368

1- 30-1-lmn

Lei
1:952
10-3-1\)37 - Estabelece
as normas a segui r Jlara a
formação (los contratos de trabalho e define o quo é êste
contrato.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

Decretos
27:563 .-1~-3-1 !J37 - Estabeleee as normas a seguir para a
rcahzaçao de ,lesl'csas pelas várias entidades oflciais. . .
27:565
13-3-1!J37 - Abro um crédito especial de 3.458~
para pagamcnto
de vencimentos
ao general Jo:10 Carlos
CraveIro Lopcs , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378
383

G

27:586 -18-3-1037

-- Prorroga, até 30 de Julho de 1()37, o
prazo estabelecido pelo decreto 11.° 26:503, de 6 de Abril
de 1936, para certos casos em que não tenha sido possível
apresentar, apesar de requerida dentro do prazo, a documentação comprovativa
do tempo de serviço prestado ao ERtado . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 384
27:591 -19-3-1937
- Estabelece
que a partir de 3 de Abril
a hora legal no continente da República seja adiantada de
sessenta minutos e que esta volte a ser restabelecida
no
dia 2 de Outubro.
. . . • . • . . . . . . . . . . . . 385
27:627-3-4-1937-Cria
na arma de aeronáutica, como complemento do quadro permanente
do seu pessoal, o quadro
de pilotos aviadores milicianos.
. . . . . . . . . • . . 31)6
Disposições
Instruções a observar sôbre despesas de funerais dos militares do activo, da reserva ou reformados.
. . . . . . . .
Dotações mensais para serviços estomatológicos atribuídas a
unidades e estabelecimentos
militares.
• . . . • . . . .
Idem para enfermarias de unidades e estabelecimentos
militares. • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . .
I dern para postos de socorros de unidades e estabelecimentos militares.
. . . . . . . • . . . • . . . . . . . .
Regula a forma de utilizar a verba orçamental destinada
a desinfeetantes
e vacinas, cuja administração
passou a
estar a cargo da Direcção do Serviço de Saúde Militar.
.
Dotações mensais para impressos atribuídas
às unidades e
estabelecimentos
militares ......•.....
404 e
Idem para artigos de expediente, encad eru ações, assinaturas
de publicações e peqnenas reparações.
• . . . . . . . .
Idem para luz, aquecimento, água, limpeza, etc. . . . . . •
Idem anuais para aquisição de instrumentos músicos e estantes metálicas para as bandas de música . . . . . . . . .
Idem mensais para consêrto de instrumcntos músicos. . . .
Revoga as disposições do regulamento para o funcionamento
da secção fotográfica e cinematográfica
dos serviços cartográficos do exército inser tas no n.? XlI) da Ordem do E.rército n.v 10 de 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fixa provisoriamente
o quadro do pessoal auxiliar da mesma
secção, a que se refere a alínea e) do artigo 12.° do decreto
n.? 21:904, de 24 de Novembro de 1932 . . . . .
Contrato para o fornecimento de máquinas de escrever aos
serviços públicos durante o ano económico
ele 1937. . • .
Dotac;.ão gratuita de água 11Manutenção
Militar.
. . . . .
Autoriz.a a transferência
de verbas no orçamento do Mlnistório da Guerra.
. . . . . . . . . • . . . • . . • 427 e

395
398
400
·101
403
419
408
41;.l
417
418

420
42(\
,120
427
428

N.O 5-15-6-1937
Lei
i:942-27-6-1936-Estabelece
a forma de prestar assistência clínica, medicamentos,
etc., a todos os trabalhadores,
por conta de outrem, que forem vítimas de acidente de trabalho . . . . . . . . • • • . • . . • , . . . . . • .

420
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Decretos
27:649 -12-4-1\)37
- Regulamenta
as disposições sôbre iadcmnizações provenientes
de acidentes de trabalho contidas na lei n.s 1:942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
27:657 - 21-4-1937 - Abre um crédito especial de 650.000~
para refôrço do orçamento do Ministério da Guerra. . • • 472
27:672 - 29-1-1937 - Determina quais as ajudas de custo a
que têm direito os oficiais e praças de pró que executaram
o cruzeiro aéreo às colónias, etc.
..•.......
474

Portaria
8:690 - 2íl-4-1937 - Manda que seja considerada nula e de
nenhum efeito a disposição do artigo 35.° do regulamento
provisório para a formação de telemctristas
de artilharia

475

Dis'posições
Regula a forma de concessão de indultos a presidiários
condenados nos tribunais militares e indica a entidade
a que devem ser dirigidos os requerimentos.
. . • . . •
Altera a verba a que se refere a determiuação
II) da Ordem
do Exército n.v 5 de 1924 sôbre a aprovação no concurso
para músicos . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Determina que os baldes de beber, a que se refere a determinação VII) da Ordem do Exército n.O8 de 1930, passem
a ser incluídos no material a cargo do parque de artilharia
Regula o fornecimento de equipamentos
de vôo ao pessoal
navegante da arma de aeronáutica
. • . '.
.....
Rectificação às dotações mensais para artigos de expediente,
encadernações, assinaturas de pu blicações e pequenas reparações eventuais atribuídas às companhias de reformados
Designa o dia 27 de Julho para a realização da primeira
prova do campeonato
do cavalo de guerra em 'I'ôrres
Novas.
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .
Declara que é permitido fazer exame de condutor de viaturas au~ol~óveis no ba~alhão de automobilistas
e no grupo
de espeCIalIstas, sem dispõndío para o Estado, aos oficiais
e sargentos do quadro permanente
do exército e da armada . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

475
475
476
476
476
477

477

Rectificações
Na Ordem elo Exércit» n.v 4, ao decreto n.O 27:563 e nas dotações mensais para artigos cle expediente
. . . . . . .

478

N.O 6-24-7-1937
Decretos
27:75i
12-6-1937Abre um crédito especial de 2:5HJ.613~
para refôrço da verba destinada a aquisição de material
de guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479

SUMARIO
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27:773
24-6-1937 - Eleva à categoria de vila a povoação
da Amadora . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 480
27:78i - 25-6-1937 - Abre um crédito especial de 41.872$50
para refôrço do orçamento do Ministério da Guerra
. . . 482
27:788 - 26-6-1937 - Idem de 612.300$ para o mesmo fim. . 48427:797 - 29-6-1937 -Autoriza
a 5.' Repartição da Direcção
Geral ela Contabilidade
Pública a ordenar o pagamento
de 3,758$70 à Agência Magno . . . . • . • . . . . . . 487

Portaria
8:699-;;-5
1'J37 -M anela publicar novamente a carta Org<l.nica. do Império Colonial Português
. . . . . . . . . .

187

Disposições
Revoga a declaração
III) inserta na Ordem do K,'hcito
n.O 7 de 1930, ficando cm vigor o n.O 56.° das instruções
para o serviço de fardamento
. . . . . . , . . . . . . 563
A utoriza todos os militares, civis e pessoas de família com
direito a passagem em caminho de ferro por conta do Estado, nos termos do reg-ulamento de transportes, a utilizar
as camionetas para as localidades em que haja estabelecido
o serviço de ligação com as estações de caminho de ferro 563
Determina
que as autoridades
militares,
quando tenham
de passar itenerários
para qualquer localidade,
elevem
atender aos meios de transporte existentes
. . . . . . . 5G8
Manda observar certas medidas acêrca da renovação periódica das rações <le reserva fornecidas às unidades, para
evitar a sua deterioração
. . . . . , , . . . . . . . . 56'J

N.O 7' -;U-8-1'J37
Lei
i:959 -;)8·
1'J;37- Promulga as bases lIa rcorguuieuçâo
dos
serviços rios correios, telégrafos e telefones . . . . . . ,

571

Decretos
27:862 -15-7-1937
- Estabelece
que emquanto
não est.iver
normalizado
funcionamento
dos cursos de oficiais milicianos será considerado cm vigor o decreto-lei n.v 26:784,
de 13 de Julho de 1936, sem a limitação de idade a que se
refere o artigo 1.° do mesmo decreto , .'
577
27:8~8-17-7-1937-Manda
adoptar, a partir de 1 de Janerro d~ 1939, nas máquinas de escrever de qualquer marca
ou fabricante negociadas no território
nacional o teclado
P,ol'tuguês, c~m excepção das ql\e comprovadamente
se destmem a dactilografar documentos cm Iínzua estranzeira.
. 57R
27:897 - 28-7-1937 - Aure um crédito especial de 38,5001
p~r.a cOlUp,ra de um a~tomóvel para o serviço do Sub-Sccret,IrIO de Estado da (,nerra
58:\

°
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27:904-29-7-1937
Idem de 6,300~ para rofôrço
do orçamento do ~Iini;tério da Guerra
, , , . , , . ..
27:957 -16-8-1937
-Idem
de 18,G30~ para o mesmo fim

584
585

Disposições
Determina
que nunca uma unidade deverú
ter na situação de Iicenciarlo um Baldado pronto da instrução na última escola de recrutas que tenha tirado no sorteio número
mais baixo que qualquer das praças da mesma especialidaele 'lue se encontram 110 seu serviço efectivo e tenha sido
licenciado nos termos do § 3.° (lo artigo 7.° do decreto
n,O 16: 107, de 19 de Janeiro de 1929 . . , . ' . , . . 5t6
Revoga o disposto nas determinações
I II) (la Urdem do
Erército n.s 3 e I) da Ordem da Exército n.v 6, ambas de
1936, que se referem à situaçâo em que ficam as praças de
pré com baixa de serviço, reforma e baixa de pôsto . . . 5d7
Determina
que para a classe de sargentos, bem COlHO para
todas as praças de pré do serviço especial, as vagas em
cada pêsto consideram-se ocorridas, para efeitos de aplicação do artigo 117.° do decreto H,· 17:379, de 27 de Setembro ele 1!)29, na data do facto que as motivou . . . . , , 5tí7
Fixa as normas a que deve obedecer o abono ele vencimentes, tanto a instrutores corno a instruendos dos cursos
ri e oficiais milicianos,
nas diferentes situações
. . . , , 5~7
Determina
que quando tie dê a subst ituição de qualquer
memoro do conselho administrativo
devem as actas da sesFiio em que se faz a transmissão de poderes ser assinadas
não só pelos oficiais que passam a fazer parte do cons elho
mas também pelos que dêle deixam de fazer parte.
. . . 58\!
Determina
que os oficiais e praças com baixa ao hospital,
doentes no seu domicílio, convalescentes
ou ele licença da
junta, por motivo de ferimento ou desastre em serviço, conservam todos os venci meu tos (Ia. si tuação an terior, exceptuanrlo o subsídio de alimentação aos sargentos durante o
tempo em que estejam com baixa ao hospital
. . . . . . 5"9
Determina
(Jue da listá dos artigos estrangeiros
orgauiz a.la para os efeitos (lo artigo 3.° do decreto n.? 22:037,
de 27 de Dezembro de 1932, seja eliminado o artigo «Fitas
para máqninas de escrever» . , . . . . . . '
589
Au toriza a transferência
de verbas BO orçamen to do Ministório (la liuerra
. . . . , "
.....
5\)0 e 5\)1
Rectificações
Rectifica a designação
n.? 6, a p. 483 .'

de uma data

~.O

~

na Ordem do Exercito
. . . , . .

5\)3

-6-10-1937

Decretos
27:981 - 20-S-1!)37 - Abre um crédito especial ela quantia
de JO.1G2~50 para refôrço do orçamento do Ministério da
Guerra
.'
,
,
,
, .

5~5

10
27:995-27-8-1937
-negula
as eleições das juntas de freguesia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28:000-30-8-1937-Autoriza
o Ministério da Guerra a celebrar contrato para a transformação
de granadas de 28""
28:001 - 30-8-1937 - Autoriza o Ministério da Guerra a eelebr ar contrato para compra de 600 cargas de pólvora para
obus de 28<m. . . . . . . . . . . . . . . . . "
.
28:027 -13-9-1937
- Abre um crédito especial de 10:800:ll
para ref'ôrço (lo orçamento do Ministério da Guerra
. . .
28:028 -13-~-1937
- Idem de 306.40851l97 para o mesmo fim
20:049 - 20~9-1937 - Transfere uma verba do orçamento do
Min is tói-io da nuerra
dum para outro artigo
. . . . . .

596
GI0
611
G13
614
615

Disposições
Ins truções para o funcionamento
do Pavilhfío da Família
Militar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Determina o envio à redacção
do Anllúrio Comercial duma relação do pessoal em serviço nas repartições e estabelecimentos militares.
. . . . . . • . . . . . . . • . •
Determina o uso nos serviços públicos das lâmpadas eléctricas de produção nacional marcadas com as iniciacs P. E.
(Património do Estado) . . . . . . . . .
.
Determina
que os requerimentos
das praças que peçam o
seu ingressso na guarda fiscal, guarda republicana ou 11:1.
polícia de segurança pública deixem de ser instruídos com
a declaração do conselho administr ativo de que essas praças não têm débito à Fazenda Nacional
.
Determina quais as importâncias
diárias dos doentes intcrnados na Casa de Saúde do 'I'elhal ou suas sucursais . .
Altera a redacção da determinação IV), ela Urdem do Eirército n,v 2, La série, de 1931, referente ao arquivo de todos
os documentos de entrada e saída de medicamentos e utensílios de farmácia dos hospitais militares e enfermarias regimentais, e recomenda que as en fermarias regil1lentab e as
farmácias em que não haja oficial farmacêutico não aviem
qualquer receita em que sejam pedidos estupefacientes
ou
cloratos . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Texto português das Convenções de Genebra, de 27 de Julho ele 1929, relativas
ao tratamento dos prisioneiros de
guerra
•

t

•••••••••••••••••••

N.O

G15
631
63t

031
631

63t
632

o -13-10-19:37
Leis

i:960 -1-9-1937
1:961-1-9-1937

-Promulga
-Promulga
N.O

a lei da organizuçilo
do exército
a lei do recrutamento
militar

685
706

10 -17-11-1937

Portarias
8:83] - 29-10-193~ -- Aprova e põe em execução as inst ruçoes para o funciouarnsnto elo Pavilhão da Farmlia Militar

720
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30-10-1937 - Aprova e põe em execução o regulamento

dos
concursos para preenchimento de vagas no quadro de professores da Escola de Educação Física do Exército

743

Disposições
Determina a observância de certas instruções na resolução e
instrução dos processos respeitantes
a qualquer incidente
dc viação em que sejam intervenientes
viaturas do Ministório da Guerra.
. . . . . .'
Determina quc o tratamento dos militares na consulta externa
dos hospitais só deve ser feito sem prejuízo do serviço a que
os mesmos estão afectos . . • . . . . . . . . . . . . .
Determina qUll os indivíduos
que tenham pago as prestações
da importância
da taxa do decreto n.? 24:922, de 10 de
.Ianeiro de 1935, ficam isentos do pagamento de taxa militar
a partir do ano cm que efectuaram o pagamento da primeira prestação
. . _ . . . . . . ..
Determina o que deve observar-se acêrca do abono, durante
a estação invernosa, de combustível para aquecimento às
guardas e de aguardente às sentinelas exteriores e aos cabos que as renderem
. . . . . . . .'
Manda observar determinadas
instrucões na formação de
co.n~ratos com, m~dicos civis para a prestação de serviços
cltnicos ao exercíto . . . . . . . ..
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MINI5TERIO DA G!JER~ço

Ordem

D'ARCOS

do Exército
1.a Série

N,O 1

o

Ministro

Ministério

30 de Janeiro de 1937

da Guerra

do Interior

faz publicar:

- Direcção

Política
Decreto-lei

Geral de Administração

e Civil
n.O 27:424

No uso da autorização conferida pela lei n." 1:946,
de 21 de Dezembro de 1936, é publicado o Código
Administrativo, cujo aparecimento coincide com o centenário do primeiro Código Administrativo:
o Código
de 31 de Dezembro ele 1836.
Abriu êste diploma uma nova era na vida adminístr al.iva nacional - a era das codificações -, interrompida, em 1910, com a implantação da República, que,
P?r decreto d~ 13 de Outubro, 'deu, em princípio, novo
ngor ao Códlgo Administrativo
de 1878, mantendo,
porém, a' vigência de uma grande parte do Código de
1886.
N ormalizado o regime, não se esqueceu a Oonetituição
Política ,de 1911 de impor ao primeiro Congresso da
República o dever de elaborar um códizo administrativo, dever que nem aquele nem os que lhe sucederarr~,
durante cêrca de dezasseis anos de República demo-hheral, souberum ou puderam cumprir.
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N." 1

1.a Série

o

mesmo não poderia suceder na República
corporativa.
E assim, logo que a vida política
entrou em
plena normalidade,
foram iniciados
os trabalhos
para
a elahoração elo Código Administrativo
e, como sua conseqüência,
foi apresentada
à Asseinblea Nacional
unia
proposta de lei que se transformou
na lei n. o 1: 940, de
3 de Abril ele 1936, ligeiramente
alterada
pela lei
n." 1: 946, de Dezembro corrente.
Procura-se,
agora, dar efectivação aos princípios formulados. Não desconhece o Govêrno a dificuldade
que
a elaboração
ele um código administrativo
representa,
sobretudo quando :;e queira iniciar,
na vida administmtiva, uma fase harmónica
com a ideologia gue, no
domínio constitucional,
tem insp irado as reformas do
Estu(lo Novo. E porqne não a desconhece, optou por atribuir ao Código nntureza provisória.
Far-se-á
com êle uma etcperiência de dois anos, a
qual, é ele crer, será bastante para evidenciar
as insuficiências do regime administrativo
que se procura instit uir. Durante ôste período, uma comissão de técnicos to-

marú

conhocimouto

dUH

críticas

o sugvstõcs

qUI', por-

ventura,
ao presente
Código venham
a ser feitas,
e
acompanhará
dia a (lia a sua execução, de modo que
() Govêrno, nos fins de lD!l8, esteja habilitado
a publicar o Código dofinitivo do Estado N ovo - tum definitivo quanto o podem ser as leis, particularmente
as leis
administra ti vas,
Uma vez mais o Govêrno se afasta das construções
políLieo-adlllÍnistrativas
de índcle puramente racional,
c que, nem por aparecerem
ao espírito dos seus 'Sequazes
como yenlac1ei'\ l'l('l'lUlS, deixani de ser quúsi sempre

a~ mais porturbudorn«

o as do menor durnção .

:('otn:l1n-H0 lll'~t(' decreto a s providêucias
iudispensáveis para ([U e. u uchui II i~tra\iI o local possa in tpgrllr-8c
iI~n~ snltos bnlK{'oH ou dificuldades
demasiadas
nos priul'lplOs
a quP (leve subordiuur-so
no futuro.

Nestes Lertuos, lli'1Llll!lo(la uutorização
lei

H."

conferida
pela
1:9,1(j, de ~1 do UezPllIbro de 193G, o GovênlO

de(,l'f't.a e eu p~'0ll1ulgo, para valer como lei, o seguinte:
flrtlgo.l.°
E alll'l>Vl~d~ o Código Administrativo,
que
balsa nseinudo pelo MUllstro do Interior.

ta

Série
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~~==~~=============
Orga.nlzação admlnístratlva
Art. 2.° A administração
municipal
e paroquial
continuará,
até 31 de Dezembro
de 1937, a cargo das
actuais comissões administrativas
ou das que forem nomeadas nos termos ela legislação
em vigor à data da
publicação
dêste decreto-lei.
§ L· Os presidentes
das comissões administrativas
municipais,
salvo o que vai disposto nos parágraf~s
seguintes,
têm a competência
que pelo Oódigo Administrativo
é conferida
aos presidentes
das câmaras.
§ 2.° Os administradores
dos concelhos exercerão até
31 de Dezembro ele 1937 as funções policiais que, segundo o disposto no artigo 80.0 do Oódigo Administrativo, pertencem
ao presidente
ela câmara.
§ 3.° Os artigos 85.°, 87.°, 88.· e 89.0 do Oódigo Administrativo,
respeitantes
às câmaras municipais
de Lisboa e Pôrto e respectivos
presidentes,
só a partir
de
1 de .Janeiro de 1938 terão execução.
§ 4.0 Os presidentes das câmaras municipais
ele Lisboa e Pôrto e dos concelhos ele 1. a ordem só a partir de
1 do .Janoiro de 19BK ~Niillremunorados.
Art. 3.° Os conselhos municipais
serão nomeados pelo
Govêrno até 28 de Fevereiro
de 1937 e de modo que a
sua composição
se aproxime,
tanto quanto
possível,
da prevista
no artigo 16.° do Oódigo Administrativo.
Art. 4.° Os conselhos municipais,
organizados
de harmonia com o disposto no artigo anterior,
reúnem no
dia 15 de Março de 1937 e, depois de haverem tomado
posse peran te o presidente
da comissão arlruiuistrati va
municipal,
elegerão os secretários, entrando
imediatamente em exercício.
§ .único. A convocação da reünião será feita pelo
presidanu,
da comissão administrativa
com dez dias do
antecedência, pelo menos, por meio elo avisos enviados
aos vogais pelo correio, sob rezisto e com aviso de recepção, e publicados
em jornai~ locais, se os houver.
Art. 5.° Emquanto
não forem constituídas
as comissões municipais
de higiene
e as comissões de arte c
arqueologia
a quo se referem os artigos 9!í.o o D7.0 do
Códizo Administrativo,
subsistirão
as juntas de higiene
e cOl~lissões culturais
ou grupos de amigos dos monumentos ou museus do concelho.
Art. 6.° Cousideram-se
extintas,
sem prejuízo elo disposto no § 2.0 do artigo 7.° c § único elo artigo .8.0,
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em 1 de Janeiro de 1937 as comissões de iniciativa e
turismo.
Art. 7.° Os bens móveis e imóveis que constituam
património das comissões de iniciativa, com os respectivos rendimentos e encargos, e os imóveis, explorações
ou estabelecimentos pelas mesmas comissões administradas, bem como os encargos de empréstimos legalmente contraídos, passam, nas zonas de turismo com
sec~e em cabeça de concelho, para as câmaras municipais.
§ 1.0 Os presidentes das comissões de iniciativa farão
entrega, até 10 de Janeiro de 1937, aos presidentes das
comissões administrativas
das câmaras municipais dos
respectivos concelhos, dos bens e valores a que êste artigo se refere, mediante inventário, de onde constem
a natureza e destino dos imóveis, valor venal dos edifícios e dependências, receitas aplicadas ao seu custeio,
impostos ou encargos a que estiverem sujeitos e bem
assim nota discriminada das explorações que exerciam,
sua natureza e encargos e forma de administração.
§ 2.° As comissões administrativas
municipais exercerão, a partir de 1 de Janeiro de 1937, a competência
que em matéria de turismo é atribuída, pelos artigos 105.° e seguintes do Oódigo Administrativo,
às câmaras municipais, continuando porém as actuais comissões de iniciativa em exercício até 10 do mesmo
mês, apenas para o efeito de realizarem a entrega dos
bens, valores e explorações a que se refere o parágrafo
anterior.
Art. 8.° Nas zonas ele turismo, cuja sede não seja cabeça ele concelho, o presidente da comissão administrativa municipal, ouvido o Oonselho Nacional de Turismo, providenciará de modo a instalar, até 10 ele J aneiro d.e 1937, as juntas de turismo, com a composição
determmada no Oóeligo Administrativo.
§ úni~o. O património e a administração dos bens
das connssõrs, ele iniciativa elas zonas a que êsl e artigo
se refere tra~smitem-se para as juntas de h~rismo, pela
forma presenta no artigo anterior, continuando porém
as actuais COllllSSõesele iniciativa em exercício de funç~es, p_:ra efeitos de mero expediente e actos ele administração absolutamente indispensáveis,
até à instalação das referidas juntas.
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Art. 9.° Os presidentes das comissoes administrativas municipais e, nos concelhos de Lisboa e Pôrto, os
governadores civis, nomearão, até 28 de Fevereiro de
1937, os conselhos paroquiais a que se referem os artigos 188. e seguintes do Código Administrativo.
Art. 10. Os conselhos paroquiais organizados nos
termos do artigo anterior tomarão posse no dia 15 de
:Março de 1937, perante o presidente da comissão administrativa municipal ou perante o governador civil,
conforme os casos, ou seus delegados.
§ único. A convocação da reünião será feita pelo
presidente da comissão administrativa
municipal ou
pelo governador civil, nos termos elo § único do artigo 4.
Art. 11. Consideram-se extintas em 1 de Janeiro de
1937 as juntas gerais dos distritos.
Art. 12. As atribuIções que pelo Código Administrativo são confcriflas às juntas de província pertencerão, desde 1 de Janeiro até 31 de Dezembro de 1937,
a comissões administralivas
compostas pelo presidente
c vogais que constituíam a comissão administrativa da
junta geral do di,drito com sede na capital da província, e pelos presidentes, ou seus representantes, das
comissões administra ti vas elas j un tas gerais ele cada
um dos distritos encorporados, no todo ou em parte,
na provín cia.
Art. ] 3. o O Govêrno nomeará 0<; conselhos ele província até ~8 de Fevereiro de 1937 e de modo que a sua
c?mposição se aproxime, tanto quanto possível, da preYIRta no artigo 234. do Código Administrativo.
Art. 14. O:" conselhos provinciais, organisados de
harllll)uia
com o dIsposto
110 artig-o anterior,
reúnem
no dia 22 de 1-1a1",ode 19;37 e, (lepois ele haverem toma(~o posse perante o presidente da comissão administrativa da província, entrarão imediatamente em exercício de funções.
§ único. A convocação da reünião do conselho provincial será feita pelo referido presidente, com dez dias
de antecedência, pelo llwnos, por meio de avisos enviados aos vogais pelo correio, sob registo e com aviso do
recepção, e publicados cm dois jornais locais, Se os
houver.
Art. 13. Os chefes de secretaria das juntas gerais
no'! distritos organizarão, até 10 de Janeiro de lDa7, o
0

0

0

0

0

0

0

0
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tombo, cadastro e inventário
do património
das refei-idas juntas, mencionando
circunstanciadamente:
1.0 Os bens imóveis, seu valor venal, natureza
e
actual utilização;
2.0 As instituições e estabelecimentos
de assistência,
com indicação da sua natureza e fins e das receitas aplicáveis à sua sustentação,
bem como das despesas de
cada um dêles nos últimos três anos, incluindo
vencimentos e salários ao pessoal;
3. o Os bens móveis e utensílios,
seu valor venal, natureza e utilização;
4.° Os valores, papéis de crédito ou títulos pertencentes à junta ou aos estabelecimentos
na sua adrninistração.
§ único. Do tombo, cadastro e inventário,
a que êsie
artigo se refere, extrair-se-fio
cópias que serão remetidas ao Ministério do Interior,
ao Ministério
das Finanças, ao governador
civil do distrito da sede da província e ao presidente da comissão administrativa
provincial.
Art. 16.0 A aplicação dos bens e valores das juntas
gerais dos distritos será definitivamente
resolvida pelo
Govêrrio,
relativamente
a cada província,
até 1 de
Março de 1937, sôbre parecer de uma comissão composta pelos governadores
civis dos distritos
que constituem a província
e pelos presidentes
das comissões
que geriam os negócios das juntas gerais dos distritos,
ft data da sua extinção.

FuncionárIos adminIstrativos
Art. 17.0 Os actuais funcionários
dos serviços de secr~taria e tesouraria
das câmaras municipais
serão distnhuídos,
até 15 de Janeiro,
pelas catcgorius
e classes
(lue lhes corresponderem
nos quadros
constantes
do
mapa VI, anexo ao Oódigo Administrativo
.
. § único. Pura o efeito do disposto neste artigo, conSJ(leram-Rc funcioná.rios
ele secretaria
e tesouraria
todos
o~ funcionários
,de carteira,
qualquer
que seja o serVIÇO onde exerçam
as suas funções, exceptuados
os pe1'te.neentes ~os serviços municipalisados .
. Art. 18. ~ o" ,c?ncelhos
em que o número e cntcgorius dos funciontu-ins actualmente
existentes exccdarn o
fixado no mapa a que se rof'ere o artigo anterior,
sení
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o mesmo reduzido ao limite nêle estabelecido,
devendo
03 funcionários
de categoria
Oll classe
superior preen~
cher os lugares (la categoria
ou classe imediatamente
inforior,
sendo por sua vez deslocados desta, também
para a imediata,
Os que, em conseqüência
da deslocação
elos primeiros,
ultrapassarem
o número legal fixado.
Estas deslocações far-se-ão de entre os mais modernos,
os quais ficarão recebendo os vencimentos
fixados pelo
Código Administrativo
para a classe e categoria
em
que ingressarem,
sendo-lhes
porém abonada
a título
de compensação
a diferença
entre o novo vencimento
c o vencimento
orçamental
que auferiam
anteriormente, sem prejuízo do disposto na segunda parte do
artigo 457,° do Código Administrativo.
Art. 19,0 O pessoal que se verificar existir dopoie
de preenchidos
os quadros, nos termos dos artigos anteriores,
será inscrito
em rubrica
separada
do orçamento como pessoal além dos quadres,
sendo a cada
fncionário
abonado o vencimento
orçamental
anterior,
se fôr inferior
ao vencimento
mínimo que ficar competindo ao funcionário
da sua categoria
colocado no
quadro, Caso contrário ser-lhe-a pago vencimento
igual
ao clêste,
§ único. A comissão a que se refere o artigo 44.° elo
presente
decreto deverá estudar todas as reclamações
que :sôhre nccessárías alterações aos quadros fixados pelo
CódIgO Ac1ministratiyo
lhe sejam dirigidas,
apresentande-ns com o seu parecer até 31 de Outubro de 1937
para clefinitiya resolução
do Govêrno.
Al't. 20.° Os funcioll,ll'ios
além dos quadros
serão
colocac1.os, d~ p~cferência nos corpos adruinistra.tivoa
elo
respechvo
rhstnto
e por despacho elo Ministro
do Inter ior , nas, vagas que nos mesmos quad ros ocorrerem
durante t~'es anos, contados (la publicação
do presente
d:crplo-lel,
e nas suas clas~l''l e categorias
ou nas imerlintatnents
inferiores.

§ 1.0 Par~ ,o ~feito ,c1oc1isposto neste artigo,

as câ.nullll~lpa;s
,C?IUunicarão à Direcção
Geral dl~
Administração
Pol íí.ica e Civil, até lã de Janeiro de
lD37, os nomes, categorias e tempo de serviço (los funcionários
que excederem
os quadros,
e, de futuro,
e
mensalmente,
todas I1S vagns que ocorrerem,
§ 2.° Durante o ano de 1937 só porlerifo ser c010cu(108
nos termos dêste artigo os funcionários
que o requo111[Wl.~

rrrrln.
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§ 3.° O Ministro do Interior, sob proposta das câmaras municipais, poderá ordenar a aposentação dos
funcionários que excedam os quadros fixados pelo Código .Administrativo e a ela tenham direito, e bem assim
a dos funcionários cuj o cadastro mostre que não possuem as condições necessárias ao bom desempenho dos
cargos que ocupam.
§ 4. Os que não tenham direito a aposentação e declarem renunciar à colocação a que se refere o corpo
dêste artigo consideram-se demitidos em 31 de Dezembro
de 19:n El receberão do município, como romicão do
todos e quaisquer direitos, a importância correspondente a seis vezes o seu. vencimento mensal.
.Art. 21. O pessoal ao serviço de comissões de iniciativa e turismo que administrem zonas cuja sede não
seja em cabeça de concelho transita,com
os respectivos
serviços, para as juntas ele turismo.
O pessoal das restantes comissões será dispensado até
10 ele Janeiro, se as câmaras municipais não o puderem
contratar por a tanto se opor a lei .
.Art. 22. O quadro elo pessoal das juntas de província será constituído pelos funcionários das juntas gerais
elos distritos encorporados na província c segundo a
sua antiguidade e categoria.
§ 1.0 Para a execução do disposto neste artigo, os
presidentes das actuais juntas gerais dos distritos comunicarão, até 10 ele Janeiro de 1937, à Direcção Geral
de .Administração Política e Civil os nomes, categorias,
tempo de serviço e forma de nomeação dos funcionários
ela junta .
. § 2.° O preenchimento dos diversos cargos que COlUlt ituem o quadro das juntas de província será feito pelo
Ministro do Interior, tendo cm atenção o disposto no
corpo dêsie artigo e, na parte aplicável, o disposto no
arhgo 18.
.Art. 23. Os funcionários das juntas gerais que não
coub~re:n nos quadros dos funcionários das juntas de
provmcia fixados no Códizo Adminietrativo
serão colocados, por despacho elo !1:inistro do Interior, e tendo
em atenção a antiguirlac1e, nas vagas que nos mesmos
quadros ?': nos elos outros corpos administrativos e governos CIVIS ~cor:erem durante dois anos, contados da
data da pubhcaç~w do presente decreto-lei, e nas suas
classes e categorias ou nas imediatamente
inferiores.
0

0

0

0

0
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Art. 24.° O disposto no § único elo artigo 272.° do
Código Administrativo,
quanto ao desempenho das funções de tesoureiro
provinciul,
só terá execução quando
o cargo vagar.
Art. 25.° E aplicável aos funcionários
das juntas gerais dos distritos o que vai disposto nos §§ 1.0, 3.° e 4.°
do artigo 20.° dêste decreto-lei,
incumbindo
às juntas
de província
as obrigações e encargos que, nos termos
do citado artigo,
pertencem
às câmaras
municipais.
Art, 26.° O Ministro
elo Interior,
tendo em vista a
classificação
e a ordem ele antiguidade
elos actuais secretários dos governos civis, promoverá,
até 31 de J aneiro de 1937, a colocação dêstes nos distritos que, em
virtude da divisão provincial,
passam de 3.a a 2.a ordem.
Art. 27.° E extinto o cargo de secretário adjunto do
Govêrno Civil de Lisboa. O actual serventuário
terá
ingresso no quadro dos secretários
dos governos civis,
em lugar de 2. a classe.
Art. 28.° Aos Iicenciados
ou bacharéis
em direito
aprovados no último concurso para os lugares de secretários dos governos civis ele 3.a ordem é mantido o direito
de serem nomeados para as vagas que ocorrerem
naqueles cargos dentro do prazo da validade
do mesmo
concurso.
Art. 29.° Emquanto
o Govêmo não regular a admiss~o na Caixa Geral de Aposentações
elos actuais IunclOnários elos corpos arlnrinistrutivos,
continuarão
estes
a ser aposentados
nos termos elo Código Administrativo
de 4 de Maio dp 1896.
Finanças locais
0

Art. 30. Durante
o ano ele 1937 continuarão
a ser
c?brad?s pelas cftmaras municipais
e juntas de :freguesia ~os impostos, taxas e licenças autorizados
pela legislaçao a.ctualmente
em vigor e como foram previstos no
respectivo orçamento.
Art. 31.° As câmarns municipais
inscreverão
no 01'çamen to para o ano de .1!)~7 a" verbas indispensáveis
ao pagamento
dos vencunon t.s, (lo todos os funcionários, conforme a nova tabela, quc aprovarem
nos termos
Código.
_~ ún ico , São as câmaras antOl;izadas a. elaborar,
alé
!;> (le .T anciro,
o orçamento
ordinário
para }987.

ao
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Art. 32.· Nos concelhos em que, paTa fazer face a
encargos ele empréstimos
ou outros especiais, as câmaras so cncontrom
autorizadas
a cobrar
porcentagens
adicionais
às contribuições
e impostos do Estado superiores aos limites máximos permitidos
por lei, podem
os respectivos
conselhos municipais,
emquanto se verificarem as mesmas circunstâncias,
ultrapassar
os má.
ximos fixados no Código em mais duas unidades,
com
excepção das percentagens
que incidem sôbre o imposto
de minas e imposto sôbre a aplicação ele capitais.
Art. 33.0 Constituem
receitas das juntas de província, durante o ano de 1937, além elos rendimentos
dos
estabelecimentos
ou institUIções
que para elas haj am
transitado,
o produto do adicional lançado pelas juntas
gerais dos distritos
nos concelhos abrangidos
na área
ele jurisdição
daquelas.
Art. 34.0 Compete às comissões administrativas
provinciais organizar,
até 20 de .Tanciro, o orçamento
01'dinário ela respectiva
província
para 1937.
Art. 35.0 Todos os encargos elas juntas gerais dos distritos,
nomeadamente
os de empréstimos
legalmente
contraídos,
passam para as respectivas
juntas de província, na proporção
dos rendimentos
respeitantes
aos
concelhos transferidos
para estas. A Caixa Geral ele
Depósitos,
Crédito
e Previdência
contratará
com as
comissões administrativas
provinciais
o que importe à
regularização
dos mesmos empréstimos.
Art. 36.0 Emquanto não é inscrita no Orçamento Geral do Estado a verba para pagamento
elas despeeae dos
govemos civis, haverá nos mesmos um cofre privativo,
a cargo do secretário.
Art. 37.0 Constituem
receitas
<10 cofre privativo:
1.0 O produto da taxa ,de 10$ por cada petição ou
requerimen to de in terêsse particular
visado ou despachado pelo governador
civil;
2. o • O produto das taxas aplicadas a estabelecimentos
autonzados
a funcionar depois ela hora do recolher;
a.o_50 por cento de todas as multas cobradas por infro eçuo dos regulamcn LOS (1istri tnis -dc polí cia ;
0
4. 'I'odas as demaia que lhe sejam legalmente
destinadas .
. Art. 38. o ~ã9 despe<;as obrigatóri a~ do cofre privativo as respeitantes
a:
1.o CorreRpon(lênr.ia postal, telegráfica
e telefónica;
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2.° Transporte
do governador
civil, em assuntos de
serviço público, quando não devam ser satisfeitas
por
verba inscrita no Orçamento
Geral do Estado;
3.° 'I'odas as que não tenham dotação estabelecida
no
Orçamento
Geral do Estado, nem estejam,
por lei, :\
purgo de outra entidade ou organismo,
e sejam inerentos ao desempenho
das funções ele governador
civil;
4.° Repatriação
de indigentes para os respectivos concelhos, quando as juntas de freguesia não possam ocorrer R esta~ dORrOSaR.
ao secretário
do govêrno civil,
Art. 39.0 Incumbe
como administrador
do cofre:
1.0 Conservar à sua ordem na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
todas as receitas;
2.° Mandar satisfazer todas as ordens de pagamento
assinadas
pelo governador
civil efectivo ou por quem
o subsí.itua, respeitantes
a cada uma das despesaa referidus !lO a1't11"0 BR." c com cabimento dentro das respectivas receitas;
3.° Conferir mensalmente
o balancete
do cofre e organizar o processo anual de contas, que será remetido
ao Tribunal
de Contas até 31 de Março do ano imediato àquele a que respeitem;
4.° Designar,
de acôrrlo com o governador
civil, o
funcionário
da secretaria a quem especialmente
deverão
ReI' confiados os serviços
ele contabilidade
do cofre.
Art. 40. O Govêrno Civil do distrito elo Pôrto continuará
a providenciar,
nos termos legais, acêrca da
IIlstalação
e assistência
do Hnspitnl
dr Santa Clara,
devendo consignar-lhe,
com prejuízo
de qualquer
ouí.ra, a, verba reputada
indispensúvel
ao preenchimento
(lo seu fim.
0

Contenoloso
0

. Art .. 41. Os ~ecursos pendentes
nos tribunais
administrativos
segunão
os seus termos até final
de harmonia com a. legiRlução vigente.
'
Art. 4'2.0 Os procrssos ('xC('uiiyos pendentes sorüo enviados pelos eonservarlores
(10 registo
c ivi l , até 31 de
.Tnneiro de Hl37. aos chefrs de secrotnrin (las câmaras
municipais.
Disposições

finais

Art. 43.0 Emqunnto
não forem promulgados
novos
l'rgulau1Puto'l,
cont inuarãn
a reger, com as mocliflpn-
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ções introduzidas pelo Código Administrativo,
os que
vigoram actualmente.
Art. 44. :B criada uma comissão com a incumbência de reünir e estudar todos os alvitres, reclamações
e sugestões respeitantes ao Código Administrativo
e
propor ao Govêrno, até 31 de Agosto de ] 938, o que
julgar conveniente ao aperfeiçoamento do referido Código e à sua redacção definitiva.
§ único. A comissão a que êste artigo se refere será
composta do director geral de Administração Política
e Civil do Ministério do Interior, dos professores de
direito administrativo
das Faculdades de Direito de
Coimbra e Lisboa, de um juiz do Supremo Tribunal
Administrativo designado pelo Presidente do Conselho
e do adjunto do director geral de Administração Política e Civil, que servirá de secretário.
Art. 45. Ficam revogados, para o continente e sem
prej uízo do disposto no artigo 29. dêste decreto-lei, os
Uódigos Administrativos
de G de Maio de 1878 e 4 de
Maio de 1896, as leis n ." 88, ele 7 de Agosto ele 1D13.
r n ." 621, ele 23 de Junho de 1916, e o decreto n ." ]2:073,
de 9 de Agosto de 1926.
Art. 46. Este decreto-lei entra imediatamente
em
VJgor.
0

0

0

0

Publique-se

e cumpl'a-se como nêle se contém.

Paços do Govêrno da República, 31 de Dezembro de
1936. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa-11fa1l1/cl RoJ.ri[Jlles Lúnior - Manuel Oriins de Betten(~o?/l'l--JoarzlLim .Ioeé de Andrade c Silva Abrancltes=:
Pranrisco José Vieáa Jlachrulo - Antônio Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da

8il1'a Neves Duque.
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Ad ministrativo
P.AllTE 1

Da organização

administrativa

TÍTULO I
Da divisão do território
Artigo 1.0 O território
do Oontinente
divide-se
em
concelhos, que se formam de freguesias
e se agrupam
em distritos e províncias.
.
§ único. Os concelhos de Lisboa e Pôrto subdividem-se em bairros e estes em freguesias.
Al't. 2.° Os concelhos
classificam-se
em urbanos
e
rurais.
§ l.0 São concelhos urbanos:
1. Os concelhos que lenham sede em cidade ele 25 :000
ou Jllais habitantes,
ou de 20:000 ou mais, sendo capital
de província,
se a população
ela sede corresponder
à
quarta parte, pelo menos, da população total do concelho;
2. o Os concelhos obrigatoriamente
federados com os
de Lií,'boa e Pôrto .
. § 2.0 São concelhos rurais os concelhos não compreendidos em qualquer
elos números do parágrafo
anterior.
AArt. 3.0 O,; concelhos, com excepção dos de Lisboa e
Porto, podem ser de La, 2.& e 3.& ordem.
§ 1.0 Quanto aos concelhos urbanos:
1. o São de 1.a ordem os con cclhos referidos no n. o 1.0
do § Lodo artigo anterior;
0
a
2. São ele 2. ordem os concelhos referidos no n ," 2.0
do § 1.0 do artigo anterior,
que, não reünindo
os requisitos dos concelhos urbanos
rle L" ordem, tenham
sede em cidade ou vila de 20:000 ou mais habitantes,
ou em que o montante das contl'ibul.;ões
directas anualm.ente liquidadas
para o Estado seja igualou
superior
a 2:500 contos j
3.° São de 3.a ordem os concelhos não compreendidos
em. qualquer dos números anteriores.
0
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§ 2.° Quanto aos concelhos rurais:
I." São de l. a ordem:
a) Os concelhos com sede em capital de distrito;
b) Os concelhos com 55 :000 ou mais habitantes;
c) Os concelhos em que o montante das contribuições
directas anualmente liquidadas para o Estado seja igual
ou superior a 2:500 contos.
2.° São de Z.a ordem:
a) Os concelhos com 20 :000 ou mais habitantes
e
menos de 55:000;
b) Os concelhos com menos de 20:000 habitantes, em
que o montante das coutribtnções
directas anualmente
liquidadas para o Estado sej a igualou superior a 1 :000
e inferior a 2:500 contos.
3.° São de 3.& ordem os concelhos não compreendidos
em qualquer dos números anteriores.
Art. 4.° As freguesias podem ser de L.", 2.& e 3.a ordem.
§ l.0 São de l.a ordem as freguesias com 5:000 ou
mais habitantes e as das cidades de Lisboa e Pôrto.
§ 2.' São de 2. a ordem as freguesias com 800 ou
mais habitantes e menos de 5:000.
§ 3.° São de 3.a ordem as freguesias não compreendidas em qualquer dos parágrafos anteriores.
Art. 5.° Os distritos podem ser de La, 2.a e 3.& ordem.
§ 1.0 São de La ordem os distritos de Lisboa e Pôrto.
§ 2.° São de 2.a ordem os distritos com sede em capital de província.
§ 3.0 São de 3.a ordem os distritos não compreendidos
em qualquer elos parágrafos anteriores.
Art. 6.0 A classificação dos concelhos e freguesias
será revista pelo Govêrno no ano imediato ao elo apuramento de cada censo da população, determinando-se o
montante liquidado das contribuiçõee directas pela média dos três anos imediatamente anteriores ao da revisão.
Art. 7.0 As circunscrições administrativas,
depois de
fixadas e classificadas nos termos dos lllapas I, ir, 111 C
IV, anex.os a êste Código, só por lei podem ser altera/das.
Art '. S." A criação de novos concelhos dependerá de
r~q,:erllnónto das juntas das Ireguesias que hão-de con tlim-los e da verificação das seguintes condições:
. L" Fundar-as o pedido em razões económicas e administrativas ;
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2." Ficar o novo concelho a dispor de receitas ordinárias suficientes para ocorrer aos seus encargos;
3. & Não ficarem 08 concelhos de origem privados dos
recursos indispensáveis
à suo. manutenção.
§ 1.0 As deliberações
das juntas
de freguesia
que
tenham por objecto o pedido de criação de novo concelho
serão aprovadas
em assemblea
paroquial,
submetidas
ao rejerendumi ou sujeitas à aprovação do conselho paroquial, consoante a ordem da freguesia.
§ 2.0 O requerimento
das j untas ele freguesia
será
enviado à junta
província,
que, com o seu parecer,
o remeterá
ao respectivo
governador
civil, para êste,
Com a sua informação,
o fazer chegar ao Govêrno.
§ 3.0 Nenhuma proposta ou projecto de lei sôbro criação de novos concelhos poderá ter seguimento na Assemblea Nacional sem que tenham .sido observadas
as disposições dêste artigo.
.
Art. [).o A criação ele novas freguesias deverá ser requerida pela maioria
absoluta
dos chefes de família
eleitores,
com residência
habitual
na área em que se
prptende
a circunscrição,
e dependerá
da verificação
das seguintes condições:
.l.o ll\lllclar-sc o pedido em razões económicas e adminIstrativas'

ao

0

,2 .. Fic~;. a nova freguesia
a dispor ele receitas ordillanas sufic.:lentcs para ocorrer aos seus encargos;
3. o Não ficarem as freguesias
ele origem privadas elos
recur:;os indispensávcis
à sua manutenção;
0
4. Existirem
na área ela pretendida
circunscrição
p.eSlioas aptus ao desempenho
das funções administrahva.s cm número bastante
para assegurar
a renovação
da Junta de freguesia.
§ 1.0 A petiçiío elos chefes ele família será remetida
lL junta ele província,
que, com o seu parecer , a reme.
terá ao respectivo
govcrnaclor
civil, para êste, com a
sua informação,
a fa;;;er chegar ao Govêrno.
§ 2.° Nenhuma
proposta
ou projecto
de lei sôbre
l'l'iação de novas Ircguesius terá sl'g~imento
na Assemhh'a X acionul sem que tenham sido observadas
as dispo~i(~õ('s dêste artigo.
Art. 10.0 Sempre que seja criada g_ualquer nova circunscrição administrativa
ou transferida
qualquer frac-
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cão de território
de uma para outra circunscrição,
obser~ar-se-ão as disposições seguintes:
.
1.0 A cargo da circunscrição
nova, ou beneficiada,
ficará uma parte do capital e respectivos
encargos da
<l íviilu das (·il'('UllNni"õl"s <ll' Ol'igl'lll, proporcional
ao
rendimento
das contribuições directas
cobradas
pelo
Estado em relação aos prédios ou habitantes
do território transferido;
2.° Os edifícios e mais bens próprios dos concelhos ou
freguesias
de origem, situados na parte desanexada,
ficarão pertencendo
à circunscrição
nova ou beneficiada;
3. ° Os bens de logradouro
comum continuarão
na
posse exclusiva dos moradorcs- que os fruíam anteriormente.
§ único. Se no território transferido
existirem
instalações da rê de geral de algum serviço municipalizado
ou explorado por concessão do concelho de origem, serão essas instalações
mant.irlas, prosseguindo
os respcct ivos fornecimcutos
ou ulilizações,
mcdianto
ucôrtlo
entre as câmaras,
se se tratar
de serviço municipal izado, ou por nova concessão feita pelo concelho novo
ou beneficiado
ao mesmo concessionário
e nas mesmas
condições,
tratando-se
de serviço explorado
por concessão.
Art. 11.° Não suo permitidas
anexações temporárias
de circunscrições
administrativas.
Al't. 12.° :B da competência
do Govêrno,
ouvidos o
governador
civil c a junta ele província
respectivos:
1. ° 11urlar as sedes dos concelhos e freguesias,
alterar os seus nomes e os elas povoaçôes ;
2. ° Fixar a categoriu das povoações;
3,° Resolver as dúvidas acêrca dos limites elas circunscrições
administrativas,
íi: 'anelo-os quando
sej um
incertos.
§ 1.0 'l'ôm categoria ele vila todas as povoações que
forem sedes ele concelho,
§ 2.° A categoria ele cidade s6 poderá ser conferidn
às vilas de população superior a 20;000 habitantes,
com
nnl áve] inCl'l'1l1clllo iudustriul
c comcrciul,
servi elas por
grHneles vias de cOllllluieu(;ão c dotadas ele instaluções
urbanas de água, luz e esgolos.

L' :::;:.
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TITULO II
no concelho
.CAPÍTULO
Dos órgãos

I

da nduüutstraçüo

municipal

Art. 13. Concelho é o agregado de pessoas residentes
na circunscrição municipal e com interêsses comuns.
§ único. O concelho tem dir..eito a brasão de armas,
sêlo e bandeira próprios, cujos modelos só poderão ser
adoptados pela câmara municipal depois ele ouvida a
Associação dos Arqueólogos e obtida a aprovação do
Ministro do Interior, em portaria publicada no Diário
0

do

GOVê1'7lO.

Art. 14. O concelho, com .seus órgãos próprios, é
pessoa moral de direito público.
Art. 15.0 São órgãos da administração municipal:
l.0 O conselho municipal;
2.0 A câmara municipal;
3.0 O presidente da câmara municipal.
§ l.0 Nos concelhos de Lisboa e Pôrto não há conselho municipal.
§ 2.0 Junto da câmara funcionam os órgãos consultivos instituídos por lei ou deliberação municipal.
§ 3.0 Nas zonas de turismo haverá, como auxiliares
da administração municipal, comissões municipais de
turismo ou juntas de turismo.
0

CAPITULO
Do conselho

II

municipal

SECÇÃO I
Composição

Art. 16.0 Compõem o conselho municipal:
l. o O presidente da câmara;
2.0 Representantes
das juntas de freguesia do concelho, até ao máximo de quatro;
3.0 Um representante das Misericórdias do concelho;
4.0 Um representante das ordens ou respectivas delegações concelhias;
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5.0 Um reprcsentante ele cada sindicato nacional, ou
respectivas secções concelhias, e de quaisquer outros organismos análogos que venham a constituir-se, até ao
máximo de dois;
6.0 Um representante ele cada Casa elo Povo elo concelho ou de cada Casa dos Pescadores, onde as houcer,
até ao máximo de dois;
7." Um representante de cada grémio ou de qualquer
outro organismo corporativo de entidades patronais ou
de produtores, exislentes ou que venham a constituir-se no concelho, até ao máximo de dois;
8.0 Os dois maiores contribuintes da contribuição predial rústica, nos concelhos rurais, com domicílio na circUllseri\ão mun icipnJ ;
9.0 Os dois maiores contribuintes da contribuição predial rústica ou. urbana, nos concelhos urbanos, com domicílio na área tIêles.
§ 1.0 Os representantes das juntas de freguesia serão
eleitos trienahnente pelos respectivos presidentes, se o
concelho Iôr constituído por mais de quatro :freguesias,
e por cada uma das juntas, se o número de treguesiml
Iôr igualou inferior a quatro.
A eleição pelos presidentes, quando a ela houver lugar, realizar-se-ti no dia 13 de Novembro, sob a presidência do presidcnte da c âm ara , ou seu delegado, que
os convocará com cinco dias de antecedência, pelo menos, por meio de avisos enviados pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, e publicados em jornais
locais, se os houver.
§ 2.0 Os represcn tan tes das Misericórdiae serão eleitos tl'Íenalmente, até ao dia 10 ele Novembro, pelos
provedores, se houver mais ele duas :Misericórdias no
concelho, pelas mesas, em reünião conjunta, se houver
duas, e pela respectiva mesa, se houver apenas uma.
Quando o número de Misericõrdius existentes no concelho seja igualou
superior a duas, o preRidellte (la
câmara convocará as mosaa ou os provedores, conforme os casos, com cinco dias de antecedência, pelo
me~os, por meio de avisos enviados pelo correio, sob
regl~to e com aviso de recepção, e publicados em jornais
locais, se os houver, realizando-se o acto eleitoral sob
a presidência do mais velho dos provedores.
§ 3. Nos ?oncelhos em que não estejam consti.tuídas
secções dos sindicntos nacionais ou não sejam Rede dêstes, os vogais designados no n." 5.0 serão substituídos
Q
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por delegados dos profissionais, empregados ou operários do concelho, inscritos nos mesmos sindicatos, na
proporção de um delegado por trinta inscritos, até ao
máximo de' dois.
Para o efeito desta eleição, os presidentes dos sindicatos enviarão ao presidente da câmara, até 20 de Ourubro, a lista dos inscritos, que êste convocará, com dez
dias de antecedência, pelo menos, por meio de editais
afixados nos lugares do estilo e publicados em jornais
locais, se os houver, realizando-se o acto eleitoral sob
a presidência do presidente da câmara, ou seu delegado.
§ 4.° Nos concelhos em que não estejam constituídos
grémiofl, os vogais designados no n. ° 7.° serão substituídos pelos dois maiores contribuintes ela contribuição industrial, grupo C, com domicílio na circunscrição.
§ 5.° Nos concelhos em que os organismos corporativos sejam em número superior ao do máximo dos representantes que a lei lhes concede, a designação dêstes
competirá aos organismos de maior população associativa.
§ 6.° As sociedades e emprêsus civis ou comerciais
são excluídas do rol dos contribuintes elaborado para
o efeito do disposto nos n.O 8.° e 9.° e no § 3.°
§ 7.° Se entre os maiores contribuintes
a que :;C'
referem os n. os 8.° e 9.° e o § 3.° houver dois ou mais
em igualdade de circunstâncias, serão preferidos os mais
velhos e, se aqueles não puderem fazer parte do conselho municipal, serão chamados os que se lhes seguirem
no respectivo rol.
Art, 17.° O conselho municipal é renovado de três
em três anos.
. § úJ?-ico. No; casos de f alecimen to, afastamen to ou
lmpecl~mento ele qualquer vogal elo conselho municipal,
o presl(~ente da câmara providenciará imediatamente
no sentido de serem indicados pelas entidades competentes os nom':,.s dos vogais que hão-de substituí-los.
Art. 18.° N ao podem ser eleitos para o conselho municipal:
1.0 Os que não estejam no eôzo dos seus direitos civis
e políticos ou não saibam le/' e escrever'
2. ° Os Ministros e Sub-Secretários d~ >Estado j
3.° ~s juízes dos tribunais ordinários e especiais. c
re~~echvos agentes do Ministério Público, e os funcionarres seus subordinados j
S
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4.° Os magistrados administrativos
e funcionários
seus subordinados;
5. ° Os funcionários dependentes dos corpos administrativos;
6.° Os funcionários policiais;
7. o Os funcionários remunerados do serviço de lançamento, arrecadação e fiscalização das contribuições
do Estado;
8.° Os funcionários do corpo diplomático e consular
português;
9. ° Os funcionários da sanidade marítima;
10. ° Os membros das direcções, conselhos de administração ou fiscais de emprêsas, sociedades ou companhias
que tenham contrato com o municípi.o;
11.° Os directamente interessados em contrato com
o município, e os respectivos fiadores;
12.° Os que tenham com o presidente ou com o chefe
ele secretaria da câmara parentesco, por consangüinida de ou afinidade, em qualquer grau da linha recta ou
no segundo grau da linha colateral;
13.° Os vereadores da câmara municipal imediatamente anterior à eleição, se aquela tiver sido dissolvida e os mesmos não tiverem protestado contra a deliberação ou deliberações que motivaram a dissolução;
14.° Os que tiverem sido demitidos da presidência
da câmara em conseqüência de processo disciplinar, mas
só nos seis anos subseqüentes à demissão;
15.° Os que tiverem deixado relaxar as contribuições
devidas ao Estado ou aos corpos administrativos,
emquanto as não pagarem integralmente;
16.° Os que tiverem sido condenados criminalmente
por sentença com trânsito em julgado, emquanto não
cumprirem a respectiva pena.
§ 1.0 Não são compreendidos nas disposições dos
n.O 3.°, 4.° e 6.° a 9.° os funcionários na situação de licença ilimitada, aposentados ou reformados.
§ 2.° Não podem fazer parte do conselho municipal
os contribuintes referidos nos n.O 8.° e 9.° e § 4.° do artigo 16.°, desde que estej am feridos de inelegibilidade.
_ Art. ~,9.o As funções de vogal do conselho municipal
suo obngatórias
e bO'ratui.tas.
~ ,
•
UDlCO.
Constituem motivos de escusa:
1.0 Idade superior a sessentâ anos à data da eleição;
S

S
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2. o Moléstia crónica de que resulte impossibilidade
ou grave dificuldade para o exercício do cargo.
Art. 20. Perdem o mandato os vogais do conselho
municipal:
L.? Que aceitem cargos ou adquiram situações que
os tornem inelegíveis nos termos do artigo 18.
2. Que sejam eleitos procuradores ao conselho provincial, não o sendo pela câmara de que fazem parte,
desde que até à constituIção daquele não optem pelo
serviço desta.
Art. 2l.° A exclusão do lugar ou perda do mandato
de vogal do conselho municipal será declarada pelo
presidente, com recurso para o tribunal competente.
Art. 22. As funções de vogal do conselho municipal não estão sujeitas a quaisquer outras inelegibilidades ou incompatibilidades,
além das expressamente
designadas nos artigos anter-iores.
Art. 23. O conselho municipal tem presidente, qU{)
será o presidente da câmara, e dois secretários eleitos
de entre os seus vogais na primeira reünião, preferindo,
quando haja empate na votação, os mais velhos dos
votados.
§ único. Na falta do presidente da câmara e do seu
substituto, assume a presidência o mais velho dos vogais presentes e, na falta dos secretários, desempenharão as respectivas funções os mais novos.
Art. 24. O presidente do conselho municipal pode
convocar o delegaclo de saúde, o chefe da repartição de
finanças, o professor delegado do director do distrito
escolar, o advogado síndico da câmara e o veterinário
municipal, anele os houver, ou qualquer munícipe diplomado com um curso superior, a fim de assistirem
a certa ou certas sessões, mas com voto consultivo somente.
Al't. 25. Os vereadores da câmara municipal podem
assistir às sessões do conselho e tomar parte nas disCUssões, mas sem voto .
. Art. 26. Nos anos em que deva proceder-se à const~tui:ção do conselho municipal, as juntas de freguesia, os organismos corporativos e as Misericórdias do
concelho indicarão ao presidente da câmara, até 15 de
Novembro, os nomes dos seus representant~s.
.
Art. 27. Nos anos a que se refere o artigo anterior,
o chefe da repartição de finanças remeterá ao pres~dente da câmara, até 1 de Novembro, o rol dos contn0

0;

0

0

0

0

0

0
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buintes necessário para execução do artigo 16.0, mencionando as colectas de cada um, líquidas de adicionais.
O rol será afixado nos paços do concelho durante oito
dias, a fim de serem feitas quaisquer reclamações, que
o presidente da. câmara, ouvido o chefe da repartição
de finanças, resolverá até 5 de Novembro.
SECÇÃO II
Competência

Art. 28.° Oompete ao conselho municipal:
1.° Eleger trienalmente
os vereadores e respectivos
substitutos;
2.° Revogar o mandato aos vereadores, quando, em
face de exposição fundamentada
do presidente da câmara, o julgue conveniente à boa marcha da administração municipal;
3.° Requerer
ao Govêrno inquérito
aos actos do
presidente da câmara;
4.° Discutir e votar o relatório de gerência e o plano
anual de actividade da câmara;
5.° Fixar as percentagens adicionais às contribuições
do Estado, nos termos dêste Oódigo;
6.° Discutir e votar, sob proposta do presidente da
câmara, as bases do orçamento ordinário do município
e as dos orçamentos suplementares nos casos não exceptuados no artigo 650.°;
7.° Fixar o número de partidos médicos e veterinários municipais, nos termos dêste Oódigo;
8.° Pronunciar-se
sôbre as deliberações da câmara
que, nos termos dêste Oódigo, dependam da sua apro·
vação para sé tornarem executórias;
9.° Sancionar a remuneração ao presidente da câmara nos concelhos de 1. a ordem, conforme o disposto
no § Lo do artigo 74.°
SECÇÃO III
Constitu·ição, sessões,

reüniões e deliberações

Art. 29.° N08 anos em que deva proceder-se à constituição de novo conselho municipal, rcünir-se-á
êste no
dia 25 de Novembro, para o efeito da verificação dos
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poderes dos seus membros e da eleição dos secretários
e da câmara municipal, continuando porém o antigo
conselho, para tudo o mais, em exercício de funções
até 31 de Dezembro.
§ 1.0 A convocação da reün.ião será feita pel? presidente da câmara com cinco dias de antecedência, pelo
menos, por meio de avisos enviados pe~o correio, :sob
registo e com aviso de recepção, e publ icados em Jornais locais, se os houver.
§ 2.° Os poderes dos vogais do conselho municipal
serão verificados pelo presidente, considerando-se aquele
constituído e podendo deliberar, desde que esteja verificada a legitimidade elos poderes da maioria dos vogais.
Art. 30.° O conselho municipal reúne em sessão ordinária no dia 2 de Novembro de cada ano.
§ 1.0 A sessão ordinária durará o máximo de quinze
dias.
§ 2. Durante a sessão ordinária celebrar-se-ão as reüniões que forem necessárias, devendo o presidente anunciar, no final de cada reünião, o dia e hora da seguinte.
Art. 31.° O conselho municipal reúne extraordinàriamente todas as vezes que o presidente o convocar.
§ único. As sessões extraordinárias
não podem durar
mais de oito dias.
Art. 32.° A convocação quer das sessões ordinárias,
quer elas sessões extraordinárias
do conselho municipal
será feita pelo presidente, dentro do prazo e pela forma
estabelecidos no § 1. do artigo 29. o
Art. 33. O plano anual da actividade municipal, o
plano de urbanização e expansão e as bases dos orçamel_lio.s só poderão ser integralmente
rejeitados por
malO!la ele três quartos dos votos do número legal dos
0

0

0

vogais.

0

~rt. 34. As actas das reüniões do conselho municipal
s~rao lavradas e subscritas pelo chefe ela secretaria da
cama~a. e aSSInadas pelos membros da mesa.
§ umco. A acta ela tiltirna reünião de cada sessão
do conselho será aprovada no final da mesma reünião.
Art. 35. O conselho municipal delibera por levantados e sentados, salvo se um têrço dos vogais presentes requerer votação nominal.
Ar~. 36. Em tudo o que sôbre constituição, reüniões
e delIberações do conselho munici.pal não fica espe?ia!:
I-r:ente regulado, aphcar-se-á o clisposto sôhre constituieuo e funCIOnamento dos corpos administrativos.
0

0
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III

municipal

SECÇÃO

I

Composição

Art. 37.° A_ câmara municipal é o corpo administrativo do concelho e compõe-se de um presidente, nomeado
pelo Govêrno, e de vereadores eleitos trienalmente pelo
conselho municipal, nos termos do artigo 29.°, em lista
completa e por escrutínio secreto.
§ 1.0 O número dE' vereadores é de seis nos concelhos ele L" ordem, quatro nos de 2." E'dois nos de ;l."
§ 2.° O presidente (1(l, câmara é substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pú::-um substituto nomeado pelo
Govêrno e, na falta ele substituto nomeado, por quem
o governador civil designar.
§ 3.° Os concelhos ele Lisboa e Pôrto regem-se pelo
disposto nos artigos 83. ° e seguintes.
Art. 38.° O conselho municipal elegerá tantos vereadores substitutos quantos os efectivos.
§ 1.° Nos casos de licença, impedimento temporário
ou cessação de funções dos vereadores efectivos, serão
chamados pelo presidente da câmara os substitui os
mais votados, ou os mais velhos, quando tenha havido
empate na votação.
§ 2.° Quando, esgotada a lista dos substitutos, ainda
não ficar completo o número dos vereadores, serão cbamados, como suplentes, 0'3 vogais do conselho municipal
que o presidente designar.
Art, 39.° Podem ser eleitos vereadores os mUlllClpes
no gôzo dos seus direitos civis e políticos, que saibam
ler c escrever .
. § único. Exceptuam-se os funcionários e demais entlClades referidas nos n.O 2.° e seguintes elo artigo 18."
Árt. 40.° As funções de vereador são obrigatórias e
gratuitas.
§ único. Constituem motivai'! de escusa:
1.° Exercício das funções de vereador efecti vo r1a,
mesma câmara no triénio anterior, ou ele substituto ou
sup,le?-te, 'quando tenha servido na maior parte do
S

triéruo ;

Z. ° Os referidos

no § único do artigo 19.°
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Art. 41.° Perdem o mandato
os vereadores:
1.0 Que aceitem cargos ou adquiram
situações que os
tornem inelegí veis nos termos do § único do artigo 39. o;
2.° Que sejam eleitos procuradores
ao conselho provincial,
não o sendo pela câmara de que fazem parte,
desde que até ti, eonstituição
daquele não optem pelo
serviço desta;
3.° Que contraiam
com outro vereador mais votado,
ou, no caso de igualdade
de votação, mais velho, o parentesco a que se refere o n ." 12.° do artigo 18.°
§ único. Não podem ser chamados a servir efectivamente os suhstitutos
ou suplentes em relação aos quais
se verifique
alguma
das incompatibilidades
previstas
neste artigo.
A.rt. 42.° A exclusão do lugar ou perda elo mandato
ele vereador será declarada
pelo presidente
da câmara.
Art. 43.° As funções de vereador não estão sujeitas
a quaisquer
outras inelegibilidades
ou incompatibi1idades, além das expressamente
designadas
nos artigos
an teriores.
SECÇÃO

II

AtribuIções e competência

ülspnslções

gerais

Ar t. 44.° As câmaras municipais
têm atribuíções:
1.0 De administração
elos bens comuns e próprios do
concelho;
2.° De fomento· ,
3. ° De abastecimento
público;
4.° De cultura e assistênci a :
5.° De salubridade
pública·'
G.o De polícia.
'
Art. 45.° No uso das atribuições
de administração
d?s bens cO~1Uns e próprios
elo concelho,
pertence
ào.

camaras deliberar:
1.° Sôbre a fruição e exploração
dos bens, pastos e
frutos do logradouro
comum elos povos ele mais de uma
freguesia
do concelho;
') o ~Ab
1·· - , por sua iniciativa
.
_.
d)
re a cuvisao
ou a requP1")1llell~0 (le (lois terços
(los ch('tos elp família uh·,:JpR, (lo~
balt1~os .municipais
(lispPllSáypis ao logra(louro
comum
e proprros pura cultura, (Lue não sejam dcst inndos, pl'la
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J unta de Colonização Interna, do Ministério da Agricultura, ao estabelecimento de casais agrícolas;
3. Sôbre a passagem ao domínio' privado, para conveniente fruição ou apre. -'>tltawento, dos baldios municipais dispensáveis ao logradouro comum e impróprios
para cultura, ou fora do logradouro comum;
4. Sôbre o arroteamento e sementeira de terrenos
municipais incultos por meio de arrendamento ou concessão, cujas cláusulas de ordem técnica devem ser
submetidas à aprovação dos serviços competentes do
Ministério da Agricultura;
5. o Sôbre a plantação e corte de matas e arvoredos
municipais com a assistência técnica dos serviços florestais, quando Iôr julgada conveniente ;
6. o Sôbre o esgôto de pântanos existentes em terrenos do município;
7. Sôbre tudo o que respeite à conservação, uso e
fruição dos bens próprios do concelho.
Art. 46. No uso das atribuições de fomento, pertence às câmaras deliberar:
1. o Sôbre a construção, reparação e conservação das
estradas e caminhos a seu cargo, nos termos das leis
espeCIaIS;
2. o Sôbre a abertura ele novas ruas e praças, nas povoações;
3. Sôbre a pavimentação das ruas das povoações,
adequando-a ao trânsito automóvel, quando necessário;
4. o Sôbre a construção e reparação de pontes e viadutos de interêsse municipal;
6. Sôbre o estabelecimento de serviços públicos de
transporte colectivo;
6. Sôbre o estabelecimento de barcas de passagem
nos rios que atravessam o concelho;
7.° Sôbre o inventário das riquezas naturais elo concelho;
8.° Sôbre a experiência e introdução de novas culturas, de acôrdo com os serviços agronómicos regionais';
. 9,° Sôbrs a realização de exposições agrícolas, pecuánas e mduatriais de interêsse para o concelho;
,10,0 Sôbre a frUIção e aproveitamento das águas púhlieas que por lei estejam 11a sua administração;
11. o Sôbre a instalação de O'eradoras de energia eléctrica c distribuíção desta pelo bconcelho para fins industriais e domésticos;
,
0
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12. o Sôbre a limpeza elas povoações e asseio exterior
elos edifícios j
13. Sôbre a criação e conservação de parques, jardins, miradouros e outros lugares de aprazimento público j
14. o Sôbre a propaganda das belezas naturais e artísticas elo concelho.
~
Art. 47.° No uso das atribuições referentes ao abastecimento público, pertence às câmaras deliberar:
1.0 Sôbre a captação de águas potáveis, construção e
conservação, limpeza e desobstrução de fontes, neservatórios, aquedutos e condutas j
2.° Sôbre a construção e conservação de rêdes de distribuição pública de água para consumo domiciliário j
3.° Sôbre a venda de carnes verdes, podendo estabelecer o exclusivo do seu fornecimento, para o dar de
arrematação j
4.° Sôbre o estabelecimento, duração, mudança e supressão das feiras e mercados.
Art. 48.° No uso das atribuições de cultura e assistência, pertence às câmaras deliberar:
1.0 Sôbre a construção, conservação, reparação ou
a~r~mdamento de edifícios escolares, aquisição de mobll:ário e material didáctico e criação de instituições de
assIstência escolar, nos termos das leis especiais;
. 2.° Sôbre o auxílio a conceder a estabelecimentos partIculares ele e~u.:nnlO e instrução, exi.stentes no concelho j
,
3.° Sôbre a conveniência ela criação ele institutos seC1.~ncláriosmunicipais c sua manutenção nos termos da
leI j
1 4. ° Sôbr~ a criação e conservação de bibliotecas popuares, a~qulvoS e museus municipais j
• ~.o
Sobre, a J;>ublicação de documentos inéditos, que
m ~ressem. a hIstória do município, e ele anais ou boletins c1estmac1osà divulO'ação entre os mxnícipes dos
fact~s n,otáveis. ela vida p~ss~d~ e presente do conc~l.ho;
6. Sobre a mstalaçuo e exploração de teatros e ornemas educativos.
7.° Sôbre a constr-ução e administração de gimnásios
e campos de jogos;
S?bre a realização ele restas populares;
9.. Sobre a erecção e conservação
de monu:uentos
destmados ao embelezamento das povoações e a con0

8.:
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sagração de varões ilustres ou de acontecimentos
memoráveis do concelho;
10.0 Sôbre a administração
dos expostos e crianças
desvalidas
ou abandonadas;
11.0 Sôbre o internamento
dos alienados e hospitalização dos doentes do concelho;
12. o Sôbre a extinção da mendicidade;
13. o Sôbre a fixação do dia de feriado anual no concelho, escolhido entre as datas das suas festas tradicionais e características;
14.0 Sôbre a escolha e modificação do brasão de armas, sêlo e bandeira,
ele harmonia
com o disposto no
§ único do artigo 13.0
Art. 49.0 No uso das atribuIções
respeit.antes
à salubridade
pública,
pertence
às câmaras deliberar:
1.o Sôbre a protecção da água potável destinada ao
consumo
público,
contra
as causas de inquinação
e
conspurcação;
2. o Sôbre o estabelecimento
ele rêdes de esgotos,
adentro elas povoações;
3.0 Sôbre a remoção, despejo e tratamento
ele lixos,
detritos e imundícies
domésticas;
4. o Sôbre o estabelecimento
e administração
de cemitérios na sede do concelho,
na conformidade
das leis
e regulamentos
sanitários,
e sôbre o auxílio a prestar
às _j~ntas ele freguesia
para estabelecimento
dos paroqUlaIs;
5.0 Sôbre a criação de serviços de desinfecção
pública e a adopção ele outras medidas tendentes
a concorrer para a prevenção o combate às epitlemias ;
6.0 Sôbre a defesa elo ar atmosférico
contra os fumos,
poeiras e gases tóxicos que o poluam uas povoações;
7. o Sôbre a criação
ele dispensários
anti-rábicos
e
antituberculosos
e de postos antimaláricos
nas regiões
sezonáticas,
ou sôbre o subsídio a conceder aos institutos públicos,
ou de utilidade
pública,
que tiverem a
seu cargo o combate a êsses males;
8.0 Sôbre a divagação
de animais nocivos, especialmente cãis vadios, e construção
elo canil municipal;
9.° Sôbre a extinção dos ratos na cunalização
pública
e a destruIção de mosquitos nas regiões palustres;
10; o. Sô?re a construção
e conservação
de matadouros
municipais11;°. Sôbro a instalação
e manutenção
ele laboratórios
municipais ,

1
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12. o Sôbre a construção e conservação de lavadouros j
13.0 Sôbre a construção e administração
de estabelecimentos de banhos públicos
e de águas medicinais j
14.0 Sôbre a instauração
de obras de saneamento;
15.0 Sôbre a construção
de casas económicas;
16.0 Sôbre a fiscalização dos estabelecimentos
insalubres, incómodos
e perigosos
ou tóxicos,
nos termos
'.la llili.
Árt. 50.0 No uso elas atribuições
de polícia, pertence
~IS câmaras
deliberar:
1.0 Sôbre tudo o que interesse
à segurança
e comodidade do trânsito nas ruas, praças, cais e mais lugares
públicos,
e não seja das atribuições
de outras autoridades;
2.0 Sôbre o estacionamento
de veículos nas ruas, praças e cais, e condições em que devem prestar os seus
serviços ao público;
3.0 Sôbre a iluminação
pública nas povoações e vias
públicas
sujeitas
à sua jurisdição;
4.0 Sôbre a denominação
das ruas e praças das povoações;
Sôbre a segurança,
elegância
e salubridade
das
edIficações junto das ruas e lugares públicos;
.6.0 Sôbre a numeração
dos edifícios,
nas cidades e

?o

vilas ,
7.0 Sôbre a atenuação
ou supressão dos ruídos incómodos, adentro das povoações;
8..0 ~ôbre a organização
de serviços para prevenção e
extlllçao de incêndios
e sôbre subvenções a bombeiros
voluntários' ,
9.0 Sôbre o regime interno das feiras e mercados;
10. o Sôbre a fiscalização
de pesos e medidas;
11.0 Sôbre o c1escanso semanal
nos termos da lei'
~2.o Sôbre o estabelecimento
~ manutenção
das' cadelas municipais
e comarcãs :
13; o • Sôbre a :riação e sustentação de uma polícia
mum~~pal
e .a lllstalação
de postos ou construção
de
quartéis
destinados
ao serviço de polícia urbana
ou
rural;
14..0 Sôbre a apascentação
de gados nas propriedades
partIculares.
Art, 51.0 Para o desempenho
das suas atribuições,
COlllpete às câmaras:
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1.0 Fazer, interpretar, modificar e revogar os regulamentos necessários à boa ordem dos serviços e estabelecimentos municipais;
2.° Fazer, interpretar, modificar e revogar posturas
e os regulamentos poli.ciais permitidos ou impostos por
lei ou decreto;
3. Elaborar o tombo da sua propriedade urbana e o
cadastro da sua propriedade rústica;
4. ° Proceder ao inventário dos baldios existentes no
concelho e à respectiva classificação;
5. o Registar os manifestos de jazigos minerais e nascentes de águas minerais do concelho;
6.° Alienar ou aforar, nos termos da lei, os baldios
divididos;
7.° Adquirir bens mobiliários e imobiliários necessários para serviço do município, e alienar os que forem
dispensáveis;
8. Conceder servidões sôbre os bens municipais, sempra com a natureza de precárias ;
9.° Aceitar heranças, legados e doações feitos ao município ou a estahelecimentos municipais, contanto que
a aceitação das heranças seja a benefício de inventário;
10. Celebrar contratos de arrendamento, activa e passivamente, e de prestação de serviços;
11. Contratar com emprêsas individuais ou coledivas os fornecimentos necessários ao .funcionamento dos
serviços e à execução das obras municipais;
12. o Efectuar seguros contra quaisquer riscos em companhias nacionais devidamente autorizadas;
13. Instaurar pleitos e defender-lia nêles, podendo
confessar, desistir ou transigir, se não houver ofensa
de direitos de terceiro;
H.O Mandar elaborar o plano geral de urbanização e
expansão da sede e ue outras uglomera\,ões populacionais onele esta necessidade se inça sentir e promover
o levantamento das plantas topográficas rcspectivas ;
15. Executar obras públicas por administração
directa, empreitada ou concessão;
Hi:o J:>ropo: ao Govêrno a expropriação por utiliclacle
pública dos ImóveIS nccessários tt realização dos seu.
fins;
17. o Ordenar, precedendo vistoria, n demolição ou
beneficiação dos edifícios quo ameucem l'UÍIIU ou ofereçam perigo para a saúde pública;
0
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18. Ordenar o despejo sumário dos prédios cuja demolição ou expropriação por utilidade pública tenham
sido deliberadas ou decretadas;
19.o Conceder licenças para edificações ou reedificações junto das ruas f\ mais lugares públicos sujeitos à
sua jurisdição, ou à das juntas de freguesia, e aprovar
os respectivos projectos, fixando o alinhamento
de
acôrdo com o respectivo plano geral, dando as cotas ele
nivel e cedendo ou adquirindo por venda, compra ou
troca, com prévia louvação, mas independentemente
de
hasta pública, os terrenos necessários ao referido alinhamento;
20. Embargar quaisquer obras, construções ou edificações iniciadas pelos particulares sem licença ou com
inobservância
elas condições desta, elos regulamentos
ou das posturas municipais;
21. o Conceder licenças policiais e flscais, de harmonia
com o disposto nas leis, regulamentos e posturas, e conceder alvarás de licença aos estabelecimentos insalubres,
incémodos,
perigosos ou tóxicos, nos termos da lei;
22. o 11 unici pnl izar serviços ;
23. Arrendnr a e_ploração de serviços municipalizados;
24. o Conceder a exploração de serviços e resgatar a
concessão,. quando o julgue conveniente, nos termos
do respectivo contrato, o qual terá sempre por base um
caderno ele encargos aprovado pelo Govêrno;
25.· Estabelecer exclusivos de fornecimentos ao público;
26. Conceder a particulares
o aproveitamento
das
águas públicas na sua administração;
27." Conceder, nos termos da lei, o estabelecimento
e. ?xplol'ação do instalações eléctricas de interêsso púhlico, dentro da área da sua jurisdição;
28. Pedir ao Govêrno a concessão ele lÍ,O'uaspúblicas
para aproveitamento
de energia hic1ráulfca, abastecimento das povoações, regas o melhoramentos agrícobs ;
29. Estabelecer taxas pela ocupação temporária de
lugares c terrenos ue uso e. logradouro
público, pelo
aproveitamento dos bens, pastos e frutos do logradouro
comum de que sejam admini tradcraa, e pela concessão
de licenças;
30. o Lançar impostos, directos e indirectos, e regulo.men tal' a sua cobrauça ;
0
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31. Contrair empréstimos, estabelecer a sua dotação
e estipular as condições de amortização;
32. Requerer a comparticipação financeira eloEstado
para a realização de melhoramentos urbanos e rurais,
obras de águas e saneamento;
33. Aprovar o orçamento ordinário e os orçamentos
suplementares;
34. o Criar empregos e partidos para médicos, veterinários, farmacêuticos, parteiras, enfermeiras e agrónomos, e dotá-los, remodelá-los e extingui-los,
nos
termos da lei;
35. Nomear,
contratar
ou assalariar,
promover,
transferir, louvar, punir, aposentar e exonerar os funcionários e assalariados municipais;
36. Modificar e revogar os actos praticados pelos
funcionários e assalariados municipais;
37. Subsidiar estabelecimentos de assistência ou instrução, de utilidade para o concelho;
38. Subsidiar as juntas de freguesia para a realização de melhoramentos rurais e cabal desempenho das
suas atribuições de assistência;
39. Associar-se com outras câmaras para a realização de interêsses comuns dos respectivos concelhos.
§ 1. A vistoria a que se refere o n. o 11. dêste artigo
será realizada por três peritos nomeados pela câmara,
sendo '11m o delegado de saúde, nos casos em que a
demolição tenha por motivo a salubridade pública. A
deliberação tomada pela câmara será imediatamente
intimada ao proprietário do prédio e dela cabe apenas
recurso contencioso por incompetência, excesso de poder ou violação de lei.
§ 2. O despejo sumário permitido pelo n," 18. só
poderá ser ordenado depois de a câmara entrar na posse
do prédio expropriado ou destinado a demolição, devendo executar-se dentro do prazo de sessenta dias,
salvo no case de risco iminente ou perigo para a segurança pública.
§ 3. A louvação determinada
na parte final do
n ." 19. será feita por três louvados, um nomeado pela
câmara, outro pelo proprietário interessado e o terceiro
pelo juiz de direito da comarca.
Art. 52. As deliberações das câmaras municipais podem revestir a forma de postura ou regulamento policial, sempre que contenham disposições preventivas de
carácter genérico e execução permanente.
0
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§ l.0 Não é permitido às câmaras fazer posturas sôbre
matérias estranhas às suas atribuições, ou já reguladas
por lei, decreto ou regulamento do Govêrno. Os r~g~lamentes policiais deverão conter-se dentr~ .dos l:llutes
assinados pela lei ou decreto que os permitir o~ Impuser, não podendo comiriar sanções que não seJam por
estes estabelecidas.
§ 2. As posturas podem cominar as seguintes penas:
L." Prisão até um mês, aplicável por sentença do
juiz competente;
2." Multa até 500$, acrescida de um têrço por cada
reincidência;
3.a Apreensão dos instrumentos da contravenção, móveis ou semoventes, os quais caucionarão a responsabilidade civil e penal do contraventor.
Art. 53. Os regulamentos e posturas locais serão
afixados em todas as freguesias do concelho nos lugares do estilo, começando a vigorar na data por êles designada, a qual não poderá ser inferior a oito dias,
contados da afixação.
Art. 54:. As disposições dos regulamentos e posturas
locais que contrariarem as leis gerais da Nação serão
consideradas nulas e de nenhum efeito pelos tribunais.
Art. 55. Carecem de aprovação elo conselho municipal, para se tornarem executórias, as deliberações das
câmaras:
1:0 Que revistam a forma de postura ou regulamento
P?hcial, exceptuados os respeitantes a polícia sanitána e ao trânsito na via pública;
2. Que envolvam alienação de bens próprios do concelho;
.3. Que adjudiquem fornecimentos por prazo superior a um ano;
4. Que impliquem a realização de obras públicas,
quando o seu custo provável seja superior a 50 contos,
nos concelhos rurais de 2.' e 3.' ordem, a 100 contos, nos
concelhos rurais de l.a ordem e urbanos de 2.a e 3.a, e
a 200 contos, nos concelhos urbanos de L." ordem'
5. Que municipalizem serviços;
,
.6. Que concedam serviços públicos, ou obras p~blicas de valor superior a 50 contos, nos concelhos rurnrs
de 2." e 3." ordem, a 100 contos nos concelhos rurais de
l.a ordem e urbanos de Z.· e 3.a', e a 200 contos nos concelhos urbanos de L." ordem;
0
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7.° Que estabeleçam exclusivos de fornecimentos ao
público;
8.° Que respeitem à instalação de geradoras de energia eléctrica;
9.° Que lancem 'novos impostos ou taxas, ou aumentem os existentes;
10.° Que digam respeito a empréstimos;
11.° Que impliquem a criação, dotação, remodelação
e extinção de empregos ou partidos municipais;
12. ° Que respeitem à criação ou adesão a uma federação de municípios, ou à sua dissolução e destino a dar
aos respectivos bens.
§ LOAs posturas e regulamentos relativos a polícia
sanitária e ao trânsito na via pública carecem de aprovação do Govêrno, pelos Ministérios do Interior e das
Obras Públicas e Comunicações, respectivamente.
§ 2.° As deliberações que respeitem a municipalização
de serviços ou concessão de exclusivos, depois de aprovadas pelo conselho municipal, carecem de aprovação
do Govêrno, pelo Ministério do Interior.
§ 3.° As deliberações sôbre instalação de geradoras de
energia eléctrica, depois de aprovadas pelo conselho
municipal, carecem de aprovação do Govêrno, pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações.
§ 4.° As deliberações sôbre empréstimos, depois de
aprovadas pelo conselho municipal, carecem de aprovação elo Govêrno, pelo Ministério das Finanças.
§ ~.o A aprovação a que se referem os parágrafos
an.te~lOres será pedida pelo presidente da câmara aos
~ll:-lstérios respectivos, por intermédio do governador
civil.
~ 6.° Quanto à matéria dos §§ 1.0 e 2.°, considerar-s.e-áaprovada a deliberação, Se' dentro elo prazo de trinta
ruas, contados da data ela entrada elo ofício do presid~nte da câmara no Ministério a que tenha sido snlicitada a aprovação, 'não fôr publicada portaria concedendo-a ou negando-a.
.
Art. 56.° Além elas atribuições referidas nos artigos 45. e seguintes! pertencem às câmaras municipais
atribuições deliberativas e consultivas em todos os casos
declarados nas leis, e bem assim atribuições consultivas
em todos os assuntos sôbre que forem ouvidas pelo Govêrno.
0
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Art. 57. As atribuíções daliberativas das câmaras
municipais são umas de exercício facultativo e outras
de exercício obrigatório.
§ único. As câmaras não poderão instituir serviços
ou realizar obras e melhoramentos facultativos sem que
estejam criados ou dotados os serviços, obras e melhoramentos obrigatórios, salvo se a respectiva deliberação
tiver sido tomada por quatro quintos dos vereadores,
nos concelhos de Lisboa e Pôrto, ou aprovada por três
quartos dos vogais do respectivo conselho municipal,
nos restantes concelhos. Esta deliberação deve ser comunicada ao Govêrno e só se tornará executória se êste,
dentro do prazo de trinta dias, contados da data da
comunicação, não lhe opuser o seu veto.
.
Art. 58.° Os serviços das câmaras municipais, com
excepção das de Lisboa e Pôrto, serão divididos em pelouros geridos pelo presidente e pelos vereadores.
§ 1.° Nos concelhos de La ordem haverá sete pelouros:
1. Serviços municipais e polícia;
2.° Finanças;
3.° Serviços municipalizados e fomento;
4.° Obras municipais ;
o Urbanização
e turismo;
6. ° Saúde pública e assistência;
7.° Cultura.
§ 2.° Nos concelhos de 2." ordem haverá cinco pelouros:
1. ° Serviços municipais, finanças e polícia;
2.° Serviços municipalizados e fomento;
3.° Obras municipais;
4. ° Urban ização, cultura e turismo;
5.° Saúde pública e assistência.
§ 3. ° Nos concelhos de 3 a ordem os pelouros serão
três:
.
1.° Serviços municipais finanças polícia e serviços
municipalizados;
,
,
Ob::as m"';ni~ipais, urbanização e fomento;
3. Saude pública, cultura e assistência,
§ 4,° Os pelouros a que se referem os n,OI 1.0 dos
parágrafos anteriores são anexos à presidência.
§ 5.° Compete aos vereadores, nos seus pelouros, estudar os problemas relativos aos respectivos seniços e
prepar,ar a execução elas deliberações camarárias q1l;e
lhes disseram respeito, sem prejuízo dos poderes de di0

0
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recção, coordenação e execução do presidente da câmara.
§ 6.° A distribuição dos pelouros pelos vereadores
será feita pelo presidente da câmara na primeira sessão
de cada ano.
Art. 59.° O presidente da câmara poderá distribuir
os serviços por pelouros com designação diferente da
indicada no artigo anterior, quando circunstâncias especiais da vida municipal assim o exijam.
S UE-SECÇÃO

Concelhos

II

urbanos

Art. 60.° Nos concelhos urbanos de qualquer ordem,
incumbe às câmaras o exercício obrigatório das atribuíções:
1.0 Dos n.OS 1.0, 3.°, 4.° e 12.° do artigo 46.°;
2. ° Dos n. os 1.0 e2. ° elo artigo 47.°;
3.° Dos n.OS 1.0, 10.° e 11.° do artigo 48.°;
4.° Dos n.OS 1.0, 2.°, 3.°, 4.°, 8.°, 9 ..°, 10.° e 16.° do
artigo 49. °;
5.° Dos n.OS l.0, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 8.°, 10.°, 11.°
e 12.° elo artico 50.°
.
7
§. úmco. A batribuição do n ." 2.° do artigo
4
é de
exercício obrigatório apenas nos concelhos cuj as sedes
sejam centros ele grandes aglomerados populacionais
ou de zonas de turismo.
Art. 6l.° Nos concelhos urbanos de La e 2 ..a orelem incumbe às câmaras, além do exercício obrigatório das
atribuIções enumeradas no artigo anterior, mais o das
sEguintes:
l.0 Do n ," 4.° do artigo 48.°;
2.° Dos n.O 5.° e 6.° do artigo 49.°;
3.° Do n." 7.° do artigo' 50.°
A~t. 62.° As licenças municipais para edificações e
reedIficações nas seeles elos concelhos urbanos só poderão
~er concedidas mediantea prévia aprovação ele um projecto elaborado ele harmonia com o plano de urbanização e expansão e subscrito por arquitecto, engenheiro
ou construtor civil devidamente habilitado.
§ LOAs licenças a que êste artigo se refere podem
ser recusadas Com o fundamento de as construções projectadas prejudicarem a estética urbana.
§ 2.° Sempre que se trate dr avenida como tal elassificada no plano ele urbanização e expansão, podem as
câmaras condicionar a concessão elas licenças pela obri.0
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gação imposta aos proprietários de deixarem jardins
fechados, entre a frente dos prédios e o alinhamento.
A.rt. 63.° Compete às câmaras dos concelhos urbanos
ordenar a demolição de pequenas casas abarracadas e
quaisquer construções ligeiraS', desde que estejam ~ituadas dentro da área da sede, ou ele lugar de turismo,
e o seu proj ecto não tenha sido aprovado, nem concedida a licença municipal.
sun-saccâo

III

Concelhos rurais

A.rt. 64. o Nos concelhos rurais de qualquer ordem
incumbe às câmaras o exercício obrigatório das atribuíções:
1.0 Dos n.O 1.0, 4.° e 12.° do artigo 46.°;
2.° Do n.? 1.0 do artigo 47.°;
3.° Dos n.O 1.0, 10.° e 11.° do artigo 48.°;
4.° Dos n.O 1.°,4.°,8.°,9.°,14.°
e 16.° do artigo 49.°;
5.° Dos n.O 1.0, 10.°, 1.1.0 e 12.° do artigo 50.°
A.rt. 65.° Nos concelhos rurais de 2.a ordem incumbe
às câmaras, além do exercício obrigatório das atribuições enumeradas no artigo anterior, mais o das
seguintes:
1.0 Do n." 2.° do artigo 47.°;
2.° Dos n.O 5.°, 10.° e 12.° do artigo 49.°;
3.° Do n.? 5.° do artigo 50.°
A.rt. 66.° Nos concelhos rurais de 1. a ordem incumbe
às câmaras, além do exercício obrigatório das atribuíções enumeradas nos artigos anteriores, mais o das segumtes:
1.0 Do n 4.° do artico 48.° na parte respeitante a
bibliotecas populares;
o
,
2.° Do 11..03.° do artigo 49.°;
3.° Do n..? 8.° do artigo 50.°
S

S

S

S

S

.?

SECÇÃO III
Constitu'ição, reUniões e deliberações

. A.rt. 67.° Nos anos em que deva proceder-se à consde nova câmara municipal
reünir-se-á esta
no dia 5 de Dezembro, para o efeito 'da verificação dos
poderes dos seus membros e da eleição do procurador ao conselho provincial, continuando porém a antiga

tituição
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câmara, para tudo o mais, em exercício de funções até
31 de Dezembro.
§ l.0 A convocação da reünião será feita pelo presidente da câmara dentro do prazo e pela forma estabelecidos no § 1.0 do artigo 29.0
§ 2.° Os poderes dos vogais da câmara municipal serão verificados pelo presidente e aquela dir-se-á constituída e poderá deliberar, desde que esteja verificada
a legitimidade dos poderes da maioria dos vogais, nos
concelhos de La e 2.a ordem, e de pelo menos um, nos
concelhos de 3.,a ordem.
Art. 68.° As câmaras municipais reúnem ordinàriamente uma vez por semana e, extraorc1inàriamente, sempre que o presidente as convocar por imperiosa necessidade de serviço público.
Art. 69.° Quando as câmaras não reúnam por lalta
de número, os presidentes deverão logo designar o dia
para nova reünião, anunciando-o por aviso afixado à
entrada dos paços do concelho.
Art. 70.° Em tudo o mais respeitante à constituição,
reüniões e deliberações das câmaras observar-se-é o que
vai disposto sôbre constituição e funcionamento dos corpos administrativos.
CAPíTULO

Do presldento

IV

da câmara

.Art. 71.° O presidente da câmara, bem como o seu
substituto, serão nomeados de entre os respectivos munícipes, de preferência vogais elo conselho municipal,
antigos vereadores ou membros elas comissões administrativas municipais, ou diplomados com um curso superior.
§
Não podem ser nomeados os que, nos-termos dos
n.O
e 2.° e 10. a 16. elo artigo 18.°, não puderem
ser eleitos vogais do conselho municipal.
§ 2.° Quando circunstâncias
excepcionais o justifiquem, poderá o Govêrno nomear o presidente da câmara, e o respectivo substituto, fiem sujeição a qualquer
das restrições indicadas no corpo dêstc artigo e no parágrafo anterior.
,
Art. 72,.0 O presidente da câmara e o substituto são
nomeados por seis anos, findos os quais poderão ser
reconduzidos por períodos sucessivos de igual duração,
e tomam posse perante o governador civil do distrito,
1.0

S
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prestando o compromisso de honra e as declarações de
fidelidade exigi das aos funcionários públicos.
. .
Art. 73.0 O presidente da câmara pode ser. demi.tido
pelo Govêrno, livremente
ou em conseqüência de smdicância ou processo disciplinar.
Art. 74.° As funções de presidente da câmara são remuneradas
nos concelhos de Lisboa e Pôrto e nos de
1.a ordem.
§ 1.0 Os presidentes
das câmaras
municipais
de
Lisboa e Pôrto são remunerados
conforme a tabela
anexa a êste Código e os das câmaras dos concelhos de
1.' ordem segundo proposta da respectiva câmara, sancionada pelo conselho municipal
e aprovada pelo Ministro do ln terior.
§ 2.° Em matéria de vencimentos os presidentes das
câmaras
ficam suj eitos ao regime
dos funcionários
administrativos.
Art. 75.° As funções de presidente
da câmara, nos
concelhos de Lisboa e Pôrto e nos de 1." ordem, são incompatíveis
com o exercício de quaisquer outras funções públicas remuneradas
pelo Estado.
§ único. Os funcionários
remunerados
pelo Estado,
que sejam nomeados presidentes das câmaras municipais
elos concelhos de Lisboa e Pôrto ou dos concelhos de
I." ordem, serão considerados
em comissão extraordinári~ de serviço público e com direito a optar pelo seu
v.enClment~ ou pelo de presidente
da câmara, competmdo porem a esta, em qualquer
caso, o respectivo
pagamento.
Art. 76.° O presidente da câmara orienta e coordena
a acção municipal,
superintende
na execução das deliberações da câmara e é o magistrado
administrativo
do concelho.
~rt. 77.~ ~a sua função de orientar e coordenar a
acçao mumcIpal
e de executar as deliberações
da câmara, compete ao presidente:
1.° Convocar as reüniões extraordinárias
da câmara
e as ses~õ:s. extraordinárias
elo conselho municipal j
2.° Dir-igir os trabalhos nas reüniões da câmara e do
conselho municipal j
,3:° Elaborar
o relatório
anual da gerência
eamararra, para ser presente à sessão ordinária do conselho
municipal j
4.° Elaborar,
de acôrdo com a vereação, o plano
anual da actividade da câmara j
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5.0 Preparar
as bases do orçamento ordinário
e as
dos suplementares,
nos casos não exceptuados
no artigo 650.", elaborá-los sôbre as que tenham sido aprovadas pelo conselho municipal
e submetê-los,
bem
como os orçamentos suplementares
que não careçam da
intervenção do conselho municipal,
à aprovação da câmara;
6.0 Autorizar
as despesas orçamentadas,
liquidadas
de harmonia com as deliberações municipais;
7.0 Submeter
a julgamento
as contas de gerência;
8.0 Dirigir e superintender
nos serviços municipais
e no respectivo pessoal;
9.° Inspeccionar
os serviços municipalizados;
10. o Conceder as licenças policiais da competência
da câmara, salvo recurso das suas decisões para a própria câmara;
11.0 Representar
a câmara em juízo ou fora dêle,
precedendo,
no primeiro
caso, deliberação
municipal
sôbre o pleito, e escolher os advogados que forem necessários;
12.0 Executar e fazer executar as deliberações da câmara, expedindo os diplomas e alvarás necessários j
13.0 Publicar
as posturas, regulamentos
e avisos, e
vigiar a sua execução;
14. Assinar
a correspondência
expedida
pela câmara
com destino a quaisquer
autoridades,
corpos
administrativos
e repartições
públicas.
Art. 78.0 O presidente
da câmara
pode praticar
quaisquer
actos da competência
desta, sempre que
o exijam circunstâncias
excepcionais
e não seja possível reüni-Ia extraordinàriamente,
ficando porém os actos
praticados sujeitos a subseqüente ratificação da câmara.
Art. 79.0 Como magistrado
administrativo,
compete
ao presidente
da câmara:
1.o Informar
o governador
civil, com diligência
e
exactidão, sôbre todos os assuntos de interêsse público
que êsse magistrado
deva conhecer;
2.0 Executar
e fazer executar no concelho as leis e
regulamentos
administrativos:
3 ..0 Responder
a inquéritos
económicos ou administrativos de carácter oficial colaborar na sua realizaçãoe auxili ar o desempenho dos serviços de estatística ;
4.0 Ton:ar c~nta do cumprimento
dos legados pios
ou. ~e asslst~n~la ou destinados a aplicações pias ou ele
utilidade pública, nos termos da respectiva legislação;
0
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em relação às pessoas col~ctivas ~e uti5.0 Exercer,
lidade pública
administrativa,
as funções de y~_specção que lhe forem confiadas
pelo governador
CIvIl;
6.0 Designar
o segundo ou terceiro domingo do. mês
de Outubro para a eleição das juntas de freguesia
do
concelho;
7.0 Convocar a reünião constitutiva
do conselho municipal, da câmara municipal
e das juntas de freguesia;
8. o Declarar
a exclusão do lugar ou perda do mandato dos vereadores,
na forma da lei;
9. o Inspeccionar
a administração
paroquial;
10.0 Passar os atestados de bom comportamento
moral
e civil que lhe sejam requeridos,
e lavrar termos de
identidade,
idoneidade
ou justificação
administrativa.
0
Art. 80. O presidente
da câmara,
salvo o disposto
nos § § 1.0 e 2.0, é também autoridade
policial e compete-lhe:
1. o Tomar as providências
'necessárias
para que se
cumpram
as leis e regulamentos
de polícia geral, distrital oemunicipal,
urbana e rural, zelando pela manutenção da ordem e tranqüilidade
pública e protegendo
a liberdade,
propriedade
e segurança dos habitantes
do
concelho;
2.° Impedir
e reprimir
quaisquer
actos contrários
à
ordem, à moral e à decência 'pública;
0
3. Prestar
às autoridades
sanitárias
todo o auxílio
que lhe fôr solicitadoo
exercer as atribuições que sôbre
polícia sanitária
lhe sej am conferidas nas leis e regulamentos;
0
4. Exercer
a polícia sôbre os estrangeiros,
nos termos das leis e regulamentos;
I:>
0
.5. Exercer a polícia dos espectáculos,
nos termos das
Ieis e regulamentos'
6.° Vigiar os men'dibO'os vadios vacabundos
músico,
am.bu 1antes e menores em"b' perigo moral, propondo superiormente
as medidas que julgar
necessárias
e convenIentes;
b
7. o Fiscalizar j" as casas públicas de J' ôzo
hospedarias ,
b ,
es t a Iagens, cales, botequins
e semelhantes'
0
8. • Exercer
.a .polícia
sôbre as reüniõe~ públicas
e
solenidades
religiosas,
nos termos da lei j
9. o Exercer a polícia relativa às prostitutas j
Üolaborur, no que lhe fôr requerido
ou por sua
irnciativa, com a polícia de vizilância
e defesa do Estado;
b

. ~q.o
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11.0 Exercer, por si ou seus agentes, as atribuições da
polícia judiciária relativa à investigação dos crimes
públicos e à captura dos criminosos, sem prejuízo da
competência elos tribunais ordinários e de outras autoridades da mesma polícia;
12.0 Conceder licenças de uso e porte de arma de caça
e quaisquer outras licenças policiais que não sejam da
competência de outra autoridade;
13.0 Registar B fiscalizar a lavra das pedreiras existentes no concelho;
14.0 Exercer as atribuições policiais que lhe sejam
confiadas pelo governador civil em matéria da competência dêste.
§ 1.0 A competência conferida por êste artigo ao
presidente da câmara pertence:
1. o Nos concelhos que forem sede de distrito, ao
comandante distrital da polícia de segurança pública;
2.0 Nos concelhos em que haja secção de polícia de
segurança pública, ao respectivo comandante.
§ 2.0 Quando o julgar conveniente, poclerá o Govêrno
nomear, para os concelhos não compreendidos nos
n.os,.1.0 e 2.° elo parágrafo anterior, um delegado especial, ao qual competirão as atribuições policiais enumeradas neste artigo.
§ 3.° A concessão de licenças para uso e porte de
arma de defesa pertence em toda a área dos distritos
aos comandantes de polícia de segurança pública.
Art. 81.° Os presidentes das câmaras, bem como as
autoridades policiais referidas nos §§ 1.0 e 2. do artigo antecedente, gozam da garantia administrativa
e das isenções a que se retere o artigo 349.°, nos mesmos termos que os governadores civis.
Art. 82.° As decisões do presidente da câmara podem
ser por êle ratificadas, revogadas, retormadas ou convertidas, quando da ratificação, revogação, reforma ou
conversão não resulte ofensa ele lei, regulamento ou
contrato, nos termos seguintes:
1.0 Se não torem constitutivas ue direitos, em todos
os casos e a todo o tempo;
. 2.°. Se forem constitutivas de direitos, apenas quando
llegaIs ~ dentro do prazo fixado na lei para o recurso
contenCIOSOou até 11 interposição dêste.
§ 1..0 Das decisões do presidente da câmara, quando
tomadas em execução de deliberações municipais, pode
0
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recorrer-se para a câmara, sem prejuízo do recurso
contencioso contra a deliberação executada.
§ 2.° Das decisões definitivas e executórias do presidente da câmara, quando tomadas no exercício da sua
competência de magistrado administrativo
e superior
autoridade municipal, só pode interpor-se recurso contencioso e com fundamento em incompetência, excesso
de poder ou violação de lei, regulamento ou contrato
administrativo.
§ 3.° Das decisões do presidente da câmara, como
autoridade policial, e do delegado especial a que se
refere o § 2.° do artigo 80.°, e bem assim das decisões
das autoridades mencionadas no § 1.0 elo mesmo artigo,
quando tomadas por delegação do governador civil,
cabe recurso hierárquico para êste magistrado, de cuja
decisão se poderá recorrer contenciosamente.
O prazo
do recurso hierárquico é de vinte dias.
CAPÍTULO

V

Dos concelhos de Lisboa o Pôrto
SECÇÃO

I

Câmal'a municipal e seu presidente

.Art. 83.° As câmaras municipais dos concelhos de
LIsboa e Pôrto são constituídas por um presidente, nomeado pelo Govêrno, e doze vereadores, eleitos pelas juntas ele :freguesia e organismos corporativos do concelho.
§ 1.0 O presidente tem substituto igualmente nomeado
pelo Govêrno .
.§ 2. ° ~ eleição dos vereadores será regulacla em
lei especial.
.Art. 84. As câmaras municipais dos concelhos de
LIS?O~ e. Porto não poderão instituir novos serviços de
asslstellCla.
Art '. 85. ° ~ os concelhos ele Lisboa e Põrto dependem
de deliberação tomada em reünião da Câmara:
• ~.o A aprovação
de posturas ou rerrulamentoe poliI

0

A

ciais ;

e

2.° A aquisição e alienação de bens imobiliários'
3.° A aceitação de heranças, doações ou leO'ados;
.4.° A adjudicação de fornecimentos por prbazo supe1'101' a um ano ;
5,.:,°A i~st~ur~ção de pleitos ou sua defesa, e a confissao, desistênci a ou transacção judicial j
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6.° A aprovação do plano de urbanização e expansão;
7. o A realização de obras públicas cuj o valor exceda
3:000 contos;
8.° O pedielo ao Govêrno da declaração
da utilidade
pública e urgência elas expropriações;
9.° A municipalização de serviços;
10. ° A concessão ele exclusivos;
11.° A concessão de serviços públicos, ou de obras públicas de valor superior a 5:000 contos;
12.° O lançamento de novos impostos ou taxas, ou
o aumento elos existentes;
13.° A realização de empréstimos;
14.° A aprovação dos orçamentos ordinários e suplementares;
15.° A organização interna dos serviços municipais.
Art. 86.° Carecem ela aprovação elo Govêrno, para se
tornarem executórias, as deliberações:
1.0 Que revistam a forma de postura ou regulamento
relativos à policia sanitária ou ao trânsito na via pública;
2. ° Que impliquem a realização de obras públicas
cuj o valor exceda 3 :000 contos;
3.° Que concedam serviços públicos, ou obras públicas
ele valor superior a 5 :000 contos;
4.° Que municipalizem
serviços;
I). ° Que estabeleçam
exclusivos de fornecimento ao
público;
6.° Que respeitem à instalação de geradoras de energia eléctrica;
7.° Que digam respeito a empréstimos;
8.° Que visem a organização interna dos serviços municipais.
§ l.o A aprovação será pedida pelo presidente da câmara ao Ministro do Interior, nos casos dos n.O L.",
l.a parte, 4.°, 5.° e 8.°, ao Ministro das Obras Públicas
e Comunicações, nos casos elos n ." 1.0, 2.a parte, 2.°,
3.° e G.o, e ao :Ministro das Einanças, no caso do n." 7.°
§ 2.° Se dentro do prazo de trinta dias, contados da
data da entrada do ofício do presidente ela câmara no
Ministério competente, não fôr publicada portaria concedendo ou negando a aprovação pedida, considerar-se-á aprovada a deliberação,
quanto à matéria dos
n.OS1.0, 2.°, 3.° e 4.0
S
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§ 3.° A aprovação tutelar pode Sel: concedida ?U negada no todo ou em parte e sob condição suspensiva ou
resol u ti va.
Art. 87.° As câmaras municipais
de Lisboa e Pôrto
têm uma reünião ordinária
em cada mês e as extraordinárias
que forem convocadas
pelo presidente.
Nas
reülliões ordinárias
podem discutir todos os actos praticados pelo presidente
no exercício da sua competência, e os votos que dessa discussão resultem serão submetidos à apreciação
do Ministro
do Interior.
Art. 88. Os presidentes
das câmaras
de Lisboa e
Pôrto decidem,
por despacho,
todos os negócios
da
competência
das câmaras municipais,
salvo os indicados no artigo 85. °
§ 1.0 O relatório e o plano anuais da gerência municipal serão presentes à câmara.
§ 2.° Na elaboração
do orçamento,
o presidente
da
câmara só eleve obediência
às' disposições legais e às
instruções
do Govêrno.
Art. 89.° Na preparação
das suas decisões e na execução de todos os actos ele gerência municipal,
o presidente da câmara, DOS concelhos ele Lisboa e Pôrto, será
coadjuvado
pelos directores
de serviços.
Oa.cl:: c1~rector de serviços terá a seu cargo os serviços
municipais
que lhe forem atribuídos
pelo presidente.
Art. 90.0 O presidente
da câmara, nos concelhos de
Lis?oa e Pôrto, não é magistrado
administrativo,
competmdo-lhe
porém as obrigações consignadas
nos n.OS 1.0,
2.°, 3.° e 8.° do artigo 79.°
. Art. 91.° Em tudo o que não está especialmente
preVIsto para os concelhos de Lisboa e Pôrto observar-so-á
o disposto para os concelhos urbanos.
0

SECÇÃO II
Administrações

dos bairros

Art, 92.°. N os concelhos de Lisboa e Pôrto, à frente
ele cada bairro haverá um macistrado
administrativo,
com a designação de ac1ministr~c1or de bairro, nomeado
e demitido livremente
pelo Ministro
do Interior.
§ único. Os administradores
de bairro
são substit~ldos, nas suas faltas e impedimentos,
pelos secretános das respectivas
administrações.
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Art. 93.° Competem aos administradores
de bairro,
sob a imediata direcção e inspecção do governador civil
do distrito:
1.0 Os poderes e deveres enumerados no artigo 79.°,
com excepção elos constantes dos n.O 6.° e 7.°, que pertencem ao governador civil, e dos do n." 8.°, que incumbem ao presidente da câmara;
2.° As atribuíções policiais que por lei lhes forem
conferidas e a concessão de licenças de uso e porte de
arma de caça;
3.° Os actos de inspecção administrativa
ao funcionamento das juntas de freguesia, que lhes forem incumbidos pelo governador civil;
4.° O julgamento, com recurso para o governador civil, dos despejos sumários das casas que riverem de ser
totalmente demolidas, ou que forem consideradas inhabitáveis, e dos indivíduos que nas casas de hóspedes
não paguem os respectivos aluguéis, ou, pelo seu porte,
se tornem importunos ou incómodos.
S

CAPiTULO

VI

Dos ôrgüos munícípals consultivos
SECÇÃO

1

Disposições gerais

Ârt. 94.° São órgãos consultivos ela administração
municipal:
1. ° Â comissão municipal de higiene;
2. ° A comissão municipal de arte e arqueologia;
3. ° A comissão venatória concelhia;
4. ° Â comissão municipal ele turismo;
5.° Os grémios e sindicatos nacionais e quaisquer
outros organismos corporativos do concelho;
6.°. Outras comissões ou conselhos, permanentes ou
transIt~rios, criados por deliberação ela câmara e com
a conshtuIção por esta determinada, para fins relativos
ao e:x;er.cíciodas atribuíçõea municipais.
§ umço. As comissões ou conselhos consultivos instituídos pela câmara serão sempre presididos por um
vereador nomeado pelo presidente.
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11

Comissão municipal de higiene

Art. 95.° Em cada concelho funciona uma comissão de
higiene, constituída
pelo vereador do pelouro da saúde
pública, que será o presiJente,
pelo inspector ~u delegado de saúde, pelo veterinário
e pelo engenheuo municipal, onele os houver, ou, havendo ~ais de um, por
aquele que o presidente da câmara des~g~ar, e por um
contribuinte
eleito pelo conselho municipal,
de entre
os seus vogais.
§ único. Nos concelhos de Lisboa e Pôrto a comissão
municipal
ele higiene é constituída
por um vereador
e um engenheiro
municipal,
ambos designados
pelo
presidente da câmara, pelo delegado ele saúde, pelo engenheiro sanitário da inspecção de saúde e pelo intendente ele pecuária ou seu representante.
Art. 96.° Compete à comissão municipal de higiene:
1.0 Dar parecer sôbre todos os projectos de posturas
e regulamentos
sanitários,
os quais não poderão ser
aprovados sem o seu voto favorável;
2.° Dar parecer sôbre todas as questões de salubridade
pública a respeito das quais seja consultada pela câmara
ou pelo seu presidente;
3.° Sugerir à câmara, ou ao seu presidente,
todas as
medi das que. entenda oportunas e convenientes
ao perfeito exercício das respectivas
atribuições
sanitárias;
4.° Coadjuvar
o presidente
da câmara na execução
das deliberações ou decisões tomadas em matéria sanitária, quando lhe seja determinado.
§ único. Se a comissão der parecer desfavorável à aprov~ç.ão de um .proj ecto dQ regulamento
ou postura sanitár ia,• o presidenta
da câmara 'b o del ezado de saúde
e o inspector municipal
de sanidade pecuária poderão
recorrer para o Conselho Superior de Higiene ou para
a Junta Sanitária de Águas, conforme os casos.
SECÇÃO

m

Comissão municipal de arte e arqueolegla

Art .. 97.° Nos concelhos em que existam monumentos
naturais,
artísticos, históricos ou arqueológicos a conservar, defender ou valorizar, funcionará uma comissão
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municipal de arte e arqueologia, composta por um vereador designado pelo presidente da câmara, que será
o presidente, pelo director do museu da sede do concelho, onde o houver, por um professor oficial de ensino primário ou liceal nomeado pelo Ministro da
Educação Nacional, por um representante das associações culturais ou grupos de amigos dos monumentos ou
museus do concelho e pelos párocos ou sacerdotes encarregados do culto em monumentos religiosos de valor
reconhecido.
§ 1.° Nos concelhos urbanos é obrigatória a constituíção de comissões de arte e arqueologia, que serão
presididas pelo vereador do pelouro de cultura.
§ 2.° Nos concelhos de Lisboa e Pôrto as comissões
a que êste artigo se refere serão constituídas por um
vereador, que será o presidente, pelo director do museu
municipal, por um arquitecto municipal e mais quatro
pessoas peritas, nomeados pela câmara.
Art. 98.° Compete à comissão municipal de arte e
arqueologia: .
1.0 Dar parecer sôbre a parte do plano de urbanização
e expansão relativa à conservação e valorização dos mon~lmentos artísticos, históricos, naturais e arqueol,óglCOS;

2.° Dar parecer sôbre quaisquer projectos de construção, reintegração ou valorização de monumentos, a
respei to dos quais sej a consultada pela câmara ou pelo
seu presidente;
3.° Sugerir às câmaras tudo o que entender conveniente ao embelezamento das povoações, à preservação,
defesa e aproveitamento dos monumentos e da paisagem,
e ao desenvolvimento elo turismo;
4. ° Colaborar com os órgãos da administração central
na defesa elos interêsses artísticos, progresso da cultura
e educação do gôsto popular, exercendo as atribuições
que a lei lhe conferir.
SEC<;:\O

Comissão venatória

IV

concelhia

Art. 99.° À comissão venatéria concelhia compete
dar pl,trecer sôbro toclos os assuntos ela administração municipal que possam relacionar-se com o exercício
e polícia ela c~ça e a respeito dos quais seja consultada pelo preslClente ela câmara.

L' Série

ORDEM DO EXBRCITO N.o 1

SECÇÃO

49

V

Grémios e sindicatos nacionais

Art. 100.° Os b'
zrémios
os sindicatos • nacionais
e as.
secções dêstes e quaisquer
outros orgamsmos
corpo::_atIvos do concelho são obrigados a dar o seu parecer sobre
todos os assuntos da administração
municipal
que tenham relação com os interêsses eco~ómicos e ~rofis.sionais por êles representados
e a respeito dos quals.s~Ja~
consultados
pelos presidentes
das câmaras municipais
dos concelhos em que tenham sede.
CAPíTULO \'11
Das zouas de turismo
SECÇÃO

I

Disposições gerais

Art. 101.° Nos concelhos em que existam praias, estâncias hidrológicas
ou climatéricas,
de altitude,
de repouso ou de recreio, ou monumentos
e lugares de nomeada, poderão ser criadas zonas de turismo.
§ 1.0 A criação de zonas de turismo
dependerá
ele
requerimento
da respectiva
câmara,
precedendo
deliberação aprovada
pelo conselho municipal,
ou de proposta do Conselho Nacional
de Turismo,
e efectuar-se-á por meio ele decreto referendado
pelos Ministros
do Interior
e das Finanças,
ouvido, no primeiro
caso,
o referido Conselho.
§ 2.° O decreto a que se refere o parágrafo
anterior
delimitará
a área que deve constituir
a zona de turismo
e fixará a respectiva
sede.
Art., 102.° As zonas ele turismo com sede em cabeça
de con.celho serão directamente
administradas
pelas
respee~lvas câmaras municipais
e as restantes por juntas
de turismo.
Art. 103.° As câmaras
municipais
e as juntas
de
turismo submeterão
à aprovação do Conselho Nacional
de Turismo o plano anual da sua actividade
turística.
ATt. 104.° As receitas especiais elas zonas de turismo
ficam consignadas
às respectivas
despesas,
devendo
umas e outras ser anualmente
avaliadas
pelas câmaras
ou juntas de turismo, conforme os casos, em orçamento
separado, mas anexo no orçamento
municipal.
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SECÇÃO II
Zonas de turismo

administradas

pelas câmaras municipais

Art. 105.° Nas zonas de turismo directamente administradas pela câmara municipal e para o efeito de colaborar com esta no estudo dos problemas turísticos,
haverá uma comissão municipal de turismo presidida
pelo vereador do respectivo pelouro e com a seguinte
eomposição:
1. ° Um representante da comissão municipal de arte
e arqueologia, onde a houver j
2.° O delegado de saúde j
3.° Um hoteleiro, eleito pelos proprietários dos hotéis existentes na zona j
4.0 Um comerciante estabelecido na zona e um proprietário, ambos designados pelo presidente da câmara
municipal j
5.0 O capitão .do pôrto ou delegado marítimo, onde
oe houver.
§ único. Quando na zona não haja hotéis, será o hoteleiro substituído por pessoa designada pelo presidente
da câmara municipal.
Art. 106.° Às câmaras municipais que administrem
zonas de turismo incumbem, pelo menos, as atribuições
de cxercício obrigatório impostas às câmaras dos concelhos urbanos de 3.a orelem.
Art. 107.° À comissão municipal ele turismo compete:
1.0 Colaborar na preparação elo plano anual de actividade turística j
2.° Dar parecer sôbre quaisquer projectos de obras
tl e in terêsse turístico j
3.° Sugerir o que entender por conveniente ao melhoramento das condições turísticas da zona j
. 4.° Dar parecer sôbre o orçamento dos serviços de turismo ;

5.° Deliberar sôbre propaganda, despendendo as verbas que para êsse efeito lhes sej am atribuídas no orçamento.
Art: 108.° O pessoal elos serviços ele turismo, nas zonas duectamente administrudes pelas câmaras municipais, será destacado dos restantes serviços municipais.
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m
pelas juntas de turismo

-,\r~:109.° As juntas de turismo terão a seguinte C01Uposiçao:
1.0 Um presidente
designado pelo presidente
ela câmara municipal;
2.° O médico municipal,
ou, havendo mais de um,
aquele que o presidente
ela câmara designar;
3.° Um hoteleiro,
eleito pelos proprietários
dos hotéis existentes
na zona;
4.° Um comerciante
estabelecido
na zona e um proprietário,
ambos designados
pelo presidente
da câmara;
6.° O capitão do pôrto ou delegado marítimo,
onde os
houver.
§ único. As juntas de turis~o
elegerão de entre os
seus vogais um administrador
delegado.
Art. UO.o Às juntas de turismo pertence deliberar:
,1:° Sôbre o inventário
das riquezas naturais,
arqueo10glCas e históricas
da zona;
.2.° Sôbre a realização
de exposições,
conservação
e
dIvulgação
dos trajes regionais;
. 3.° Sôbre a propaganda
das belezas naturais
e artístIcas da reaião
:
1:>
,
4.° Sôbre a criação e conservação
de bibliotecas
populares;
6.° Sôbre a divulgação
de factos notáveis
da vida
passada e presente da região'
6.° Sôbre a exploração
de' teatros e cinemas;
. 7.° Sôbre a construção
e administração
de gimná810S e campos de ].ocos:
. 1:> ,
8 ° 8b
.° IC? re a rea1i,mção de festas populares;
9. 080"';>re a ere.ceão e conservação
de monumentos ;
.10. ~obre a cl'lação e conservação de parques e Jardl~S, miradouros e outros lueares de aprazimento
púA

blico ;

. ,n.o ,Sôbre
jeitas a sua

b

. a ~lu?linação

pública

das povoações

su-

jurisdição ,

12.° Em geral, sôbre tudo o que possa contribuir
para o melhoramento
da zona.
§ único. Para a realização de obras e melhoramentos
que aproveitem
às respectivas
zonas, e que nos termos
dêste Código incumbam
exclusivamente
às câmaras mu-
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nicipais, poderão as juntas de turismo concorrer com
quaisquer verbas dispon íveis.
Art. Ll l ." As deliberações das juntas 'de turismo,
que tenham por objecto algum dos assuntos enumerados no artigo antecedente e não estej am previstas no
plano anual de actividade turística, serão comunicadas, nos dez dias imediatos, ao presidente da câmara
municipal, que poderá, dentro de igual período, suspender a sua execução e submetê-las à apreciação da
câmara, de cuj a cl eliberação
caberá recurso, dentro
.los dez dias imediatos, para o Oonselho Nacional de
l'urismo.
Art , 1l2. É vedado às juntas de turismo:
L." Elaborar posturas ou regulamentos policiais;
:2. o Conceder obras ou serviços públicos;
3. o Municipalizar serviços;
4. Estabelecer exclusivos;
0.° Lançar iUlpOStOS ou taxas, devendo limitar-se a
arrecadar o produto dos instituídos por lei;
6. Oontrair empréstimos .
Art. 113. Oompete ao presidente da junta de tu0

0

0

0

rrsmo:

L.? Orientar a acção da junta, coordenando-a com
a (la câmara municipal;
2. Elaborar o relatório anual de gerência;
3. o Preparar o plano anual de actividade turística e
-ubmetê-lo à apreciação da junta;
4.° Elaborar o projecto do orçamento .
.ArL. 114. Ao administrador
delegado da junta de
turismo compete:
J . o Executar
e fazer executar as deliberações da
0

0

j un a ;
í

2. o Exercer as funções de inspecção que pela junta
lhe torem confiadas;
3.° Autorizar as despesas orçamentadas, liquidadas
de harmonia com as deliberações da junta, e efectuar
os pagamentos;
4. o Organizar e submeter à apreciação da junta as
rontas de gerência.
).rt. 115. O plano elaborado pela junta ele turismo
s,') será aprovado
pelo Oonselbo Nacional de Turismo
d!'pois ele sôbre êle haver emitido parecer a respectivo
("amara municipal.
0
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Art. 116.° O pessoal das juntas de turismo p'o~erá
ser contratado por estas, com autorização do MlI~lstro
do Interior, ouvido o Conselho Nacional ele 'I'uri smo.
CAPíTULO
Dos serviços

VIII
municipais

Art. 117.° Os serviços municipais compreendem:
l.0 Secretaria e tesouraria;
2,.0 Seryiços especiais.
SECÇÃO

I

Secretaria e tesouraria
stm-sncç'io

I

SecretarIa

.

Art. 118.° Cada câmara municipal tem uma secretaria privativa, por onde correrá todo o seu expediente
e à qual compete assegurar a execução das deliberações
camarárias e dos despachos e ordens do presidente.
§ único. O expediente da secretaria da câmara,
quando as necessidades o exij am, pode distribuir-se por
serviços.

Art. 119.° A secretaria é dirigida por um chefe de
secretaria, sob a inspecção e superintendência do presidente da câmara.
Art. 120.° Compete ao chefe de secretaria:
l.0 ASRistir às reüuiões do conselho municipal e da
câmara municipal e lavrar e subscrever as respectivas
actas;
.2.° Assistir, ou lazer-se substituir por um funcionáno da secretaria, às reüniões dos conselhos de administração dos serviços municipalizados e das comissões ou
conselho" consultivo,; muuicipais e lavrar, ou mandar
lavrar pelo mesmo funcionário, e, em qualquer caso,
subscrever as respecti,as actas;
3.° Certificar, mediante despacho elo presidcnte, QS
factos e actos que constem dos arquivos municipais
e, independentemente de despacho, a matéria das act~s
das reüniões do conselho municipal, câmara municipal, serviços municipalizados e comissões ou conselhos consultivos;
..
4.° Autenticar todos os documentos e actos oficiais
da câmara;
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5.· Preparar
o expediente e as informações necessárias para resolução da câmara;
6. o Submeter a despacho do presidente da câmara os
negócios da competência
dês te;
7.· Levar à assinatura
do presidente
da câmara a
correspondência
e documentos que dela careçam;
8.· Dirigir os trabalhos
da secretaria
em conformidade com as deliberações da câmara e ordens do presidente, distribuindo
o serviço pelos funcionários
como
Iôr mais conveniente;
9. o Conservar sob a sua guarda e responsabilidade,
nos paços do concelho, o arquivo municipal, quando não
haja conservador privativo,
e manter em dia o registo
da correspondência
recebida e expedida pela câmara,
feito em livros próprios, abertos, rubricados
e encerrados pelo presidente ;
o cadastro de todo o pessoal da câ10.0 Organizar
mara, centralizar
as informações respectivas,
executar
.as deliberações
sôbre nomeação, promoção, transferência, louvor,
castigo,
aposentação
e exoneração
dos
funcionários
e assalariados
municipais
e assegurar
o
expediente
dos concursos para o seu recrutamento;
11.0 Organizar
os mapas .de lançamento
das contribuições e impostos;
12.0 Exercer as funções de notário em todos os actos
e contratos em que a câmara fôr outorgante;
13. o Fiscalizar
a responsabilidade
do tesoureiro;
14.0 Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e
regulamentares
sôbre contabilidade
municipal;
15.0 Manter o presidente da câmara ao corrente do
estado dos serviços da tesouraria e da caixa municipal;
16.0 Organizar
as contas de gerência até ao dia 1
de Março de cada ano, ou dentro do prazo de trinta
dias contados do dia de transição
de um para outro
tesoureiro, da renovação total da câmara ou da substiturção de algum dos seus vogais por motivo de presunção ou apuramento
de irregularidades
na administração municipal;
0
17. Remeter ao agente do Ministério Público junto
da auditoria
administrativa
competente,
dentro de
quarenta e oito horas e independentemente
de despacho,
cópias das actas de todas as reüniões do conselho municipal, da câmara municipal,
serviços municipalizados
e ?omissões. e conselhos consultivos municipais,
que lhe
seJ am requIsitadas;
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18.° Desempenhar
todas as mais funções que
e regulamentos
lhe impuserem.
Â.rt. 121." Nos concelhos em que a secretaria
mara estiver dividida em serviços, as atribuições
petência de cada um dêles serão discriminadas
gulamento
municipal.
SUB-SECÇ~O
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as leis
da câe comem re-

II

Tesouraria

Â.rt. 122.° Â. arrecadação
das receitas,
a guarda dos
fundos e valores, o pagamento
das despesas e quaisquer
movimentos
elos dinll~iros
do município
incumbem
à
tesouraria
da câmara .
. Art. 123.° O serviço de tesouraria
ela câmara municipal está a cargo de um tesoureiro
e é exercido sob a
fiscalização
do chefe de secretaria
e superintendência
do presidente
ela câmara.
.
§ único. Â.s funções de tesoureiro das câmaras municiP!1is, cuja receita, apurada pela média arrecadada
nas
últimas
três gerências,
não exceda 600 contos,serão
desempenhadas
pelos tesoureiros
da Fazenda
Pública
dos respectivos
concelhos, mediante a gratificação
mensal de 150$, 200$ e 300$, conforme se tratar de concelhos com receitas ordinárias
até 200, entre 200 e 400
e entre 400 e 600 contos.
Â.rt. 124.° Oompete ao tesoureiro
municipal:
1. o Promover,
logo que estej a habilitado
com os respectivos documentos,
e dentro dos prazos regulamentares, a arrecadação
elas receitas virtuais
e eventuais,
receber dos exactores da Fazenda
Pública
as que forem
cobradas por estes, entregar
aos contribuintes,
com o
respectivo
recibo, os documentos
de cobrança
e liquidar os juros de mora que pelos mesmos forem devidos;
0
o pagamento
das autorizações
e de todos
2. ~fectuar
os mais documen~os de despesa, depois de visados pelo
chefe de secretana
e selados com o sêlo branco do município;
3.0 Transferir,
para as tesourarias
da Fazenda
Pública, ou serviços autónomos
do Estado, e indepeudente~ente
ue .ordem ou deliberação
municipal,
m~s ~Q;r
meio de guia passada pela secretaria,
as importuncla.s
que por lei pertençam
ao Tesouro ou aos serviços do
Estado;
~.o
Entregar
ao chefe de secretaria
bala.nce~es ~a
caixa, diários e semanais, e bem assim, no prrmeiro dis
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de cada mês, mas com guia datada do dia anterior, 08
documentos de despesa pagos no decurso elo mês findo,
e a relação de cobrança com a colecção dos documentos
de receita e títulos de anulação;
5. ° Prestar ao presidente da câmara todas as informações pedidas por êste;
6.0 Cumprir as disposições legais regulamentares sóbre contabilidade municipal;
7. ° Desempenhar as demais funções que as leis e regulamentos lhe impuserem.
Art. 125.° Nos concelhos em que o movimento ela'
tesouraria o exija, é permitido às câmaras criar o lugar
de proposto do tesoureiro, que será provido, por contrato, em pessoa da confiança do mesmo tesoureiro e
remunerado pelo orçamento municipal.
SECÇÃO

II

Serviços especiais
SUIl-SECÇÃO

Dlsposiç~es

I

gerais

Art. 126.° Os serviços especiais das câmaras municipais compreendem:
1.0 Os partidos médicos;
2. ° Os partidos veterinários;
3.° Os demais partidos autorizados por lei;
4. ° Os serviços de incêndios;
5.° Os demais serviços que as câmaras estiverem autorizadas a criar.
SUIl.SECÇÃO

Partidos

II

médicos

Art. 127.° Em todos os concelhos, com excepção dod~ Lisboa. e Pôrto, existirá pelo menos um partido médico municipal.
§ 1.0 O número de partidos médicos municipais serú
fixado. pelo conselho municipal, tendo em atenção a,
nece.ssldades dos povos e do serviço público, no máximo
ele CIJtCO para os concelhos de La ordem, de quatro para
os concelhos ele 2.a ordem e de três para os concelhode 3.a ordem.
§ 2.° Semprc que as necessidades elos POyot>o justifiquem, poderá. o conselho 1111.111ieipa1 ultrapassar o" má-
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ximos fixados no parágrafo
antecedente,
care.ce.nelo porém essa deliberação
da homologação
do Ministro
do
Interior.
que ocorrerem
§ 3.0 As vagas de médicos municipais
posteriormente
à publicação
dêste Código só serão
preenchidas
se couberem nos quadros fixados em conformidade
com o estabelecido
nos § § 1.0 e 2.0
Art. 128.0 Se houver mais de um partido
no concelho, a câmara delimitará
as respectivas
áreas de modo
que só um tenha sede na cabeça do concelho e os restantes a tenham em sede de freguesia
rural.
§ único. Se o concelho fôr constituído
por menos de
três freguesias,
a delimitação
das áreas dos partidos
será feita tendo em atenção a comodidade
dos povos e
a facilidade de comunicações,
sem subordinação
às sedes
das freguesias.
Art. 129.0 Não poderão errar-se partidos
excluai vamente de medicina
ou exclusivamente
de cirurgia.
Art. 130.0 Dois ou mais municípios
contíguos poelem
associar-ss para estabelecer partidos comuns que abranj am povoações
limítrofes
das suas circunscrições.
§ único. A sede dos partidos comuns será fixada no
acôrdo que os criar, competindo
a nomeação
dos respectivos serventuários
a uma comissão constituída
como
as comissões administrativas
das federações
dos municípios.
Art. 131. o Em cada partirlo médico será provido um
facultativo
municipal.
Art. 132.0 Os médicos municipais
terão residência
obrigatória
permanente
na sede do seu partido, podendo
os da sede do concelho acumular
as suas funções com
as de delegado de saúde.
Art. 133.0 Incumbe
obrigatoriamente
aos médico"
municipais:
~.o Curar gr?-tuitamente os pobres, os expostos, as
crianças desvalidas e abandonadas
e os presos, e acudir
~s cha~adas
de urgência que, a qualquer hora, lhes S9jam feitas j
2.0 Fazer a verificação
de óbitos, quando não tenha
havido assistência médica;
3.0 Proceder
às vacinações
e revacinações j
4.0 Fis~alizar
a higiene escolar j
5.0 Vel'lficar e certificar
a aptidão
física das amas
nomeadas pela câmara
viciar a aleitação e o bom tra'
to
.
t amonto das crianças expostas,
abandonadas
ou 8Ub SI-
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diadas, e desempenhar
as obrigações que os regulamentos
lhes imponham
quanto à fiscalização médica c higiene
dos serviços da infância
desvalida;
6. o Inspeccionar,
nos armazéns,
depósitos e lugares
de venda, os géneros alimentícios
e bebidas;
7.0 Proceder à inspecção e revisão médicas que devam ser feitas a indivíduos
provindos
de portos e lugares infeccionados;
8. o Tomar parte nos exames, visitas e diligências
sanitárias
em que o seu concurso sej a necessário ou imposto pelas leis, regulamentos,
ou posturas municipais;
9.° Auxiliar
o delegado
de saúde, cooperando
com
êle pa.ra o cabal desempenho
elos serviços sanitários;
10. o Auxiliarem-se
e substituírem-se
reei procamente
os elo mesmo concelho;
11.° Exercer
todas as demais
atribuições
que lhes
sej am conferidas
pelas leis e regulamentos.
§ único. As câmaras determinarão,
de acôrrlo com os
médicos municipais,
as condições de assistência
clínica
gratuita
aos pobres rla área dos respectivoe partidos,
fixando horas ele consulta
especial,
que serão tornadas
públicas, por tabuleta ou letreiro, à porta do consultório
ou pôsto sanitário
onele elevam realizar-se.
Sl_"'1l-SECÇÃO

III

Partidos veterinários

Art. 134. o Nos concelhos em que a riqueza pecuária
o justifique
podcrão ser criados partidos médicos veterinários.
§ 1.0 O número ele partidos em cada concelho será
fixado pelo conselho municipal,
tendo em atenção as
condições elo território
o .elo povoado e a importância
da
riqueza pecuária na respectiva
economia.
§. 2. o São aplicáveis
aos partidos veterinários
as disp_oslções elo artigo 128. o e da primeira parte do artIgo 132.0
Art, 135.° Em cada partido veterinário
municipal
será provido um veterinário.
§ 1.0 Podem as câmaras municipais
de dois ou mais
concelh,os vizinhos
ele
ordem prover,
precedendo
acôrdo, um mesmo veterinário
nos seus partidos.
§ 2.° Na hip.ótese do parágrafo anterior, o vencimento do vetel'lllál'io
serú fixado por acôrdo entre as
câmaras,
não podendo porém exceder em mais (10 um

a-
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sexto, por cada partido
além ele um, o ~láximo est~beleci do no mapa VIII, anexo a êste OódlO'o. O vencimento tolal assim obtido serádiviJido
igualmente
pelos
concelhos interessados,
salvo acôrdo especial.
.
§ 3.° A residência do veterinário
municipal
de mais
de um concelho será fixada por acôrclo entre as. câmaras, atendendo
à área de cada concelho, à sua Importância pecuária e à :facilidade de comunicações..
, .
Art. 136.° Compete obrigatoriamente
aos vetermanos
municipais:
1.° A inspecção sanitária
dos matadouros
municipais;
2.° A inspecção sanitária
dos talhos,
salsicharias
e
quaisquer
outros estabelecimentos
ou locais onde se
pr~parem,
armazenem
ou exponham
à venda produtos
al imentares
de origem animal;
3.° A inspecçãodoli
animais,
seus despojos e alojamentos ;
4.° A :fiscalização dos Ieites e lacticínios
e dos respectivos locais de produção,
preparação,
armazenagem
e venda;
5.° A informação de todos os projectos de construção
e instalação
dos alojamento"
dos animais e dos estabelecimentos
de :fabrico, preparaeão,
armazenagem
ou
venda de produtos de origem animal;
6.° A fiscalização das feiras e mercados municipais
de gado;
7 ..° A assistência
veterinária
gratuita
aos gados dos
habitantes
pobres do concelho,
quando estes não possuam um número de cabeças de gado superior ao que,
para êste efeito, a câmara fixar;
.8.°. A colaboração
com o intendente
de pecuária
do
distr ito em tudo o que respeite
à saúde pecuária
elo
concelho, nos termos das leis e regulamentos
respectivos;
.9.° A c~l~bo~ação com os delegados de saúde e médlCOS mUlllclpals nas medidas que devam ser adoptadas
em comum para defesa da saúde pública;
10. ° Àuxiliarem-se
e substituírem-se
recípracameate
os do mesmo concelho.
§ único. As câmaras determinarão,
de acô.rdo com os
veterinários
municipais,
as condições de. assistência
veterinária
gratuita
e elaborarão
tabela de prer;os respeitantes
aos demais serviços.
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Art. 137.° Na ausência ou impedimento dos veterinários municipais de um concelho, substi tuí-los-á um
veterinário do concelho próximo, designado pela câmara, ou o delegado de saúde, quando não seja possível aquela subatituíção.
sun-sm:çÃo

IV

Outros partidos

Art. 138.° Sempre que as necessidades locais o justifiquem poderão as câmaras municipais criar partidos
para agrónomos, farmacêuticos, parteiras ou enfermeiras, elaborando os respectivos regulamentos e observando, na parte aplicável, o que fica disposto nos artigos anteriores.
sun-saccfo
Serviços

V

de Incêndios

Art. 139.° Para prevenção e extinção de incêndios
poderão existir nos concelhos os seguintes corpos de
bombeiros:
1. ° Batalhão de sapadores bombeiros;
2. o Corpo de bombeiros municipais j
3. Associações de bombeiros voluntários.
§ 1.0 Os batalhões de sapadores bombeiros só podem
ser instituídos pela câmara em concelhos com sede em
cidade de mais de 100 :000 habitantes e com prévio
acôrdo dos Ministérios do Interior e da Guerra.
§ 2. lIaverá obrigatoriamente
corpos ele bombeiros
municipais nos concelhos de 1.& ordem, se não existirem
organizações de bombeiros voluntários ou estas, só por
si, não preencherem a função a que se destinam.
Art. 140. As associações de bombeiros voluntários,
com estatutos devidamente aprovados, são consideradas
pessoas colectivas de utilidade pública administrativa
e, quando não haja no concelho serviço municipal de
incêndios, têm direito à verba que, nos termos da lei,
íôr anualmente
distribuída às câmaras municipais.
Art. 141. Em tudo o que respeita à aquisição, conservação e utilização de material e à instrução do pessoal co~batente, os corpos de bombeiros municipais e
as associaçôes subsidiadas ele bombeiros voluntários ficam sujeitas à inspecção técnica dos comandantes dos
batalhões de sapadores bombeiros de Lisboa e Pôrto ,
0

0

0

0
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§ único. Para o efeito dêste artigo, será o País dividido em duas zonas, norte e sul, nos termos elo mapa v,
anexo a êste Código.
Art. 142.° Os batalhões
de sapadores bomb~iros e ~s
C~l'poS de bombeiros municipais
ou de volu.ntá,no~ SUbSIdIados são obriO'ados a acorrer a todos os incêndios que
b
.
se verifiquem
na área do concelho e para que seja pedido o seu auxílio.
Art. 143.° Nos concelhos em que não exista corpo de
bombeiros,
a prevenção e extinção dos incêndios ficaI?
a cargo elas autoridades
policiais,
que poderão reqmsitar os serviços de quaisquer
homens válidos, p.ara ~g
coadjuvar,
e pedir às câmaras dos concelhos mais proximos a comparência
dos seus bombeiros,
ou a dos voluntários,
mediante
o pagamento
das despesas a que a
desloca(,'ão dê lugar e sem prejuízo da segurança
dêsses
concelhos.
§ único. Eora das sedes dos concelhos e quando na 10calidado não haja corpo de bombeiros, compete ao regedor e aos cabos de polícia prestar os primeiros socorros,
sendo obrigação ele todos os vizinhos concorrer em união
de esforços para debelar o sinistro, independentemente
de requisição.
Art. 144.° As autoridades
policiais e os comandantes
dos corpos (le bombeiros
podem,
em caso de incêndio:
1.0 Requisitar
dos e as viaturas
e bens;

o" serviços de quaisquer
homens váliindispensáveis
para socorro de vidas

2.° Ocupar os prédios rüsticos e urbanos necessários
ao estabelecimclllo
dos serviços ele salvação pública;
3.° Requisitar
a utilização
imediata
de quaisquer
águ~s _públicas P, na falta delas, a elas particulares
necessa nas para conter ou evitar o dano
tendo neste
último caso os requisitados
o direito a' indemnização
pela câmara, quando da utilização
resulte prejuízo de
difícil reparação j
4.° Utilizar
quaisquer
serventias
acesso ao local do sinistro;

que

facultem

o

5. ° Ordenar
as destruições,
demolições,
remoções e
cortes nos pré(lios contíguos ao sinistrado,
quando sejam necessários
ao desenvolvimento
das manobras
da
extinção ou para impedir o alastramento
do fogo.
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VI

Outros serviços

Art. 145.,° Para assegurar o exercicio de abribuíções que, por exigirem conhecimentos especiais de
qualqu-er ciência ou arte, não possam ser exercidas por
intermédio das secretarias ou tesourarias, poderão as
câmaras municipais instituir serviços dirigidos por d iplomados com o correspondente curso superior ou especial.
§ 1.0 Os aferidores de pesos e medidas ficam subordinados, para efeitos administrativos e disciplinares, aos
chefes das secretarias das câmaras.
§ 2.° Os serviços especiais a que êste artigo se refere
terão regulamento próprio elaborado pela câmara, no
qual. s~ at.enderá às suas relações com os demais serviços
municipais.
CAPrTl'LO

Dos serviços

lllU uíejpnllzados

SECÇÃO

lnstiturçãu,

IX

I

objecto

e fim

Art. 146.° E permitido às câmaras, com a aprovação
dos respectivos conselhos municipais,
explorar, sob
forma industrial, por sua conta e risco, serviços P1Íblicos de interêsse local, que tenham por objecto:
1.0 A captação, condução e distribuição de água potável;
2. °
transporte e distribuiçâo de energia eléctrica
e de gás de iluminação;
3.° O aproveitamento, depuração e trunsformação das
águas de esgôto, lixos, detritos e imundícies;
4.° A construção e funcionamento ele mercados, frigoríferos, balneários, estabelecimentos ele águas mínero-medicinais e lavadouros públicos;
5.° A matança de reses e o transporte, distribujção e
venda de carnes verdes;
6.° A higienização de produtos alimentares
designadamente, o leite;
,
7. ° O transporte colectivo de pe,ssoas e- mercadorias .
. Art. 147.° O.Sserviços municipalizados visarão a satisfazer necessidadaa colectivas da população do con-

°
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celho a que a iniciativa
privada não proveja ele modo
completo e deverão fixar as tarifas
de modo, a .cobnr
os gastos ele exploração,
o serviço dos empréstimos
e
amortização
do capital e a consti~ulção
d~s. res:rvas.
§ único. Nos casos em que os serviços munlC~pahzados
prestem ao público alcumas utilidades
acessórias elo seu
objecto principal,
q~e normalmente
se obtenham
da
indústria
particular,
deverão os respectivos
preço~ s~r
calcula(los ele modo que não se estabeleça
concorrencra
com esta.
tendente
fi, municipalização
Art. 1<18.0 A deliberação
de qualquer serviço será sempre precedida
da elaboração de projecto em que se tenham em conta os aspectos
económicos, técnicos e financeiros
da emprêsa.
SECÇÃO

II

Administração

Art. 149.° Os serviços municipalizados
têm organização autónoma
a dentro da administração
municipal,
nos termos dêste Código, dos regulamentos
e das deliberações das câmaras.
Art. 150.° Os serviços municipalizados
são geridos
por um conselho de .administração
presidido
pelo vereador do respectivo
pelouro e composto por mais dois
administradores
designados
pela câmara,
de preferência de entre os vogais do conselho municipal.
§ 1.0 Quando forem vários os serviços municipalizados e a sua importância
o justifique,
poderá o presltlente ela câmara instituir
mais ele um conselho de
ad~inistração,
indicando
os serviços que devem competn-Ihes.
A composição dêstes conselhos será idêntica
à estabelecida
no corpo dêste artigo.
,§ 2.° Os conselhos de administração
servem pelo pcn~c1o ,le, um ano, podendo ser reconduzidos
e substituídos, total ou parcialmente,
por deliberação
da câmara.

§ 3.° Cessando o conselho as suas funções sem que
tenha sido reconduzido
ou imediatamente
substituído,
ficará a ge.rência do serviço entregue
ao presidente
da
câmara até nomeação dos novos administradores,
a qual
deverá realizar-se
dentro do prazo máximo de um mês.
Art. 161.° Compete aos conselhos ele administração:
1.0 Preparar
e submeter à aprovação da câmara o regulamento
do serviço;
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2.° Fixar o quadro do pessoal e arbitrar-lhe
a remuneração;
3.° Contratar,
assalariar,
punir e dispensar
do serviço os respectivos
serventuários;
4.° Fixar tarifas;
5.° Preparar
o projecto do orçamento
e apresentá-lo
ao presidente
da câmara;
6.° Examinar
os balancetes
quinzenais
e conferir
mensalmente
a contabilidade
oe tesouraria;
7.° Elaborar
as contas de gerência para serem presentes à câmara;
8.° Fiscalizar
e superintender
em todos os actos do
director delegado e mais pessoal superior;
9. ° Propor à câmara todas as medidas tendentes
a
melhorar
a organização
e o funcionamento
do serviço.
§ único. As deliberações a que se referem os n.OS 2.°
e 4.° serão, imediatamente
depois de tomadas,
comunicadas, pelo presidente
do conselho de administração,
ao presidente
da câmara, o qual poderá suspender a sua
execução e submetê-las,
dentro dos dez dias seguintes,
à sanção da câmara municipal.
Art. 152.° O conselho de administração
terá uma
reünião
ordinária
quinzenal
e as extraordinárias
que
o presidente
entenda
dever convocar para o bom funcionamento
dos serviços.
§ único. De tudo o que ocorrer nas reüniões será lavrada acta, a qual deverá ser assinada
por todos os
administradores
presentes.
Ad. 153.° Das deliberações
do conselho de administração há sempre recurso hierárquico
para a respectiva
câmara,
sem prejuízo
do recurso contencioso
que da
deliberação
desta se possa interpor
nos termos ordinários .
.ll!'t. 154.° A_ orientação técnica e a direcção adminisLrati va do serviço poderão ser confiadas pelo conselho de
admini~tra_ção, em tudo o que não sej a da sua exclusiva
competenCla,
a um director
delegado.
§ 1.0 O director delegado será responsável peran te o
conselho. ele administração,
a cujas reüniões
assistirá
p~ra efelt~s de informação
e consulta,
por tudo o que
diga . respeito à disciplina
e rosrular
funcionamento
do
b
serVIço.
§ 2.° Compete ao director delegado apresentar anualmonte ao conselho ele administração
o relatório
ela ex-
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ploração e resultados do serviço, instruído com o inventário, balanço e contas respectivas.
Àrt. 155.° Os serviços municipalizados
têm.o~çame.nt()
privativo, que será anexo ao orçamento municipal,
msc;revendo-se neste os totais das suas receitas e despesas.
§ 1.0 À escrituração dos serviços municipalizados
será
montada nos moldes da contabilidade
industrial.
§ 2.° E obrigatória a constituição de fundos de r~serva para prejuízos eventuais e amortizações, aos quaIs
será atribuída
uma percentagem
dos lucros de cada
exercício, quando os haja.
§ 3.° Às perdas que porventura resultem da exploração elo serviço serão cobertas pela câmara, a esta pertencendo igualmente
quaisquer
saldos positivos.
.
§ 4.° O relatório, o balanço e as contas dos serviços
municipalizados
serão anualmente
publicados,
depoisde aprovados pela câmara.
.
Art, 156.° E privativa das câmaras municipais,
nos
termos estabelecidos
por êste Código, a competência
para contrair empréstimos,
quando as necessidades <la
exploração ou o desenvolvimento
elos serviços o exijam.
Àrt. 157.° O pessoal dos serviços munici.palizados
será todo contratado ou assalariado.
CAPÍTULO
nas

federações

X

de tl1tlllirlpios

SECÇ'ÃO I
Disposições comuns

. Art, 158.° Diz-se federação
de municípios
a assocIação. de câmaras municipais,
voluntária
ou imposta
por ~eI, para realização de interêsses comuns dos respectivos concelhos.
Art. 159.° À federação ele municípios
pode ter por
objecto:
1.~ O estabelecimento,
unificação
e exploração
de
serviços susceptíveis de serem municipalizados
nos termos dêste Código;
2.° ~ elaboração e execução de um plano comUI1I de
urballlzação e expan são;
3.° A administração
de bens ou direitos comuns que
convenha manter ind ivisos.
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Art. 160.° São órgãos da federação
de municípios:
1. ° Uma comissão administrativa;
2. ° As câmaras municipais
associadas.
Art. 161.° A comissão administrativa
da federação
de municípios,
salvo o que vai disposto no artigo 173.°,
é constituída
pelos presidentes
das câmaras associadas
e por um procurador
ao conselho provincial,
designado
pela junta de província,
que será o presidente.
§ único. Se os municípios
federados
pertencerem
a
mais de uma província,
o procurador
a que se rerere a
parte finql dêste artigo será substituído
por um representante
do Govêrno, nomeado pelo Ministro do Interior.
Art. 162.° Cabe à comissão administrativa
ela rederação ele municípios
exercer, relativamente
aos serviços
Iederados,
a competência
que por êste Código Iôr atribuída à câmara
municipal
do concelho federado
ele
maior categoria.
Art.
163.° As câmaras
elos municípios
federados
exercem, na federação,
as atribuições
que são conferidas pelo artigo 55.0 aos conselhos municipais
no concelho federado de maior categoria.
§ 1.0 A aprovação dos planos comuns de urbauizuçãc
e expansão é da competência
dos conselhos municipais,
excepto nos concelhos de Lisboa e Pôrto, em que pertence às respectivas
câmaras.
§ 2.° As câmaras podem deliberar separadamente
ou
em sessão conjunta,
contando-se,
Deste caso, um voto
por cada câmara.
Art. 164.° A comissão administrativa
<la rcderação
de municípios
nomeará Iivremente
OH conselhos
de a dmiuistração dos seus serviços municipnlisndos,
devendo os
administradores
ser escolhidos de preferência
entre os
vogais dos consel hos municipais
in teressados.
~ único. O mandato
dos conselhos de administração
durará um ano, podendo os administradores
ser recon(luzidos.
Art. 165.° As federações
de municípios
terão secretaria privativa.
§ único. O pessoal das secretarias
privativas
das Ie\lerações de municípios
será destacado
das secretarias
das câmaras associadas,
sem abrir vaga nos respectivos
quadros.'
Art. 166.° O orçamento
da federação
é elaborado
pela comi!!são administrativa
e aprovado
pelas câma-
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ras e nêle se estabelecerá a cota de cada concelho para
as despesas da federação.
_
Art. 167.° O julgamento da~ contas. das federaçoes
de municípios é da competência do 'I'r ibunal de Contas.
SECÇÃO II
Federações voluntárias

Art. 168.° A federação voluntária de municípi~s dissolve-se pelo preenchimento do fim a que se. destinava,
pela expiração do respectivo prazo e por deliberação da
maioria das câmaras federadas.
§ único. Quando se dissolver uma federação voluntária, o destino dos bens será determinado por acôrdo
entre as câmaras, ou, na falta ele acôrclo, pelos tribunais.
SECÇÃO III
Federações obrigatórias

Art. 169.° B obrigatória:
1.0 A federação
dos concelhos de Lisboa e Pôrto
com os concelhos vizinhos em que a sua influência se
raça sentir intensamente;
2.° A Iederação de concelhos Iimítrofes de um concelho urbano, de qualquer ordem, com êste, quando seja
considerada útil para o efeito da elaboração e execução
de um plano de urbanização e expansão.
Art. 170.° A federação obrigatória é decretada pelo
Ministro do Interior, ouvido o Conselho Nacional ele
Turismo e o Conselho Superior de Obras Públicas.
A~t. 171.° Além dos objectivos que podem ser prosseguidos pelas federações em geral, é permitido espeCIalmente às federações impostas pelo n 1.0 do artigo 169.°:
1.0 Conceder a realização de obras e a exploração de
serviços da sua competência;
2. ° Uniformizar as cláusulas dos contratos de concessão de obras ou serviços públicos em que outorgue
ou tenha outorgado cada uma das câmaras associadas;
3.0 Exercer uma fiscalização comum sôbre os actos
dos concessionários de obras ou serviços que interessem
aos municípios federados;
.
.?
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4. o Contratar
em comum os fornecimentos
necessários à administração
elos respectivos
municípios;
5.° Elaborar
regulamentos
e posturas
sôbre segurança, salubridade
e estética das construções
nas cidades, povoações ou zonas determinadas
dos concelhos I
6.° Criar serviços e instituIções
e realizar obras comuns destinadas
ao fomento do turismo.
Art. 172.° Nenhum
serviço público pode ser municipalizado
ou concedido por qualquer
dos municípios
obrigatàriamente
federados nos termos do n.? 1.0 elo artigo 169.° sem que previamente
a comissão administrativa da federação se pronuncie
sôbre a conveniência
de
esta o explorar ou conceder.
§ único. O Govêrno pode decretar que determinado
serviço sej a explorado
ou concedido pela federação.
Art. 173.° A comissão administrativa
das federações
a que se refere o n ." 1.0 elo artigo 169.° será composta
pelos presidentes
das câmaras associadas,
por um delegado do Ministério
das Finanças
e por outro elo Ministério das Obras Públicas
e Comunicações,
devendo a
nomeação
dêste recair em arquitecto
ou engenheiro
especializado
nos problemas
de urbanismo.
§ 1.0 A presidência
da comissão será exercida,
em
Lisboa e Pôrto, pelos presidentes
das respectivas
câmaras muuici pais.
§ 2.° Pertence
à comissão exercer, nas matérias
das
suas atribuições, a competência
conferida
por êste Código aos presidentes
elas câmaras elos concelhos mencionados no parágrafo
anterior.
Art. 174.° Pertence
às câmaras municipais,
nas federações indicadas
nO n ." 1.0 do artigo 169.°, o exercício da competência
conferida
por êste Código às câmaras municipais
dos concelhos
de Lisboa e Pôrto.
~rt.
176.° O Govêrno exercerá,
pelo que diz respeito às feclerações referidas no n.? 1.0 do artigo 169.°,
as mesmas atribuições
tutelares
que êste Código lhe
confere em relação aos concelhos ele Lisboa e Pôrto.
Art. 176.° Consideram-se
constituídas
as seguintes
federações:
1.0 Do concelho ele Lisboa
com os concelhos ele Oeiras, Cas,cais, Loures, Sintra' e Almada;
2. ° Do concelho elo Pôrto
COlll os concelhos
ele Vila
Nova ele Gaia, Valongo,
~1:atozinhos, Maia e Gondo-

mar.
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III

Da freguesia
CAPÍTULO

I

Dos órgãos <la administração

paroquial

Art. 177.° Freguesia é o agregado de "famílias que,
Jentro do território municipal, desenvolve uma acção
social comum.
Art. 178.° A freguesia, com seus órgãos próprios,
é pessoa moral de direito público.
Art. 179.° São órgãos da administração paroquial:
1.0 As famílias, representadas pelos seus chefes na
forma estabelecida na lei;
2.° A junta de freguesia.
Art. 180.° Em cada freguesia haverá um regedor,
representante da autoridade municipal e directamente
dependente do presidente da câmara.
§ único. Nas freguesias dos concelhos de Lisboa e
Pôrto, o regedor depende directamente do governador
civil.
CAPÍTULO

II

Das famílias lia administração
SECÇÃO

paroquial

I

Eleição da junta de freguesia

Art. 181.° Pertence privativamente às famílias, representadas pelos respectivos chefes, o direito de eleger
as juntas de freguesia.
Art. 182.° Para os efeitos dêste Código considera-se
chefe de família:
1.0. O cidadão português com família legitimamente
constituída que com êle viva em comunhão de mesa e
habitação e sob a sua autoridade;
2.° A mulher portuguesa, viúva, divorciada ou judicialmente separada de pessoa e bens, ou solteir~,
maior ou emancipada, quando de reconhecida idoneIdade moral, que viva inteiramente sôbre si e te~ha a
seu cargo ascendentes, descendentes ou oolnterais ;
3.° O cidadão português, maior ou emancipado, com
mesa, habitação e lar próprios.
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Art. 183.° Compete à junta elaborar, conservar e
rever anualmente o recenseamento dos chefes de família da freguesia.
§ 1.0 Só serão inscritos no recenseamento os chefes
de família residentes na freguesia há mais de um ano
e que declarem ser sua intenção permanecer nela.
Exceptuam-se os funcionários públicos com domicílio
necessário, que serão inscritos em seguida à nomeação
ou transferência.
§ 2.0 Â inscrição no reeenseamento terá lugar oficiosamente ou a requerimento do interessado, podendo,
num e noutro caso, qualquer chefe ele família recorrer
da inscrição, ou da falta desta, para o presidente da
câmara e da decisão dêste para o auditor administrativo.
§ 3.0 Ninguém pode estar inscrito no recenseameniiO
de mais de uma freguesia.
§ 4.0 Â inscrição voluntária no recenseamento ele uma
freguesia implica a escolha de domicílio nessa freguesia.
§ 5.0 Serão eliminados oficiosamente os que se inscrevam no recenseamento de outra freguesia e os que
se ausentem por tempo superior a um ano, salvo os casos de serviço militar, prisão ou hospitalização.
§ 6.° A forma, elementos ele identificação, publicidade e processo de recurso elos recenseamentoo serão
regulados na lei eleitoral.
SB~CÇÃO II
Intervenção na administração paroquial
suu-sacç'Io

I

Assemblea paroquiai

Ârt. 1~4.0 Nas freguesias de 3.a ordem, não situadas em. CIdades ou vilas, as deliberações das juntas de
fregueeia, que não sejam por si executórias, carecem
da aprov~ção de uma assemblea paroquial, composta
pelo presidente e vogais "da junta ele freguesia e por
todos 08 chefes ele família maiores de quarenta anos de
idade.
§ L? Â. assemblea reúne sob a presidência do presidente da Junt~, ~ssistielo pelos dois vogais, e com a presen.ça da ~al.ona elos seus membros, convocado:;! por
meio de editais afixados em lucrares bem públicos, com
quinze dias de antecedência, p~lo menos.

t,a Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 1

71

§ 2. Aberta

a sessão, o presidente exporá o fim da
reünião e ouvirá depois as opiniões dos pres~ntes que
desejarem emiti-la, dando preferência
aos mais vel~os,
e, finda a consulta, formulará uma proposta de deliberação, submetendo-a
à votação da assemblea, que resolverá por votação nominal.
§ 3.0 A acta da assemblea será lavrada pelo secretário da junta e assinada pelo presidente
e vogais da
mesa e pelos chefes de família que o quéiram fazer.
§ 4.0 O presidente da câmara municipal pode assistir
reünião da assemblea paroquial, mas sem intervir nas
deliberações, limitando-se
a garantir á genuinidade
do
sufrágio.
0

à

sr 13-SECÇ:l.O

II

«Retar end rm»

Àrt. 18G.~ Nas freguesias de 3.' ordem, situadas em
cidades ou vilas, e nas ele .2.' ordem, as deliberações
das juntas de freguesia, que não sejam por si executórias, carecem de ser aprovadas pela maioria dos chefes
de família recenseados.
Àrt. 186. 0
rejerendiini
será anunciado
por meio
de editais afixados em lugares bem públicos, com quinze
dias de antecedência,
pelo menos.
§ único. Os editais devem formular em termos claros
e precisos a p.regunta em que se concretiza a deliberação
submetida ao rejerendum,
Àrt. 187.0 O acto do rejerendum. terá lugar num domingo ou no dia do descanso semanal do concelho, sob
a presidência do presidente da câmara ou de um vereador seu delegado.
§ 1.0 Cada chefe de família eleitor depositará numa
urn~ um .boletim de voto em que previamente
tenha
escrito li ~Im D ou « não», podendo porém estas palavras
ser substituídas por sinais convencionais
constantes do
edital convocatório, que só deverá indicar os que forem
bem conhecidos dos eleitores analfabetos.
§ 2.0 Finda a votação, o presidente da câmara procederá a escrutínio, a que deverão assistir o pároco, um
professor de instrução primária e dois chefes de faIDÍ-'
lia, dos mais velhos, pelo mesmo presidente designados.
§ 3.0 As reclamações e protestos formuladlos no decurso da operação do rejerendwm.
serão julgad08 D'6e
term.osda lei eleitoral.
0

'12

ORDl!:M DO EXERCITO

SUB-SECÇÃO

N.o 1

1.' Série

III

Conselho parcq-iial

Al't. 188.° A aprovação das deliberações das juntas
de freguesia, que não sejam por si executórias, compete, nas freguesias de La ordem, ao conselho paroquial.
Art. 189.° O conselho paroquial é constituído por sete
membros ,desiO'nados pelo presidente da câmara municipal, ou', nos ~oncelhos ele Lisboa e p.ôrto, pelo governador civil de entre os chefes de famíha recenseados na
freguesia, que estejam no gôzo dos seus direitos civis
e políticos c saibam ler e escrever, preferindo, quanto
possível, os que pertençam a alguma das seguintes categorias:
1. a Antigos vereadores municipais;
2." Antigos vogais da junta de freguesia;
3. a Antigos magistrados administrativos;
4." Funcionários públicos, civis ou militares, na situação de licença ilimitada, na reserva, aposentados ou
reformados;
5." Diplomados com algum curso superior, médio ou
especial;
6." Proprietários, industriais ou comerciantes que gozem de boa reputação;
7.0. Párocos ou coadjutores da freguesia.
Art. 190.° Os conselhos paroquiais são renovados de
três em três anos, podendo os seus vogais ser reconduzidos, e tomam posse no dia 2 de Janeiro, perante o
presidente da câmara, ou o governador civil, em Lisboa
e Pôrto, ou delegados seus.
Art. 191:.° Não podem ser nomeados vogais do conselho paroquial os que não puderem ser eleitos para a
junta de freguesia.
Art. 192.° O conselho paroquial tem presidente, que
servirá durante o triénio e será escolhido de entre os
vogais, pelo p~csidente da câmara municipal, ou pelo
governador civil, conforme os casos, c dois secretários,
que ~erã? os mais novos dos vogais presentes a cada
reünião.
§ 1.0 Na falta Ol~ impedimento do presidente, desempenhará as respectivas funções o mais velho dos vogais
do conselho.
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§ 2.° O presidente do conselho paroquial pode, a
todo o tempo, ser demitido pela autoridade que o nomeou.
Art. 193.° Sempre que a junta de freguesia tome
alguma deliberação que dependa de aprovação d.o :ons~lho paroquial, o presidente da junta comunicá-la-á,
por ofício, ao presidente daquele conselho, no prazo de
dez dias. Recebida a comunicação, o presidente do
conselho paroquial mandã-lo-ã
logo convocar, devendo
os avisos de convocação conter o teor da deliberação a
aprovar.
Art. 194.° O expediente elo conselho paroquial corre
pela secretaria da junta de freguesia, a cargo da qual
ficam as respectivas despesas,
Art. 195.° Em tudo o mais que respeite às reüniões
e deliberações do conselho paroquial observar-se-á o qU9
vai disposto para os corpos admini rtrat ivos.

in

CAPÍTULO

Da junta de fl'cgllcsia
SECÇÃO

I

Composição

Art, 196.° A junta de freguesia é o corpo administr~tivo da freguesia e compõe-se ele três vogais eleitos
tnenalmente
pelos chefes de família, em lista completa e por escrutínio secreto.
§ .1. ° A elei ção realizar-se-á no segundo ou terceiro
donungo do mês de Outubro, conforma o presidente da
câmara designar, e será anunciada com quinze dias de
antecedência, pelo menos, por meio de editais afixados
nos lugares elo estilo e publicados em jornais locais,
se os houver.
§ 2. Nos concelhos de Lisboa e Pôrto, a eleição
realizar-se-á num domingo do mês de Outubro, designado
pelo governador civil dos n'spectivos distritos, nos termos do parágrafo anterior.
Art. 197.° As j untas têm presidente, secretário e
tesoureiro, eleitos na primeira reunião posterior à sua
eleição .
. § único. O presidente é substituído nos seus impedUllentos pelo secretário.
0
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Art. 198.° São aplicáveis às juntas de freguesia as
disposições dos artigos 38.° e §§ 1.0 e 2.°, 39.° e seu parágrafo, 40.° e 4l.° e seus números e parágrafo e 42.°
§ único. Onde, nas disposições a que se refere êste artigo, se disser conselho municipal, câmara, presidente
da câmara, vereador e chefe ela secretaria da câmara,
deverá entender-se, na sua aplicação às juntas de freguesia, chefes de família, junta, presidente da junta,
vogar da junta e vogal secretário da junta, salvo o disposto no artigo 42.°
SECÇÃO

II

Atribuições e competência

Art. 199.° E das atriburções das juntas de freguesia
deliberar:
1. ° Sôbre a organização, conservação e revisão anual
do recenseamento elos chefes de família;
2.° Sôbre a organização, conservação e revisão anual
d.o recenseamento dos pobres e dos indigentes ela freguesra ;

3.° Sôbre o modo de fruição dos bens, pastos e quais.
quer frutos do logradouro comum e exclusivo da freguesia ou dos moradores de parte dela;
4.° Sôbre a divisão, por sua iniciativa ou a requerimento de dois terços dos chefes de família utentes, dos
baldios paroquiais dispensáveis ao logradouro comum
e próprios para cultura, que não sejam destinados pela
Junta de Colonização Interna, elo Ministério ela Agricultura, ao estabelecimento de casais agrícolas;
.
5.° Sôbre a passagem ao domínio privado, para conveniente fruição ou aproveitamento,
dos baldios paroquiais dispensáveis ao logradouro comum e impróprios
para cultura, ou fora do logradouro comum;
6.° Sôbre a administração dos bens próprios da freguesia;
7.° Sôbre a plantação de matas, arvoredos ('I corte
d~ lenhas nos terrenos paroquiais, com a assistência
tecr:ICa dos serviços florestais, quando fôr julgada convemente;
~.o ~ôbre a frUIção e aproveitamento
das águas públicas q_ue por lei estejam na sua udniinistrução
;
9. ° 80 bre a construção, conservação e reparação de
fontes para o abastecimento dos moradores da íregue-

SIa;
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10.0 Sôbre a construção, conservação e reparação d~s
caminhos que não estej am a cargo das câmaras municip ais ;
..
11.0 Sôbre o estabelecimento,
ampliação
e administração de cemitérios
fora da sede do concelho ; .. _
12. o Sôbre a fundação e administração
~e l,:rstltUlÇO~S
de utilidade
paroquial,
sua dotação e extinção,
e aUXIlio às de iniciativa
particular j
13.0 Sôbre a administração
e conservação dos templ~s
e objectos mobiliários
que os guarnecem,
qu~n(~o nao
haja corporação Iabi-iqueira
legalnwnte
const itu ída ; .
14.0 Sôbre a passagem de atestados para que a lei
lhes dê competência.
Art. 200.0 Em matéria de assistência,
é elas atribuíções das Juntas:
1.0 Promover
sol icitnr e distribuir
socorros pelas
pessoas necessi t~c1as (la freguesia,
previamente
inscritas
no respectivo
recenseamento;
2.0 llromover o repatriamento
dos indigentes
estranhos da freguesia;
3.° Instituir
comissões de beneficência;
4.° Proteger as crianças pobres na primeira
infância,
criando postos de puericultura,
Iactários e creches;
5.° Estabelecer
cantinas junto elas escolas primárias,
aulas ele gimnástica
infantil
e colónias
de férias,
e
subsidiar
as existentes;
6.° Fiscalizar
o tratamento
dos expostos,
desvalidos
e abandonados
entregues
a amas da sua freguesia,
participando
às câmaras
e às autoridades
sanitárias
de
quem haja recebido instruções
as faltas que notar;
7 .. Solicitar das autoridades
providências
para os casos de calamidar1e pública, internamento
de alienados
e con(lução (le enfermos para os hospitais
quando não
tenham recursos para ser tratados
em casa;
8.° .Suh~i(1iar, üe harmonia com a informação
elos respectivox profesC\ol'es, o-tudan tes pobres da freguesia que
pretendam
freqüeutal'
escolas técnicas,
mas somente
emquanto revelem zêlo e aptidão.
Art, 201." Para o desempenho
das suas atribuições,
compete às j un tas de Ircguesia:
1.0 Fuser, interpretar,
modificar
e revogo!' posturas
sôbre os objectos compreendidos
nos n.o· 3.0, 7.0 e
~o
artigo H)9.o e os regulauientos
necessários
à ndministração paroquial;

8.:

OIWl~M [)O gX:(.;H.CITO

x-

1,· 'óric

1

2,° Alienar
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Al't. 203.0 A residência
prova-se por atestado
assinado pelo presidente
da junta de freguesia,
precedendo
deliberação
desta sôbre informações
prestadas,
em documento
que ficará arqui vado na secrctnri a, por dois
chefes de família de reconhecida
probidude,
inscritos no
respectivo recenseamento.
§ único. So a pessoa C!lH\ necessita fazer prova de
residência
fôr chefe de família inscrito 110 recenseamento paroquinl , pode () atestado
s 'r substil uído por
certidão extraída
do recenseamento.

ConstitllIção,

reUniões e deliberações

Ar!.. 201.° ..~O:'l ano" cm qUl' {I{'v<lproccdor-so iI consde fl'('gupsiu, reün ir- {'-Ii e ta no
dia!j (1(, Novembro, pam o cf'ui to (la \'l'l'iflcac;i'ío do potituYção de nova junta

deres
crctátio

dos

:'lUUS

mr-uibros,

da l'll'iC;iío (lo presitlon f P,
r('Jll'l'~('Il(alltL'
(la junta

e I<'Houl'C'il'() e do

cao

conselho muuicipal,
nos casos indicados
na primeira
parto elo ~ 1. elo urtigo W. conl.inuruulo
porém n antiga .iun tu, para tu.lo ° mais, I'IIl l' '('!'l'i('io c1p fUIl~õcs
0

n

,

até 31 de Dezembro.
§ 1.0 A. convocação
ela reüuifío sl'ní f ·ita pelo pr idente da uâuiaru com cinco clia de uni ccdênuia,
pelo
menos, por meio dl' avisos on viarlos ao' vovni pelo correio,. I'loh .!'I'g'i f.(~ (\ ('OHl avi '() dI' l'{,l'('Jl~iío, l' public
<lo
em jornais loenia, SI' o l!ouvpJ'.

~ ~." Os po(Icl'!' rio. vogai
ela junta dl' fl'(·gue in
serão vt'!'ificflllos l)plo prl'sidpn(l' (Ia (·.Illlllra llIuuil'ipul,
ou s\·u (Iel('gallo. I' a jUllta di!'- ('-It ('01\ lilllíd~1 e p(Hlp!'u
d('libl'l'al',
dl'sde quI' P. ('.ia \'p!'ifil'arla a )1' ,'itill1id d
do. po(lt'n~, da ma.ioria Jo vognis.
Al't. ~05.o As junta
ele fl'l'gut' ia U"lll UllIl l' üniüo
ordinária
de qllillZl' cm quinze dia. l' IS e.·trnordinárias que () pro idente conVO('ar por imperio a nece 1aade de serviço público.
Ad .. :.!OG." (~uallclo a jUlIta. (II' fI'l'<rllL' ia lião T ÚU ln
por ialta
de númpl'o,
o pre idl'llte
rl
rá !oO'o d _
,ignar
lIova reünião,
anunciando-a
por
nfi ado
ontnula
do ('clificio ollcl se r 'aliz r m
õ da

:t

junta.
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Art , ",07.° Em tudo o mais re pcitanto
:1. ruün iões
e ddiberaçõr
da junta
de fl'l'guesia
observar- c-á
o que vai di po lo ôbre con tituíção
c funcionamento
dos corpo
admini trati vo .

o

1\'

Pre idente da junta

• rt,

:"0

.0

C mp te ao pre idení

ola junta

at·

da junta

frl'-

e da

a
gerêlll'la;
" cutar

ns

rua

Seryl~o. paro"ulal.

dclibernções

(', minho

da

dr

80

()I{IlE~(

Ari . ~lO,o
fn'gupsia:

Compl·ll'

no

EX(.:IWI'I'O

ao \'ogal

N,o

J

rio da jun tn lIc

socretri

1.0 Assistir às rl'ülliõc~ da junta r. da nss mhlea
consel ho paroquial
I' lavrar
ns rospecl.ivns netas:
2,° Cl'l't ifirn i, llll'dialltl'
<1psP:H'lto do [lrl·"id(·lltt\
factos

parn

que

o

rlos arquivos
paroquiai
e,
in<1cprlltlenlt'IIIClltl'
dl' rlesptu-ho, a mutériu
lIa 1\ I,
da!'! rcün iões da ju ntn , ti sl'lnhll'a ou ('011 L'lho;
;1.0 Subscrever
os utc Iudos qU( rlr-vn m 'er , . illntlo
pelo presideu t (' ;
4,° Preparar
o p pt'dil'lIt(
(\ as i nf'orumcõe
11~I'C
á-

rias

c actos

ou

constr-m

1'r..ol'_It·i'[o da juu íu ;

fi,O ~\lhlll( Ior n tll'~p:l(·lto
tio pn' illl'lIt!' (la junta o
Jlog't)I'ios (la ('OlllJ)('tpllt'ia
dp~t(';
(l,o Levar 11 assill:dul':\
do prl' irlr-nl o tia j uutn Il COI'rc:;pont!plll'in
I' tlOI·I\IIH'·llto
'1111' tll'ln cn rccu m ;
7,0 Dirigir
O~
tnlhalhll'i
lIa t't'l'l'tlll'ia
r-m conformi-

da.lo com ns dl·1ill!'r:t('ij('~ tia juuln :
8." (JOll~I'1'V:\I' sob li' suu g1larda r:
pOli hilirlade,
na st'lll' da j u n tu , o arquivo
pu rnqu i 1;
D,o J)PSPll1pl'lIhal'
IIl(ln~ a s ina is fltlll;O(,
(llle
lei
I' l'l'gul ti II\( 111()
l!t (' ill1 P \I re1tJ .
~ \ínil·o.
() l's('I'i\':to
('Olltl':tI:ltlo tt'1I1 a rOlllpdên('i\
do vogo:11 l'('1't t:í I'io,
1('

Ad,

~11.° ~\o \og.tl

:1l'I'l'I'UI1:H':H' tI:1

dto

tOl'iza\,'õl'''l

sour:ll'in,
:Ipl'l'
(·('te da ('ai. a,

ti' olll't·illl

l'l'I·I·i!:I~,

dl':o\pt"a

l'rt'I'!

('lIllIpl'tf'

11:\1'II

I' 1"t'l'it\lI'HI'

t'lItnlltlo

o

111('11:t!lllt'lItl'

palPam

pr,'''1

ll11l\illll'lltO

n jUllta

IUíl·io~

(,l'viços

(. :1'\ ·:tlllri:tdo~

pa

illdi

p'lI

Íl,'

,i

1'011'11:11 .

Unloe

rio fregue in

III

liIII

O

~ lÍllit'll, () fil'1 tllI II', (I\ln\il'll.
qlWlldo
I) It (ju
o nl'tll
dL (Pll' l'til' illl'\lJnhiclll
PI'lo nA' 1 t
Ih'ut 1'0 da (·olllpt,tf·ueia
tll\ I, (' 'oh \ \Ia dir' t
dinta fi t'ulizelI'Ho.
,AI!. ~I~.O J\ jllllt I d,. IICgUI' in tl'l,IO o

(aní

,','r a

d

'I1Lo

i ,_

h I 11IIIn,li\Il' 'II

im \lU

10-

(le mp 1111 (1

1.' S "ri

1'(>"'111'

i'

ias (1()
)'('f('I'(',

ii(1(\11' ,:tcIo.
(ln • .i 11fl·
(.

COH

el,,"

c1tli·

de

82

...'.O

=(',\l' ÍTl'

i.o I V

Art. 210." Em ('ada fr('(l'IH'~i· havorú 11m reg dor e
um sul» tituto d 'te, (lIUL~' nomeado
pcl
prC' id nte
da (';'llll:ll'a nl1l11il'ipal
o por elo l ivremen t« demitid
salvo J10~
noruenç lO

('OllcelJlO

de

Lishon

L'

I'ôrt o,

L'111

quo a

ti

.10 lll'rL nccm ao PO 'Cl'llaJoJ'
civi..
.Art, 2:2U.0 :)ô pode>
1l011H·a_(10 regedor
o íudivrduo
que tive'!' rCbitlêlll'ia
na fl'eg't1c siu,
uiba I 'r, c cr , 'r
(

derui

('I'

c conl nr e g02' de boa eputaçâo.
.Ad. '~1.0 () c l'go do regedor (. obrigatório,
n~
nomeado IllIO podo, er compel ido
sei 11' por mru
um an o {' 'ú t!PjlOiR di' n m :LIIO dCl'onido
ôbre r exonernção !l{){lt'I':'L ser til' novo nomeado.
Ar]. :.!2:.\,o O l'l'gl'l!o!' n:io vence ordcuado,
ma
6
isento
tle n holvlumen tos cm lllll]lO de paa, cio impo to
municipal
de prc' tnc;ao d(' t mil dho (' de odo e q\! lquer
serviço ohl'ignllíl'io,
11:-0 mi l iti r ou judiei
1,
í

Ai-t, ~2a. o A flllll'ÕP d, l'q-\, '1]01' uo in('
qllai '(1'\(" outr,
fllll\,Õ
plíbli 'a , ('
juiz rl paz.
Ar!. 22L" 11ICUlllb
ao r g dor dI' frgu
1.0 E t ~lIinl' li fazol' l' • I'ui; l' t ua I
bl'I'II(;ÕPS
lllllll it'Íl'a i
<]u lho fOI' 11 I' JIl mi
<:0111

pl'e~jdeJdt

da ('fim

l'lL;

2,° Vrlnl' l)pla ()J,~ rvfllleia elas po !lIra
II paro
uiui {' J'(\g II lu III '111,08 d Jlolida, I v
tos til trau gr s10, {llt 1't'l1l Ipl'
011

d lipI!

TU

1

d,l 1·(lInar.!;
:1.0 Participar ao I"'\.' idOld da I':'m I to(lu l flllt
e il'l'eg'lIl:u'idatll's
'[lll' 110t~1' na adlllilli Lra\',1O paroquial j
'1.0 ~)al' pari\.' l\ <luturid ti
policiai !lo {'Oll ~ lho
dos Cl'llllt' dI' q II i iV('1' 1l0LÍei. (l d prova qu obtiv J'
para a dI', l'obPl'ta
do t:t'illlillO () ;
r:
1 •
'I aI I , .IUI
']'" 1 lnl
o.
oIlHICI)
II \'fll'.
:til t (lnl
poli 1 1
l'IU ludo ()!'I aelo
til' ill (' ti r; Ç,IO crimill.l
pur \ qu
() seu {'Ull('ur,o Ill'j t l'~qut'rido;
( J.... '1' 011([11' pl'O\'l!'" l'lll'ICl1:l
,
jllra {I,
gUl'filll,'U l' !rnnqiiilitlarl(
lníhlic ,
:l

Q

t!(,l'l'P(UI

ia

('

rrc{·bida da
sua ini('iativa,
7,° Jll'ltal'

fluloridad·
poliriai
!lO. {' so 1I1'gent
!l. au!
I'idndl'
a!li!nrin
dl\ qll(\ ('al'l'~l'rClll p IrH () II - 1'·í 'io d

lOllu

ua

o nu
fun u

ílio

V Sério

res
ntc

incênti", r

funçõo

de qu

s ju

lei

ia,
<]u

OImEl\1 no EXI~;({CITO x- 1

L" f't'rio

0.° Na fulíu ele inrl iv íd nos das duas cl asses precedentes,
do entre quai squer outros (ln. freguesia,
que
sejam varõus válidos,
ele idade não excedente
a cinqücntn anos.
~ 0.° O 5(,1'\'i(,'0 rl e cubo (1(' pol íuin, para Os indivíduos
referidos
no J\." 1.0 (lo parágruf'o
nu tccerlcn tc, é olni~'a(ório rlurnn c o lr-tupo que ]Wl'malll'('l'rplll
lia 111<'ma
í

clnsso ; para OH rcf'crirlos n o 11.° 2.°, sê-lo-ti até perfaV,('],PDl
a irlntlo de quarenta l' ciueo u.n os ; (' para {)'3 l'l,f('ridos no n ." a.o, rlurrmtc
um ano.
~ ,I." O serviço dr' cabo ele pol ícin pode 5PI' p rcsludo
por substituto
ofpr(,(,j(lo pelo próprio,
(l('~cl(' que também
seja cabo OH ,;:disfa<;a
às condições exigidas
em qual(l11er dos u úme ros do ~ 2.°
~ 5." Os (':lhos (k pol íciu llflo POdt'lll Sl'l' ol)J'igado~ n
jln'l"dnl' scrv iço fora (ln. fl'<'g'uí'sia, oxcop io para a captura

t!(' r-ri m inoso: d('lltl'O dos limites <lo respectivo concelho
l' para a «onduçâorl«
jll'f'l"iO" uté :t serlo da fn'gue~ia
mais
prúx imu (lo con et-l ho ('O)) íinnnt«.
§ G.O AH fn>gllesiaH porl erão , para melhor orga))iza~ão
(los sf'l'viços !l<' polícia, ser d ivid idus ('J1l 8('('~(h'", :1 Iront c
das quais havp1'<Í. um ('aho de ()l'rI('ll, .
§ 7. O nÚ1!1l'l'o (lo ('ahos de polícia para ca(la fre"'\lesia í' pa)'a p:ula Sf'('~'i'ío spní fi.·n(lo pl'10 pn'. j(lclltl'
da cÚlllara, ,wgllll(lo :IS l'OllVf'lIipllCins
(lo ,(~l"viço.
~ 8." A8 1I01llf':\(;Õ(J~ do" cabo' de )lolípia l' do ('Ilho"
(1!' ()J'(If'llS, f]ualldo
a ('la' haja luga.r, l'fl'dllare-fio no
lll!~ d(' ,j all f'i 1"0 <1(' (':uln :lllO,
!' '('('pto
para pn\('lIphiIlIPldo (1(, qllaisq\1!'l'
\':u'atl1l':1 .
~ !>.O OH ('nbos til' polí('ia
fio illl!'diatnlllC'l1tl'
l1llO1"(lillados :to cabo <1(' or<l('ll (' no 1"!,,,·('(lor (' ,1"lp l"I'h>bt 111
0

.

llh

t

-

1'\l(;Ol'S

para

a

(I

('('IIf'lIO

illl'll1nbidos.
'
~ 10. Os caboq (1(' Jlolíl'ia
l"I)?;!'llol'. ou jlPlo pl'l':>idf'll1('
0

fi

por

cst('

prOl'!''!, n

(11'

,\1'1.

cahos

dor.

!'or!('ll1

"'.

jlOt!Plll

.tI:,

I,

,'('I'\'I('(h

('1'.11

<iIH' fOI"l'lll

P(')l

pP]n

()

ll11lIli('ipal,

(';11l1:l_1'l\

,1'1' dl'lIl1tIt!()S

ma

(' IlIt!P]lP}lt!(\lltelllE'llt('

di'wiplillnr.

~~I:L" () (' ('rivi'ío privativo
(ln n gN!ol'in (' ()
dl"' políein
tOlllam
po Sl' jH'I'nlltl'
o J"I' pl'd i\"0 l'f'gP-

'1·~l'~· ~:!n,o OS J'('Ij"('!lOI'l'
jltl I('la
j 1'1'1110

1
(o,.;

gOímlll
tia ganlldiu
q 11(' OS .rO\'l'nl:I!IOI'1'

, (':Iho

t!('oJ"flt'1I

atlmillistl'ati\':l

<'
110

('abo
me

I,
1110

('I '"I "

.\ rt. ~a().o ])ns dl'('i, Õl" do n''''( tIOI'
J"fír'llli(~(),
d(,ldl'O do P)'lI%Otll'
trl's III

C'lIbC'

e,

1"1'('\11'

o hi(-

Jl.!"II

() pr'-

La Série

sidento da câmara ou para ti autoridade
policial
em
cu m p rimcnl o de cu ias orden:
tcn lia sido tomada
a
dcci;;ilo rvcorridn , linvendo rccur o (las d(lci sõc dêsí.cs,
em idên Iico prazo, parn a aurli tnriu ad iuinist rati ,'U.

1'Í'!'tTLO

1V

Da provincia
CAl'í'I'IlLO

I

provlnctul

nos órgilo~ da adlllinisll'll~llo

..\1'1. ~31.° Prov ínc ia (. a n~'()ria\,fío (Ie> concelhos
n liuidurlo geográfica
,pconómicn
e ocinis.

;!:l:.?o A província,

..\ ri.

com

~('U

é p' ou moral de (li rei to público .
.Art , 2:n.
lÍrgi'ío:l da nd
1. O C011 olho provincial j
S:IO

2.

0

A junta

mi

n

ist

61 giíll,
mção

com

próprios,
provinuiul

r

de província.
CA l'íTt:LO

II

.1(.: \() [
Oomposição
câmaras

ores efectivos
ipai da proVIlI

in

j

()IWE:\[

no

EX(~HOITO

L' ,'érie

' •• 1

cf

tivos

1," S6ria

ou

el110 proproju ízo do

011

ta ela clr-içã«:

têm di: 'lo a r in, Iere
a qu

}ll'

ou a(lquiram
rmo lo § 1.0

ORDEM

x.• 1

1)0 EX[.;RCITO

=""'"-".._---------O~ procuradores
rcf'urirlns 110
(lue optem pelo serviço da C~lIlal'a.
~.o

11.0 ~.o

elo c rligo 20.0

Ârt. ~;1!).() A C_'clUBUO
ou jll'nla do nuuulul o do procurador
ao conscl ho p ruvin cin l 5l'ní dccln rnrlr pelo (1'0\'f'1'11a<101' civil (ln. !'i(,(I(' da provínt-ia
,

Ar1. ~ 10.° O cousr lho pruvincin] lvtn pl'{'flidrll!(', vi('!'-presirleu te c (Ioi:-l :w('l"('i:í.rio"
«lr-itos de ('l1tn' o, procuradores

na prinu-iru

ruün iâo, pn,f(,l'indo,

quando

haja

ciupal o na votação, 0" mui .. VI'I11o, do..; votado .
~ único. Na falta do prp 'idel1te P do vicu-pr« idcní e,
assumo a Pl'pSi(!êll('ia () mui: velho do:'! procu rndor
pr'sente
P, lia falta.
(los
l'('rpllírio,
de rlll{l euhurão
n
1't'!'ilH'l'li\'l\' fll1l~Õl':-; os ma is 110\'0,'.
Ar}. ~ I L" No~ un os ('111 !fll(' c!('\',1 proco.lor- f' h CO!I tiLui:ç:lo do conselho
provi ne iu l , as câum ra muuicipnie,
os organismos
corporativos,
a .li"Plil'tlnlia
capital
(la província c os eslubcle.-im cn l o ele ('11 ino deverão
comunicar
ao g-oVl'l'l1a.dol' e ivi l do distrito,
com (\(11' 110
cupitnl de província, até no dia. H dt' ])('?'l'lllhl'o, (): nome

ao

<los seus representantes.
SECÇ.\O II

Competência

Al'l. ~I~.o COlllp('tp ao l'oll'"lho
pl'O\illl'inl:
1.° J<:!I'g('I' tl'i(,lIa!lI}('ldl'
() \'ognifl da jllllta
de província ('
'1H't'tivos :mh, titulo,;;
:2.0 Di,cu( i I' (' \"otnr () l'(,I:dlíl'io d(' g{,'1í\lll'iu c li plllllO
J'('

anual

a."

dI' :1l'(ivid:llll'

])i,('util'

('

ba,ps do ol'!;amel1to
'1.0, P~'()llllnllial'provltlt:ta
llUP, no
111\

jUlI(a dl' pro\'íll(i,l;
: oh jll'Opostil dI) 1'1' ic1(\lltl',
ordin:ÍI'io
(la pl'!lVíllC'j I:
t)\'I'(':1
t!l'lilwra','ol'
da junt.
da

\'0 i:! r,

1('1'1110

n1'1'll\':I(":ío pa ra se

di'

tI'

(OI'IUll'l'lIl

Constitu'iç o, so"sõe , I cünioe

U6(lig-l). dppC'lltlalll
l'.
tóri n .
'('('U

O

dclibornçoe'

'

d
rll

1• 1'úrie
-prosid

n te e

ccrchi rios c (ln. junta

tinuaudo

porém o antigo

a.. er<'Ít'io

de Iuncõe

de provín(:in!
concon elho, pura. tudo O nuns, em

até:ll

de 1)pz '1Il1,,·o.

. pt' Io {.!:O\ 1'1'~ I.U ~\ convo •'nl,';Io (la rcün ião ~el"<l Ieitu
nado}' civil da ctle da proviuciu com oito dias <ll' a ntu(·e<.ll~ll('ia, pvlo nu-nus,
por llll,ill dI' uvisos P1IVilldo
pelo l'o!Tpio, "oh J'('~ó to l' ('0111 avi (I dl' rc'('I']l(;i'ío, (' Pllhli(·arlo,., em doi jomui
rln !'CII' du p rovínr-in , se o....
houver,
~ '~.o ()
po.loro
Jll'lo magistrado
in

íi í.u ído

do p rovurndores
"l'r:lo v 'rifil':ulo
a] ,do!', cou 'idt'l':llldo-,;p aqu(,I!' ('OllS-

porl en d» d liberar,

l'

clp de

<i1h'

e oju vPJ'ificadn
í

a ll'gitillli<l
ri, do
podere
da ma im-in dos procurudores.
Art. :! 14.0 O con (>1110 proviuci: l reún« «m sessão ord iIlÍtl'i.1 110 d in 2 d
n 'I': m hro c!<1 enfia: !tO.
: 1Íltiro. I~ nplic{n el ,o COll (>lho pro\"illl'i:d
o di !lO to

no

: - 1. e:.!. 10 urligu :10.
.\I't. :..',15.. A l'olt\'or.tc;ão dn SI'

selho

0

!,rovillri

0

I

no

onlill:trin

{lo

{'(HI-

it'ii. !,plo Pl'l id('l1il'
,11'1t!I'O do
pra?o f' ]Jl'lü 101'111:\ l' f Iwl,'('ido' llO : 1.° <ln al'I i,,·o '..!I!l.
AI' . ~Hl.c A
e "traor<lin!Íl'i:t
clul':tr:lo () III:l,"imo {l(, (.ito dia e
rUo conv()(",\(lll
1ll'lo jll'esidt'lltl'.
quando II julgu
11 ('(
ál'io 0\1 (1'1, lido () l"'l'lf'ira
lllll
tt>rço do pI'OCUI', do}'( ('111 (',"fI 'jl'io •
I'l'lí.

. ' \ini.co .• \
~o \ d . 'lll
('1'
empl'l'
('Ol\Y'H':lt!.I'
IOll\
Clll('O
cha
dI'
unte(_'
·c1·nrl
prlo
ln
110
!' 'lllalldo
"('qlll'.]
"
,
1'1l. 'pelo
pru '\Ir dOl(, , d ntr I (lo tl'illfa di:,
olliado
(ln (la I.i do )'eq ti rimelllo.
l~rt:
"17.° A I'pünio'
<10 '011 rlllfl pro\'ilu'i.
I jlodprrí
n. I lll' o go\' 'l'llndol' 'i\ iI do di I·iio c l!ll !'11e lia ('(tIntal di pl'o\'ínci , tOlllllldo ] urrür;
di I' iI fi do ]ln' idente.
\rI. ~-1 .

con ('lho pro-lil'f,-. <ln sec'!' pelo 1l1('llIbl'()

por
pn--

Oln)I~~1
no gxfmcI'l'() N." 1

90

pecialml'llt~~ re~ubt1~), aplit'ar-e-ú
sôbre constituição
e fuucinnamcnto
í.rntivos.
CAP!'l'ULO

nn junta

1.' Súrie

o que vai dis~o~to
(los corpos ndminis-

TU

dI' provlncin

SECÇÃO I

Compo içilo

Art. 2GI." A juu í.a ele provínciu

Ó O

CMpO adminis-

trativo lIa província
~. compõe-se de pro idento e "ice-presitlente,
qu<, s(,l'iio () pre irlent
I' o
ice-pro id nte
do conselho
provincial,
<' .1(' ll'(>~ vog': i clei tns por (i te,
nu sua l'CÜ n iiio (Ie «onst it uíção, ilO, Iermo do, 1'1igo 243. o
Ar]. ~[r~.o () 1'011. elho provincial
clecorá tanto
ubsí.itutos quantos os efcdi\'os,
§ 1.0 Nos 1'llSOS .1(' l iccnçu, impedimonto
Lemporário
ou c(: 'ação cip fUlI!:ÕI\'; (10 d"l'l ivoo Bento chamado

pelo presidouto
d:l junta os sul» í.ituto
mnis velhos, quando tenhn havirlo

011 O~

mui. vot do ,
mp, it· 11, "0-

taçi'io.
§ 2.° Quando, esgotada n li .ta do AUb. titutoi
ainda
lião ficar completo o número dos vogai
da ju da, ('rã o

chamndos,

corno suplen

provincial

<Ilh' () [>n', ídl'l1tl\

Art. 2f>3.o Podem

('1'

í

',os procurndore
fio COIl olho
d!,~jgllOl'.
"l(·ilo. ,ogni'l rta junta dt' procl(\itoH pro('urndOJ
no COl! lho

víncia os que podrlll S '1'
provincial.
~ único. Exc ptunm-sr o qu t nh n ('ODl o pro irlt'nte, vice-pre itlenh· 0\1 outro 'og'ul lIloi \'ot do ou,
n ('uso (h, ig\lul(lacle (1(' 'oiaç: P. mai
'elho, ou om
o chefe elo f'('rl'tnl'ia,
o pUl'ent· o !
(I
n. o 12.0 do al'tig-o 1 •
Art. 254.° As f\lnro
ele pro\ {n III

são ol>l'ign.Uíria e g'l'atuit s.
. línico. COll titllrm ll1o!··
1.0 T,lndt· upel'ior 11 (' t' II
2.
{olé tio. crúni' l d qu
ou gnwc rlificuldnd
I ara. ()
3.0 K C'rcício ti· fUl1 Õ
1. o • 11 f
i
I[l} triénio 11111. rio1', OH ti,
lU I i II) 111 u}>l
t \ulll\ sl'rvitlo na maior pnrtl: lo tJ iénio.
0

1,a

~6ric

OIWE.l

!l1

nC} EX)~:HCITO •' .• 1

Art. ~.-);).o I'erdom O mandato o 'QgalB da junta de
prov íncia:
I." QUI' contraiam com o pr!' idente, vice-pr
idunte
ou outro vogal mai votado, ou, DI) {USO (10 igunhla,<lc
ele votação, mais velho, ou com
(·jwf(] de ecretnria
o pnr mt co
que
r { re o n.? 12.~do artigo 18, ;
2.° Qu acoit m r, rgo ou. 1 Uil'3.111 itunçõei que,
nos lermo
0<:' te Código, o tom -m in jl>gÍ\'( is;
3.· Que ejnm pr id nl e ou
'1' ador
de qualquer
câmara
municipal
e d clr r m , até ~I consl.iturçflo
111\
junta,
que optam pelo .orviç
da câm ru.
§ riuir-o .. Tão pode 1.'1' chamado a crvir efl'~t.i.vnmenit'
o ub itut
ou uplente em relação ao qual
v rifique
qualquer da incompr tihil idade a que' l' 'te. digo se

°

í

J'('fC1I'C.

Ar!. 0;-,6.
e. clu :to do lug: r ou perda (lo mandato
de vO"11 du junt: de provínci: 'e1" declaradu pelo governac 01' f"Ã il da (>(1('d, província.
\.rt. 2:;';'.°
fUllç- ri op; 1 ,I junta <1 província
nâo L' t'lO
lj 'ita fi qU.li qUl r olltr
lu!'1 gibili(larle
ibilid Ih , : }{-1Il rI l' prl' fim 'lltlld
11,\'11<\UlI teriOle ••
,I

\0 H

Atri"u õcs c compet 'nci

libuiçol'
d(' Com 1110'
a junh
d· pro 'íllci

or-

deida
latis-

11

1m

id
iço

uiznr
ld('

o

interê

li maior
r gion is;

8 II

im-

OIWEl\1

no

gXI~;IWI'1'n N," 1

1.' i-ié rie

6,0 Sôbro a instituição
do prémios destinados a estia agricultUl'l1 p a pecu.iriu ;
7,0 Sôbre a instituição
de bôlsas de estudo para a
aprendizagom
das técn icus úteis ao pl'ogl'(,s~o (la eCOnomia regional;
8, ° Sôbre a criação c conservação
rlc escolas técnicu
destinadas
a restuurnt,
1lI:1IJ(el' c clt senvolvcr
aR iudústrins regionais
trad icionuis.
Ar!. ~()O,() No uso (las atl'ibll'Ú;Õt'R d\' cultura, pertence
ll'\ j unt ns ck províncin
dl'liht'l'IIl':
1,0 Sôbre
a oviacâo e IllHnulPl1(:ão de 111\1 U' rle ade
rrgionnl
c arquivos
provinciuis ;
~,() Sôhrc a recolhu, inventn riução e ]luhlic:1\,ilo da
tl'ad~(\i)t's populuros
regionais
l' mai:>
Iololors dn promular

vínciu

;

a,o Sôbrc

o invcntúrio

das rcl íquias

nrquoológ icn

c

históricas,
dos mrm umcn l.os :11'1Í ticos e (la belezas nut urais existentes na província;
,1.0 Sôhl'(\ a ('OIlI;Cl'VH(;ão (' divulgação
dos traje
e

I

('OS tl1UPS

t

l'(\gionnifl;
a associa

o auxílio a conceder
it u tus «ulturais
da provínr-iu ;
;),0

na

Sôhr«

(i." !-I()llI'l' o estudo
das I'Ol'lIl:1S
p ro viu.- iu 011 1'111 partI'
<1l'la,
,\1'1. :!(il." Xo 111'\0 du s :t!I'ihlli\,õP.~

'ÕPS

ou

i

ns-

dialcctn i exi tentes
dI'

a si

t('lu'ia,

]> ,(._

ii:; jU11ta:'! d(' pl'o\"Íllcia. ddil)('I'!lI':
1." Rôhl'l' a constl'ução
e Ill:l II IItl'IIf,':\O,
pela
flllça
(lo .('I! Ol'ÇHIl)(\lItn OH ('Olll P:lI'tjCiPll!'ão
do E t. (lo, de
hospitai.
l'Pgiollais;
,
:2," Nillll'(' a ('Oll 1I'\I('il() (' 111l1l1ut('lInlo
(lo di ]l \n lÍrio
t(,l1('C

I'PlItl'lIi~,

]lt'('\'l'nl<írin
1I1('1l1111ll'

, ,\t-t. ~fi'.!,"

'(1

san:lUírio.

;1' jlll1la~

'

pro inci dc'Eh ror
sohn' o al'l'('lId:llllPllto,
a(llli~i(\:lo
(\I( ('on Inll'ão, í' c n- I,Io,; I'difí('i()s illdi Ih'n :1\'üis p:\l':t!l ' 1'1partis~l'\'a\,:~o
Ç~H'S <11';t'1lais,
ilH'luilldo
n. trihllllai'l
<1e tmh.dhl),
dI'

o 1'("]>1'('1 i\'0 11Io!.i I i:Í,l'io,
.\rt, '.!(}:!,Q Par:l () dl'~"llIp('nllO
da slla atribul'u!
COlllPl't(' llS jl!lIlas
(k província:
l,v 1<'a"'I'I', intl'l']ll'l\la1',
Illot!'fi('al'
I 1'1\\,o(ra1' (l
r glllalllPIl!o,
1I1'('\'ss:íl'io,; II adluini lr.t\;to Jlrovilll'iol;
:.!," Elalwl'a,' () 1.1I11ho da . lia propl'i(l(l:l<le 111'1>011.
O
sol)1'('

<'ilda tro da slIa pl'()(ll'il'dadl'
l'lí ti(\a'
;l.'~Ad([llil'il'
~)I'I~H lIlobili:írio
()' illlOhililírio
pnrn
S(~I'V1S0 da ]lJ'()VIIlI:I:l, (\ ali( lIal' (). (PIO Inl' III (li P u!Ia.veIS;

L' SI>ril'

4.

Acoitar

0

'llll'

,I

i :íl'io

herança

,legu(lo

e (lon~õ('~ ~r.ilo

1l pro-

ou a e tabelecimentos
{lrovlIlclU1S, contanto
UI' itacão
11.
herança
seja a benefício de inven-

v ín cin

;

G,o Celebrar contratos do nrreudumcnto,
sivame nto, l~ dc pr taçJo di' nrviços ;

ací.ivn e pus,

'olltrator
om emprê :1 • individuais
0\1 colccí iY:1 ,O forn 'cimento' ncces ário ao funcionamento
dos
C'1\·iço. I' à e' -cução (ln obra provinciais;
i,o Ef"f'!uol' egl.ll'o con t.m quai 1[1I!,!, ri ('O", cm corn(l,o

pauhia

nncionni

dI vidrmu

IIt·

u u í orizurl

n ;

ln tuurar
p l 'ito
e (h·f(·nd(·r- (' 1l1,1(' , porlon dn
: I', dI' i til' ou írnn
igil', qll(lIlc!O não haja ofensa

l.O

Cllllft,

dI' d ireito:

de l crcciro :

!.l.o 10,.'( cutnr obras públicn
por arlrui n i traçrio directa. empreitruln nu conce rio;
10.0 Propor 00 ()(l\'(>1'1l1l a (' 'prllpl'i:l<;:To ]lO!' ut ilitlnde
p iibl icn do imóvei: indi 1)(\11 ri voi :t J'(', lil'.ac;i'ío dos, ena
fi n ;
l l ,"Vot r () • (lil'iollui
couí rihlli\õu
(10 Esla(lo
autorivndo
!I(' h' ('tíc1igl;
I~.o COl1bnir empr6 timo,
e, tal> ·11('('1' a na dolaçfío
(' p t ipul
r n l'olldil;õ'
de, mmt iZ:l<;fío;
1~, o A pro\'O r o ol'!'am nto ol'd ilI:írio 1'1a ho!'n(!o pp10

p,re ~(lcllt. ôhrl' a li,
\'lll 1.1, t' o orç, rni'nto

an ion da p;.lo con I~lho prolIplt'lllf'ntarp
elaho)', (lo de

h: I'lnonia com a lei;
0

14.

Provi

r

ôh)'
(' nh

rep<,itn

a !\1'J't'I'{tc1:II;iío da

d· g l'ênl'iu

i' 1'1'111

ií'·-1a pnr:l
prOIllO\'C'I',
fUJl-

\' do)'

unpo

Lu

Uo.

fi

(lU tno"O , ou ttUlllcnto

lIlpr~ timo;
forne im 'rito por
\1111

IIPNior

t

IllpO

nperior

()IWEM

(II

no

J<:XI~:Ht'lTO

x.-

1

1.. ~"{·rio

Art-, 265.° Serão sulrmet.idas à aprovação elo Govêrno,
depois ele sancionadas
pelo conselho proviurinl , a deliberações (las juntas de província
que impliquem
a execução, por a<lmillistraçi'io
d ircctu ou pO!' emproitnda,
de obras púhl ir-as (ll! valor 811p(>1'io1' li :1:000 ('(11110. e a
rcspr-itnutes a t'lI1l'l'{ç 1 imo» l' a lançamento de' 1111pO 'lo .
§ 1.0 A apl'ova~ão sorri pcdi(la pt-lo pl'psi(]Plde (la
junta de província ao Mi nisíro <las Obras Ptihl icas p
(JOJlllllli,euçõ('s, (l'atall(1o-He <l(' obra , e ao ~[iJli.:;lro <las
Finanças,
tl'atall<lo-s('
<ll' Plllpré~( imo, ou lunçamcntos
de impostos.
§ 2." As contas <las juntas de provínniu eiio julga-la
pelo 'I'rilnmul
(1(' Con (a .
Art. :.2GG."Compcu, ao presidente
<la .i unta:
(ln junta
1.0 0011\'00(\1' as 1'('ülliõps e "ll'uonlinál'ia
e as sessões rxtraOl'(lillál'ias
do COII elho proviu .ial ;
2.° Dirigir
os trabalhos
ela reün iõcs da junta c (10

conselho

provincia l ;

Elabornr
o relntúrio
unual da gl'I·f.Jl('itt da junta,
para ser suhmot irlo ü uprcciação
do co n el ho provincial ;
~.Oo

4.° EbboI'nl',
<1(' nctividurlc

ele ncôrdo

com ao junta,

o plano

anual

(11', ta, submol ondo-o n discu fio e votação rlo conselho provincinl ;
5,00 Preparar
as hR~'R do orçnnlPuto ordillnrio
p fi
dos 81lpJemf'lltare!l,
nos ('a~OR nilo f' cp!d nado. no artigo (j~)O.o, elahoní-lo~
f;(,l)J'(' IIS IpW tCllham
irIo apro-

vnc1a-; lwlo (:ollsplho ]l1'o\'ill(·ial (' slIhnwtp-lo
, h(,1I1 ('omo
os orçauH'u(os
SUpll'lIl(,lltaI'PS
'1111' Il;io ('al'(' Hm <la lUtcrypnçno (10 cOllst'lho {ll'()\'in('ial, a flIll'O\'nd'ío (1 jUlda;
(l.o Autorizar
as ,lp~IH'~1I ol'çalllclll \II: . ,1(' harmoni
com as deliberações
Ilu jUll(ai
7.° Suhmeter
a jlllgnlllPllto
as ('ont. S IIp (?(\l'ência;
R.O Dirigir
(' illHpCI'I·iollar n ~ 1'\ ir ) (1· ec}'('1 ri'
r te.olnaria
l,ro\'ill('iais;
9.° BPI)!"c cntar u pl'ovínciu,
l'llI J lllZO o fnm 11'\}
prpcP,1I'ndo, ,no prinwil'o cu 0, (1l'lib 'ra~ll() tia junta a
província
,ôbl'e o pleito, o 1', clllllt'l' () u(1 0'1\,1
qu

J

f01'1'1ll

necessários;

lO." K"l'CuLar ti faz r '"C 'ulll.l" a' (ll'lib 'J'a~õ
1
junta II" provín('ia c (lo ('on, plllO pro\'iJlpj I;
11. As inur a rorre P()lld~ll ia '.·peditIa p ,la junt
com <l<isliuo a quai'(IUer autoriillldt\,
UI'pO tlminitrati\'o
p I'I'IHnli\:õp, plíh1icl\8.
0

1.' . éri(

OHDCM 1)0 E."í~[WI

ro

N." 1

l-F..Ç\OIIl

Constittiiç o, reünlões e deliberações
ri.

2G7.0 ~\ junta

de

provínciu

constitue-

e

110

<lii\ ~ dr- .J aneiro I', verific: do o porlcrcs do seus mementra im diaí un .nte 'Jl1 (l. ercício.
: l ." A convocação da reünião
erá feita pulo governmlor r ivil do di Lrito ('011 ede lia cap ital <la província,
('01 1 cinco
tlia'i <I ant ce.lência,
pelo meno , (I pela
forma o tnbelccidn
110 • 1,° <lu fll'ligo
;!·I3.o
2.° Os poderes {lo vogai
da junta
(10 província
orão vori fica los pelo governador
civil,
dizendo-se
aquela COIl tituíd«
po lendo deliberar, desde que es-

1110l,

teja verificndr, a legitimidade

ao

poderes da maioria

{lo, vogais.
AI,t. ~() .0 A juntas de provínciu
êm uma rcün iâo
ord iuúria quinz nal (' 1 oxtraordinárins
(['Ie forem convocuda
pelo pn' idcnte .
•\ ri. 2(iB.o J
r üniõe d .i 1I11t. de província ú apliclíynl o (li r to 110 urtigo .247.°
Ar+, '270.° gm tudo o mui I • pcitunh
:1 cons! Íltút;ão,
reün iô« e t1t'lillt'raço',
<la. junta rle provlncia upl icurí

- C-'\ o <Iue vai di pO!fl.O ôbre eDil tilui'çuo (' rUIu'iollamen to !lo, corpo ac1mini h ai ivo
piTe1.
II"

I\r

erl I~o Itro\1nclals

iai

COlllpl'

(\1I11UllI:

f\IO

o t1is-

1, • S{·rie

~)(;

TÍTULO

V

Da constitUIção e funcionamento
dos corpos administrativos em geral
C\l'iTULO
na

[

(10M ('()l'JIOS n(\llIlnl~truthoq

<'OIlRtitlll!;ilo

ArL 27:Lo O~ eorpos ntlm in isl m ivns cousi.i uem- c
datas fixadas neste Código, enl.rnm ('111 exercício
rle funcõc
no (lia 2 de .Iunui ro o íuncioiuun
além do
tempo por que foram l'll'itos, «mqunn tc não est.ivercrn
legalmente
ubsí itu írlos.
~ l.0 01> magist ratlos ud m in isírnt ivos Q1H' lIUO ('om'ocurem os corpos aclm in ist ruí ivns no
prazo
(' peln
forma l'sla.lwlt'ciclos nost c (',ídigo scriio cl mil ido
~ 2.° (' ll1a.gi, I rnrln achllillisl.I~11 ivn '1"e tiver ('011\'0cado a reün ião, (lesdl' (!11" julgul' l('gítillla. a eleição de,
pelos mPIlOS, mctudo (' mais IIIll elo::; cle itos, «on Fcrirú
POSSl'
aos prescn tos (' ,1,,('1 a ru n'i "oll!-;I it ti ício () I'orpo
a drn inist ra ti vo.
§ 3." As dúvidas que sôbre II ]egilillliclncll'
da leição de algum ou alguns vogais Iorcm lcvantadn
p lo
magistrn(lo
insta l:t(lol' serão, fi p,í~ a {'OH Li! II Í\:tll 'elo
l'OI'[>O a(hllilli~trHli\'o,
sulunct idn uo jlllg°:JllH'llto
dI' te.
Da clt'lilH'l'ar"lO
t o nuulu {':ll\(' J'(,(Olll'!o\o ('Ollt,elll io o, (1'1('
J!oc!l'l'ôÍ. (II' iII! I'pO to p('lo l'd"riclo lllag-i, I l'ucln ,lclmini _
Il'ati\'o ou pl'lo inl('fl' atlo, ti!'lll pn'juízo
do r ('lIl"O~
i111(,l'poslo no pl'(lc·('.!:iO ('ll'itol'fll.
~ 4,° So ao mfl<ris!r'H(lo iII talallol' ]ln l'!l'f' 10 ilegal a
"]l'iC;ão cip todos ou ela maioria dos vogai
do I'orpo
alllllinistrutivo,
rOlltillllal':lO
l'lll
p.·l'n·í(·io o qu
I r.. iam tl (lata (la 11J<,it;ílo (' fil'r:í o pro('
o ('l('ilor ti I mltido, dentro (lp vinil' e quatro hora', ao ng 'ld(' do .ti!lI !pl'io Púhliro
juuto (la ('01llpl'It'lde
aurlilMi
nomiIIi Il'nli\'a,
fi fim de, 1'0111 J!I'OIlHH'i'íO
dI' te m <ri trndo,
l'1'l'1Il cJ("·.irlirlas pl'lo audilor,
110 prHzo de trillta
(lia,
a. (hívicln
11 l'ita(la
\'1 q ....t o
~ 1.
o ado
cI n ]lo 1', o \ Ilrr(ll '
(,('fJlO
Ildllllllll:l~l'n!l\'o
pn tanlo d(l(·IClI·açfío d' hOll1'a lia 1ll1l0
do mago!. Irado adlllillil:itl'al i\o "oll1pf'tent'
011 11 dpí

í

!lUS

o

o

0,"'(

"

Icg::l<lo.

~ línic'o, ()
cll'
tmt i''o (' 00

rdilliiío

....

1.- ~érie

!I,

ção de honra nas mito' do presidente,
(iuando se apref>onta.l'cm ou furem ohanuulos a servir.
Ar!. ~i'-).o O" vogai" do" ('orpos administrativos
que
S(11ll mul.i vn justificado
dl'ixan'l\l
de tomar posse 011
ahant!onan'lll'
as "U:I~ fUlIçõ('s antl', de subst i uídos nelas illCOl'rt'lll na per.la (1(· d irt-itns político
POI' cinco
n n os c lia mu llu de' 2. ()()().' , urna
outra aplicada
por
CIJ(!'IIÇ\:t do juiz dI' diJ'l'i(o ela 1'1'. pect iva ('01)1:11'1':1.
~ 1.° .Tu~lifie·alll
a falia de pO~.I', 110 dia d( .. igllado
í

(!

para

«sf n , c!(l!'II(;a

do vogul , que· iIlIJH·e·;\ a suu pn'

'-'111;:1,

(' quulquor ('a
Forí Ililo 011 ,1(' fil!'','a mu io r. '1111' o ('I!II'0
• d m in i I rut ivo 1l1'1'l'ciar:í.
. ~ 2.° ,'uo compelvnt e parn pnrt iriunr os fa('tos 1'11n ívr-i-, por l' to artigo 11 pr!' ic!Plltl'
do ('IlI'PO ml uiinisIlativo p o magi í.rarlo in tn lador, .len tro do pruzo (II'
trinta
d ia el('cllrri(lo,
j,],n a ('OJl til\1i~'i'ío
do corpo
ail m in i t rat.ivn, uu t!t'J!oi" ele cillf'c) ralta
('glliclaH, n:io
.itl~ti{jl'adn ,:l r üniõc .
•\rl. 2ifi.o 'l'udo o '1"<" om llIaU~l'ia dI' (.It'ie;õ('
nilo
(' ·tt'ja (' (lL'I'ialllll'llll' pr('\"Í to ue, ü' Có(ligo . prá regulado [lPln lei eleitoral.
(I

('AI'ÍTl'L()

no

fUIIC'jIlIl1l1lll'u1u

deI

II

('411'1111,

adlJllnl

ll'alivo,

. UI' O I

ReUniões

udmilli trati\'o
I'('til! '111-, l' 11(1
t I e p ci.llll! nto de lillculo .
.~
('rá nnllnciado,
l'om
oi to dia, por (·tIilai nfipod('ll1 deriu dn IIlím 1'0
ilHO

• dlllilli

II

lJati\tJ'
i(lo d(·lia or i 10

O]{J)E;\I DO ExímCITO

x .• 1

1.' Série

ou reprovar
as opiniões emitida!',
as votações feita. (,
as deliberações
tomadas.
§ único. Aquele que violar o disposto neste artigo
será preso, autuado e iuiediatamcute
entregue
aos tribunais ordinários,
incorrendo
em multa até 5.000~·, em
prejuízo ela aplicação
tlp qualquer outra pena, quando
haj a ucumulaçfio
de crimes.
Art. 281.0 .As reün iõcs elo" ('Ol'P()~ administrativos
são ort1illál'lus e extrnordinúrias.
A rt. :28:2. n Nas l'CÜIl iÕ<,S orr] iII Íll'i as pod em os ('ol'pn
ad m iII istru ( iVOA (ll,1 ibera r sô 01'(' tot] os o us: u TI t os ti a
suus ut ri 1H1i'r'õrs r com Ill'trncia;
11 as c: -( raord inári:
,
SOlllentc u('i"I'~'a do;; ali. unto.
pura que Il'n11u1l1 sido
IH issamou te convocado .
Ar-t, ~S;l.0 As câ marus mun it-ipn.is, as juntas rlo rguesiu e a~ junta
de provin cin l'el\'hram
a
AI S
reüniõos urtl in ár-ias pcriõdicumeute,
nos t rmo
c1 e
(;(ídigo, cm rlias, horas P Iocu] fi. ados na prim Ü'U refi-

al izarln após

Tli:~() ;'

el()i~,i'ío.

:1

.

~ uruco , Qualquer
alteração
(Pl() RI.!
fuça posteriorIllPllh', quer (lo (lia, (1'1('[' (ln 110l'H daR r .üniõcs, . erú previ amen tn :1111111('ial1a por cd iíais nfixnrlos nos ]ugal'c. (10
('~lilo, com a. :lnll'l'ipnr;:lo
(1l' oito
dia, pelo me110 ,
Al't. !2iH.O ()" enrpos
atl'lIini·tl'alivos
ll'r:lO :I;,; J'l'iilIiõ('s

p,-lr:wrclin:ll'ias

lpj('

f01'l'1ll

lH'lo

.'OIl\'(WH.la

pr(-

sidl'nlcl'.

~ 1.° ..Aos !>rcsiclp!l!Ps pf'rtencl' n t!(,l'i ,lO Rôhrc a oportuniclacll' da C01lvol'a\~i1() (' 'Lrnol'llinál'in,
me mo quando
esla lhe·s spja ]'('qul'l'idn JH'lo.' yogni'i do ('orpo a(lllliJli _
trativo.
§ 2.° Na 1'011 0('11(,'.10 ,1evPlll lllPJu'ioll r-sI', L pre 'I c
espl'cifieadnlllPJlle,
() a l111tos a t [·(llnr.
A rI. 285.° Ao,; prl' id ui\' do I'orpo Ildlllilli
V?S P Itl'nl'1:'
ahri I' I' rnl' I'rar
lI'üniõ'
, dirigir
ths('us. õPs, daI' l' rl'l i l:1 I' a p. Ia. '1':1 ao~ \'0 • i, uhmC' er
os a slInto
a \'ota('ao
I'l'h'"tlI. r , ord m (10 h-nb ]ho'
e

I

mal'

s'

pl''()vid~ll(·ia·

111"

niõ,'s nrro .ojalll
jll'['( III'hadas .
•\ rt. 2H<1."€ ria ('0[11[1 tpIlC'i
Li vo ('onl'edPI' I i\'pn ça. . . (\1)

':'\ria
do

qt!
('orpo

111 10 b['o

tifi(':ld~ , 011 n;'ío, as 11 falta.
S 1.0 As licPlIças aos \'ogni6 do. "ol'j>o admini tr, tivos não po(lerfio pX"f'll{'r trAg 111;"
1lJ (' dn
n .
'• ,) .o P or ('a(1a f I It n nao J"fi1 tI ,'IC 1

g. i_ na multa de 20'.

1,' Série
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SEC<;:\O

II

Deliberações

Art, 2'7,°

O corpo:.> admiui

t.ru í.i vo

[lo iIHleTH'lldül~-

tos dentro da (írbita (lu ua aLl'ihui'c;ões e as suas dcli .
beraçõc
'() pode 111 er II pen ':1 , modificadus
ou anuladas pr-la forma e nos casos previstos neste Código .
.'\rt. '288: O c()rpo~ ad m in i t rutivos só podem (]eliberar 110 O.' rcício da 110. ('OllJpetêll 'ia (' para realizaç'(ío das respcctivn
atl·iht.ll~õ(',
..ht. 2SU," l~ n ulo touo (l :t(·to ou eontruto qm· tl'111m

por objecto a trun f'orência,
para qualquer
indiví(!uo 0\1 entidade,
púhliea ou privada,
elo exercício da
competência
conferida pela lei aos corpos administrutiY!b.
Art . 2UO,O O corpo
adrnini tral ivos :To obrigados
a
deliberar
sôbrr; os a sunto
da sua competência
dentro
elo prazo do trinta dia contudo
(la data em (1'le lho
)"("! IIPiJ'i\1t1
quui qUI'r illt!'re a(10 .
.§. 1,° .A f.!ta ~le d .lib. ra~üo dentro (10 prazo e abe1('(;1010 ne 1(' Ul'tlgo equivnln,
PIII'H ef~it()s (1(, recurso
í

con tencio
sentado.

o, no indeferimento

do

rr-qucrimento

n p re-

~ 2,° Se interpo to recur () conteucio o êsi o fôr julgado procedente, o n: ditor condenará
o1idal'ialllpnto,
11 fi
p >roa ~ d.no cnu ado p ']a ab t li (;fi'n, us yogai.
do ('orpo aclmiui hatiyo em c' l'C'ÍC'io ,() lc'll1!l0 (10 l'l'querimento .
.. l't. 291.°
d lil> 'l'Oçõ' do rOI')H) ,cllllini trati\'o:i
io tomada
plurnlid cl ob oluta di' votos (lo og111A
nt

i(lC'nlf' 1em voto (le
o (' 'nrulínio
éC'reto,

l

nom

n~,l(l,

fllnriontírio

OHDEM D() EXÍ~IWIT()
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x-

1

=-----e, em gera], us que envolvam apreeia~l(o (10 mérito ou
deméri to de 'Iualquor pp~~on soríío tomad as por escrutínio Rendo.

§ 1.0 Quando haja empate cru votução por escrutínio
secreto, [)l'O('(Itl!Ir-s(I-lí inl!'dintaIIlI'IJtl'
a nova votução
e, se o empate SI' man í.ivor, Jll'aní o assunto adiado para
a rr-üu iâo sPg'uinl!'; III a", SI' nn prinu-irn votucão que
nesta se realizar n iuda houver empate, proced or-so-ú a
vol.acão nomiuul.
§ 2." A volução por escrutínio secreto po(le recair sôbre uma proposín e ser pn'('!'dic1a
de (li:('usKl(o.
AI'!. ~!).I." ,'!'lt1lunl
vOg'''] podl' escusar-se
dI' votar
sôhrr- ussuul.o t ru tru!o I'lll n-ün ião a ([UI' assista, salvo
cstun (lo por 1pi in ihirlo dI' o Inzr-r,
§ 1.0 O voto com lista brancn, nu-s \'ola\,ões pOl' cserut.ín
io
sccrcl
o,
(,cpliva]('
tt escusa
c1C' voí n r I', Sl' 1'.la
PU(]PI' influir ncí resulludo
da (IP]ih('l'a\':to,
cOIlsi(l('rar-

-se-á nula a votução,

C]U(,

I'C

rcpr-t ini, nu mesma ou

('111

ultcriore:
l'eülliõp,;,
Iu n ns \'!'Z!' quantas
as ncce :íria,;
para quI' a cl(I]il)('I':l,'ão seja v.i lir!u.
~ ~." OH vogai~
do!'1 C()l'po~
;u1l11illislmliYo
porl 111
.iu:;lificar 1'1'. Illniclalll('nlL'
() :0\('\1 \'oto, !'a1\'o
fi a \'ot:\C;fío
mI' por (·...crHI ínio SI'!'l'l'lo,
§ a.O 0:-\ \'og'ais (lo" r'(ll'po~ urllllini.tratinl
C]\lC' vio1rm () disposlo IIl't;l(I al't ig'o :io c'Cl~lsidl'l':trlo
C'OlHO tplldo
faltado :IS !'psp('di \'as l'!'it Il iõ('-; d'lll moi i\'(1 .i II t i I ~nd(l .
•\1'1. ~!)fí." OH vogai,
dos ('orpos
acllllini ll'ativo
nfín
poclC'lIl assistil' n n'illliõ('
ou a pnrlC' claqllpla
em qu~
í

1'01 'C'II 1

Il'alnclns

l]uP-;Wl'

([HC'

lhc'

di<r(1l11

1'('

p('ilo,

OH

a

C'OIl. :lIlrr~
iríllC'O
oU
anil
nlú ao tf'l't'! iro
gr: 11, ou alllela :t Pi", 11;\, ,ill~Hl:lI'
0\1 ('ol!'I'li\'lI,
!1(' \]\1
I'\l'.lfl1l1 IlInll(lnllílio~
OH l'l'pn' 1'ldnn\C'
]('gai.
~\ r\. ~!lG.o Os \ og:li" riO" ('orpo
,rll11illi t rati o lião
POdC'!l1 t!ltllal' p:ll'lp ou illlt'ri- ,I' !lO ('olltlato
pOl' (' le
('p]phl'ado"
soh PPIl:! rln lluliel.lC!P
elp ('olltl'dtO ( ]I <'1'!1

f;l'11"

elo

pal'1'1l1!'",

lllllllrlúlCl,
\
~ r'I , "r}"""
~, I,

l'~)rp();j :\!l1l1illi
<,:al, nlllllprndo
IrI(>IlIt-,

qllr.

I)p

IlI( I() () qllC'

C)('(lITf>l'

1111

'
I '1l1l]Oe'

1I'IIi\'01;
!' ]a\'I.l'Ii
\('ln ('llI li\'JO t p.
l' 1'1l1'l'ir'ndo
1'111 Ioda
a ft,lh., p 10 pr.
a in:tJ'IÍ o 1'rll1!l
(le III rhII

l1Ieulo,

Ad, ')!li'l. \ ;}c'ln 1(. ('aela "C'iillia(l '('1'1 I \1'. d P 1
eh ·f(' de ,I' 'l'(·laJ'ia UII ! ('Ii. o
Ilhrrl! tido II })I'O\I\ .10
do COl'pO IIclmilll tr, ti, (I II l'llluiuo
(' .uint',
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~ 1.0 Nos caso em que o corpo administrativo
assim
o (le1ibpl'e, a ada serú nprovarlu 110 final (la rcünião a
quI' d issr-r 1'(' peito (' lançada !lO respectivo
livro.
~ 2.° As acta serão suhscril.as 1)('105 chefes de Sl'lTCtariu I' assinadn:
pelo pre~i(leJltt'. e pela maioria,
pelo
menos, dos vouui S presen IP" :1 rnüniiio ele apl'ova~ão.
Ar}, 2B9" As deliheruçõcs

dos

nrlministruí

{'OIpO:;

ivos

só se tornam executórias
depois de lavradas 110S respcotivos livros a" adas ele onde constarem,
c só por estas
poderão ser provadus,
alvo
os casos ele extravio
ou
Ialsidude,
um que cri'iu arl m it ido. todos os meios de

prova.
§ 1.0 As ('{'rticlõe'

ela acta devem ser passadas, inde de pucho, pelo chcío de secrotaria
ou escrivão do eorpo udiuini
rai ivo, ou CJu m suas voz~s fizer, dentro dos oi o dias, l'guinte.
h entrada
<10
rcspoct ivo requerimento.
~ 2.° Se a" adas de que se pcelil' ccrt.idâo rcspci art-m

dependentemente

.í

í

í

a W')'0n('ia fillel.
se refere

anos, o pmzo a (l'lC
anterior
.l>r:í elC' quinze dias .
(10 di po to !lOR par:ígrnfos
ante-

há mni

o par:ítrrafo

ele cint-o

. : :3.0 A illfr:H'<:ão
riore
('01\ t it ue
falta d i ci pl innr ( (. p un ive] com a
multa (lp.1tltl ,nplieatln
})('lo jlliz (Ie IIirC'ito da ('Olllan'fI,
a Tc qUI'l'llllC'nio,
fUIH1alllPntne\o
{' in. ty'uído, do illtCl'C sado.
Ar!.

aoo.°.A.

{lo ['ol'pn n(llllilli"tl'a irali lI'nlln , 1'1'\'og:lCla , 1'I·fol'JI~at1a
ou ('O!l\'ll'litln,
)ln t .. l'HIO pn·\·j til )lO :11'ligo R2.o pnr .. 1 e\t·(·j oe elo pl'l'sitlC'IlII'
tia (·ftIIHll'n.
"\1'1. 001.° ~\ dc1ihrlnçi.íC'
110
C'ClI'Jl o
allmini lrali\'0 , hCIH pOll\O a
rl i õ do { \I IÍp'fio {' '('cu I i\'() ,
qUflndo nu\
t\ lIrlllml\1 l'fl'ilo, pm\ tll, :\ \01\0 ()
t~mp(),
\ l' }lOI' [.\I' (\ r\aI':H\
iup ,i h'lIl\' , 111:\ lI:tO
rntiftt':t(la,
r 01'111 elo
on\'c'rlidn
Yo

I)()(l

1ll

~le1ihe'J"
rI' por
ti'

ÇÕI'

·I.e'(' \0 III

E pecialidade

de alguma
l'D

Alíenaçio

h< \0

1I0s ben

deliberaçoes
I

pr6prlos

o} i nu 'lo
ndmini trapor 1II1nuillli(lu!1

I'n \ o} \'flm

e
matl

I'pO
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§ 1.0 A alienação
será feita em hasta pública,
independentemente
das leis de de. amortização,
precedendo
erlita1 de, pelo menos, vinte dias.
§ 2.° O produto ela alienação deverá converter-se
em
fundos ou outros bens que constituam
património
do

corpo aclministrativo.
§ 3.° K'ceptuam-sc
grafos anteriores as

elo disposto ne j(' artigo e pará.sões para nlillhmnollto
permi irlas
às câmaras tnunicipaia,
a venda (los h rreno que obrem
das expropriações
por uti lidurlo pública
e quai (lU r
outras alicnaçõt's
exceptuadas
por lei.
CP

í

r.r n-sr.cç
Empreitadas

~u

II

e forll.clmolltos

Art. 303.° As deliherações
c1pflniti\'a>l ôhre ('ontraj~s
dr cmpreitadn
ou de f'omer-imcuto só podem. er tomadas
após concurso públiro,
precedendo
cditnl de pelo menos

vinte (lias.
§ ].0 O eorpo ud m in istrnl.ivo tl 'li}lPr:ll':i primeiramente a abertura rlo eoncu rso. aprovando o 1'0 P cí i«
programa
f' ('aclrJ'lIo
dI' encargo ,cl'1<'
('1'ilO pat 11t ado
fi todo., os intere
snrlos (luf:tu{e o prazo do cditnl,
§ :2.0 S no eoncur o 1Il10 tiver lmvirlo licitante,
abl'il'-l'lp-ú
nova liC'itac;uo com
cento
ôbre fi ha t' da Jieitação

o uutn en lo de

pl'illliliva

L',

5
I'

por

aiudu

os não
h011Ve1', }loder-t'('-Ií r('POf1'1'l' ao cou ur o
Iimita.ln 011 no njust(' particular,
011 optar
pela
dminiRtl'uçilo directa.
§ a," Em tudo o IJU diga l' speito
o proc fl o do
COlWU! 0, ohserv
t'- c-fío, TIa part
:\pliC'Íi "t'l,
"
truçõ~s ~]>rova(ln
JlPlo (1 ""mo
pfUit narrem:
t ;"'0
c ad,lu(h('açl'io 11 o!Jril, públi ·tlS e suas r. li cti I
1irpl i(laçõe,'.
A rl. 0() 1." As ohl':ts C'rãtl (le· pn·f(\) ('lIeia f('ila
por
l')lIprC'it:II1a;
P, em todos Oi (',I o
r'1'e('(',1 nda o ne e _
, .
I l' ()J'l;rllllpnto'.
'
sarlO!; C:;LUIOíl
,
assim

~ 1,0 Podl'ruo
('r f('i!,
]lOI' ndmilli
tr ça directa;
1.0 .AFl obrai> lllllllif'ipüi"l
cujo
Y 1101' 11:10
. c rl
10 ron(o 1111 ('oll('C'I!to nll',tis,
20 couto. 'no ('01l('e1ho
llrhano~,
riO I'Oll(Oq, ll()' ('OlH"lho de Li 11 <I
Pt.Jto'
as paroq\lini ,ouj
nlor nà (\ r 'J 1 COlltO l' fi pIo:
vin(·iai
de "rllof 111f, 1'101' a. lO ('nllo .
'
2.° AR ohra dto cOJIRirllçJo \ p;mnd. r' pt r·lç.l qu udo
haja P .[1' IIW 1I1'g-t·1lC'in.j
,
1

1.- Hrie
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.'3.0 A· obras quP. fie riam mais
lizadas por empreitad

(A

~.n

1'1lS

;

1

e

rã

sem rea-

,._

4.° ,,\ obra
quP, 1'0 tas
COJlL'Ul','Q P blico,
nao
tenham tido Iicitnnte
em
gunda praça;
5.° A· obro. p r que o corpo adruinistrutivo
l~isponha dI' mal riu.i , lir eção l' mão de obra fornecida
pelo seu po 0.11 ordinário,
desde que não tenha de f~zer
novas aq ui içõe
ou adrui
e o proj CelOS eJ am

ue

uevidaml'lde aprovados.
§ 2.°.A
obra>; e fornccimonto
n L', quando de v[110r superior
tfllwins 11(;]( fI. ade , ó poderão
,?

dl'ndo con m lt a a trê
tuo n os ,

empreiteiros

a que s refere o
a metade (las imporPt' ndjud icada
IHPl'POH Iomocedorcs,
pelo

~ :l.o ~'fío podf'rão fazer-se do dobramentos
(1(' ('111preit 1110. , rOlltrato:o ou fornecimento'
que no conjunto
utinjam
verbo
uperior o. fixada 110 corpo dê te urtigo .
•\rt, 30[).0 Podl'l',io f,7.],- {, íudopeudcntomont
de
concur o púb1ieo:
1.° O, contrr to, de fornecimento
met c1p do valor
fi 'ado no n," 1.° do artiuo
,., 11 erior ,:
2," O, fornecimontn
n vul () (1 urtigos <1(' ( 'p' (li nte
ordinário
all' r 'partiç'õe ;
:1.' ()!j forne~'i lllen to (le nrti 0'0 ~u.ia i bl" cação e
comBrclO con htun]ll e,'clu i\'o 1 I;
L O" contrato
p.tra
qui iç-o d 0\)1,. d
rt,
oLjr cto. e in trUll1 llto quC' ó}lo .111 r fOl'lle id
por l'li ta Oll t' cnieo dI \'alor {omprovado;
5.° O oulruto
qUl' (' r t'OnJlI ,pOl' r!elil){,l'nçfío do
corpo ndmini trati\'o,
r iJlc
'ü nte ujeilll' 1\ COIlt'orrêllcin.
únir .
'lU
r·f l' () n,o 1.° (1, t·
nrligo ele\" 1':'0
111 C li 'ur o Hill: ((l.llo,
íé

(r

81

Conces

n-

K<'Ç '\0

111

de obras ou srrvlçO$

npro 'utll\
r

Iv.,
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será adjudicada
mediante
concurso público, cujos programa e caderno de encargos ficarão sujeitos à aprovação das competentes
repartições técnicas do Estado;
3,° As concessões adjudicadas
RITO intrnnsmiseíveis,
total ou parcialmcnto, ainda mesmo por arrendamento,
S011l
prévia autorização
da entidade
concedente e <lo
Govêrno ;
4,0 Em todos os contratos
de concessão
eleve ser
previsto o direito do rCRgaio pela entidade
concedente
ou pelo Estado, a partir do décimo ano do exploração.
SECÇÃO IV
Sanção das deliberações ilegais

Art. 307,° São nulas c de nenhum
cícito, indopendentemcnte ele doe larnção pelos i ribunais, as deliberações

dos corpos

1.o Que forem

2,0 Qne forem
fracção

elo disposto

atlministrativos:
estranhas
às suas atribuíçõe
;
tomadas tumultuosamente
ou com

in-

nos urí.igos '277,", '278,°, ~7D,", 282,°,

2D1.° e 2D3,o;
3, o Que Lransgredircm as di posiçêcs legais
tnní cs ao lnnçnnu-n'to
(1(' impoatos ;

1'0.

pei-

-I," (~1l(' pl'Ol'l'ogal'!'lll os pruzoa dI' pngnllH ní o voluntário dos S('U5 impostos,
taxas ou multas e du reme sa
de autos ou certidões (h, relaxe para os tribunais;
[),o Que carecerem
nbsolutnmonto (1(' forma legal.
~ único. As del iberuçõos nulas
c (1(\ nenhum cf ito
Rfio eontcuciosumcntc
im})ug'll:í.veis
xcm depunrlêneiu
de
prazo, por via d(' acção ou <1(' ('.e·p]H:ún,
Ar]. :308," I-\i'ío anulávois
]H'los
ribuuui
a (11'1ihe1':L,\õ('i'\
dos (!orpos allmillislrativos
vicindas
ele mcompní ênr-iu,
ex('C'Si'\O
dI' podur C' violnção <1(' lei, }'prrulamon lo ou con trnt o :l(1Illilli~tl'nli\'(1.
~ ~'lllj('(),
.AR ~lC'lil)('raçõC'i'1
nnulávui
. Ó ]>0(1('111 ser conL('II<:IO";tlIlH'ldC'
Illljll1g'lln(las
dentro do prazo 1l'gnl.
1\1't. ;lO!)," À:'1 d(·lihl·!'a(;i'h·f; do~ ('(lI'PO, adlllilli
lrali\'o ,
das quais
SI' llaja
l'('('ol'l'ido
('ollll'II('io
:lIIII'lItl', jlO(IC'lll
ser StlSpl'llSaS prlo tribunal,
a l'l'qm'ri1l1l'nto
(lo l'('t'orí

)'('111(':-\,
~]\~a~}(I()d('las ]l()~ n I'('''i\llt:ll'
ou de eh fll'd I'<'para(;fío,
À 1'1, 010,° () (,otl(,('1!lo, a fJ'('IT\ll'

pl'l',illí:m

il'l'l·panín·1

ia (' n ]l1'O\·Í1H'i.
}lolull'lll (,j\'illllClltc' ]ll'las pl'l'da~ lJ c1allo r ultnnl'
lh,lihel'ae;õcs elos I'l"l)(·('tivo.
(,()l']lo
adlllilli
tmli\'1l

1'<'-

elas
ou

OlmE~1

1," Série
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~.o

1

10")

e decisões que os seus órgãos executivos,
funassalariados
ou representantes
tomarem
ou
praticarem,
quando aquelns hajam sido tomadas e estc:s
dos acto

cionários,

prat icudos cum of'cnsn 110.lei, ma dentro elas respectivas ahibul\'õcs
e cOll1petpJ1(·ia, com ohscrvância
das
fllrlllalidadcs
C':N'IH'iai:; l' para a ]'('aliza~li() (los fins
legais,
§ único, Os concelhos respondem
ainda, '110S termos
e,~tabel(>ci(lo;-; neste artigo, Pl'1as deliberações
ou actos
c1_o:> a(lmillistl'U(lol'ps
e W'I'('ntl's (los serviço. mun icipalizados, (' lH ('())ll'l'lho'i (' as f'n'g'u('"ias pr-los actos e d(·('isões (los (íl'gão~ das fl'eh'm,õl''i
(ll' mun ic íp ios c das
un iões 11(' frl'g'upsia s, respecl ivamen e.
Ar}. ;n 1.° Os vogo. is, Iunr-ionários,
nssulariados
ou
rcpresen
ínntc dos (:01'p05 adminisí raí ivos, e bem a. sim
o.~ administradores
e ger\'nh's
(los s{'r\'i~os municipal~zac1os, Icdeiações
<1(, municipios
(' uniões <1(' Ircgueí

sias, são }H'ssonlllll'llt(o
cm que iu t orveuhnm

responsáveis
}ll'los ados I' dceisõcs
e <1(> que resultem
para outrem

pcrc1~ls c danos, sempre que. qucles não tenham sido
praticado«
P. l', tas tomnrlni
dr-nt ro .las suas u l i-ibuiçõcs
1° (OoIllJll'li\lI(·ia
('0111 (ll, {'I'\'lllll'in
da fOl'lllnlicladl's esscnl'iai"
para a real iza -ão dos fi n legais.
o

(0

. ECC:,\()

V

Acções em que os corpos administrativos

.l\rt; ~12,o
o!'(hnlll'1(~s (:
parl
0

,1.
11);-,t

tenham lnterêsse

o

)lilIi tl~J'i() ]>lÍhli('o junto
(lo, trilnlllais
l'C1IHp (mt" para propor on ~pg\lir, como
Ill'll]('lpaL a al'çí)c cple tl'llhalll po!' fim:
l:'azrr \,flJpl' (!'Iai (IUl'1' c1il'l,jlo, elo eorpo
n.llllli.

I'a 11\'0

j

.)~', ~ I" lIZI·r PlI I I'.ar no C'O !'(O eI () corpo ae 1 IIllll!., trntlvo
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('III (pIe o
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t('rrnn lt ai .
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110 gilzo do.
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,
,
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nut rqlli
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há mais de dois anos, as acções judiciais
necessárias
para manter,
reivintlicar
c rohaver bens ou direitos do
corpo administrativo,
que hajam sido usurpados
ou de
qualquer
modo lesados.
§ LoAs acções referidas
neste artigo só podem ser
intentadas
quando o corpo administrativo
as não tiver
proposto nos três meses posteriores
~\ en trega de uma
exposição circunstanciada
acêrca do direi to C] ue se pretende fazer valer e elos meios probatórios
ele que se
dispõe para o tornar efectivo.
§ 2.° Os que obtiverem veneilllento,
110 lodo ou cm
parte, nas acções de (lue bala êste urtigo, lerão direito
ao rccmbôlso
(las quantias
que houverem
ga lo e m
03 pleitos,
até dois terços (lo valor real dos bens ou
direitos mantidos
ou rcadqu iridos.
Art. 31·1.° Em todas as acções judiciais
cm que
jn
autor ou réu um corpo admiuistrntivo
, poderá qualquer
contribuinte,
reside n te há mais (10 dois anos II 1'0pecti va cirenllscrição,
eoust iIuir-se
assi teu te, qícreeentlo e produsiudo
proyn que àquele npl"!W ito o prosseguindo com i enção <1e custas ' s los uté filial.

CAPíTULO

na

111

lllil'I·Vj'IH;l\O (lo (lo\"(lrllo
no fllllClolll\llICllto
Ilos cOI·IIOS Ildllliui~trilihos

111pOCç· O admlnistrativ

Art. ~115.Q O Govêruo, pelos Miu istério
do lnt rior
e .das l:'inança , exerce iII P cção sõbrc os corpo n~lUinistrativos,
a fim ele averiguar
se cuuipr un n obrigações impo las por lei c R' OS S U 1'1'\ iço funcionam
regularmente
Ai+. ;lI(i.o

no int rrês () do público .
in !Jpcç () li e rc r pelu ~lilli trio

Interior
(,()lI1p(llir:í:
1.0 .Avpnguur n

}lo:; ibilidulll',

oeiras (la!! auturqniui"l loe i , I obro
o modo l'OlUO Alio desempellh da,
tri1.ml Õ
eleio ohl'igatório,
() Ristl'l\l
ri eolnb m 'ão
nação da acti\:ielaJo pl'o~illcial
('(!lU
IIIUllil>ipnl
eOlll a pal·oeplluI, e I"N'I.'1>(>r' procurar d. r
li f
finei -a () r (·lam ÇÕ(' dos pu (I ;

10
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2.° Orientar

das câmaras

03

prc irlentes

municipui

das _jmdas

cl~ província,

f'

, uniformizando

e a apl icução (10' textos h'gai
p
ção para a lacunas (' deficiências

a iutcrprctnçüo
eluuunnrlo a sua a.te.lInoraüas

na adm in is-

tração ;
3.° Realizar inquéritos
da

c indicâncini
ao pr(' ic1elltM
e in: truir processos disoipl iunrcs ;
4.° Proceder fi l. h1110 sôbre a adnrin isirnçâo local;
5.° Desempenhar-se
das (h'llllli~'! funções que lhes 6('câmaras

j um conferidas por lei.
ArL

317.° A in. pccção <lo Ministério
pela Iorma pre cri la no urtigo

0.'01'('('-80

Art , ;Htl.~ Em

matéria

de inspecção

(las F'inançua
[)ü8. °
admini straí.iva,

compete aos governador
civis:
L" Pedir aos pre ideutes
das câmaras
informações
e esclarecimentos
ôbre os erviços municipais
e paroquiais c, nos presidente
(la. junta proviuciais, sõbre
os serviços da província, quando dêles carcçam ;
2.° Informar
o Govêrno de todas as irregularidades
de que tenham conhecimeuto, ocorridas no íuuciouamente dos ('orpo- ndmiuistrnti
o , e aos rU11101'C púhlil'Oil que porvcuturn corram n tal ro peito;
3,° Enviar ao Govêruo, no fin 1 de cada ano civil,
um relatório
sõbre a vida arlmin i trativa no tlistrito;
4,° Auxiliar, por i e pelos funcionários
e :qentr
as sua ordens, os inspectores
cm serviço uo dis-

SO?

tri to.
Art. 319.° Ao pr idente d câmara
t 'ria de inspecç:'io ndmiui tra t ivn:

<'UllIpr , Hm llla-

. 1.0 Fiscnlizur o funcionam nto da junta!; elo fre u s~a e s rviço paroqui. i , d lido indicaçõ s ~ Lran miLllldo ln tru~õ
o pr!:' i 'ent ,110, ntido II . ohtor
o ll~e~llOr r ndim nto c 3 111 i p rf ita ('00n1'1 çuo da
achVllladn de todos O' corpo
dmini tl'ati vos rlo OIl1'elho, clentro (los limit
c tahC'}ecido 11:1. lei j
2.° Participar ao o\' l'U. dor civil toJ
irra uh·
l'i(lade' verificado.
no iunci liam ut da junta .
. único .• O conee,lho de Li bo
POrto, n. ntrilmlçõ(' do in p cçio ôhr ü j uo t
de fI' gu ia pel"
lrllCl m . o go
1'n dor ivil do di trilo, com
('oope'rn('.10 do
dmini tI' dor
do b ilIO ,
Art.
20.0 O G "rno
pode trnll mitil' no
arpo
aumini trati O in lrUÇÕ
d tin d
ulIiformizar
(\
e., e('uçlo da lei e o fuu ionnml'nt
do r p tivo serT

r
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SECÇÃO

1.- f-;é de

II

Dissolução

Art. 32l.° Os corpos administrativos
podem ser dissolvidos pelo Govêrno:
l. ° Quando, por via ele inquérito, se mostre que a sua
gel:ência é nociva nos iriterêsses das respectivas
autarqUIas;
2.° Quando, depois ele advertidos,
deixem de tOlll~r
as deliberações indiaponaávcis
ao desempenho das at~'lbuições de exercício obrigatório
ou se recusem a satisfazer as despesas obrigai órias ;
;3,0 Quando
se recusem a prestar à inspecção iodas
as iu formações e esclarecimentos que lhes forem .pedidos
e a facultar aos inspectores o exame (los scrvrços e a
consulta dos documentos necessários:
4. Quando se recusem a dar cumprimento
às decisões
defini ti vas dos tribunais;
5.° Quando não tenham o. orçamentos aprovados de
forma a en rarem em vigor no dia 1 de Jnuoiro de cnda
ano;
G. o Quan(lo não apresentem a julgamento,
nos prazos
legais, as rpspeetivas contns,
§ único. Nos casos dos n.O' 3.° e 4.°, os corpos admiuist rutivos só podem ser dissolvidos depois de ouvido!
por escrito.
Art, 322.° A dissolução
scrã ordenada por decreto
Iunrlumentado,
do qual constem os factos ou omis ões
(IHP lhe deram
causa.
~ único. No deeJ'eto (10 c1iRRolução (1nR câmaras
elara~-sp-ú se os pl'('si(lclltotl são ou não abrangido , determinnudo-ss,
no cnso afirmativo,
a suo. RU PO)) ão pruven iva c a imetl iatn instauração
de IHO('{' so di. cipli0

í

a

í

nu!'.

Ar!. 323.° A (1if!solnçi'ío não prej url iea o cmprê ro (10
mei(.l::l admin istrnt ivos pnru ('oI'ri'gil' os uhusos que n
moí ivnrn m , nem o proccd imento j udiciul
pelos acto
que envolvam respOJIRnhilidallc civil ou criminnl ,
Art. 324.°
o clplTl'lo (II' (lis olu(,'ão rlccln rur-sc-á u
tem ou não lugar () J'('gillll' d(' tutela. Em cu o afirmat.ivo, procede-se peln forma Jll'l' ('rita l!o artigo
cguintes (', cm caso 1Il'g'ativo, a nova (·lcif;ão f\'alizlll'-IÍ
dllltro
elo, ,inll' llias
('g'llilltl',
:l Jl\lh)i('n~iíll (lo
nl'lo (' ('JlI (laIa lIC, tn fi.:ntlft.

a_
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§ único, Na hipótese de
de lu tela a srerência dos
,
t:l
d issolvido incumbirá,
nos
câmara, nas íregucsins, ao
governador civil elo (Estrito
víncia,

10\)

não se estabelecer, o regime
in terêsses a cargo do corpo
1
concelhos, ao preSl('1ente (a
regedor e, nas pr~víncias, ao
com sede na capital (la pro-

~E('ÇÃO III
Regime ~e tutela

Art. 323,° O Govêrno <ll'clarad o regime (le tut eln:
I," Se lião fôr possívc] consti tuir o conselho municipal ou o conselho provincial
por insuficiência
do número ele vogais eleitos;
2,° :-;e, por falta de u1ÍlUC'l'O, devida a culpa (los 1'P8pecl.ivos vognis, não se realizar
a sessão ord in áriu do
consoIh.,
muuiuipul
nu (10 consel ho provincial;
:3,0 St> as câ muras municipni
, junta
(le fn'g'up,,,ia
ou <lo província. nfío fnl't'1ll pll'ita', por impossibil idarlc
de l'Pulização rlo ado p]"itol'al;
,
4 Sl' ,,~ il'l't'gulal'idl\lle
<111('
dt'l'f'llI causa ;\ (lisohll'i'(o (]ll~ l'orpos adm in i I rut ivos forem ,h· mo lrlo a
comprometer
gravemente
os interê 'ses locais a seu
cartro, e em especial:
1) Se,o' en{'a~'go ,da d ívidu absorverem ri. tpI'C;:\ pa!'t"
,0

das

receitar

onllIl:\l'Ia

'

~) Se as l'O)lLI~ (le ~'(\rêll('j(l, incluindo os Iucros ou
suhsí(lios aos serviço munici pnlizudos ou fecl rações de
mUIl~cí~i()~,
apresentnreui
suldo negativo cm (rês :IIlOS
eCOIlUlllll'O

sue

~ I\'O~;

;1) S \ o Pllcal'go
C011l () pc
oal exced '1'('111 ii 1)('1'cClllagem dn rcc itn ordinária
conscn tirlu po!' lei ;
4) Se .iti ti" I' ido d ('n tada outra ,li olllnfío d '11110
do, último
il'l- filIO,
Ad, :3~G,o I) (,l,(·tudo o rl' ,imo (II IlIlela, .1'1':' ii "",• ' 1 '
,..,
ren('la
«()
111 1 C 1'"
e. 11 uui iI' i ,pnroquiai
ou provinmlll c'ollfiaun
l uma. comi ao adlllini trntivtt do !lOmca\,i'ío (lo G(w'irno, COIOpO ta (I, um pr!! iII IIt II de
tnllto
VII' li
li Ilto
o qllo cou tilllCIIl () Cjll(\,lro do
corpo ndmini tl'flli\'o
uh liluído C com na ntribll'içõt>8
. eOlllp t'nci. qu
lei
ê t 'onf rl',
1.0 1) comi i'ío ad1l1illi ir tin
lllllnicip[ll
fartl
p. rt (l pr idcntc d l AIlll r J c nuo tiver illo BU pellso
p lo deer t ele di oluçao,
u
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§ 2.

L" Sério

Os vogais elas comissões administrativas
devem
ser escolhidos ele pl'cfl'rêucia
entre os residentes
ou contribuin tes da circunscrição.
§ 3.0 Os vogais elas comissões administrativas
têm
as mesmas ineouipatibilidadcs,
direitos e obrigações dos
vogais dos corpos administrativos
substituídos.
Art. 327.° As comissões administrativas
dependem elo
Govêrno, a cujas ordens e instruções
elevem obediência,
quun do transmitidas
por escrito.
§ 1.0 O Govêrno porlo l ivrement.e demitir o substituir
os vocais elas comissões administrativas.
§
Durante
o período
de tutela
não retinirá
o
conselho
muni cip al , cuja competência
será. exercida
pelo gove1'llildor civil, com recurso para o Ministro
do
Interior.
•
Art. 328.0 As comissões administrativas
servem até
ao fim do alio civil seguinte
àquele em que forem nomeadas, salvo se o decreto que estabelece
o regime de
tu tela fi. ":11' prazo mais curto.
Art. :129.° Ao findar o período de tutela, o presidente
da comissâo
ad m in istra ti va tornarú
as necessárias
providências
para n constituição
e reünião
dos órgãos colectivos da ndministração
muuicipul , paroquial ou proviu ciul.
§ único , Eleito c cmpoasurlo o ('Ol'[lO ad mi n i lrntivo,
o preaiden te da comis tio fará eutr 'ga da gerência,
COI\siderando-se
destle õssc mnnieu to fi 1)(10 o regime rio tutela e di solvida a comissão arlmin: trativu.
Art. 330.0 Se, terminado
o puríorlo (lo tutela, lião fôr
possível reünir
os órgãos colectivos
da. administração
(1(~concelho,
freguesia
ou província,
ou se, dentro do
trê , anos imediatamente
posteriores
à e_ pirução dê se
porforln, houver rle IIOVO fundamento
para a aplicação
(lo mesmo regime,
proceder- e-li do seguinte
modo:
. 1.° rrrabIH!o_lie (h· concelho ou <10 ff('gne ia, orão exLintos e ane. dos aos concelho
(\ frcgue ia vizinho
;
.2.° Tratando-s!!
do província , uni n re pectiva
capl~a~ llludada para a spd" <1l' outro di trito rio. circun cnçnc, ?u. se na provÍlll:in h()uver um só IIi. h-ilo, pnt_
o~tra Cldarll', ou ainda, lIU impu ibili(Ind·
tio plicnç:~o
qualquer
(h· ta Il.nçõ(., ('Joá ~tnh lN~id() o T~
g'11l1P. de tutelo. por cinco
anos.
0

!l."

ae

I

1.'
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Dos baldios
AI'ÍTCLO
Da clas!llllrn\,i\o

ÚNICO

c nprcvettumcntu

do!! baldlo8

SECÇ:\O I

Classificação e inventário
..\rt. 331.0 Dizem-se baldios o terreno: nio inrl ividu hnente npropriadoa,
dos quais
ó é parmi tirlo tirar
proveito,
guardados o regulamentos
administrativoa,
aos indivíduos
re identes
1\1\\
certa circunscrição
ou

parto

doln.

o 1 erndouro

im-

COJn11m

110

1°

nce-
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§ único. Deverão constar' do inventário
os seguintes
dados:
1.0 Situação, área e confrontações;
2.° Os lugares de cujos moradores são logradouro
e o
número ele chefes de família utentes;
3.° Se são municipais
ou paroquiais;
4.° A parte aproveitada,
a desaproveitada,
a indispensável e a dispensável
ao logradouro
comum;
5.° A aptidão cultural (las diversas partes do terreno
e se alguma delas eslá nrboriaada
ou (leve ser dcstinudu
a arborização.
Al't. 335.° Elnbormlo

.
o inveuí ário aos baldios (lo concelho, será o mesmo exposto ao público,
na secreturia
ela câmara,
pelo pnu:o 1113 lrinta d ias, o que se anunciará por editais afixados nos lugares (lo e tilo o publicados

locais.
chefe (10 família
morador no COHcelho ou junta
de freguCl.,ia in tereseados
na elaboração
do inventário,
e hem assim as pessons singulares
e colectivas que disputem
a propricdnde
ou pOA e de terrenos
nêlo incluídos,
poderão recorrer para a câmara <1'1111'0
nOR

j ornais

§ 1.0 Qualquer

do prazo ostabelacido

§ 2.° A petição

neste artigo.
de recurso

inst ru írom sl'ri'io 1'11l1'1'g'Ul'H ao
câmaru,
mcd iun í.e 1'1'l'ibo.

~ 3.0 O recurso

e os documentos
I·hc·f(' da secrctu

Rcr:í decidido

1I0S

t ri

n tu

que a
rin Ila

(lia

1'-

guinles
ao lermo
di) prazo pnl'tl ri. sua apreseutnção.
Da deliberação
Ila câmara poder-se-à recorrer ('01111'11riosalllcnte,
salvo se versar sõbrc o' tlin·ito
(10 propriedado ou posse dos Ierrcnoa,
cujo couh ecimun lo é 11:\
compelênl'ia
(los tribunais
ord imir ins.

Baldios indlspen

ávels ao logradouro

comum

Art , :laG." O:; hn ltl io quu .ejnm n p ruvo it tulo ('OHIl)
10gm(loul'o. comum \)('10. moradores
de alguJIl COIlC el lio
ou fl'('guesllt. ~ SI' couairlerum
i IId i pl'll ln'ci t sob t a
Iormu

til'

econnm lu local , coní inunrão
dp Iino,
~ único. Uonsidcru-ao
logradouro
C'(JlII II III n np I ('nlnçi'lo (\l' gu(lo , n pr()tl\l~i'i() . corte dll 1I1l1to , l mhutin·l 011 e lrullll', li (:ultUl'l\ • olltrn ulilizaço
,C!ll ntlo
tOI'

\l1t11~a\,[iOt

o mesmo

r-arúclur

;\

t1

"
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não se verifique apropriação individual de qualquer p~r·
cela do terrenos e a fruição pertença de modo efectivo
aos morn dnras vizinhos,
Art. 8;37,° O modo e o tem po de fruição dos baldios,
aproveitados
como 10g-ra(10uro comum, serão regulados,
de harmonia com () direito consuetudinário
e as conveniências da economia. local, 1)(,,10 corpo administrativo
a quem competir a. sua administração,
SEC'Ç:\O

1II

Baldios di pensáveis ao logradouro comum

DlsposlçDes comuns

a~ ,~

AI't.
Silo ('OH, i(]Cl'(1I1o dispcn: ávcie ao logradouro comum:
1,° O baldio
<]11(', por deliberação
da câmara mulIieipnl ou junta d(' fregul'sia
que os rulminiatrcm,
c
1lrl'P('C](,1lc10
pan C'(')' da Junta de Colon ização ] 11Ie 1'11a,
(]o Mi n i tério ela J\gri<:u1t1ll'n, a sim forem classificados
e C01l10 al in mito no re ']I ctivo invcntário ;
,2,0 O h<ll(]io, no }ognlllol1rn comum quc (lêlc forem
ch~pen r1l1n a ]'l't)IlPl'illll'nlo (1(, doi leJ'l;()~, ]1(']0 menos,
do ('hpf'e de lanlíli,
ul entus, npn\ elllac10 :1 C'tullal'fl
lIlulli('ipal
ou h j unt 11, fl'l' >'IH' ia que o nrlmiuiatrní

tem ;

;Lo O. baldio
nha nrlouudo
c de aproveitados
que
hlí mui 11u (1 ;I, n no ulío irvum de 10 rrndouro comum
ou ~IO quni durautu () me 1\lO Jl ríorlc se tenham produxido
õm 1110 netos i oln(lo di' nproycitnmcnlo.
A ri, t~aq.o Deli ber <la a cln ific':l 'fio 110 baldio como
di P,P!l, n\'oi. ~o Iograrlour»
C011111111, t'OI'pOR ndruini tl'~tr\'() .. ohel!nl'ão
,<I
~I ini l{-rio (la Agril'lIl\\t1'a
(1\1(1
cp \'enfic:ncln n np\idllo do 1lll'I'1lO
para C\lltura c,
(1(\ 1l!1I1ll0IlH) COll1 Il (1\1 lia, fôr ('olnIlJliC'oelo
!)rl)('('<!criio
'
110 II'IJl10~ (o
rl1intp.
1 ar\1 . rn
, ,illic Il. (L hnldlO. a 1]\I!1 (' l'cfl'rc o 11.° a.o cio nr~i..()IIItlf'J'ior
:til Cml id l'ndfl illlJlnípl'io
para [·,dtllra,
1Il<lq)(!lld
lItl'lIl !lte d wIifi. çuo c1l'lll'lllil1ulln
nc. te
adi ro.
(I
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Baldios

prôprlcs

1.' Séri«
=-=

11

para cuusra

Art. 3.10.° Os ~a]c1i(l~ di.~p(,lls:í r-is ao logl' (louro
comum e próprios para. cultu ra , uão resorvudos tl Junta
de Colou ieação

l n terna , do Mi n istério

da Agrit'ultura,

seriro divididos em glehas C'01l1 o mínimo
de 1 hectare
!' estus nforadas
ou vcud idus cm hasta pública a chefes
de família que ten hum sitlo couipurtcs, por mais de UIll
ano,

na fruição

dêlca.

§ 1.0 O Govêmo publicarú os l'l'gulaUH'lltns ueco: sários sôbre o procesr o e10 divisão, preferência,
condições
ele aforamento
e l'('llliçf(o
do Iôro, :w as g-l('bas 1'01'('111
aforadas,
ou (la ali(:na,i'io, se í'ort-m vCllclida'\, sõbre os
direitos e obrigações
(10 cn íitcuta
ou nrlqui nmtu e ôbrc
os tí tUJOA d e concessão e trun sm i.HRã o.
: 2.° Emquan to não forem publicados
os regulamentos previstoe
110 pal':íg-l'afo
anterior,
podem o corpos
arlmi n istral.i vo dar clp a rrnmlumento , por prazo nfío
superior
a seis anos, o:'! terrenos
a que
rtlfpm ê te

urtigo.
~ 1'1. ;~41.° ():; baldio
não scju m su ('('pUnis

quC', pela suu P .queIla áreu ,
de di vi tio um srlebn
(lo 1
liecturu,
pc-lo menos. Rl'l'f(o 1'1Il'()J'pOl'IHlo no (lOlnínlo
privado cli:ipollinl elo C'oIl('plho
ou fl'PgUt ia ali 11 elo
pela forma e.lalHlll'eicla para o:; haldio impróprio
par
cultura,

ISaldlos ImprópriOS

para cultura

a~2.() ~), .h:.d(lillR cli.pcnú,wi
ao ]OTl'n.(!t11lro
e llupropno
para cultura
ão con ider. do hens
do d~)míuio priva(lo clispouíHl clo COUt'CI1IO ou <1. ílllAr!.

COlllllllt

gUPSIU

•

. Art. ,:I Ia.: () ~)al~litl, ill(pgl'ac!o Ilo domínio pr]\' elo
(h. poulvcl Hao ,a!tPIlHvPIS I'IIl lia la plÍLlicu, illClqJ 'lldeutl'1I1l'nte daR leiS cip dr' nlllol'lizuçflo
P por in (uil'o ou 1'1It
g]l'has (II' mais ele I ltl'dan.,
'
.:, 1.0 05 ,c:lu·(t'Jj. dl' família t (piai qllt'r ll101'lIdol'l'
Vl~lldlO.
du.l~p~u(' la ()~I fl:cgu!' illS.!'OI~l di)' ito a I'U1ÇÜO
do .baldlO 11',1,Hl 1~'l'fl'l'l',')('la na :ltl.llllh('ul;fi'o.
, ~,o A a!Jcnac;:to
PI':I
C'IllJll'e !'olldipiolllldn
JlC'lo I\pI'O\'l'ilulllcnlo

(ln

{(.rrc

II o

soL c)llal'lllfll'

flll'lll ••

1.< Sério
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IV

Baldios destinados à arborização

Art. :3H.o O corpo" administrativos
em. cUJa cucun c1'ição existam
baldio
arborizáveis
suo obrigados
a promover
a re pedi va arborização
por f'ôrça do seu
orçamento
ou em comparticipação
com o Estado,
no
prazo ele vinte ano e egull(lo o plano eslnbelocido
pelo
~finistél'io ela ~\gl'i(·\lltura.
ou qlW por ut il irln.lc
Art , :j 15.0 O:; baldio arborizado
pública
o de um ser, e .peciulmento
para fi. açfío das
dunas na proximidad
do mal', nâo uo divisíveis
PIlt re as comparte,
11('111
dc-amor+izúve is por qualquer

f'ormn.
A rt. 346.0 O baldios arborizados
ficarilo suj ci tos ao
regime florestal.
§ único. Oont iuu rá « er permitido
aos compartes
o aproveitamento
de lenha,
mato
e combustível
elos
baldio
arborizado,
ma. IlOS termos (la posturas inuuil'ipai
c puruquiai
elnborndas de ucôrdo com as autoridn.lo
elo
rrviço flor tui
('ln couform irlude
('um
as leis c reg1J]alllcn(ü
de policia florestal.

TÍ'l

LO

VJ['

Do distrito
'\PÍTULO

1

e do
govêruo
ela

oe
ou
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Art. 348.° Só pode ser nomeado governador
civil o
cidadão português
originário,
no gôzo <los seus direitos
civis I' polílicos,
compreendido
nalguma
das seguintes
ca Lego rias :
1.& Diplomados
com um curso supetior ;
2." Funcionários
civis com cn (rgoria
igual ou ~llperior à el(' chpfe de reparí.ição :
3.& Oficiais do exército
ou da a rnuulu,
com patente
não inferior a capitão 011 pri nuiro !l'IIPldp;
4. & An ligas governadores
civis;
5.& Antigos presidentes
ele câmara ;
G." Antigos
vp.rt'ac1ol't's ou vogais
(1(' junta
rle província,
que tenham exeruidn O mandato
durante
três
anos, pelo menos.
§ único. O cargo ele govcrnndor civil é incompatível
com qualquer
outro cargo públ io» p. com o cxcrcicio (la

advocacia.

Art. :llD.n Os govl'l'n,ulo1'('"

civis são isentos rle imcl(' pn'stação dr! rabalh«
(' (1(' qualquer
nutro
serviço possoal (lo concelho 011d(' rositlum , )lo(ll'lll II ar
firma cle fogo cl(' qualquer
modôlo, independentemente
de Iicença, gozam (las honrn« militnrcs
el(' gPllPral ou
cout m-alm irn n o (' (("1Il d irt-i lo a Ilâmulu próprin , com
as ('<>1'(';; unc io n n is , llOS nU(.OIllôvpi:;
ao s( u o crviço.
~ I." Os gon'1'IlaC10I'I'S
(,i, is que ''''.iam oficiai
elo
exército ou (la. armada de paí.ento illfl'l'iol' a <r('111'I'al ou
contra-almirante
não porlcm usar Inrrln nus cetimón in
em que coucorrum
COIll
oficiais (1l' pall'lll('
upl'l'iol'''
sua, ou em que 111(':,;. cjam prcstudu
!tOlll\ s mililaposto

í

H'S.

§ Z.o Os (Ific·iais do l' Í'1'l'i!o ou da al'llllllla ('111 P '1'1'd('io (las 11l11l,'Õl' (Il' g'O\'l'l"IlluloJ'
ávil Il"al'iio, abni 'o Jo
galõl's, (!UtlS l's!t("I;~ .(10 1Ilod[,lo adoptado
para o ofi('iai
elll

SPl'VlC;O

na

]loll('l:l

1Il'

";l'g'lll'all(;n

.

.\1'1. :j;)()." ('()]ll)ll'Il' ao g'o\'PI'lladol'
('i\'il:
. l.o.lllfol'l.lla~·
() (]O\'(.1·1I0 .• (1!J1'1' qllai qlll'l' a' ulllo d('
mtr.I'('. RP p1lh11CO, ou II, Ill!l'l'l'
l' p:n(i('ldnl'
C}llr. com

aquplp
2.°

tl'llhalll

I'(']a(,'i'io;

)1 illi ! 1'0, a qlll'1l1
·.iam dil'i 'ido,
illl'ol'lllllclCl.
qualldo
II JlCl a ta~I'I', li
l'l'qUl'1'illll'll!o~,
('xJ!0si\,oP
(' pp( i(;(l('s qUt'
('jollll (ll 1'1glll'S no go\'PJ'lJO ('i"il;
:1." UhUIllHI' a n!l'IlC;:IO cio prt' id('Il!", ri I (:Llll r I
1Il1lIli('ipais pal'a a ll'i (O l'('o'1I1alllt'1l!o
l' !mll
mitir1<:lI\"i:l1' Hn~

(' !lpvidnll\p)l!(,
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-lhes as ordens superiores,
dnndo-lhes as instruções convenientes para a sua cxecuçiío ;
4,° Exercer
as aí ei huiçõea de inspecção
que lhe são
conf('rida~ por êste C6(1ig'o c (remais legislação;
5,° Prestar (0(10 o au: íl io I' ooopt-raçilo aos funcionários encarregados
(II' inspecção
aos corpos adrn inistra(i\'o~, um serviço no seu distrito;
G,o ){al1(lar proceder à" eleições (lo corpos atlministrat.ivn; 110"; prazo:; l( g-ai j
,

7,° PI'O\'illl'lIl'ial'
para quI' as essões dOA conselho
i c prnv incin is en luun lugar na épocu própiin ;
8,° g:-,:p]'(,<,1' tutela sôlue as IWSSOUS colccl ivas ele ul ilicla.llc púhl ica arl m in isl.rnt.ivu , 110 Lermo (la 1\'i;
9,0 uperiuí cnder no" serviço da scereluriu -tlo govê ruo civil e concedur nos rt-spcot ivos f'unuionúrios
IiC'cll(:a nt{- quinze (lia: cm cada ano;
c ."tiliz:\I;:lO dI' toilus as
IU.? HI>gn1ar a di trilnú',ão
(lP.I)Plld('Jl('ia~ lln gO\'P1'110 civil P tomar
as medidas l!Pces :\)'ia" para a lia ('011 l'1'\':ll;:lO I' 1'I'pal'a~ã();
11," Dar po ,'ao' [u n oimui rin p1Íltli('o-\ l' urlm iu i 'trali\'o ,!ln (':1 O de ignado
na Il'i;
U,' 1,1'\':llIt:\I' l'()nflilo~ de all'ill1l'içõl's 1'1l11'l' as uu lori(huI,· .tt]lllilli tl',lti\'n
j1ll1il'iai', JlO~ I('('mo !la, ll'i"
(\ Tf'g1l1l1111 ntll rI' pel,ti\'o',
~ líllil'll. Com(ld
no '"m'i'maclo!'!' , {,i\'i cio::; di.ll'ilo,; ('OHI S di' ('III cnpilnl d" pro\'Ílll'ia ('OllVn('al' a J'('iiniiio
COIl iituti\',
elo cnn lho p '(I\·illl'l: I e da jlllll:\ <lI' províw'iu, liO lermu do urti,po :21... ",
1,0,' e 267,°, : I,
,AI'L ~lrd.o ('o1UJlI'I' • () go\" 'l'lllulor ri\'il, ('OllIO alltol'ldnlle po1il'i 11 elo di tl'i o;
1,° TlImar,
pro\·id'nci.
li'
lI'i.
pam lIlalltl'I'
:l
Ol'(l('l\1 ~'tl'!lllqüilidad
púhli
,J!l'o!<'g('!' a 1)(' n:\ ('
a Jll'OJll'l dndl' e azC'1' I' pl'illlil'
(I
ado 1'1I11lníl'io 1\ IIlOlal
II clecêlld I públi !'\.
~,o
E_"C>IP(!l',
('omo iII ÍlPctor !li tritnl
n p"líl'in <10
(, Ill'et :íl'U lo ;
lt-iIIII'i·
". I~.·f>rc'r, quanto
l'<1Ulllo'
p,íhli(:l
a
(õe qu' lhe fon m 'ollf
. rido por li· , '
Ln h.- rc I' U fi ,bznçao n \ I nria ôl>n' O l' trnJlg -iro 1't id lIt
11
li (li trito' ,
l,O
('ollcf>d r pi
P l't no t I'mo (la I(\i (' re~lllum('nto
i ar o qUl par.
flm lIw fOI'f'l1l nprl' "!lt, <10 .. Ad '!!oi d in 01'111 cio I' 1 !'cr(·t. ria, ,e tomnr
pro\'HI, nela
b t 1 n llligl" 'lO cl lide hnn;
municip,

í

f\

'I

f\
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6.° Providenciar

pr10 Govêrno,
rias, esíalugcn

sôbre

loturins

casas públicas

x .• 1
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e rifai!

de jôgo,

autnrizadus

hotéis,

hospeda-

, pensões, botequins
e semelhuutcs ;
7.° Providenciar
sôhl'e músico:'! ambulante
e filarmónicas, fogupirn.s c fogos de' art ifício ;
8.° Superintentler
na polícia dos cultos;
9.° Providenciar
acôrca (los estnbclccimeutos
e agências onde se inculquem
qua isquer . erviços ;
10.0 Provirlcnr-iar
acêrcu (lo 10ilõrs em lugurcE público
e de corretores
de hotéi:
peu ões ou estabelccimentos semelhantes,
criados de servir e moço. (le IretCl'l;
11.° Tomar providências
policiais
sôbre mendigos,
va (1i01\ o vaga bu ndos ;
]2.0 Conceder licenças
parn. o cslnbelecimen to de
casas de empréstimos
sôbrc pcnlrôres
nu loca 1idades
on de não existam agências da Caix; de Crédito Popular c quando não. ejum estabe locidn por bancos, casas
bancárins
ou associações ele aocorros mútuo j
13.0 E,'erce1' as atriburçõe
d e polí('ia
sun itár ia que
lhe sejam coruet idas pela
l eis P l'egnhll1l'llto
c, cm

especial, pr1',;cguir o ex rcíeio ilegal da iuediciua c profissões sauitárias j
1,1." Oonoeder li(,l'lH)fI" pnl iriais (lue não sojam da
com pol.êno in ao (JOVt'rllo
ou do ad m in i tt, cloro
(h,
bai rrn,

ue m

das

(,~1I111\1"\

iuun icipnis

ou

.1cn t es ;

15.

0

Requisitar

aos comanrluntes

distri tnis

8"11

prOSl-

oe

polícia

11 CJlll' tiver por ('onvCJlicntll
para fi 1lI1lIllt!;cnç;"o da or(lem c segurallç'a (lo (lis!l'lloj
W.n EXl'rCl'r quai (lur1' outra
atribui'çõe
policiais
que as leis e regulam
llto~ lhe confiram.
§ lÍuico. O govel'u:ulol' ciyil 1'0110 C11n.borar regul mrnto. obrigatório
l'm loelo o di. trito ôbrc 'matérias
dfls alrihlli'çõ('.'l poli('inifl (11[(' não sl'jnlll ohjt>do de I i
ou l'l'g111umcllto "pra] (le lulltlinistl:lç'iío
púhlica. E tcs
rl'g\l~al1l(,llt().
('!1I'('('(,1I1 dI' npro\':u;iín 110 (lovêrno,
rão
puhltpa<!n
no Dilírio dI) UOl'il'lIO,
clLLraruo 1'1lI yigor

:1O~ Jlrnzo~

nXluln. pan

u vigPll('i
11 l('i.,
oulro
(' nlll I)(H.lel'!lo eOlllinll" mul-

ele., própl'lo
não n 'urPlll
tas fllqH'l'i 0l'1" :t ~lO(),.
'
Al·t ')r:)I) o TIA
. :) "':'

llu(le puhh('a
pnl\';'c!Pllria

. ().

("1 U

Plldn

((>

l'

lrl JIIU

IIrg'I'nr..

•

li e 1l C

101' i,'il tOlllal' toda
:tdmini.
tiv.1 illdi TI n á\'('1,
licit ndo, logo CJl1C lhl'
JU Pi) iVI'I,
I tifi n~ o I o Go(l

"OVl'l'llH

t;

r
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vêrno

elos actos que tiver praticado
fora da sua comnormal.
.Art. 3!j3.9 O gowrnac1or
civil pode ser encarregado
de in pr cionnr e fi enlizar qualquer . erviço público depend ente do GO\Ar.uO,
ejo (1U:11 f'ôr o Mini. tério em que
o serviço
teja ln egora o, e corre pender-se
directamento com todo o • Iini tro , cumprindo
as ordens e
in 'tnl\,õe que na m rtéria (la. re pectiva competência

potência

dêl ' rCCl bCT.
4\ 1'1. ~~5Lo O gowl'lIadol'

'

rivil pode 1'. tiflenr, l' vogar,
I'f'fOl'1lttl'
0\\ converter
r sua doei Õ<, • no termos J)I'('visto' no artigo "2.°, para, s dcci õe: do pro irlont
la
vâmara.
~ L'" ])0 acto do govl'rn dor civil cabe recurso hierárquico pnrn O Govêrno,
em prejuízo do recurso conl '!ll'io o. quando a lo tr h: ja lugar, c dentro do mesmo
pruzo ,
: 2. Dos acto
gO\'(,l'na(lor civil nrgüidos de in('OJlIpci ência , C_-C'(' so de' pode r OH violação (Ir lei, reguIam 1110 ou cont.rt to
rlmini rutivo,
pode recorrer-se

ao

Q

coutou .iosamen
,no
termo
P" zo 1 g i .
\rl. '355.° O rO\"CM13dol' ...ivil nu o Jl()(hní ser, «m
p:r{ i nutorieação
do Iovêrnu, d nnumlndo
criminalmcut
por
cto relativo'
à ua Iun õe , ainda 'lHe
e t~ haj: ln ces ,do.
" 1.0 Con ftuído o corpo r1 lt·lito, enviar-se-li
ccrtillão (1. p Cl\ do proc'
o no )1 i!li, Lro do Interior,
('Om o

IH di(lo dr autoriz:lI;iio.

2.° A nutoriz.

ção
rá concedida
ou dl'llPgada. ('111
por ri •. publit'
ln 11
ôlh
ncial (I 11tro d· trinla
di
llt r daqu 1 m qll (J r pcclivo p (lítIo d'r
entrada no tini tório do luteri
T.
UO endo denegado.
n ,'te prllzo, cnt 'Jl(I(\r HO-Íl rOIIl'(\didll par:! todo!" OH (\fl'ito".
:1.0 Conc dida
mlol'izt 'tO (' -i ",i (la nc Ir a.rtigo,
(l. "'ovcrll
dor rh·iI fi(>u, (1 d logo, \I Jl('Jl o (lo l'.'('n'iT

CIO

(1:.

'\lU

funf'o

.
API'l'ULO II

lhl

!'creta.-ln

o ('

du

·U\

I'!rnu 1'i,1I

i"il

por
r('rotá rio.

('OlTt'
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2.° Preparar
os processos que tenham
de ser resolvidos pelo governador
civil, interpondo
parecer ou H1:formando, nos termos das leis e regulameutos ;
3. o Receber c dar andamento a toda a correspondência
e mais papéis que entrarem na secretaria,
apresentando
ao governador
civil, fechada,
a correspondência
que
tiver a indicação
de confidencial
ou reservada;
todos os documentos
e assinar todas as
4.0 Autenticar
certidões expedidas
pela secretaria
e subscrever quaisquer termos oficiai R;
6.° Conservar
sob a sua responsabilidade
o arquivo
elo govêrno civil;
6. ° Corresponder-se com todos os funcionúrios
e repartições subordinados ao governador civil c, em nome e
de ordem dêstc, com quaisquer
magistrados,
funcionários e corpos administra ti vos (10 LI istrito ;
7.° Substituir o governador civil nos termos dos §§ 1.0
e 2.° elo artigo 347,°;
8.° Resolver,
no impedimento
acidental
do governador civil e quando êste não possa ser prevenido,
os
negócios que exigirem
pronta resolução;
9.° Dar parecer relativo
1\ interpretação
e aplicação
das leis, nas consultas que pelos presidentes dos corpos
administrativos
sejam submebidas
à apreciação
do Govêrno, por intermédio
do govornudor
civil;
10.0 Exercer quaisquer
outrns utribiúçõ. s que lhe
sejam impostas por lei, regulamento
ou decisão do Govêrno.

.

Art. 358.° Em cada govêrno civil existira um regulamento interno da respectiva
secretaria,
elaborado
<10
harmonia
com as leis, regulamentos
c instruções
elo
Govêrno e aprovado
pelo Ministro
do Interior.

rtrtn.o
Das pessoas

VIII

colectivas de utilidade
administrativa

pública

U,\PÍ'!'ULO I
J)lsllll~IC;()P~

COIIIIIUII

8ECC)ÃO I
Tutela

Art. :35~,o C()ns~d:ram-He Jll'~s()nf\ ('()kdiva~ (II' uí ilidurle pública a(llIllUlstrativa
us as, ()('inções beneficente
ou humanitárias
e os institutos de ussi têuciu ou etlucu-
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ção, tais como hospitais, hospícios, asilos, creches, Iactários, albergues,
dispensá rios, sanatórios,
bibliotecas
c
estabelecimcn tos análogos,
fundados
por particulares,
(lpst!p ([U(' uma" (' outros aprovei em cm especial aos 11:1bituut os (1(' (h'!pl'1llillada oircunscrição
c não sejum arlmin isl rndns pulo Estado nu ]lor um corpo ndmin.istraí ivo.
í

Al't, 360," As pessoas colectivas

de util irlade pública

administrativa
estão
ubrnetidas
à tutela
(lo Estado,
em conformidade
com as leis, decretos, portarias,
instruções e ordens emanadas (lo Govêruo.
SI~C:Ç\0

II

Inspecção e aprovação tutelares

Arb. 361. Compete ao go\'crn:\llor
civil , por si ou
por int ermúrl io elos presidentes
ti.,.; câmaras mun icipais e sem prejuízo
de qualquer
inspecção
superior
orgnn izada por lei, fiscalizar a a{lmilli:tra,ão
das associal:ões e institutos
a que se refere o artigo ;j:)!),", e l'OO!'denur em 10(10 o d isí rito 11. sua aC~:I(), hmmon izando-a
com li dos corpos nrl m in istrul ivos ele morlo a obter-se
0

o máximo
runcl iincn to do e. foJ'(,'o, ('onjllg':\(lo
,
~ único, (I gO"{'l'llador uiv il pode
ol ir-itn r ao' )lilli~t{>rio~ {lo l n eiior e das Fin:lllça
a ill~pe(',:lo dos serviços de determinadn«
associaçõe
011 institutos,
.\ rt. :3G2,o ,.\:; me a", (lirceçõe
ou ndmi!listrações
dns
associações e ia I it utos referidos uo urt igo :1:)\),0 remeterão ao govcrna(lot' civi l rúpia do too!' rle to.lns as suas
(leliheraçõe
"
.\ ri, :lG~1. .' ;"11) :-fío e: tecutórins
em nprovaçâo
llo
Go\'êl'llo,
Iwla Dir l'ção Ueml <1(\ \ . i ll-Ill'ia, as dl'liberaçõ 'S que apl'O\' 'Ill orç'!llnenln;, onlill:lrio
ou supleIlll'ntnr'
, ou fi.·l m o' (luadro , funil. d(' provimento
(\
VCn{:illll!lIto
(lo p .oa!.
í

.' úlIiro, A cópia da deliheraçõe
a que êsto 11.1'1 igo
e ref·,.·
cd ill (llJnnda pelo gO\'el'lIlll!ol'
l'ivil,
'ôbrp
pUl'el'er fUlldamentado
do
cretúrio do go\'êl'no ei,·il.
A rt. aGt.° ])epcndC'1ll d(' aulorizat;ão'
(lo UovênlO
ul\lla pelo fiui tI'O elo lnteriol';
1.0 A alui 'içiio de b n illloliili(Íl'io
por título one-.
ro o, II L II lIli nllçãll [>01' q\ll1.lquer lítuJ() j
2.
fi 'oil ção d
h r. II fi, J( gado
ou donr;ões,
~ul\lldo oJlcl'ad)
0111 ('l1r:1r('o
qm' n'
'ociaçõe,
ou
.. lu tituto
ti '\'UII1 ti f z r ou cultlprhj
J

Q

\

3,0 A}'

liz.

ão d

empré

timo,
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Art. 365.· O governador
civil remeterá
ao agente do
Ministério
Público com peten te:
1.0 Cópia das deliberações
executórias
que, tentlo
sido tomadas
com violação
elas leis, regulamento",
compromissos
ou estal.utos,
elevam ser anuladas
conLenciosamen te;
2. o Os elementos
necessários
para efectivar,
pelos
meios judiciais
competentes,
a responsabilidade
solidária elas mesas, direcções ou administrações,
por haverem mutuado
capitais
sem as necessárias
garantias
ou haverem
praticado
outros actos inconvenienles
aos
interêsses da associação ou instituto;
ele quaisquer actos ou omissões por
3.0 A participação
que sej am responsáveis
os geren tes (las assoe iações ou
ins.titutos e que dêem lugar a apl icaçâo ele su nções pe-

nais.
SECÇ;\O III
Orçamento, contabilidade e tesouraria

Alt. 366.° .A elaboração e execução do orçamento
e
o funcionamento
elos serviços de contabil idndc e te ouraria (las pessoas colectivas
uí.il idude püblicu udmi-

ao

nistrativa
serão regulados
pelo Govêruo
em moldes
quanto pos. ívul omrlhan tea aos estabelecido
ne te Código para os cmp o ml m iu istrnt.ivus e l eudo lU ut nção
as diferenças que caracterizam
as diversas cal gerias
de associações e institutos.
Art. 3G7.c As contas l' gerêllcia (las pc. 0, s colectivas d~ uti lidude pÚ:l1i?1l ud m in iatrat ivn aeríío julgnda
pela Junta elo provmcia , com recur o para o Tribunal
de Contas, ou por êste, se n despesa total acu 1111
ôr
superior a 500 contos.
SI';('ÇÃO IV

Dissolução e extinção

L' Sé r ie

8.° Falta
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elas contas

de

gCI't-llC'ia sem moi ivo jus tificado ;
3.° IllOb~el'vâllCia
(las instruções
legalmente
dadas
pelo Govêmo ou pelo gOYérnador civil, e oposição ao
exercício
das faculdades
de fiscal iznção elas entidades
nocivos

\'\1

aos

fim e
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II

Da~ associações benoílceutos

ou humauttárlas

SIWÇÃÜ I
Misericórdias

Art. 372.° ~\. Santa Casa da Misericórdia
da sede do
concelho
é o órgão central da aseiatên cia concelhia,
cumprinrlo-Iho
cono'!'egar
a acção beneficente
de todos
b
e associações de assistência
pública
os estabelecimelltos
e privada,
de acôrdo com os corpos ndministrativos
e
casas do povo !! em harmonia
com as instruções
transm iti das pelo governador
civil.
S único. Os compromissos das MisE'J"il'<Í1'(lias c.arceem
da aprovação do GOVêI'IlO.
Art. 37a.o São atrihurções
de cxcre ínio obrigatório
das Misericórdias:
1.0 A criação e sustentação
de postos hospitalares,
especialmente
pam. socorros urgentes;
2. ° O socorro às gníviclas e a protecção aos recém-nascidos, podendo, por acôrdo com as câmaras, encarregar-se da assistência
aos expostos e desampnrados
j
:l." O enterramento
(loH pobres e in(ligl'llles
que não
tenham família ou meios para o funeral.
§ único. Os governadores
civis fiscal izam o cumprimento das ohrigações
impostas às MisericlÍrdias,
auxiIiando-as
na obtenção dos recursos uecessãrios
c sugerindo superiormente
as medidas illdj,~peJlH;Íveis para a~
dotar dos meios matoriais
e financeiros
que de outro
modo lIão se possam consrg'uir.
Art. 374.° B da compotência
das musas (la~ Misericórd ias IH·?P0l' ao Oovêrno a exproprinçü»,
por uti lidadr p\íbhca.e
\~rgellt,> (l.e (Jllltisq~Il'1" prl-dio., rústico
ou urbanos,
lll(hspCll~avels
a 1"l'all~açiio (lo:; seu
fins
beue ficcn Les.
Art, a75.0 AE certidõos
nxtra ídns dos livros
\ (loc~ll~en.tos existen~es lias secrelurins e arqu ivos da ~li e]']c01"(h.a8, subscritas
pelof1 scel'clário}l o dovidumeute
autenticadns,
fazem prova plena eUI juí7.O.
Art. 376." São aplic:í~eiR 118 ~[i~(,I·ie(íl"llin
It
,li po-

si~'õ('s d~H :~rligos 302:° a ao~).o 1"plativa. n nlil'llnçuo
ele
bens pl"Opnos, r.lllJlrPltaclas (' fOl'lleC'illll'llto
(lo COrPl1

adm inistral

ivos.
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§ único. () limite do valor das obras e fornecimentos
d ispcusadns ele hasta púhlica será o correspondente

:t

classe e ordem do concelho em que a Misericórdia
tenha
a sua sede .
.Art. 377.° O pessoal d as Misericórdias
será de preferência contratado
ou assalariado.
§ único. Os gOY('J"J)a(lol"t>scivis informar-se-ão,
antes
ele remeterem
II aprovação superior os quadros ou moc1iíieações elos quadros, sôbre a forma por que foram orgauizados, procurando
averiguar
se urdes existem cargos
dispensá veis ou cuj o provim en to rlova fazer-se por processo men os ou eroso.
Art. 378.° As disposi ções rlêsí e Código não são aplicáveis fi. Misericórdia
de Lisboa.

Outras associações de beneficência

Art. 370.· A tutela das associações
de beneficência
será exercida
pelo governador
civil nos termos dôste
. Uó(ligo e de acôrdo com as instruçõo
da Direcção Geral de Assistên cia.
Art , aBO.O As associações
de beneficência
carecem,
para se constituírem,
<le autorização
do Ministro elo IlIt ct-ior, pela DirC'cção Geral
de A: istêncin,
que ouvirá
() govornador
civil e l'ol1llieionanl
a au orizaçâo
por
fOl"lnu a garantir
a ('()OP 'ração com a ~Ii cricórdia
10cal e a acção comum Ih, lo(la as a ssocinçôcs e institutos
de as istêncin
no me: mo concelho.
í

As colações

humanitárias
(:iO('OlTOS

f)cinvlt'
o

1',"1

inín

a

1"1'~'CI"-

, se-
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III

de uti.idnde

10('111

Árt. 383.° Na fundação
dos institutos
de utilidade
local e organização
dos respecti vos estatutos
e rpgulamentos, respeitar-so-á
a vontade expressa do funrlnrlor
ou fundadores,
em tudo o que não contrariar
as leis de
interêsse e ordem pública e os princípios
da moral e da
ordem social, por forma a realizar-se
o fim de utilidade
pública por êles visado, salva a hipótese de manifesta
impossibilidude
de direito ou rle facto.
Árt. 384.° Quando os fundadores
não tenham providenciado sôbre a organização
e administração
do instituto, compcl.irá ao govcrna<1or civil do distrito
regulá-las por meio ele estatutos
c regulamenlos
adequados.
§ único. Os estatutos e regulamentos
poderão ser outorgados pelo governador
ci vil ou propostos pelos testamenteiros
ou administradores
da herança
ou legado
e por aquele homologados.
Árt. 385.° Se, preenchido
o fim do instituto
ou tornada impossível a sua prossecução,
governa(lor
civil
achar inconveniente
extinguir
o estnbelecimcn lo, poder,\
modificar os estatutos e destinar o respectivo património
a outros fins de "utilidade
pública semelhantes
aos visados pelo fundador.
Árt. 386.° Os haveres elos institutos
de utilidade
local
que sejam extintos rcverterâo
para o Estado, que, pela
Direcção Geral ele Aasistêucia, .Ihes (1ará dcst iuo tanto
quanto possível conforme com a vontade do instituidor.

°

'rÍTULO

IX

Da actividade beneficente ou de assistência
das associações religiosas
Árt.

:l87.0 As as o{'iu~ões religio.a

, ol'ganÍz (la (1(,
com as normas ela. hi('rarquia
e di ipl ina (la
religião a que p~rt incem, podem di por liVi' nnen te (lo
seus _bens e rcccitns pala a real izução dos fin quI' o
propoe~n; .mas, se se [n'opuaerem fins eh, assi: t ência ou
beneficência,
cm cump rimun tn ele deveres es tal utários

harmonia

o~ <lo encargos (I~H~ uucrem hl'rau\'l\ , 1I'gn.(lo, nu do _
çoes por elas aceito , devem provar documou tulmcn tc,
até ao fim elo mês de Fl'vl' piro (lo carlu ano, perunl.e n

1· Série

'127

ORDE..\1 DO EXERCITO N." 1

junta
de província,
com recurso para o Tribunal
de
Contas, que cumpriram
integralmente
uns e outros.
Art. 388.0 Os institutos
de assistência
ou beneficência Iun dados, dirigidos
ou sustentados
por associações
religiosas
ficam sujeitos ao regime legal dos restantes
institutos
de utilidade
local de fins análogos,
sem prejuízo da disciplina
e espírito religiosos que os informam.

PARTE II
Dos funcionários

•administrativos

rtrcr.o
Dos funciouários

e dos assalariados

I

administrativos

CAPíTULO

I

Do pessoal mulor das sceretarlas
SECÇÃO
Categorias

c tcsoururlus

I

e quadros

Art. 389.0. O pessoal maior das secretarias
dos gOV0.rnos civis e administrações
ele bairro e das secretarias
e tesourarias
da câmaras municipais
e juntas de província constitue
três categorias,
compreendendo
cada
uma dela, três classes.
~ único. A distribuição dos Iunoionürios pelas diferentes categorias
e classes Iuz-se pela forma constante
elo mapa VI, anexo a
te Código.
Art. 390.0 Os funcionários
ela 1.& e 2.& categoria constituem um quadro, com a designação
de quadro gern.l
administrativo
(10: serviços externos do Ministério
do
ê

ln t crior.
.
Al't. a!.H. o Os Iuncionúrios
da :1." ca tCg'ol'iu consti LU('Ill
quadros
privativo;,
ele carla g-o\"PrllO civil, arlministração <lc bairro, câmarn mun it-ipa] e junta de província.
§ único. O~ funcionários
dos quadros privativos
do'!
gOVerno civis c udmini
tra~õ('
(II' bairro podem ser
transfp]"il1os (10 um para outro (lislrilo ou bairro.
Arl. aD~.O O quarlro
do Pl';) oal de <:0.(10, • eCIl'larill e
tc~"olll'aria é o <1(' cri lo no mapa \"11, anexo o. te Código.
J~l't. :3!):I." O quadro elo pc oal (I!' ecr t aria t' lPS01!raua lIa. câmura
de Li, bo. e I'ôrto eríío cou titu ídos
pela forma a l' tabel
cr na r pl!l'tiva
organizaçõe.
ê
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internas
dos serviços municipais,
pios fixados neste Código quanto
mentes.
SECÇÃO

dentro .dos princ~a categorias
e venci-

1,

Recrutamento e provimento dos funcionários
SUB-SBCÇÃO

Disposições

dos quadros privativos

I

gel'ais

Art. 39-:1:.°O recrutamento
dos fun·cionários
dos quadros privativos
dos governos civis, administr.a~ões
.de
bairro, câmaras municipais
e juntas de província é feito
por concurso,
Art, 395.° Os coneursos para as YagaR que ocorrerem
nos quadros privativos
dos governos civis e administrações de bairro serão abertos por despacho do Ministro
elo Interior
e realizar-se-ão
no respectivo
:Ministério;
os concursos para as vagas que ocorrerem nos quadros
privativos
dos corpos administrativos
serão abertos por
deliberação
dêstes e realizar-se-ão
nas respectivas
sedes.
§ único. Os concursos serão anunciados
no DilÍrio
do Govêrno com trinta dias de antecedência,
pelo menos, declarando-se
sempre o motivo da vacatura.
Art. 396.° Os concursos constarão de pro,a~ documentais e práticas,
regulando
o Govêruo un il'ormom on tn o
programa
e modo de presta~ão dcstns.
Art. 397.° Q júri das provas dos concursos será constituído:

1.° Para os governos civis e administrações
de bairro,
por ~l~ funcionário
superior
da Direcção
Geral de
Achmmstração
Política e Civil C' (lois secretários
(1 govemos civis, todos designados
pelo Ministro
do Inte1'101' ;

2,° Para as clunaras munieipaiR,
pelo prC' identc da
camarn, um vereador por esta designado e o chefe da secretaria;
A

3.° Para as juntas de província,
pelo presidente
(la
junta de província,
um procurador
por esta designado
e o chefe da secretaria.
Art 398,° São l'equisitoR essellciais para a admisaão
aos concursos:

1.0. ~cr a naciollal?dade
portuguesa,
originária
ou
adquirida
por naturahza~ão
ou casamento sôbre os quais
tenh am já passado dez anos, pelo menos;

L' tiér ie
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2. ° Ter dezóito anos de idade, pelo menos, mas não
mais de trinta e cinco, exceptuados,
quanto a êste limite, os que já forem funcionários
públicos ou admi-

nistrativos ;
3.° Não estar interdito

judicialmente,
nem suspenso
elo exercício dos direitos políticos;
4. ° Possuir a robustez física necessária para o exercício elo cargo, não sofrer de doença contagiosa,
particularmente
tuberculose
contagiosa
ou evolutiva,
e ter
sido vacinado
ou haver sofrido ataque de varíola nos
últimos sete anos;
5.° IIaver cumprido os deveres militares que, nos termos das leis sôbre recrutamento,
tenham cabido ao concorrente até à data do concurso;
6.° Estar quite com a Fazenda Nacional;
7.° Ter bom comportamento
atestado pelos presidentes das câmaras
municipais
dos concelhos onde tiver
residido nos últimos três anos;
.
8. ° Estar livre de culpa no respectivo registo criminal e policial e nito ter sofrido an teriormen te pena. li ue
importe demissão ele Iunçõcs públicas,
salvo tendo sido
rehahilitado em revisão de sentença;
9.° Estar integrado na ordem social e constitucionul
vigente, com activo repúdio do comuni lllO e doutrinas
subversivas;
10.° Não fazer parte de a ociações ou instituições
de
rarácter
secreto;
11.° Ter sido aprovado no exame do 2.° ciclo dos liceus, ou equivalente.
Art. 399.° Prestadas
as provas práticas
por todos os
concorrentes
admitidos
ao concurso,
o júri elaboruni
a proposta
graduada
dos candidatos
aprovados,
aduptando a classificução ele milito bom, bom e suficiente,
e
aprescnlá-la-tÍ
ao Ministro do Interior
ou ao respectivo
Corpo administrativo,
conforme
o' ca 'os.
Art. 400.° Os candidatos
aprovados
com a nota de
'nl u ito bo ln têm preferência
sôbre, os classi ficados ('0111
a nota (ll' bom e estes sôhrc os classificados
com a nul u
<le suficiente, mas, rlcnt ro ele cada grupo, podem o ~[jllisll'O ou o corpo ndministrntivo
nomear [ivrcmen l c.
Ati. 401.° O candidato
nomeado para qualquer vaga
ele Um quadro
privativo
fie, dcfinit ivumontc pro\'ido
!las eorrcspOllllcldl's
funçõe .
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§ único. A primeira nomeação para o cargo de escriturário tem carácter provisório durante l.UU ano, findo
o qual poderá converter-se em definitiva.
scn

SECÇ:':O

Ingresso

11

no quad ro

0

Art. 402. O ingresso nos quadros privativos dá-se
pelo cargo de escriturário de 3.' classe, ou de 2.a classe,
se no quadro não houver escriturários ele 3.", salvo se
se tratar de diplomados com um curso superior, que
poderão ingressar por qualquer das classes.
SliJ.l-SE<:Ç:\O

rn

PromO\Jio

Art. 403.° A promoção de uma para outra classe
dentro dos quadros privativos faz-se mediante COnCUl'RO
realizado entre os funcionários do mesmo quadro e da
classe imediatamente inferior, salvo o disposto no artigo antecedente, quanto aos diplomados com um curso
superior.

§ 1.0 Se nenhum dos candidatos obtiver aprovação,
ou se o concurso ficar deserto, abrir-se-é novo concurso,
a que poderão ser admitidos os funcionários de qualquer classe do respectivo quadro.
§ 2. Se o segundo concurso a que se refere o parágrafo antecedente ficar igualmente deserto ou não der
resultados positivos, abrir-se-á terceiro concurso, a que
poderão concorrer quaisquer funcionários,
ainda que
estrun hos ao quadro, tendo preferência, em igualdade
de classificação, os de classe mais elevada.
0

SEcçlo ur
Recrutamento

e provimento

dos funcionários
administl'atlvo
SUJ.I-SI:CÇ:\O

do quadro geral

I

DI poslçGes gerais
0

Art. 404. O recrutamento !los funcionários do
dro geral a(h~~nis~rativo é feito sempre mediante.
curso de ~l~bllltaçao. e concurso ele provimon to.
Art. 400. O eand~el?to lI~)llleaclopara qualquer
do quadro geral,atlnulllsirahvo
fica (h'finitivamente
vido nas correspondentes funções.

quaconYaga
pro-
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sun-SEcç:\O II
Ingresso

no quadro

Art. 406.° Para a admis: [o ao quadro geral administrativo realiaar-se-ão
no Ministério
do Interior,
quando
o Ministro
o determinar,
concursos de habilitação,
válidos por três anos.
§ único. Os concursos serão anunciados
no Diário do
Govêrno , com trinta dias de antecedência,
pelo menos.
Art. 407.° O concurso ele hahilitação
constará de provas práticas,
consistindo
estas em exercícios
de redacção, elaboração
de orçamentos
e resolução de casos de
direito administrativo.
§ único. O regulamento
do concurso e respectivo programa, bem como as alterações
que se pretenda
introduzir nêles, serão publicados
pelo Govêrno três meses
antes, pelo menos, da prestação
<las provas.
Art. 408.° O júri do concurso de habilitação
para o
quadro geral administrativo
será constituído
pelo director geral de Administração
Política
e Oivil, presidente,
e por um chefe de ..ecretaria <la câmara
municipal
f.l um
..el'retúrio
aI" govt>rIlo civil, ambos
nomeados pelo ~liIli~Lro do Interior.
ArL '100.° Só podem ser admitidos ao concurso de habilitação
para o quadro geral administrativo:
1.° Os funcionário'
da Direcção
Geral de Administiação Pol íticu e Civil com boas informações
dos seus
clief s ;
~.o
Os aspirante
c escriturários
com mais de três anos
cll' bom e efccti vo erviço ;
0.° Os diplomados
com qualquer
curso superior.
~ único. O candidatos
deverão
atisfazer
aos rcquisi tos enun ora " no artigo :3( 8.°
Art. 410.<> }'ind,
as prova" prátict s, o júri elaborará
fi li t
gT, d unrla
dos concorreu í.es aprovados,
adoptando
nela.
ificação de muito bom, bom e suficiente. A li. la será publicada
no Diário do GO'/Jêrno.
§ único. Oonsideram-se
c ptos
a . er providos nas vagas quc venham fi dur- (' cm qualquer
dos cargos (la
3.& elas e da :!.a cu (>,., ria t cio 0'"' candidutos aprovados,
tendo !l01'01l1 os cllll<li(la!o
ela" ificrulos com muito bom
prcft'l'êlll'ia
ôbre o da ificados com l!o ln e e tos sôhre
() la" ific: lo l: m sujil'Ú:llf8.
Art. 411." O cnnd idnto
a provados 110 COllcurso de
aclmi. ~ão ao quadro gl'ral a(lmini. trat.i\'() ingressarão
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nêle à medida que forem sendo providos em cargos da
3.a classe da 2.a categoria.
§ único. Os licenciados
ou bacharéis
em direito podem ingressar no quadro pela 2.a ou L" classe da
categoria,
nos termos do n ," 1.0 do artigo 416.0

z.-

SUU-SECÇÃO

III

Promoção

Art. 412.° A promoção de uma para outra categoria
ou de uma para outra classe depende sempre de concurso de habilitação.
Art. 413.° Os concursos de habilitação
para promoção, anunciados
no Diário do' Govêrno com trinta dias
de antecedência,
pelo menos, realizar-se-ão
no Ministério do Interior,
quando o Ministro o determinar,
e serão
válidos por três anos.
Art. 414. ° Os concursos
de promoção
constarão
de
provas documen tais e práticas
ad equadas
à natureza
dos cargos.
§ único. Os regulamentos
dos concursos e os respectivos programas,
bem como as alterações
que se pretenda introduzir
nêles, serão publicados
pelo Govêrno
três meses antes, pelo menos, da prestação
das provas.
Art. 415.° Os júris dos concursos de promoção serão
consti tuíc1os:
1.0 Tratando-se
ele concurso
de promoção
de uma
para outra classe, dentro ela 2." categoria,
pelo director
geral de Administração
Política
e Civil, presidente,
e por um funcionário
superior ela mesma Direcção Geral
e um secretário de govêrno civil, ambos nomeados pelo
Ministro elo Interior;
2.° Tratando-se
de concurso ele promoção à 3:" classe
da 1.. categoria
ou ele promoção
de uma para outra
elasH~ ~lentro da La categoria,
pelo director
geral de
-:'-(~mllllHtraçã() Pol ítica e Civil, presidente,
e por um
J1UZ <lo Rupremo
'I'ribunal A(lministmtivo,
ou professor
de qual(!uer das Faculdades
de Direito,
e um funeioná~io da La categoria,
nomeados pelo Ministro do Intenor.
A:~. 416.° Só podem ser admitidos
aos concursos de
habIlIta<j'ão para promoção:
1.0 Trata.ndo-se rle promoção à 2." ou L" classe da
~." catego~Ht,
funcionários
elo quadro pertencentes
as classes lluedlatamcnte
inferiores
e 0'1 licenciados
em
direito. ainda que estranhos ao quadro;

=
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2.° Tratando-se de promoção à 3.~ classe da L'" categoria:
a) Os funcionários da 1." classe ela 2. ~ categoria que
sejam licenciados em direito e tenham um ano, pelo
menos, de bom e efectivo serviço;
b) Os funcionários da 2.'" ou 3.'" classe ela 2.'" categoria que sejam licenciados em direito e tenham três
anos, pelo menos, de bom e efectivo serviço;
3. Tratando-se de promoção à 2.a ou L" classe da
1." categoria, os funcionérros
pertencentes às classes
imediatamente inferiores.
Art, 417.° Findas as provas práticas, o júri elaborará a lista graduada dos concorrentes aprovados, adoptando a classificação de muito bom, bom e suficiente.
A lista será publicada no Diário do Govêrno.
§ único. Consideram-se aptos a ser promovidos todos
os candidatos aprovados, tendo porém os candidatos
claseif cados com muito bom preferência sôbre os classificados com bom e estes sôbre os classificados com
suficiente.
0

sun-secç'(o

IV

Provimento

Art. 418.° Logo que se verifique uma vaga de cargo
pertencente ao quadro geral administrativo,
o governador civil, o administrador do bairro ou o presidente do
corpo administrativo,
conforme os casos, comunicarão
o facto ao director geral de Administração Política e
Civil, que, dentro de oito dias, anunciará o respectivo
concurso d.e provimento no Diário do Govêrno, declarando sempre o motivo da vacatura.
§ único. O concurso será aberto por quinze dias perante a Direcção Geral.
Art. 419.° Podem COD correr os Iunciondrios da mesma
categoria e classe, com mais de um ano ele serviço no
cargo que ocupem, e os candidatos aprovados no concurso de admi são ao quadro ou no concurso de promoção, conforme os casos, c declarados aptos para provimento.
§ 1.0 O~ concorrentes terão apenas de requerer o provimento, indicando nos seus requerimentos as condições
que lhes llão direito a concorrer.
§ 2.° Se a vaga a prover pertencer aos governos civis
ou administrações
de bairro, o processo de concurso
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será apresentado
ao Ministro
do Interior,
e se a vaga
pertencer
a um. corpo a~ministrativo;
será aquele remetido ao respectivo
presidente
pelo director geral.
Art. 420.° O Ministro elo Interior
e os corpos administrativos
farão as nomeações atendendo
à ordem de
classificação
dos vconcor rsn tes.
§ único. A elelibe,ração dos corpos adiuinistrativoa
será comunicada
ao director geral de Administração
Política e Oivil dentro do praw de quarenta
e 'oito horas,
a fim de a nomeação ser publicada
no Diário do Go-

uêrno,
Art. 421.0 O funcionário
nomeado simultâneamente
para mais de um cargo deverá optar por um dêles,
comunicando
a sua resolução
:t Direcção Geral de
Administração
Política
e Civil dentro do prazo de três
dias coutados da data em que tenha ('OD hccimcn to oficial do facto, sob pen,a de serem consitlerndaa sem efei lo
todas as nomeações.
SECÇÃO

IV

Posse

Art. 422.° A nomeação dos funcionários
para cargos
administrativos
só produzirá
efeitos desde a data da
posse.
§ único. Ao" iesoureil'G)R dos corpos admiuiatrativos
sõ poderá ser conferida
posse apôs a !prestação da caução que tiver sido arbitrada.
Art. 423.° Â. posse ó acto público e pessoal, que em
caso a1b"Uill poderã HeI' pratic elo por procuração.
§ único. A identidade
do <'nltpo sado ,provar- e-á
pela apresentação
do bilhete de itlentidatle
pa sado pelo
Arquivo de Identificação.
Art. 424.° Os funcionários
administrativo
ão obrigados a api'escni,a,l'-I:lC pcs;;onhn.enlc • servir os cargos
para que Iorem llome..'1.dos, promo 'idos ou trnu feridos,
no prazo (le t:rinta. dias contados da publicação dos despachos.
§ 1.0 As lI:lomeações, prollloç·õtls ou i.a'n.n ft'rt>Jl .ies
para o continente
de inili ví duos resid cn tos nas ilhas
adjacentes
ou tiicc 1!c/'.a,
()aPlcnLe obriuum à posse no
prazo de ses senta dias contados da pubflc. ção do despachos.
§ 2.0 Â autoridade
ou orpo adm in i trat i o que fi:wr
o. nOillcação, proilloção ou tl'ansf crêncio. parle, havendo
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motivo justificado, prorrogar o prazo para a posse
por mais trinta dias, ou pelo tempo que fôr necessário,
se houver impedimento por motivo de moléstia.
§ 3.° A prorrogação de prazo por tempo superior a
noventa dias só poderá ser concedida pelo Govêrno.
§ 4.° No caso de reintegração de algum funcionário
por decisão dos tribunais ou do Govêrno, o prazo de
trinta dias para a nova posse conta-se desde a intimação ou publicação da decisão.
§ 5.° As prorrogações de prazo para a posse são, para
efeitos fiscais, equiparadas às licenças.
Art. 425. o No acto da posse o funcionário prestará
declaração. de honra nos termos decretados pelo Govêrno
e apresentará diploma de funções públicas passado pela
autoridade competente para a nomeação.
Al't. 426.° De tudo quanto ocorrer no acto da posse
se lavrará auto em livro próprio, subscrito pelo chefe
da secretaria, ou por quem suas vezes fizer, e assinado
pela autoridade que conferir a posseypelo empossado e
pelas testemunhas presentes.
Art. 427. São competentes para conferir a posso:
l.° O 1finistro do Interior ou delegado seu, aos governadores civis;
2. ° Os governadores civis ou delegados seus, aos presiden tes das câmaras, aos administradores
de bairro,
aos regedores, nos concelhos de Lisboa e Pôrto, e aos secretários e mais funcionários dos governos civis j
3. o Os administradores
de bairro, aos secretários amais funcionários da administração do bairro;
4.° Os presidentes das câmaras municipais, aos regedores, salvo o di sposto no 11. 2. e aos chefes de secretaria e mais funcionários da câmara;
5. Os presidentes das juntas (10 província, aos chcfes de secretaria e mais funcionários da junta.
§ único. Quando qualquer funcionário provido em
novo cargo de que deva ser empossado, se encontre,
por motivo de serviço, afastado do local onde deva
exercê-lo, tomará pos~e perante o governador civil do
distrito cm que se encontrar, devendo o respectivo
auto ser remetido, na quarenta e oito horas seguintes, à autoridade que, no termos dê. te artigo, a deVesse conferir.
Art, 4:28.° .A. antigui(lad ,o vcn imentos e o tempo
para a aposentação contam-se sempre desde a posse.
0

0

0

0
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SECÇÃO V
Serviço dos funcionários
SUIJ-SECÇ:i.O

e sua aposentação
I

Deveres dos funcionários

Art. 429.° Os funcionários
administrativos
estão no
serviço da colectividade
e não de qualquer
part.irlo ou
organização
de in terêsses
particulares,
incumbindo-lJ~es acatar e fazer respeitar
a autoridade
do Estado.
Art. 430.° São deveres comuns a todos os funcionários administrativos:
1.0 Exercer
com competência,
zêlo e actividade
o
cargo que lhes estiver confiado;
2.° Observar
e fazer observar
rigorosamente
as leis
e regulamentos,
defenclendo em todas as circuustânoias
os direitos e legítimos
interêsses
da Fazendu Pública ;
3.° Cumprir as ordens de serviço, escritas ou verbais,
dos funcionários
a que estiverem hieràrquicamente
subordinados;
4.° Honrar os seus superiores
na hierarquia
administrativa,
tratando-os,
em todas as circunstâncias,
com
deferência
e respeito;
5.° Guardar segrêdo profissional sôbre todos os assuntos que por lei não estej am expressamente
autoriaarlox
a revelar;
G.o Desempenhar,
com pontualidade
e aseiduidade,
o
serviço que lhes estiver confiado;
7. ° Auxiliar
o Govêrno por todas as formas no prosseguimento
da sua política administrativa;
8.° .Zelar pelos interêsses do Estado, participando
às
autoridades
superiores
os actos ou negligências
que
os lesarem e ele que tenham conhecimento;
9.° Procede:: .na sua vida pública
e particular
(le
modo a prestigiarem
scmpre a Iunção pública;
.10.° Dar o exemp_lo de acatamento
pelas institu içõcs
vigentes
e de respeito pelos seus símbolos e autoridades representativas;
11.° Punir com justiça as faltas profissionais
praticadas pelos seus subordinados,
l)aJ'licipando
superiorment~ todas as que exijam
a intervenção
ele outras
autoridades,
e louvar e propor os louvores c recompensas

merccidos ;
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12. o Concorrer
aos actos e solenidades
oficiais para
que sejam ronvidados
pelas autoridades
superiores;
13. Usar de urbanidade
nas relações com o público,
com as autoridades
e com os funcionários
seus subordinados;
14.0 Informar
com escrúpulo,
isenção e justiça a respeito dos seus inferiores
hierárquicos;
15.0 Aumentar
a sua cultura
geral e, em especial,
cuidar da sua instrução no que respeita às matérias que
in teressam à administração
pública;
16.0 Opor-se com decisão a todas as tentativas
ou
actos de alteração da ordem pública e aos de insubordina ção ou indisci plin a dentro dos serviços.
Art. 431.0 As ordens e instruções
a que se refere o
n .? 3.0 do artigo anterior
devem ser cumpridas
exacta,
imediata
e lealmente.
§ 1.0 Se uma ordem de carácter excepcional fôr dada
verbalmente,
pode o funcionário,
usando de linguagem
respeitosa,
solicitar
que, para salvaguarda
da sua responsabilidade,
lhe sej a transmitida
por escrito,
nos
casos seguintes:
1.0 Quando haja motivo plausível
para se duvidar
da sua autenticidade;
2. o Quando sej a ilegal;
3.0 Quando com evidência se mostre que foi dada em
virtude de qualquer
procedimento
doloso ou errada informação;
4. o Quando da sua execução se devam recear graves
males que o superior não houvesse podido prever.
§ 2.° Se o pedido de transmissão
da ordem por escrito não fôr satisfeito
dentro do tempo em que, sem
prejuízo,
o cumprimento
desta possa ser demorado,
o inferior COlllunican\, também por escrito, ao seu imediato superior hierárquico,
os termos exactos da ordem
recebida e (10 pe(1ido formulado,
bem como a não satisfaç.ão dêste, executando
a orrl em segui(lamcn te.
§ 3.0 Se a nenhuma
demora a ordem verbal puder
estar sujeita,
ou se fôr ordenado
o seu imediato
cumprimento,
o inferior
fará a comunicação
referida
no
parágrafo
precedente logo depois de execularla a. ordem .
. § 4.0 Considerando
ilegal a. ordem recebida,
o infe1'10)'
fará oxprc a menção dêste facto ao pedir a s~a
tJ rtnsmissão por escrito, ou na declaração
que se segUir
ao cuuiprimen ío.
0
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Àrt.432.0
São consideradas
ilegais, para o efeito do
seu cumprimento
por inferior
hierárquico,
apenas as
seguintes ordens:
1.0 As que emanarem
de autoridade
incompetente;
2.0 As que forem manifestamente
contrárias
,à letra
da lei.
§ único. O inferior que cumprir ordem ilegal sem
haver satisfeito
ao preceituado
no § 4.0 do artigo 431.0
será solidàriamente
responsável
com quem a houver
dado pelas conseqüências
queda
sua execução resultarem.
Art. 433. ° Os funcionários
de secretaria
e tesouraria
deverão comparecer
c1iàriamente nas secretarias
respectivas e aí permanecer
durante
as horas determinadas
para os serviços do Estado.
§ 1.0 O trabalho das secretarias
dos governos civis,
das administrações
de bairro e dos corpos administrativos, em casos de urgente necessidade
ou de acumulação de expediente,
poderá r,rolongar-se,
sem direi to a
qualquer
remuneração
especial.
§ 2.° Chegada a hora de saída em cada dia, nenhum
funcionário
se retirará
sem que o secretário
ou chefe
da secretaria,
ou quem suas vezes fizer, declare terminado o trabalho
do dia.
§ 3.° O pessoal menor terá horário especial.
Art. 434.° Em cada secretaria
ou divisão dela haverá um livro de ponto ele mod êlo uniforme,
numerado
e devidamente
rubricado
nas suas fôlhas, no qual os
funcionários
assinarão à entrada e à saída.
§ 1.0 Os Iivros de ponto devem ser encerrados,
pelo
secretário,
chefe ela secretaria
ou chefe elo serviço,
quinze minutos depois da hora rle entrada
e, seguidamen~e,. enviados ao gallinete
do governador
civil, do
adm:n:sirad_or
de bairro
ou elo presidente
elo corpo
admiriiatrativn,
conforme os casos, onde permanecerão
até à hora ele saída elo pessoal.
§ ~.o p.epois (le assinudo o livro do ponto, nenhum
mnClOnaTlO pode ausentar-se
sem licença elo respectivo
c~efe, a qual só poderá ser concod ida por motivo justificado e pelo tempo estritaincn te necessário.
A contravenção
a êste preceito equivnlcrá
a falta injustificada.
~rt. ~35.0 ~~ li~ro elo pont? lançar-se-ão
as notas Telat~:v~s a freqüência elos funclonários,
(las qnais e extrairá no fim ~le cada mês uma rclaçuo cm dup licado,
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cujo original
será remetido ao governador
civil, administrador
do bairro ou presidente
ela câmara municipal
ou junta
de província,
conforme
os casos, ficando a
cópia arquivada
na secretaria,
para servir de base à
elaboração
das fôlhas de vencimento.
§ único. Trimestralmente,
seráenviaela
pelo secretário ou chefe ela secretaria
ao lIinisiério
do Interior
a .relação ele freqüência
relativa
aos funcionários
do
quadro geral administrativo.
li

SlUB-SBCçÃO

Faltas e IIc.nças
DIVISÃO

I

Fnltas no serviço

Art. 436.· Os Iuncionãrios
administrativos podem
faltar ao serviço 'dois dias em cada mês, seguidos ou
in tervalad os, desde que no próprio dia ela falta a participem aos respectivos
chefes, declarando
por escrito o
motivo que a justifica.
§ 1.o :A partici pação e declaração aquc êste artigo se
refere poderão ser fuií as por I}('~soa de família do funcionário,
(LUanda êl e próprio não possa fazê-las.
§ 2.· D secretário ou chefe ele secretaria
poderão considerar insuficiente
justificação
da falta, cabendo em
tal caso recurso para o governador
civil, administrador
do bairro ou presidente
elo corpo administrativo,
que
definitivamente
1'e501\"er50 se a falta deve ou não ser
tida por justificada.
Àrt.
137.° Os ,funcionúrios
podem também
faltar
até três dias segui los por motivo
ele falecimento
de
parentes por con llugü.inida(l
ou afinidade em qualquer
grau ela. Iinha recta e 110
gundo e terceiro da linha
transversal,
desde (1tH' ju ifiquem as faltas quando S6
apresentarem
ao serviço.
.
§ único. O Iuneionários
exo f nnin in o podem
faltar até quinze d ias )10 período da maternidade.
ArL. 43 .0 A· falta
justificadas
nos termos dOR artigos anteriores
não implicam
perda de vencimentos.
AJ'l. ,I:m.o Se us Iultas forem dnrlns por motivo do
doença c esta exceder os (lois (lia, fixados no artigo 436.°,
11 justificação
deverá ser feita por al e ta do médico, sob
eompromis:
ele honra e com a a inatura
devidamente
recouliecida,
em (111e
c1 clnre a nece idade de ausêacia para tratamento.

ao

110

ORDEM 1>0 I~.'{(mCrro

N.o 1

1.' Hé rio

§ 1.0 O atestado será enviado à secretaria competente
prazo improrrogável de três dias, a contar d~ terceiro
dia da doença. Se porém a doença demorar mais de um
mês, deverá ser enviado novo atestado em cada mês, até
ao dia 3, em relação ao mês anterior, e se exceder o período de dois meses, será o funcionário, findos estes,
mandado examinar pelo delegado de saúde, para efeitos de licença.
.
§ 2.° No atestado médico far-se-á menção do número
do bilhete de identidade do funcionário.
§ 3.° O estado de doença do funcion ário, comunicado
por participação ou comprovado por atestado médico,
será, em qualquer momento, mandado verificar por um
médico munici.pal , ou pelo delegado de saúde, quando
o governador civil ou o presidente do corpo administrativo o julgarem conveniente.
§ 4.° Se, no caso do parágrafo anterior, o funcionário não fôr encontrado no seu clomicílio ou no lugar onde
tiver indicado estar doente, ou o resultado da verificação ela doença fôr negativo, serão as faltas havidas como
injustificadas, in dcpendeutements
da acção disciplinar
(rUe ao caso couber.
§ 5.° Se, ordenada a verificação da doença, nos termos
do § 3.°, o resultado fôr confirmativo e esta continuar, o funcionário terá direito ao abono ele todos os
seus vencimentos até trinta <lias, perdendo porém o
vencimento de exercício, se a doença exceder êste limite, salvo o que (>stá ou vier a ser estabelecido para os
funcionários tuborculoaos.
§ G.o A doença superior a oito dias será obrigatoriamente mandada verificar nos termos elo § 3.
. Art. 440.° As falta'l não justificadn»,
ou aasim consHleradas, prorlusirão a perda iotal dos vencimentos,
na
parte correspondento ao dia ou dias de ausênciu. Trinta
faltas I:_ão justificado«,
quando Hl'guit1a~, constituem
presunçuo
ele aoall(lc)]lo (lo lugar e, quando interpolad~s,. ln.as eladas, dentro elo mesmo ano civil, infracção
discipl inn- pun ivc] nos termos dêste Código.
110
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Os funcionários
administrativos
podem
as seguintes licenças:
1.o Licença graciosa;
2.0 Licença por doença;
3.0 Licença ilimitada.
Art. 443.0 A licença graciosa só pode ser concedida
aos funcionários
com mais de um ano de serviço efectivo,
que tenham
boas informações
dos seus chefes e cuja
ausência não prejudique
o serviço das secretarias.
O seu
limite máximo é de trinta dias em cada ano.
§ 1.o A licença referida
neste artigo
não prorl U7,
a perda de vencimentos,
nem está suj eita ao pagamento
de emolumentos.
§ 2.0 Na licença graciosa serão descontadas
as faltas
dadas no ano civil anterior,
salvo as justificadas
por
motivo ele doença, até trinta dias, e as dadas nos termos
elo artigo 437.0 e seu § único.
§ 3. o N enh um pedido ele licença graciosa poderá ser
submetido
a despacho da entidade 'hierárquica
competente sem estar devidarneute
informado
e nitidamente
esclarecida
a situação
elo funcionário
no que diz respeito às faltas dadas, justificadas
ou não.
§ 4.0 Xão poderão gozar das regalias garantidas
no
presente artigo e seus parágrafos
os funcionários
que há
menos de um ano tiverem sofrido pena disciplinar
superior à de repreensão
verbal ou escrita.
§ 5.0 As licenças graciosas são sempre revogáveis por
conveniência
de serviço.
Art, 414.0 A licença por doença só poderá ser conceelida por período não superior a dois meses e mediante
parecer fundamentado
elo delegado
de saúde.
§ único. Este prazo, mediante parecer do mesmo delegado, poderá prorrogar-se,
mês a mês, até seis meses,
findos os quais o funcionário
passará, conforme desej ar,
:t situação ele aposentado, se a ela tiver direito, ou à de
licença sem 'Vencimento durante três meses. Se, decorrido êste prazo, ainda não puder apresentar-se
ao serviço, pa, sará à situação ele licença ilimitada.
Art. -115.0 A Iiceuça i'liiuituda ,,6 pode ser conecdidc
aos funcionários
com mais de três anos ele declivo
serviço, é uma Iicença sem vencimento
c determina
vacut Ul'a no cargo.
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§ 1.0 Se o funcionário que obtiver a licença ilimitada
pertencer a um quadro privativo, abre vaga no quadro,
ao qual só poderá regressar um ano após a concessão
da licença, pertencendo-lhe a primeira vaga da sua categoria que se produzir depois ele requerida a readmissão ao serviço.
§ 2. o Os funcionários do quadro geral administrativo,
que obtenham licença ilimitada, passam à situação de
inactividade fora do quadro, abrindo vaga no cargo
e no quadro. Se, passado pelo menos um ano sôbre
a concessão da licença, requererem o reingresso no
quadro, entrarão na primeira vaga que ocorrer, ficando
na situação de inactividade no quadro até serem providos nalgum cargo.
Art. 446. Têm competência para conceder as licenças a que se referem os artigos antecedentes:
1.o Quanto aos funcionários dos governos civis:
a) O governador civil, até quinze dias em cada ano;
b) O director geral de Aclmillistração Política e Civil, até trinta dias;
c) O Ministro do Interior, por mais de trinta dias
ou quando a licença deva ser gozada interpolaclamente.
2.· Quanto aos funcionários das administrações
ele
bairro:
a) O director geral de Administração
Política e Civil, até trinta dias em cada ano;
b) O Ministro do Interior, por mais ele trinta dias ou
quando a licença deva ser gozada interpoladamente.
3.° Quanto aos funcionários dos corpos administrativos:
a) Os presidentes, até quinze dias em cada ano;
b) Os corpos administrativos, por mais de quinze dias.
A.rt. 447.° Os (lelegaaoR de saúde e na sua ausência
ou in;t~edimento, os médicos munieip'ais são obrigados
a verificar as doenças dos funcionários administrativos,
nos termos dêste Código.
§ ú~i?o. Sempre que.
delegado ele saúde julgue
necesaarro ~u o competente superior h ierárquico
tenha
po!, .convemente submeter o funcionário a uma j'unta
me(hc~, será ~sta conatituída pelo referido d(,lpg'u\10
de saúde e. n_lalS dOIS ~a('ultatiyos designados pelo governador CIVll ou presidente do corpo administrativo,
conforme os casos.
0
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Sltuaçlles

dos funcionários
DIVISÃO I

Quadro

geral

Art. 448.° Os funcionários do quadro geral administrativo podem encontrar-se, em relação à função pública que exercem, nas seguintes situações:
l.a. Actividade no quadro;
2." Inactividade no quadro;
3." Inactividade fora do quadro.
Art. 449.° Consideram-se na situação de actividade
no quadro os funcionários legalmente providos em cargos administrativos correspondentes às suas categorias,
desde que se verifique alguma das seguintes condições:
L" Estarem no desempenho efectivo das suas funções;
2." .Encon Lrarem-se no gôzo de licença graciosa, ou
com parte de doente, ou na situação de licença por
doença, até seis ou nove meses, nos termos do § único
do artigo 444.
3." 'I'erem sido competentemente incumbidos do desampenho de comissões sxtraord inárias de serviço público, no País ou forru dêle.
Art. 450.° Consideram-se na situação de inactividade no quadro os funcionários que, legalmente investidos numa categoria, se encontrem transitoriamente
desprovidos de cargo, e em especial:
].0 Os que, tendo estado no gôzo de licença ilimitada
e rcingreasaudo no quadro, aguardem o provimento em
cargo administrativo;
2.° Os que forem disciplinarmente punidos com suspensão de exercício e vencimento.
.
§ único. Os funcionários na situação de inactividade
no quadro nã# abrem vaga neste.
Art. 451.° Oonsideram-se na situação de inactividade
fora elo quad 1'0 os fuucionários no gôzo de licença ilimitada.
. § único. A passagem do Iuncioruirio à situação de
lnaclividade fora do quadro abre vaga neste.
0
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DIVISÃO 11

Qundr-os

privativos

Art. 452. Os funcionários dos quadros privativos
podem encontrar-se, em relação à função pública que
exercem, nas seguintes situações:
1.'" Actividade no quadro;
2. a Inactividade no quadro;
3. a Inactividade fora do quadro.
Art. 453 .. :6; aplicável aos funcionários dos quadros
privativos o disposto para os funcionários do quadro
geral quanto à situação de actividade no quadro e à
inactividade no quadro ou fora do quadro, salvo o preceituado no n ." 1." do artigo 450.°
0

sun-snoo'Io

IV

Vencimentos

Art. 454. Os funcionários de secretaria e tesouraria
'têm os vencimentos fixados no mapa VI, anexo a êste
Código.
§ 1. o Os vencimen tos elos funcionários elos concelhos
urbanos de 2.a e 3.a ordem, quando estes reúnam os requisitos ele população ou de rendimento exigidos para os
concelhos rurais ele La ou 2. a ordem, serão os fixados
para estes concelhos.
§ 2 .. Os vencimentos dos funcionários
adrninistratiVOH são iseutos elo imposto de rendimento.
Art. 455 .. O vencimento corresponde ao efectivo
exercício das funções elos cargos em que OA funcionários estejam providos, salvo nos caso» expressamente
exceptuados por lei.
Art. 456 .. O vencimento dos funcionários administrativos divide-se em vencimento ele categoria e vencimento de exercicio.
§ 1.0 Considera-se vencimen to de ca.i,egol'ia 5/a do
ordenado atribuído ao cargo.
§ 2. Oonsidora-se
vencimento ele exercício o sexto
0

0

restante

do ordenado.

Al't.J57."
Os ortl enarloa fixndos no mapa ane.·O a
êstc Código só pOI' lei podem ser allerü,(!oH c C111 caSO
algum poderá qualquer funcionário perceber mais de
9:) por cento do vencimento fixo que competir aOS 1\111-

L' Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.O 1

145

cionários
de categoria
ou classe imediatamente
superior do respectivo
quadro.
§ 1.0 Não serão considerados, para os efeitos dêste artigo, as participações
nas multas, as ajudas de custo, os
abonos para transportes
e para falhas, os emolumentos
pessoais e quaisquer
outros proventos de idêntica natureza.
ao disposto neste artigo obri§ 2.0 As contravenções
gam à reposição da quantia indevidamente
recebida.
Art. 458.0 Os corpos administrativos
poderão determinar que os vencimentos
dos seus funcionários
que
vivam em estado ele solteiros e sem encargos de família
fiquem sujeitos a uma dedução cujo produto se destinará
exclusivamente
a constituir
um fundo para sustento
e educaçãodos filhos dos funcionários
que tiverem numerosa família.
Art. 459.0 O ordenado será pago em duodécimos,
no
final de cada mês, mediante
recibo assinado pelo funcionário.
§ único. O direito ao ordenado adquire-se pelo facto
da prestação
ele serviços durante
um ou mais dias,
mesmo que não perfaçam um mês, devendo ser paga ao
funcionário
ou a seus herdeiros a parte proporcional
do
duodécimo em curso, quando o serviço seja interrompido
antes de decorridos trinta dias, por falecimento,
demissão, exoneração,
transferência
ou licença.
Art. 460.° Não haverá emolumentos
gerais destinados
a serem distribuídos
uniformemente
pelos funcionários,
revertendo para o Estado ou corpos administrativos,
conforme os casos, a receita emolumentar
estabelecida na lei.
Art., 461.° Os tesoureiros
dos corpos administrativos,
além do ordenado,
perceberão
mais um abono mensal
para falhas, a fixar pelo corpo adm iuistrativo,
mas que
não poderá exceder 150$, 100$ ou 50$, conforme
se
trate de concelhos de 1.&, 2.a ou 3.& ordem.
§ único. Os tesoureiros ela Fazenda Pública que nos
coneclhos de receita inferior
a 600 contos exerç,am as
fUll(;ÕPS ele cxactores
municipais
receberão,
como única
l<'nHmeração,
a gratificação
mensal a que se refere o
§ único elo artigo 123.°
Al't. 462.° O funcionário
que, por motivo de serviço
público (' em obediência
a ordens superiores,
se c1eslo-,
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car, perceberá
a ajuda de custo e o abono para transportes, estabelecidos
na lei.
Art. 4G3.o Os funcionários
administrativos
que tenham a seu cargo serviços de fiscalização
ou polícia
têm direito a participar
das multas cobradas,
nos termos da lei.
Art. 464.° Têm direito aos vencimentos
de categoria
e exercício:
1.0 Os funcionários
no exercício efectivo dos cargos
em que estiverem
legalmente
providos;
2. ° Os funcionários
no gôzo ele licença graciosa,
ou
com parte de doente ou na situação
de licença
por
doença, até trinta dias;
3.° Os funcionários
no desempenho
de comissões extraordinárias
de serviço público
de duração
até três
meses, ordenadas
pelo respectivo corpo administrativo;
4. ° Os funcionários
reintegrados
nos seus cargos por
sentença que anule a decisão que os demitiu,
em relação ao tempo em que estiveram
ilegalmente
afastados
do cargo.
/
Art. 465.° Têm direito ao vencimento
de categoria,
perdendo o de exercício,
os funcionários
com parte de
doente ou na situação de licença por doença, por mais
de trinta dias.
Art. 466.° Não têm direito a vencimentos:
L° Os funcionários
que faltarem
sem motivo justificado, em relação aos dias' em que tenham faltado i
2.° Os funcionários
nas situações de inactividads
no
quadro ou fora do quadro i
3.0 Os funcionários
na situação de Iiccnça ilimitada.
o
Art. 4G7. Os vencimentos
de exercício que deixarem
de ser temporàriamente
recebidos
pelos funciouários
administrativos
pertencerão
ao funcionãrio
ou Iuncioná.~i~s 'que tenham
desempenhado
o cargo cm substituíção do que os perdeu.
0

Art. 468. ]<j aplicável
aos funcionári os administrativos assistid.os na tu ~)eJ'cu]ose o regime de vencinientos eetabelecidn
na Ici para os fUll('ionúrios
tu bcrculosos.
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e acamwlaçi!es

Art. 469." Os funcionários
de secretaria
e tesouraria
providos efectivamente
em qualquer
cargo não podem:
l.0 E~ crcer qualquer lugar em sociedade ou emprêsa
qne explore serviços por contrato ou concessão do corpo
administrativo;
2.0 Exercer qualquer actividade ou emprêgo, acidentalou
permanentemente,
com ou sem remuneração,
em
serviços privados
que tenham
de ser desempenhados
dentro das horas normais elo serviço público;
3.0 Ser editores, directores ou proprietários
de jornais ou publicações
periódicas
de carácter
não exchisivamente
científico ou Iiterúrio.
Art. 470.° O exercício efectivo
de qualquer
cargo
administrativo
é incompatível
com o exercício, não imposto por lei, de outro qualquer
cargo ou função pública remunerada.
Art. 47l.° Os funciouários
administrativos
não podem, sob pena de uulidnrle,
outorgar,
por si ou interposta pessoa, em contratos de obras e fornecimentos
com
os corpos administrativos
sob cuja dependência
servirem.
Art. '172.0 O funcionário
administrativo
que exercer
profissão ou função pública
ou privada
incompatível
com o seu cargo será processado disciplinarmente
e demitido dêste.
ArL ,17;].0 O Iuncionário
administrativo
nomeado
para outro cargo ou função pública
não acumulável
deverá declarar,
dentro dos dl'7. dias. imediatos ao ela
data da nomeação, por qual opta, e, não o declarando,
será demitido
dos quadros udmiuistrnti
vos.
Sl'B-BEt"y""

Antiguidade

o

VI

e InfQrmaç~es

Al't. 474.° A antiguidade
do funcionários
administra ti vos eon ta- e:
1.0 Dewe :I d 3.. ela nome ção, quurulo seguida de
posse no prazo legal, para. ef'eit t3 da antiguidade
na
sua cu tegoI i 011 eh se;
2. o De d iii data da po e d 1 rimeiro cargo do quadro a (lue pcrl ouccm, para efeitos da antiguidade
neste;
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:1.0 Desde a data da posse do primeiro cargo público,
para efeitos da antiguidade no serviço público.
Art. 475.° A contagem do tempo para a antiguidade
é feita atendendo-se exclusivamente ao tempo de serviço efectivo.
Art. 476.° Não se conta, para efeitos de antiguidade:
1.° O tempo passado nas situações de inactividade no
quadro e fora do quadro;
2.° O tempo que, por virtude de disposições disciplinares, fôr considerado perdido para efeitos de antiguidade;
3.° O tempo do ausência ilegítima
do serviço püLlico;
.4. ° O tempo com parte de doente ou de licença por
doença, que, num período de três anos, exceder seis
meses seguidos ou nove interpolados.
Art. 477.° Conta-se, para efeitos de antiguidade:
1.° Todo o tempo de actividade do serviço prestado
com provimento provisório, seguido de provimento definitivo;
2.° O tempo de suspensão preventiva em processo disciplinar que tenha terminado por decisão de improcedência ou absolvição, e bem assim o que exceder a pena;
3.° O tempo gasto no cumprimento dos deveres militares;
4.° O tempo de duração das comissões extraordinárias de serviço público para que o funcionário tenha
sido legalmente requisitado e nomeado;
5.° O tempo de exercício de funções ele Ministro, de
chefe de gabinete ou secretário de Ministro e de governador civil.
.Art. 478.° Anualmente, a Direcção Geral de Admin~stração Política e Civil elaborará e publicará no Diâno do Govêrno a lista de antiguidade dos funcionários
elo quadro geral administrativo,
e os secretários ou chefes .ele secretaria elaborarão as listas dos quadros priv~tlvOS, as quais serão publicadas em Ordem de SerViÇO.

I

§ ~.o Nos trinta dias que se seguirem à publicação
das Iietas, po(~el:á" quem se julgar prejudicado, recorrer para o Mllllstro do Interior
tratando-se da lista
do q~adro geral,. O~lpara o gover~ador civil, presidente
ela camara municipal ou da junta ele província, conf?rmo os casos, tratando-se das listas dos quadros privativos.
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§ 2.° A autoridade que receber o recurso resolvê-lo-é
dentro de trinta dias, ouvida a Direcção Geral ou o
funcionário que tiver elaborado a lista.
§ 3.° Do despacho que resolver o recurso, ou da
falta daquele no prazo legal, cabe recurso contencioso.
§ 4.° Os despachos do Ministro do Interior serão publicados no Diário do Govêrno e os das outras entidades em Ordem de Serviço.
Art. 479.° Cada funcionário terá um processo individual, do qual constarão todos os dados e informações
respeitantes à sua carreira no serviço público.
§ 1.0 Os processos individuais dos funcionários do
quadro geral serão organizados na Direcção Geral de
Administração Política e Civil e os dos funcionários
dos quadros privativos, nas respectivas secretarias.
§ 2.° A organização dos processos individuais será
uniformemente
regulada pelo Ministro do Interior,
para todos os funcionários administrativos.
Art. 480.° Os funcionários incumbidos do serviço de
inspecção darão informações concretas sôbre o mérito
e moralidade dos funcionários do quadro geral que desempenhem cargos nos serviços por êles visitados. Essas
informações serão fundamentadas e, sempre que possível, documentadas e abonadas, e implicarão, quando
prestadas com falsidade intencional, a demissão do funcionário que as prestar.
sun·SEcç:'i.o v rr
Aposentaç~es

Art. 481.° Os funcionários de secretaria e tesouraria
têm direito a aposentação nos termos e pela forma estabelecida para os funcionários públicos.
Art. 482.° A aposentação dos funcionários ele secretaria e tesouraria que de futuro sejam nomeados competirá n. Caixa Geral de Aposentações, na qual obrigatoriamente serão inscritos como subscritores.
Art. 483.° A apo entação obrigatória ou compulsiva
dos funcionários elo quadro geral administrativo
e dos
quadros privativos dos governos civis e administrações
de bairro é da exclusiva competência elo Govêrno e a
dos funcionários
do quadros privativos dos corpos
administrativos, da exclusiva competência clêstes, ob.servadas, na parte aplicável, as disposições legais relativas
aos funcionários públicos.
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SEcçÃO VI
Da disciplina
SUB-SECç1o

Responsabilidade

I

dkcipllnllr

Art. 484.° Todos os funcionários
adnurustra tivoe,
qualquer que seja a sua situação, são responsáveis disciplinarmente
pelos seus actos e omissões, perante as
autoridades que hieràrquicamente
lhes forem superiores .
.A~-t. 485. Considera-se falta profíssional , para efei-'
tos disciplinares, a violação, pelo funcionário, de qualquer das obrigações inerentes às funções que €xerce.
Art. 486.0 O direito de exigir a responsahilirlado
disciplinar em que qualquer funcionário administrativo
haja incorrido prescreve passados cinco anos sôbre a
data em que a falta tiver sido cometida, salvo o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 1.o Se a acção ou omissão con trária aos deveres
profissionais do funcionário
fôr também considerada infracção penal e os praro;; de prcscriçãn Ido procedimento
criminal forem superiores a cinco anos, apl icar- e-ão
ao procedimento disciplinar os prazos estabelecidos no
Código Penal.
§ 2.0 É imprescritível o direito ele exigir a responsabilic1ac1edisciplinar por qualquer daa infracções a que
se referem os n.oa 2.0, 6.0, 7.0 e 11. do artigo 504.Art 487.0 Os funcionários admini traí ivo: ficam sujeitos ao poder diAciplinar desde a data da pos p •
. Art. 488.° O despacho de pronúncia, com trânsito em
J~lgado, pelos crimes enunciados no § único elo artigo ?,1,." do Có(~igo Penal determina a EU p(1Jl ão {le
e:xerCIClO e vencimento
(lo funl'iDlllÍriQ até [ulgnmento
0

0

finaL

1:>

§ único. ' A perrla~, de 'Vencimento
rrue
se
,- ~ te rt.isro
b
re f ere sera reparada
ementa no caso de a isolvição .
. ATt. 489.° 811h81 tem em vigor as disposiçõ
do Código Penal quanto à ~uspenBií() ou demiasãn por efeito
de l?ena sof-;lCla .n~s üihun~i~ criminais compet ntes c
quaIsquer
po. lÇO('5 especiais n 1Iorevognd ~ lo presente Código.

ali
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e seus efeitos

Art. 490.° As penalidades aplicáveis aos funcionários
administrativos
pelas faltas disciplinares que cometerem são:
1.o Advertência;
2. o Repreensão verbal ou por escrito;
3.° Multa, correspondente aos vencimentos de exercício, de cinco até trinta dias;
4. Suspensão de exercício e vencimentos de dez até
sessen ta dias;
5. ° Suspensão de exercício e vencimentos ele noventa até cento e oitenta dias i
6.° Aposentação compulsiva;
7. o Demissão.
Art, 491. As penas elos n,·S 3,° e seguintes <10 artigo
anterior serão sempre registadas no processo individual do funcionário.
§ único. As amnistias não implicam o cancelamento
do registo de qualquer penalidade, que servirá para
apreciação da conduta do funcionário, mas nêle se averbará que, por virtude de amnistia, a pena deixou de
produzir os efeitos legais.
Art. 492.° As penas disciplinares têm unicamente os
efeitos declarados na lei.
§ único. Os efeitos das penas estabelecidaa neste Código são os seguintes:
1.0 À pena de multa implico. a perda, para efeitos ele
antiguidade, de tantos dias quantos aqueles a que corresponderem os ve cimentos pcrdidos ;
2. o As penas de suspensão de exercício e vencimentos
implicam:
.
a) A perda da faculdade ele gozar licença graciosa
no período de um ano contado desde o têrmo da expiação
da penai
b) A perda, para efeitos de antiguidade e aposentação, de tantos dias quantos tenha durado a suspensão;
c) A impossibilidade de promoção durante um ano
• contado do têrmo da expiação da pena;
cl) Para os funcionários do quadro geral, a passagem
à si tuação ele inactividado no quadro, abrindo vaga
nos cargos em que estejam providos e que não poderão
voltar a exercer.
0

0
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3.° A pena de demissão importa a perda de todos os
direitos de funcionário
e a impossibilidade
de ingressar
novamente
nos quadros
e de ser contratado
ou provido interinamente
em quaisquer
cargos, salva a hipótese de rehabilitação
obtida em revisão
do processo
disciplinar.
Art, 493.° O funcionário
que, dentro de cinco anos
contados da data da primeira
condenação,
fôr por três
vezes condenado
na pena de multa, ou duas vezes na
de euspensâo ele exercício
e vencimentos
por tempo
que, somado, exceda cento e vinte dias, passará a ocupar
o último lugar na escala de antiguidade
do quadro a
que pertencer.
Art. 494. ° Pela mesma infracção disciplinar
não pode
a cada funcionário
ser aplicada mais de uma pena.
§ único. O procedimento
disciplinar
é independente
do procedimento
criminal,
no que respeita à aplicação
das penas.
Art. 495.° Para os funcionários
aposentados,
as penas
de multa ou suspensão
serão substituídas
pela perda
da pensão por igual tempo e a pena de demissão, pela
perda definitiva
da pensão.
stm-sncç'l o
Competência

lI!

disciplinar

Art. 496.° As penas de advertência
e repreensão
são
da competência
de todos os funcionários
em relação
aos que lhes estejam subordinados .
. Art. 497.° Os corpos administrativos
têm competên1:1a:

1.0 Para a aplicação,
aos funcionários
elos seus quadros privativos,
das penas elos n.OS 1.0 a 7.° do arLigo 490.°;
.
2.° Para
a aplicação,
aos funcionários
do quadro
geral que se encontrem
ao seu serviço, das penas dos
8
n.0 ~.o. a 5.° do l~esmo artigo 490.0
§A un.lOo. O presidente da câmara municipal
tem comp~t~nCla p~r.a advei tu e repreender
qualquer
funcionarro mun icipa],
_Art. 498.° ÇOll::p~te aos governadores
civis a aplicaçao, aos funClonanos
dos quadros privativos
elos respectivos governos civis, das penas dos n.O. 3.° a 5.° do
artigo 490.° e, aos funcionários
elo quadro geral ela pena
dos n.OB 3.° e ,j.° do mesmo artigo.
'
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Art. 499.° É da competência
do Ministro do Interior
aplicação
das penas:
L? Dos n.08 6.° e seguintes
do artigo 490.°, aos Iuncionári os dos quadros privativos
dos governos CIVIS;
2.° Dos n.OS 4.° e seguintes
do artigo 490.°, aos Iuueionários do quadro geral.
Art. 500.° A competência
disciplinar
dos superiores.
envolve sempre a dos seus inferiores
hierárquicos
rlentI'O do serviço.
§ único. N enhum superior poderá delegar em subordinado a sua competência
ele punir.
:l

SUB-SECÇ~O

Aplicação

IV

das penas

Art. 501.° A'l penas elos n.08 1.0 e 2.° elo artigo 490.°
serão aplicadas
por faltas leves de serviço e sempre
no intuito
elo aperfeiçoamento
profissional
do Iuncion:irio.
Art. 502.° A pena do n ," 3.° do artigo .1-90.° será aplicada, em geral, nos casos de negligência
ou má compreensão dos deveres profissionais.
§ único. Esta pena será especialmente
aplicável
aos
funcionários:
1.0 Que na arrumação
dos.Iivros e documentos
a seu
cargo não observarem
a ordem estabelecida
superiormente ou que na escrituração
cometerem erros por falta
de atenção, se dêstes factos não tiver resultado prejuízo
para o serviço j
2.° Que desobedecerem
às ordens dos seus chefes, sem
conseqüências
importantes
j
3.° Que deixarem
ele participar
às autoridades
COl1lpetcn Ies tl'~llsgref;são de que tiverem conhecimento;
4.° Que cometerem
falta de respeito,
considerada
leve, para com superior
hierárquico j
5.° Que discutirem
públicameute
actos ele superior
hierárquico;
6.0 Que, pelo defeituoso cumprimento
ou desconheci.
monto das disposições
legais e regulamentares
ou elas
o::clens superiores,
demonstrarem
falta de zêlo pelo ~l'l'VIÇO;

7.0 Que na relações
res de cortesia.

com o público

faltarem

aos deve-
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Art. 503.· As penas dos n.OS 4.° e 5.° do artigo 490.·
são, em geral, aplicáveis
nos casos:
L." De negligência
grave e demonstrativa
de falta
de zê lo pelo serviço;
2.0 De incompetência
profissional;
3. o De procedimento
atentatório
da dignidade
e prestígio do funcionário
ou da função.
§ único. As penas referidas
neste artigo serão especialmente
aplicáveis
aos funcionários:
L? Que, dentro do mesmo ano civil, derem trinta
faltas in terpoladas e não justificadas;
2.0 Que, por falta de cuidado,
derem informação
errada a superior hierárquico,
em matéria
de serviço;
3.0 Que cometerem inconfidência,
se do facto não resultar prejuízo para as eutidadss
de que forcm serventuários, ou para terceiros;
4.0 Que demonstrarem
falta de conhecimento
de normas essenciais reguladoras
do serviço, da qual haja resultado prejuízo importante
para as entidades
de que
forem serventuários,
ou para tercciros ;
5.0 Que deixarem de passar, dentro dos prazos legais,
as certidões que lhes sejam requeridas;
6.0 Que, por virtude
de promessa
ou dádiva,
não
punirem
ou não prrrticiparem
transgressões
ou falta
disciplinar
g ruve de que tenham conhecimento;
7. o Que desobedecerem
de modo escandaloso, ou em
público, às ordens superiores;
. 8.0 Que, fora do serviço, agredirem,
injuriarem
ou
desrespeitarem
gravemente
superior hierárquico;
9.· Que com má fé derem participação
de que resulte a injusta
punição de inferior
h ierárqu iro ;
10.0 Que se apresentarem
em repartição
pública, em
estado de embriag'uez;
11.0 .Que aceitarem
dádiva ou participação
('111 lucro
provementes
da marcha ou resolução de ne(~cí(·i()s pendentes em repartição
pública;
l.,
12. Que aceitarem
presentes
de subordinados
ou de
pessoas sujeitas
à sua autoridade;
1.3~ Que fizerem ou mim~tarem
rcquerimontos
ou
petições que tenham
de ser informadns,
resolvidos
ou
sxperl idos pelas secretarias em (lue prestem serviço ;
14.0 Que freqüentarem,
com escândalo,
Iahcrnas
ou
prostíbulos,
ou que permanecerem
em tabernas,
caíée
ou outros lugares públicos durante as horas destiundas
ao serviço;
0
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15." Que realizarem despesas não previstas nos orçamentos, ou excederem as autorizações orçamentais,
sem a existência de receitas que garantam o seu pagamento;
16. ° Que receberem fundos, cobrarem receitas ou recolherem verbas, de que não prestem contas;
17. ° Que convocarem ou promoverem reüniões ou
manifestações políticas contrárias à orientação política
do Estado;
18.° Que praticarem,
em relação a ~leições políticas
ou administrativas,
actos que a lei não imponha;
19. ° Que se manifestarem, pela imprensa, em comício público ou em mensagens individuais ou colectivas,
sôbre a orientação, os actos ou as decisões do Govêrno,
ou dos corpos administrativos,
discordando dêles ou
ccnsuran do-os ;
20.° Que divulgarem boatos destinados a perturbar a
tranqüilirlntlo
ou a ordem pública, ou susceptíveis de as
perturbai-em, ou que espalharem notícias que prej udiquem o crédito público;
21.° Que discutirem públicamente
os actos elo Presiden te da República, dos Ministros, dos Sub-Secretários de Estado e dos governadores civis, ou de quaisquer
outros funcionários superiores da administração
pública, com ânimo ele injuriar as suas pessoas ou de
deturpar a verdade, ou que ofenderem
por qualquer
forma ou meio o presbígio elo Estado, a honra e consideração devidas ao seu Chefe c ao Govêrno, e o respeito à bandeira e ao hino nacional.
Art. G04.0 A., penas dos 1\.01 G.O e 7.° do artigo 490.°
são a plicáveis, em geral, às infracções disciplinares
que revelem impossibilidade
de adaptação ou inconveniente permanência do funcionário no serviço.
§ 1." Estas ponas serão especialmente aplicáveis aos
funcionários:
1.0 Que agredirem,
injuriarem
ou desrespeitarem
gravemente superior hierárquico, nos locais de serviço
ou em serviço público;
2.° Que violarem. rg'l'êdo profissional ou cometerem
inconfidência
de que resultem prcjuízoa materiais ou
llIorais para as entidades de que forem serventuãrios,
ou para terceiros;
3.° Que incitarem
à indisciplina
ou à insubordinaçilo os eu inferiore hierárquicos,
ou que aconselharem,
incitarem, ou por qualquer forma provo('(1n'111ao não

ORDEM DO EXÉRCITO

156

N.O 1

L' Série

cumprimento dos deveres inerentes à função pública,
à desharmonia entre elementos da fôrça armada ou à
desobediência às leis, decretos e ordens das autoridades;
4.° Que praticarem, durante o serviço público, actos
de grave insubordinação ou indisciplina;
5. o Que sofrerem condenação a pena maior ou correccional, por colaborarem, por qualquer forma, em perturbações de ordem pública ou em conjuração e aliciamento, que com elas andem ligados;
6. o Que comparticiparem
em oferta ou negociações
de emprêgo público;
7.° Que tomarem parte ou interêsse em contrato celebrado pela entidade de que sejam serventuários;
8. c Que recusarem, sob qualquer pretexto, a declaração de fidel idade à Consti tuíção; segundo a fórmula
adoptada;
9.° Que abandonarem o seu lugar ou dolosamente
participarem abandono de lugar de algum funcionário,
dando lugar à demissão dêste ;
10.° Que se concertarem com outros funcionários para
a cessação simultânea elo serviço publico, ou que entrarem em coligação para êsse efeito;
11.° Que forem encontrados em alcance de dinheiros
públicos ou por êle possam ser responsabilizados;
12. Que praticarem em público actos deshonrosos;
13.° Que publicamente professarem opiniões contrárias à existência e integridade de Portugal como país
independente,
ou favoráveis à subversão violenta da
ordem política e social existentes.
§.2.0 A pena de aposentação compulsiva só poderá ser
aph~ada aos funcionários que reúnam os requisitos
l~gaIs para lhes ser concedida a aposentação facultatíva.
~rt. 505.° Para o efeito da graduação das pen~s,
serao sempre tomadas em conta todas as circunstâncias
e~. que a infracção tiver sido cometida e as responsabilidados elo cargo ocupado pelo infractor.
Art. 506.° São circunstâncias atenuantes (la infracção disciplinar, em especial:
1.0 O bom desempenho anterior dos deveres profissionais;
2.° A confissã~ espontânea ela infracção;
3. o A prestação do serviços relevantes à Pátria;
4,° A provocação ele superior hierárquico,
0
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Art. 507.° São circunstâncias agravantes da infracção disciplinar, em especial:
1.0 A premeditação;
2. ° A combinação com outros indivíduos para a prática da falta;
3.· O facto de ser cometida durante o cumprimento
de pena disciplinar;
4. ° A acumulação de infracções;
5.° A reincidência;
6.° A intenção dolosa.
§ 1.0 A premeditação consiste no desígnio formado
vinte e quatro horas antes, pelo menos, da prática dá
infracção.
§ 2.° A acumulação dá-se quando duas ou mais infracções são cometidas na mesma ocasião, ou quando
uma é cometida antes ele ter sido punida a anterior.
§ 3. ° A reincidência
dá-se quando a infracção é
cometida antes de passado um ano sôbre o dia em que
tiver findado o cumprimento de pena imposta em conseqüência de infracção anterior.
sun-sncç'Io v
Processo disciplinar
DIVISÃO 1

Dtsposi côcs gor-nis

Art. 508.° A aplicação das penas dos n.O 3.° e seguintes do artigo 490.° deve ser sempre aplicada cm processo
disciplinar.
Al'L 509.° O processo disciplinar é sempre sumário,
não dependendo de formalidades especiais, e eleve ser
conduzido ele modo a levar rapidamente ao apuramento
da verdade , empregando-se todos os meios necessários
para a sua pronta conclusão. A instrução do processo
não deve demorar mais de trinta dias, só podendo ser
e_"ce(1ido êste prazo mediante despacho do Ministro do
Interior .
. .Ar1. 510.° Em pro('('sso disciplinar, a única nulidade
l!lsuprível é a não audição do argüido, se ela dever
rea 1izar-se .
Art. 011. _'euhuma falta deixará ele m recer a atenção ~10superior hierárquico,
para que a disciplina dos
lIel'nços seja mantida em termos justos, tendo-se semS

0
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pre presente que o exemplo do inteiro cumprimento
do
dever e o espírito de sacrifício
no exercício
das funções públicas
são os maiores factores da disciplina
e
da boa ordem dos serviços.
Art. 512.° Os processos discipl inares serão isentos
de custas e selos, mas, no caso de condenação,
as despesas do processo correrão por conta do infractor,
no
todo ou em parte, conforme
a decisão da autoridade
ou corpo administrativo
que punir, incluindo-se
nestas
despesas a importância
do sêlo devido pelos requerimentos e documentos
juntos pelo argüido.
Art. 513.° Será admitido condicionalmente
às provas
de qualquer concurso o argüido cm processo disciplinar
que tenha direito ele a elas concorrer,
mas as pro\'a~
serão anuladas,
se a pena fôr imposta e a condcnacâo
tiver o efeito de fazer perder ao candidato
a antiguidade precisa para a admiasão
ao concurso.
DJY1SÃO

II

Art. 514.° Sempre que chegue ao conhecimen ío de
qualquer
autoridade
ou corpo ad m iuistrativo
que um
funcionário
seu subordinado
praticou
infracção
d iscipl inar punível,
será pela mesma aul.orirlud o ou ('orpo
administrativo
instaurado
o competente
processo.
§ 1.0 Os procesRos instaurados
Jlor infracção
verificada no decorrer de inspecção n dm inistrat iva terão por
base o auto levantado
pelos Iunr-ionririos inspectores,
ainrla que a infracção
seja ('01I1\'1 i.lu na pr(!sellça rlc
superior hierárquico
0\1 vogal
elo eorpo udmin istrativo
ele que o funcionúrio
depcntlu.
§ 2.° AR participaçõeR,
queixas ou denúncias
cont ru
qualquer
funcionúrio
deverão ll1precrr semprr
torln u
atenção :1 autoridade
ou corpo nrlm in istrut ivo a quem
forem dirigidas,
os quais só dei.·arào tle lhes dur fll'guimente quando lull(ladamcnte
se convcucum da sua impro('edêllcia.
'
Art. 51fl. o 'l'ornando-sc
ncocssãrio
averiguar
fnctoR
ou ~l.lUrnl' circunstâncias
para dt't<'l'lllillaçfio da res]>onsahil irlado rllsclp]lllar,
poderá a autoridade
ou eorpo
administl'~tiv~,
C!r: cuja. ~Illt'(lia(a dl'JwndGlleia se eJlcentre o Iuncionário
argüido, 1l01lH'Ul' U 111 iustrutor do
processo.
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do processo deverá ser escolhido
de categoria ou classe superior à
do argüido ou mais antigos elo que êle na mesma categoria e classe.
~ 2.° A faculdade
de nomeação de instrutor
não exclue, !lOS casos em que não seja usada, a competência
elas próprias
autoridades
e dos corpos administrativos
para procederem
à instrução
do processo, por intermédio dos seus presidentes
ou de um dos vogn.is.
Art. 516.° As autoridades
e os corpos adnrinistrnti..
vos podem ordenar inquéritos
a certos factos ocorridos
nos serviços na sua dependência,
ou sindicâncias
aos
mesmos serviços .. As infracções disci pl inares nêles verificadas darão lugar a instauração
de tantos processos discip linares quantos os funcionários
infractores,
mediante
decisão ou deliberação
da autoridade
ou corpo administrativo
competente,
que poderá dispensar
a instrução dêlcs, ordenando
que se extraiam
logo os artigos
de acusação.
sindicantes
ou inquiridores
Art. 517.0 Os instrutores,
tomarão,
desde a sua nomeação,
iodas as providências
precisas para que se não possa alterar o estado dos factos e dos documentos
ou livros em que se descobriu alguma irregularidade,
nem subtrair
as provas desta.
Art. 518.0 O funcionário
implicado
em qualquer processo discip liuar poderá ser, sob proposta do instrutor,
siudicante
ou inquiridor,
preventivamente
suspenso do
exercício elas suas fUllÇÕPS,
sem vencimento
ou com
parte dêl e, até decisão do processo, mas nunca por mais
d0 noventa dias.
S LU A suspensão preventiva será ordenada pela nutoridade ou corpo administrativo sob cujas ordens imediatas servir o funcionário
argüido,
salvo se êste pertencer tt L" categoria do quadro geral, caso em que essa
competência pertencerá
ao Ministro do Interior.
§ 2.° A perda do vencimento
exercício será reparada, confirmada
ou levada em conta na decisão final
do processo.
Ar!. 619.° Os instrutores
procurarão
avo riguar as circunstâncias
em que fi falta foi cometida,
ouvindo o
participante,
as testemunhas
por êste ill(1Íea(la
I' as
pe soas que dos factos po:" um ter conhecimento,
reüIlill(lo p (I. uminando todo () ('1 mentes de prova.
§ único. As di ligêneiaa que ti ercm de ser feitas f?l'.a
(ln. local idade onde correr o processo podem or requisi-
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autoridade

administrativa.

Art. 520.° Concluída a instrução elo processo, o instrutor eleduzirá a acusação do argüido ou argüidos, sob
a forma de artigos.
§ único. Os artigos ele acusação devem enunciar precisa e concretamente, com todas as circunstâncias conhecidas ele modo, lugar e tempo, os factos imputados
a? argüido e as infracções disciplinares que dêles dei ivem.
])I\'lSÃO

IlJ

Dofeva do aru úid o

ArL 521.° Os artigos de acusação serão remetidos ou
entregues ao argüido, marcando-se-lhe
um prazo, não
inferior a cinco dias nem superior a vinte, para apresentar a sua defesa por escrito.
§ 1.0 ~\. remessa elos artigos de acusação pelo correio
será feita por meio de carta registada com aviso de
recepção.

§ 2,° Se o argüido estiver ausente cm parte incerta,
será publicado aviso no Diário do Govêrno citando-o
para apresentar a sua defesa no prazo que lhe Iôr designaclo.
Art . 522,° Durante o prazo marcado para a apresentação da defesa pode o argüido examinar o processo disciplinar, por si ou por advogado constií.nído.
§ 1.° Com a resposta pode o argüido j untar quaisquer
documentos e indicar até três testemunhas para cada
fado, n1:18não mais de vinte, residentes ou que apresente na localidade onde se estiver a proceder à instauração elo processo.
~ 2.° As testemunhas só podem depor sôbre os factos
para que foram precisamente indicadas.
Art. 523.° Não podem ser juntas aos autos respoetns
que contenham matéria estranha à acusação e desnecessária à defesa,
§ 1.° Se a re~posta do acusad o ostiver redigida cm
termos desrespeitosos, será consitl ernda e punida COlHO
falta grave de respeito a superior.
, § 2.° S_: a l'esposLa_re-yelar factos puníveis estranllO;
u acus~çao .e que nao interessem à defesa, não seru
aquela Junta ao proce~so, mas ser-lho-a dado seguimell(()
e, se os fac~os respmtarem, a superior liierúrquico ~l(l
acusado, sera a l'espo~ta consideradn, para efeitos kgal:>,
qUl'lXa contra supül'lor hierárquiéo.
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Art. 524.° Apresentada
a defesa do argüido e inquiridas as testemunhas
por êle indicadas,
o instrutor,
se não Iôr a própria autoridade
com competência
para
decidir o processo, relatá-lo-á,
propondo
a pena que
entender
justa, e entregará
os autos à autoridade
ou
corpo administrativo
que o tiver nomeado.
Art. 525.° Sempre que a autoridade
ou corpo admiuistrativo que tiver mandado instaurar
o processo julgue que a pena a aplicar
excede a sua competência,
reme Lerá os autos, com ele pacho ou deliberação,
autoridade competente.
Art. 526.° Tratando-se
de pena da competência
elo
Ministro do Interior,
será o processo submetido
à aprecia,ão do conselho disciplinar
<lo )linistério,
que, dentro do prazo de trinta
dias contados
da entrega
(los
autos ao seu presidente,
interporá
parecer
sôbre os
seguintes
pontos:
1.0 Regularidade
formal (lo processo disciplinar;
2.° Existência
material
elos factos imputados
ao Iuncionário ;
3. o Qualificação
dos factos como infracção
disciplinar;
4. o Circunstâncias
atenuantes
e agravantes:
5.° Natureza
pouco grave, grave ou muito gravc da
infracção.
Art. 527.° As penas (la competência
do Ministro
<lo
Interior
e (10 govrrnaclol' civil serão apl icatlus por despacho e as (la competência
elos corpos administrativos,
em cldiheraç'ão
P. .nrudu
na respectiva
acta. As pl'IUlS
serão notificadas
aos urgüirlos ou, não sendo possível ,
publicadas
por ext rucí o no !JiÚI'l·O· do Go cêrno,
§ único. Exceptuam-se
do disposto neste artigo as
penas de ad vertência
e (le repreensão.
Art. ;)2A." As pPllas rl isciplinaros
começarâo a pro.luzil' os seus cfC'itos lrgais no dia sC'guillte ao (la not ificaC;:'ío(lo nrgüitlo ou ao ela puhlicação
no Diário do (,'0à

~I'(~r/!o.
DI\'18.:\0

l'ro('C,,_,,,q

c"p,·di\l'"
"

"01

1".1[1 I

v

Ilor r.J..lnd<JIlO
""l!lllld"rt

dl.! 11l"'!1r
,

. Art. :J:.W.o Semprr- que um Iuncionúrio
ndm in ixt ruIn'o dei (' dI' ('Olll]lal'(,('t'l' ao ·c'n·il:o d urnnto «i nco dia.
IlC'pois (lp e.'pl't' umcntn tc I' mu n ife lado a sua intpl1l:ilo
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de abandonar o cargo, ou faltar durante trinta dias
úteis, seguidos e sem justificação, será pelo seu imediato
superior hierárquico levantado auto de abandono de

~~.

.

Art. 530.° A presunção de abandono de lugar constituída pelos factos a que se refere a parte final do artigo anterior só poderá ser destruída, após o levantamento do auto, por meio de documentos autênticos
que justifiquem as faltas e o motivo delas.
Art; 531.° Será levantado auto por falta de assiduidade ao funcionário que, dentro (lo mesmo ano civil,
der trinta faltas, interpoladas,
sem justificação.
Art. 532.° Os autos de abandono de lugar, ou por
falta de assidiudade, serão remetidos à autoridade ou
corpo administrativo
competente para a np licação da
respectiva pena.
Art. 53:1.° Recebido o auto, a autoridade competente
aplicará logo a pena que ao caso couber, e, se se tratar
de um corpo administrativo,
será a deliberação tomada
na primeira reünião.
lHVISÃO

V[

Art. 534.° A todo o tempo pode ser pedida a revisão dos processos disciplinares, quando se aleguem circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência dos
que nêles tenham sido condenados.
Art. 535.° O interessado na revisão de um processo
disciplinar apresentará requerimento nesse sentido à
a~toridadr ou corpo administrativo
que tenha proferido a decisão condenatória.
§ l.0 O requerimento indicarii os fados e circunstâncias, não considerados no processo diacip linar, que ao
requerente pareçam justificativos da sua inocência, e
será instruído com os .documentos que não existissem
ou nuo pudessem ter sido utilillaelos à data da instrução e defesa e que postcriornio n tn tivesse obtido.
§ 2.° A sim plr-s alegação <1(' ill'g-ali{lu{le, ele forma ou
de fundo, do processo e clrl'isfío discipl inar não constitue fundamento para a revisão.
Art. [):16: .nr!'!e~úcl(lo l'('<llH'rilllplll.o, a autori dndc nu
corpo [l!hmmstrahvo a quem fôr dil'ig-itlo resolverá sôbr~: s,ü ~leve ou não ser l'onepdida revisão <lo processo~ ullle~. _Do ~espn.eho ou cll'liheraçiIo que não eonceder a revisao nuo cabe recurso ('ollll'l1('ioso.
0
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Art. 537.0 Se fôr concedida a revisão, será esta apensa
ao processo disciplinar,
nomeando-se instrutor
diferente
do primeiro
e seguindo-se
depois os trâmites
estabelecidos nos artigos 514.0 e seguintes.
Art. 538.° A revisão do processo não suspende o cumprimento
da pena.
Ârt. 539.0 Provando-se
a inocência
do funcionário,
será revogada a decisão condenatória
proferida
no processo revisto.
§ único. A revogação a que se refere êste artigo produsirá os seguintes
efeitos:
1.o Oancelamen to do regi sto da pena no processo individual do funcionário;
2. o Anulação dos efeitos da pena, com as excepções
se guin tes:
((,) Em nenhum caso serão pagos os vencimentos
que
o funcionário
deixou de receber;
b) Serão respeitadas
as situações
criadas
a outros
funcionnrios
pelo provimento
nas vagas abertas no cargo
ou no quadro em virtude do castigo imposto, mas sempre sem prejuízo
da reconquista
da antigui(ln.dc
pelo
l'ehabilitado;
c) () rehahilitndo
ocupará a primeira
vaga que ocorrer no seu quadro ou em classe ou categoria
inferior
do mesmo quadro, se, aberta vaga, êle a requerer.
(',\l'í'l'ULO II
Do pessoal malur dos s('rvi~'oi capcclals
~ECÇÃ()

I

Disposições gerais
0

ArL 510. Os funcioná rios dos erviços especiais constituirão em cada corpo arlmini: trativo um quadro próprio.
§ único .• 'e para a ("'('('UI~ilo (l(~sj es serviços se tornarem nece . úrios fUll('ioll;\l'jO
de curtrira,
st'rão estes destncados do quadro do pc oul du ecretnria
e te ouraria.
Al'i. fj 11.° AH vugus quI' . r all1'ir('1l1 nos quadros elos
sCl'vi<;o p:;peciai:i. erâo sem pn\ providas
por nu-io (lo
con ('U rso.

§ único.
t'o nc

II I' () ,

O Govêrno publ ieará o regulamentos
dos
podendo incluir
en tre as ('ondil;ões dI' arl m is-
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são, além da posse de habilitações
determinadas,
a aprovação em prévio concurso geral de habilitação.
Art. 542.°
provimento
dos cargos dos serviços especiais pode fazer-se por nomeação vitalícia ou por contrato, consoante a deliberação
do corpo administrativo,
salvo se a lei impuser uma ou outra.
§ único. Tratando-se
de cargos criados para ocorrer
a necessidades
transitórias,
o provimento
far-se-á sempre por contrato.
Art. 543.° Os funcionários
dos serviços especiais dependem, quanto à disciplina,
dos corpos administra livos a cujo serviço se encontrem;
mas, quando a lei o
permita ou imponha, poderão cooperar com outras autoridades e funcionários,
recebendo dêles as ordens e instruções de carácter profissional
atinentc8
ao mais perfeito desempenho
das funções que exercem.
§ 1.0 Sempre que pelas autoridades
ou funcionários
referidos neste artigo fôr verificada alguma falta grave
no exercicio
profissional
do funcionário,
deverão participá-la
por escrito ao corpo administrativo
competente, instruindo
a participação
com todos os elementos
de prova que possam obter.
§ 2.0
disposto no parágrafo
anterior não prejudica
o que estiver estabelecido
em leis especiais
quanto à
d isci pl in a dos funcionários
subo rtl inados à direcção técnica d e serviços do Bstad o.
Art. 544.° Nos processos discip linaros instaurados
a
mécl icos, veterinários,
cn genh eiros, ad vogados-stnd ices
e agrónomos,
será sempre nomeado instrutor
um funcionário superior ela Direcção Geral de Administração
Política e Civil ou um magistrado
judicial
requisitado
ao UinisLél'iocla
.TusLiça.
§ único. Rito aplicáveis aos exames a que se proceda
em processo disciplinar
instruído
nos termosdo artisro
anterior
as disposições
elos artigos 178.°, 179.°, 180\
182.°, 187.°, 188.°, 19G.o e 198.° do Código do Processo
Pena] .

°

°

545 ..° .Os vencimentos
do pessoal maior
espcciuis são 0:'1 constan LPS (10 mapa VJ
a êste Có!ligo. ,
. Art.

VIÇOS

SECÇÃO

II,

dos S('J'a Jl cXO

II

FUllcionários de nomeação vitalicia

Art. 54G.o Rito apli('áv('i~ aos fnll(·j())l{lri()~
vitalíl'io"
dos serviços espcc iais as clisposl(;õ<,s cl<-stc Côclig-o sô!>n'
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forma de nomeação, posse, deveres, faltas, licenças, situações, vencimentos, antiguidade, aposentações e disciplina dos funcionários de secretaria e tesouraria, que
forem compatíveis com a natureza das suas funções.
§ único. Os funcionários dos serviços especiais que
não sejam obrigados a permanência na secretaria não
estão sujeitos às prescrições sôbre faltas.

SECÇÃO

Funclenàrios

III

contratados

Art. 547.° Os contratos para provimento dos cargos
elos serviços especiais constarão de instrumento lavrado
pelo chefe da secretaria do respectivo corpo administrativo.
Art. 548.° Os prazos de duração (los contratos não
poderão em caso algum exceder três anos.
Art. 549.° 08 vencimentos totais atribuídos a um
contratado não poderão ReI' superiores aos que por lei
couberem aos funcionários vitalícios de categoria correspondente.
Art. 550. Os funcionários contratados dos serviços
especiais, emquanto desempenharem o cargo, ficam sujeitos aos deveres gerais dos funcionários de secretaria
e tesouraria e respectivo regime de assiduidade, faltas,
licenças e disciplina, podendo ser inscritos na Caixa
Geral de Aposentações,
quando ocupem lugares dos
quadros permanentes.
Art. 551.° São nulos e de nenhum efeito os contratos
de locação de serviços celebrados com infracção das disposições legais ou em que se assumam encargos não
previstos no orçamento em vigor.
§ 1.0 A declaração da nulidade do contrato não obriga
o funcionário ~t reposição rlos vencimentos que tiver
recebido por serviços efectivamente
prestados, salvo
provando-e que lhe
imputável a causa da nulidade.
~ :2.0 O:; vogais do corpo administrativo que tiverem
intervindo na deliberação em execução da qual se celebrou o contrato nulo são solidàriamente
responsáveis
pelos prejuízos
resultantes da execução dêste até à
declamçüo
da nulidade. A efectivação dessa responsabi lidailc será promovida pelo agente do Ministério
Público junto ela uudi toriu administrativa
competente.
0
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CAPÍTULO III
Do pessoal menor

Art. 552.° O quadro do pessoal menor de cada gocivil, administração de bairro ou corpo administrativo compreenderá todas ou algumas das seguintes
categorias:
L." Fiscais de impostos indirectos, condutores ele automóveis, contínuos e oficiais ele diligências;
2.a Capata~es de obras, zelarlores, olheiras, apontadores e carcereiros.
Ârt. 553.0 Os cargos elo quadro do pessoal menor serão
sempre preenchidos por meio de contrato.
§ único. Os prazos de duração dos contratos não poderão, em caso algum, exceder um ano.
Ârt. 554.· Os .contratados Hão da livre escolha da
entidade a cujo serviço se destinam, ele entre pessoas
idóneas e aptas para o exercício de funções públicas.
Ârt. 555.0 É aplicável ao pessoal menor, e respectivos
contratos, o disposto nos artigos 547.°, 550.0 e 551.°
Art. 556.° OH vencimentos do pessoal menor são os
constantes da t, bela III, anexa a êste Código.
vêrno

CAPÍTULO

IV

Dos Interinos

Àrt. 557.0 Sempre que haja necessidade de assegurar
o regular desrmpellllO das Junções de um cargo vago
p.er.tcncente a qualquer quadro privativo dos governos
CIVIS, atlmillistrações
de bairro ou corpos administratiV?S, poderão a~ eutidados compctrntes
prover nêle in ter:na~nente indivíduo q~l~ reúna os requisitos ind ispensaveis para o seu cxercuno ,
Art. 558.0 O funcionário
interino pode ser tlemitido
a to.do o tel~lp~, e pelo cxcrcfr-io do cargo niío adquire
quals11u~r d ireitos, salvo à percepção aos correspondentes venc~lllentos: Incum bem-lhe porém, ernqunn to prestar serviço,
todos
os deveres , Muoruis e especiais , ine'J!
_
rentes a runçao que dosompenho.
Art. 559.° Os provimentos (lI' euráctcr interino níío
podem ter duração superior a um ano.

1.- Série
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rl'ÍTULO II
Dos assalariados
Art. 560.° O~ co~pos administrativos
podem empregar os assalariados
necessários para a prestação de serviços eventuais
e execução de obras.
§ único. Serão também assala.riados os guardas, cantoueiros e serventes, e os ajudantes
dos condutores
de
automóveis,
coveiros, carcereiros e j arclineiros, cuj os lugares constem dos quadros.
Art. 561.° Aos assalariados de um e outro sexo, com
bem comportamento,
zêlo e reconhecida
assiduidade e
mais de cinco anos de serviço efectivo, poderão ser concedido", em cada ano civil e sem prejuízo
do serviço,
até doze dias de Iiccnça sem perda de salários.
§ 1.0 Nestas licenças serão descontadas as faltas dadas
no ano civil anterior
por motivo de doença não causada pelo serviço.
§ 2.° As licenças serão concedidas, a requerimento
do
interessado,
pelo presidente do respectivo
corpo administrativo,
que poderá delegar a sua competência
DOS
chefes de secretaria
ou directores
dos serviços.
Art. 562.° Os assalariados
de um e outro sexo com
mais de três anos de bom e efectivo serviço, que faltarem
por motivo ele doença não provocada
por acidente no
trabalho,
terão direito, em cada ano civil, aos seguintes
abonos:
1.° Nos primeiros vinte dias de doença, o salário completo j
2.° ])0 21.0 ao 40.° dia de doença, 50 por cento elo
salário j
3.° Do 41.° ao 60.0 dia de doença, 25 por cento do
salário.
~ 1.' A assalariadas
parturientes
receberão o salário
completo durante quinze dias.
§ 2.0 Para os efeitos (lo <pU' di põe êsle :utigo, deverá
o assalariado
ou pc soa ele família fazer a participação
da doença ao respectivo
chefe do XI' ipectivo:
erviços,
no p1'a7.O ele vinil.' e quatro horas e por escri to, a fim
de a mesma ser comprovada.
§ 3." O a. salariarlo que tiver dado parte' de doente e
não f'ôr encontrado
no seu domiuíl io ou no lugar onrle
tiver indicado e 'lar doente, ou (pie dêlcs ~C nu ien tar sem
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licença de um médico da junta, além da perda do direito
aos abonos a que se refere êste artigo, será dispensado
do serviço.
é permitido o mero
Art. 563. No assalariamento
ajuste verbal, quando não seja para lugares dos quadros,
mas a remuneração será obrigatoriamente
referida, em
todos os casos, a cada dia útil de trabalho ou em relação
a cada semana, considerando-se nesta hipótese como
salário o cociente da divisão da retribuição acordada
pelo número de dias úteis.
Art, 564. Os assalariados que façam parte de quadros dos corpos administrativos têm direito a aposentação nos mesmos termos em que o tenham os dos quadros
do Estado.
Art. 565. o Em tudo o mais não previsto nos artigos
anteriores aplicar-se-á o disposto no Oódigo Oivil.
0

0

PARTE III
Das finanças

locais

TiTULO I
Disposições
CAPÍTULO
Da autonomia

ílnnuceírn

dos

gerais
I
COr(IOR

adJllinistrativos

Art. 566.0 O concelho, a freguesia e a província gozaI~ de autonomia financeira, sem prejuízo da fiscalizaçao e tutela do Estado .
.Art .. 567.~ A gerôncia _financeira dos corpos arlmimstraLlVos c regulada por anos económicos correspondentes aos anos civis.
'
~Ar~. 568.° ~. Goyôrn?, por intermédio da Tnspecçao ~eral (lo 1;manças, lllspcceiona e fiscaliza todos os
serviços do contabilidade, orçamento c tesouraria dos
corpos adlllini:ôtrativos.
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CAPITULO II
Da receita e despesa e sua classificação
é
Art. 569. A receita dos corpos administrativos
ordinária e extraordinária.
§ 1.0 Oonstituem receita ordinária:
1.0 Os adicionais às contribuIções e impostos gerais
do Estado;
2.0 Os impostos especiais e os juros ele mora;
3. o Os rendimentos dos bens próprios, mobiliários e
imobiliários;
4.0 As taxas;
5.0 O produto das multas por transgressão ele posturas e regulamentos;
6.0 O produto da cobrança de créditos vincendos
no
ano económico;
7. A importância
das compensações de receitas,
a receber do Estado;
8.0 Os subsídios permanentes,
as participações
de
lucros e os saldos positivos da exploração de serviços
ind ustrializados.
§ 2.0 Oonstituem receita extraordinária:
1.0 As heranças, legados, doações, donativos e subsídios eventuais;
2.0 O produto de empréstimos;
produto da alienação de bens;
4. o Os subsídios eventuai do Estado ou de outros corpos administrativos;
5.0 () reembôlso de capitais;
(LO Outros quaisquer
rendimentos que por sua uature~a não clev?-m normalmente repetir-se em anos económrcos suceSSIVOS.
Art. 570.° Os corpos administrativos
só podem contrair empréstimos para amort ização extraordinária
de
outros empréstimos.
aqui -ição de imóveis absolutameul.e inrlispensáve is aos serviços e reul izução de obras
c melhoramentos
ele ut il itlud« pública, prêviuniento
estudnrlos e projectudos,
que não seja possível custear.
pelas receitas ordinária.
Art. 57] ." Os umpréstiuios
rios corpos administrativos quando não eontra ídos na Caixa Geral de Depósitos, Crédito c Previdência
sê-Io-ão por forma que o
l'IlCargo ef'cct ivo dêles resultante
não exceda o (pIe pro0

0
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VIrIa da taxa de juro exigida
por aquele estabelecimento.
Art. 572.0 Os encargos da dívida de um corpo administrativo
não poderão exceder a quinta parte da receita ordinária
arrecadada
no ano económico anterior
àquele em que se efectue o empréstimo,
salvo tratando-se de empréstimos
para serviços municipalizados,
os
quais poderão ser autorizados
sempre que os encargos
dêles resultantes
tenham compensação
suficiente no rendimento dos mesmos serviços.
Art. 573.0 As despesas
dos corpos administrativos
são:
1.o Ordinária s ou extraordinárias;
2.0 Obrigatórias
ou facultativas.
§ J. o São despesas ordinárias
todas as ele carácter
permanente
e normal, incluindo
os encargos (la <lívida;
são despesas extraord inúrias as que hajam de fazer-se
com grandes
melhoramentos
públicos,
reparação
de
prej uízos excepcionais
ou para Ocorrer a ellcargos trausitórios.
§ 2.0 São obrigatórias
as despesas que resultem
do
pagamento
dos vencimentos
aos funcionários
e assalariados dos quadros, ou da satisfação
de encargos regularmente
contraídos,
e as demais cuja realização
a lei
imponha;
são facultativas
todas as outras.
Art. 574.0 As despesas orçamentadas
para pessoal não
podem exceder 50 por cento da receita ordinária
efectivamen te arrecadada
no ano anterior.
CAPÍTULO III
Do orçamento

Art, 57~.0 A previRão e cômputo das receitas e despesas deVIdamente
autorizadas
em cada ano económico constará
do orçamento
ord ináiio aprovado
pelo
c?rpo administrativo
até 31 de Dezembro (lo ano anterIor .
. § 1.0 N~s orçame~tos dos corpos administrativos
elassificar-se-âo
as receitas o despesas em or.l inárins e extraordinárias.
§ 2. o r~odas ~s ::eceituH e deapesas serão inr critas
pela sua llllpOI'h~nelU, Lotal , sem (h'cluçilo de quai quer
despesas ou receitus a que dêem lugar, in erevcnrlo- e
estas, também pela lotalidade,
n o lugal' competente.
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§ 3. Existindo serviços autónomos, figurarão no
orçamento ordinário as suas receitas e despesas globais,
como simples contas de ordem, anexando-se-lhe, porém,
os orçamentos próprios dos serviços. Os lucros líquidos
que pertençam ao corpo administrativo
são levados à
receita própria dêste, bem como os encargos de empréstimos por que seja responsável, e, tt despesa, os subsídios necessários para preencher os resultados negativos da exploração, se os houver.
Art. 576. Na organização do orçamento ordinário
observar-se-ão as seguintes regras:
1." Só poderão ser dotadas despesas facultativas depois de dotadas as despesas obrigatórias; os encargos
resultantes de disposição de execução permanente respeitantes a serviços já organixados têm preferência RÔbre quaisquer novas despesas com os mesmos serviços
ou com outros que se pretenda criar;
2." Não é permitida a inclusão de verbas para despesas imprevistas ou eventuais, ou outras que não sesejam suficientemente individualizadas;
3.a As dívidas passivas que tenham transitado do
ano anterior serão descrita;; pela importância de cada
uma delas, nome do credor, natureza da dívida, data
da liquidação e da autorização e declaração dos motivos por que não foram pagas no ano a que se referir
a autorização ;
4.& As obras e melhoramentos públicos dotados serão
especificados, juntando-se ao orçamento a estimativa
ou o caderno de encargos para as que forem orçadas
em mais de 5 coutes:
5." As despesas obrigatórias não efectuadas no ano
em que tiverem sido autorizadas serão inscritas no orçamento ordinário do ano seguinte juntamente com as
respo itun tes a êste, se fôr caso disso ;
G.a Figurando no orçamento elas receitas o produto
(L~ impostos intl irccto , SPTÚ obrigatória
li junção,
cm
0

0

anexo,

du pauta

mesmo
imposí os ;
não CO]l ideradas incobtúveis
que. «m relação
a cada uma
() re:-po!l.:íVLll c a origem, importân-

(10';

7." ~\s dívidas activas
serão (1pscl'ilas de morlo
delas,

se conlioçn

cio. e natureza

(10

8.& O" legados.
í

débito:

donativos

uais, cuja arrecadado

no orçtnnento

bOlllL'll'((,

e quui quer substdio

evcn-

não ~ej..\ ceda. 'Pl'ltO inseri tos
(1epoi,; 'dl' recebidos ;
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9.& As receitas que por lei, decreto ou contrato tenham aplicação
a certas e determinadas
despesas não
podem ser desviadas para outros fins;
10. a Somente serão inscritas
nas receitas
extraordinárias as importâncias
dos empréstimos
cuj o levantamento se considere provável no decurso do ano económico, de harmonia
com o plano da sua aplicação;
11." Os impostos ou taxas não se consideram
criados
pela simples inclusão na previsão orçamental.
§ 1.0 Não se consideram incluídos na regra
dêste
artigo os subsídios a receber do Estado para obras determinadas,
os quais porém só podem ser inscritos
quando no orçamento
da despesa se incluam as importâncias que com os roferi dos melhoramentos
elevam ser
despendidas.
A insci-ição orçamentnl
será feita em verbas separadas
para cada subsídio e obra, não podendo
utilizar-se
as dotações correspondentes
senão à medida
que os subsídios sejam autorizados.
.
§ 2.° Quando um corpo administrativo
se recuse a
inscrever
no orçamento,
ou a satisfazer,
uma despesa
obrigatória, será o facto participado à Direcção Geral
de Administração
Política
e Civil para que promova o
cumprimento
da lei, sob pena rle dissolução do mesmo
-corpo administrativo.
Art . 577.° Para o efeito (la sua inscriçâo no orçamonto, a importância
das receitas será calculada
pela
forma seguinte:
1.0 As receitas
certas, pelo seu quantitativo;
2.° As receitas variáveis,
pela média da cobrança dos
ú11 imos três anos;
3. o .As receitas cuj a variação tenha carácter regular,
pela Importância
eh receita efectiva do "Último ano,
corrigida por um coeficiente de aumento ou deminuíçâo,
calculrulo em face da cobrança
dêsse uno e dos dois
anteriores.

a-

Art . 578.° O~ corpo:> llllministrativos
podem elaborar, no (le(,llr~o do ano económica,
orçamentos
suplellleI:tal'e~ .destmarlos
a ocorrer a despesas imprevistas
ou lllsnficlenü'lIH'nte
dotadas no orcnmcnto ordinário.
§. 1.0 Salvo ~,11'~1lc10se trate t1e t1~.sp('i'US a custear por
n~elO (1~ elllpl'eSÜmos (~U di' despesas urgentes
e irnprevistu s Impostas por 1('1 ou em casos de sinistro ou (1c
calamidade
pública, não pode ser aprovado mais de uni
orçamento
sup lcmcn tnr cm cada alio económico.
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§ 2.° Os orçamentos suplementares
não têm carácter
de previsão,
devendo ser as despesas nêles inscritas
custeadas
exclusivamente
por Iôrça de receitas certas.
§ 3.° Nos orçamentos suplementares
só podem servir
de contrapartida,
em receita,
às novas verbas ele despesa:
L." O produto de empréstimos;
2.° O produto das receitas expressamente
criadas para
aumentar
o rendimento
municipal
ou para fins determinados;
3. o As sobras de verbas destinadas
a outras despesas
que se não realizem
ou para as quais se reconheça
excessiva a dotação orçamental,
e os saldos apurados
na gerência anterior.
§ 4.° As receitas a que se referem os n.OS 2.° e 3.°
do parágrafo
anterior,
quando se verifique
que a cobrança das receitas não atinge a importância
da sua
previsão no orçamento
ordinário,
não podem servir (10
base tt elaboração de orçamentos suplementares
na parte
necessária
para cobrir as diferenças
previstas
até ao
fim do ano económico.
Art. 579.° 08 orçamentos,
quer ordinários,
quer suplementares,
serão organizados
de forma que as despesas não excedam as receitas.
Ar]. 580.° Quando, por qualquer
motivo,
o orçamento ordinário
não tiver sido aprovado até ao comêço
do ano em que tem de reger, continuarão
em vigor os
orçamentos
elo ano anterior,
mas somente quanto tt receita ordinária
e quanto
tIS dcspesns
obrigatórias
ele
realização
contínua
ou periódica.

CAPÍTULO

na

IV

cohrnnça das receitas

Art. 58l.° A cobrança dos impostos directos que não
sejam const il u idos por adicionais
a impostos do Estado
l' cm g'C'l'al a dos rend imou os cm relação
aos quais seja
ruloptarlo o sistema ele lançumeuto
será regida, lia parle
aplicável,
pelas regras estabelecidas
para os rendimcuto,; do 'I'osouro .
•\1'1. 58~.0 O Iançumunto
e cobrança (105 adicionais
sôhr« as con!l'ibui\Ôl'S
do E:-Ilulo .l·rão feito:; jun íuiucn t e com (l .lcstas, jll'las competen tr-s ('cÇÕ(" til' fina nças e tesouraria
ela Faz: uda Públ ica , ficando fi
í
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entrega do produto aos corpos administrativos
sujeita
às deduções legais.
Art. 583.° A todas as dívidas aos corpos administrativos, por impostos ou quaisquer rendimentos, quando
pagas depois do prazo da sua cobrança à bôca do corre
ou do seu vencimento, será adicionada a importância
dos juros de mora estabelecida segundo as taxas em
vigor para as contribuições elo Estado, que será sempre liquidada por meses, qualquer que seja a quantia.
§ 1.0 Sôbre os juros de mora não recaem quaisquer
adicionais.
.
§ 2. Quando a importância liquidada não fôr múltipla de dezena de centavos será arredondada por excesso para a dezena imediatamente
superior, não podendo contudo cobrar-se menos ele $50.
§ 3.° Os juros de mora prescrevem pelo lapso de
cinco anos.
Art. 584. Os corpos administrativos não podem prorrosrar os prazos para o pagamento voluntário dos seus
ir:postos ou taxas nem para a remessa ao tribunal das
certidões de relaxe ou documentos exeqüíveis.
Art. 585. Os créditos por impostos, taxas e multas
devidos aos corpos administrativos
gozam elos privilégi os que p elos artigos 885. o e 887. o elo Código Civil
pertencem ~t Fazenda Nacional, mas sem prejuízo desta.
Art. 586.° Às dívidas dos corpos administrativos por
impostos, contribuições e mais rendimentos que não
sejam cobrados cumulativamente
com os do Estado
apl icam-se as disposições eetabelecidas para a cobrança
coerciva das contribuições e impostos devidos a êste.
·f\rt. 587. Quando as dívidas não disserem respeito
a ImpoRtos, contl'ibui:<;ões ou outros rcntlimcntos de liquidação virtual, serão debitadas aos tesoureiros para
efeitos do procec1imento executivo .
.Art ..588. Nas execuções por dívidas aos corpos administrativos servirão de juízes os chefes das accreturias
das .c~mara.s municipais
da respectiva circunscrição
administrativa ou u? concelho da capital da provín cia,
se se tratar de rendimentos provinciais.
§ único. Em cada concelho haverá escrivãis e oficiais
de c1iligênc~as das execuções fiscais, propostos pelo chefe
da secretaria e nomeados por alvará do presidente da
câmara, por quem poderão ser também exonerados depois ele ouvidos por escrito.
0

0

0

0

0
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Art. 589,° Das decisões proferidas
pelo chefe da secretaria cabe recurso para o juiz de direito e da decisão
dêste para o respectivo
Tribunal
da Relação;
das decisões proferidas,
em La instância,
pêlo juiz de direito
cabe recurso para o Tribunal
da Relação e da decisão
dêste para o Supremo Tribunal
de Justiça.
§ único. Exceptuam-se
do disposto neste artigo as
câmaras de Lisboa e Pôrto, cujas dívidas por impostos,
contribuições
e mais rendimentos
serão cobradas coercivamente
pelos competentes
tribunais
dos distritos fiscais, nos termos da legislação em vigor, continuando
os
recursos a ser interpostos
para os tribunais
do contencioso das contribuições
e impostos.
Art. 590.° As certidões
e relações de relaxe serão
entregues
pelo tesoureiro
do corpo administrativo
ao
chefe da secretaria,
dentro dos prazos estabelecidos
para
as dívidas do Estado.
§ LOAs custas e percentngons
serão contadas de harmonia com as disposições vigentes para as dívidas por
contribuições
e impostos elo Estado,
§ 2, ° Nos concelhos fora de Lisboa e Pôrto pertencerá
ao chefe da secretaria
um emolumento
pessoal COfrespondente a 20, 23 e 30 por cento da iniportâneia
das
taxas e percentagens
que lhe forem Iiquidadas
como
juiz, conforme
se tratar
de concelhos de L", 2.a ou
3.& ordem, revertendo
para a câmara municipal
o restante,
Art. ;)91.° Aos pro('e~sos executivos,
na parte não especialnll'nte
l'l'g'ulada por êsi o Código, serão aplicadas
as normas por lple se regem as execuções fiscais elo Est ado, ficando
igualmente
os respectivos
funcionários
sujeitos ll~ salH.;ões nas mcsmus previstas.
CAPíTULO
])0

pngumento

V

das (kspC'sl\!l

Art. 592.° Xenhuma
despesa poderá ReI' paga sem
autorização
da autoridade
competente.
Só podem ser
autorizadas
p pagas
as despesas previstas
e dotadas no
orçtunen lo.
Art. Gn:3. ° ~b ord cns de pag'amen (o serão assinadas
pelo presidente
do rnrpo administrativo
e subscritas pelo
ehcfe (la secrt-Lariu , iu dicarão o capítulo,
artigo c alílll'a do orça IIH'Jl t o em (PH' <' ti verem dotadas
as despe-
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sas, designando a totalidade da verba orçada e da verba
já despendida por conta do artigo ou alínea a que se
referem e mencionarão a data das deliberações que autorizaram o pagamento.
§ único. Os funcionários que subscreverem ordens
processadas com infracção do preceituado neste artigo
e os tesoureiros que as pagarem serão solidariamente
responsáveis pelas importâncias pagas.
Art. 594.° Até 5 ele Janeiro de cada ano poelerão ser
pagas por conta elo ano económico anterior as despesas
já liquidadas à data de 31 ele Dezembro, caducando todas as autorizações de pagamentos não efectuados,
Art. 595.° Todos os depósitos dos corpos administrativos e seus serviços autónomos serão feitos na Caixa
Geral de Depósitos, Orédito e Previdência.
§ único. Serão obrigatoriamente depositados na mesma
Caixa todos os fundos que não tenham imediata aplicação.
CAPITULO VI
Da contabilidade c contas de gerência

Art. 596.° ,As contas serão prestadas por anos económicos.
§ 1.0 Se houver durante o ano eubstituições elas gerências administrativas
responsáveis,
organizar-se-ão
contas relativas ao tempo decorrido até à substituição,
sem prejuízo ela conta anual. O encerramento elas contas será naquela hipótese referido à data em que se
efectuar a substituição.
§ 2.° A substituição parcial elas gerências, quando se
presumirem ou apurarem irregularidades,
dará sempre
lugar a prestação de contas.
S 3.° Exceptuadas as (las câmaras de Lisboa e Pôrio,
as contas serão constituídns pelas dos tesoureiros depois
de. aprovadas pelas gerências, que serão as responsávers.

§ 4.° Na orgoarizacão (las eont aa deverão ohservar-se
as instruções aprovadas pelo 'I'ribunal de Contas, 8c)1(10
remetidas à Direcção Geral (10 mesmo 'I'ribunnl até :31
ele :Maorçoelo ano segu~llte àquele a que' rospe itruu. .
§ 5. Nos casos previstos nos §§ 1.0 e 2.°, e bem nsSllll
qU3u(10 haja suhsliLu'lçuo rlo t.caoureiro, as l'rc;pC'r!jyas
contas Rel'ão enviadas ao 'I'ribunn] com a conta anual.
Ar]: 507.° 01'\ scrvi,'os (](' contuhil idndc (los corpOs
administrativos
l'xpcutar-~('-li() RC'gUlldo normas l't'guln-
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montares que o Govêrno decretará pelos Ministérios
do
Interior
e das Finanças.
Art. 598.° O Ministério
Público intentará
as acções
necessárias
para fazer entrar nos cofres do concelho,
da freguesia
ou da província
as quantias
pelas quais
os vogais elos corpos administrativos
tenham sido julgados responsáveis.

TiTULO II
Das finanças

municipais
I

CAPiTULO

JJas receitas
SEC<,<\O I

lmpostos

Art. 599.° Os impostos municipais
são directos e mdirectos.
§ único. Não é permitido
às câmaras criar impostos
clifcren tcs elos previstos neste Código.
btJB._';I~CV~O

L

Impostos directos

GOO.o São impostos directos:
1.° Os adicionais às contribuições

Art.

e impostos

do Es-

tado;

2. ° O imposto cl c prestação de trabalho;
3.° O imposto para o serviço de incêntlios ;
4.° O impo. to sôbrc bilhares,
sociedades
e casas de
recrcio ;
3.° A licença de cstubclccimento
oomercial ou industrial;
G.O O imposto de turismo;
7. ° Os juros de mora.
Art. GOI.O As câmaras
municipnis
poderão
lançar
uma porcentagem
ndicionnl sôbre as colectas da contri~uú,~ão predial
c industrial,
(10 imposto
profissional,
llllposto proporcional
de minas e imposto sôbre aplica~ão de capitais,
secção A, liquidadas
para o Estado
nos respectivos
concelhos.
A 1'~. GOZ.o A pCJ'l'en tagcm adicional
não po(lcr{t ser
super-ior a:
;35 por cento ôhre a cnnl.ribrúçâo
p rcd ial rústica;
17 por ceu to sôhre a COl1 t ribll'i~ii() pl'ec1ial urbana;
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14 por cento sôbre o imposto profissional;
14 por cento sôbre a c o n t r ib u
o industrial,
gruposAeC;
12 por cento sôbre a c o n t rib u
ão industrial,
grupo B;
25 por cento sôbre o imposto de minas, parte proporcional;
10 por cento sôbre o imposto de aplicação de capitais, secção A.
í

ç

í

ç

ã

§ único. A fixação das percentagens
adicionais
será
feita pelo conselho municipal,
anualmente,
ao votar as
bases do orçamento ordinário,
e de mo elo uniforme para
toda a circunscrição.
Art, G03.0 O imposto ele prestação
de trabalho,
que
poderá ser Rempre remido a dinheiro,
consiste no serviço das pessoas, animais e cousas elo concelho em um
dia do ano.
§ 1.0 São obrigados ao pagamento do imposto ele prestação ele trabalho
todos os chefes de Ianrília residentes
ou proprietários
na circunscrição
municipal:
1.0 Por si e por cada um dos membros ela sua família ou domésticos
ele vinte e um a cinqüenta
anos de
idade, que residirem
na área do concelho e forem varões vú lirlos ;
2.° Pelos carros, carretas,
animais de carga, de tiro
ou de sela que empregarem
habitualmente
na circunscrição.
§ 2.° Ficam isentos do imposto:
1.° Os chefes de família com mais de cinco filhos legítimos a seu cargo, quando paguem anualmente
ao Estudo menos de 300$ ele contribuições
directas;
2.° Os indigentes.
§ 3.° A ta~ila ela remição (lo imposto de prestação de
trabalho
sera elaborada
anualmente
e junta
ao orcamonto ordinário
do concelho.
>
§ 4.° O mapa d? Iançnmcnto
do imposto estará patente,
clurant~ q:rmze dias, na respectiva
secretaria,
para ~s ?ontnhu:nt?s
poderem examinar,
que se
anunciara por editais .
. Art. GOLo
impostr, para o serviço de incêndios elesh?~-se. CxclusI:,au:_ente à manutenção
dos serviços mumcrpms de extinção e prevenção de incêndios e em Ctlpecial, à aquisição de material.
'

°

q

°
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§ 1.0 Os prédios urbanos e recheio de estabelecimentos
comerciais
e industriais
da sede elo concelho,
não seguros em sociedades legalmente
autorizadas,
serão colectados pelas câmaras que mantenham
ou subsidiem
serviços de oxtinção
e prevenção
ele incêndios.
.A coIecta será de 0,5 por mil sôbre o valor matricial
dos
prédios ou do recheio determinado
pela aplicação
do
factor 10 ao total elas colectas ela contribuícão
industrial ou imposto profissional.
São responsáveis
por êste
imposto os proprietários
dos prédios e os donos dos estabclocimcn tos, respecti vamen te.
§ 2.0 lTOS seguros contra rogo, agrícolas e pecuários,
a Lnspecção de Seguros cobrará anualmente,
de 1 a 31
de Maio, das sociedarles de seguros autorizadas,
as percentagens de G, nos seguros contra fogo, c 2, nos seguros
agrícolas c pecuários,
sôbre os prémios processados
no
ano ime(liatamcnte
anterior, l íqu iclos de estornos e anulaçõcs.
§ 3.° A Inspecc;ão ele Seguros, tendo cm atenção a
receita ele prémios de cada concelho e as despesas efectivas dêstes com serviço (le extinção
e prevenção
ele
incêndios,
sujeitará
tt aprovação do Ministro das F'innnçns a (lisiribui:ção (la coh'cta pelos vários concelhos.
§ 4.° As câmaras de Lisboa e Pôrto nunca receberão
menos ele 35 e 18 por cento do total, respectivamcnte.
§ 5.° São ap licáveis ao imposto para serviço de incêndios, dircctamente
Iançado pelas câmaras,
as disposições elo ~ 4.° do artigo nntnrior.
•
Art. (iO,).o Os impostos sôhre hilhares,
sO('iedades e
casas de recreio e pelo p.·crcício de comércio ou indústria RitO cobrados por meio de Iicença requerida
pelo
interessado
até 31 de .T aneiro de cada ano, ou nos trinta
dias seguintes
àquele em que iniciar a actividade
tributada.
Art . GOG.O .A Iiconça de estahelecimento
comercial ou
in(lustrial
é devida pelas emprêsas singulares
ou colectivas ou suas sucursais,
filiais, agência.s,
delegações,
correspondências
ou estabelecimentos
flue exerçam qualqtH'r ramo de comércio ou de indústria
na circunscrição
municipal.
Art. G07.0 As taxas de Iiccnça de estabelecimento
comcreiul ou indu í.rial não poderão exceder 10 por cento
da importâucia
(la colecta (la. contribuição
industrial
paga 1)(.10 contribuinte
ao Estudo, ou () pO!' ecuto, trat amlo-se (ll' .ol'ie!llHh's anón imus.
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§ único. O disposto neste artigo não se aplica ao Município de Lisboa, mas as taxas fixadas cm caso algum
poderão exceder a contribuição
industrial
devida ao
Estado.
Art. 608.0 A liquidação
da licença ele estabelecimento
comercial
ou industrial
terá por base o lançamento
da contribuição
industrial
e as declarações
dos contribuintes,
quando se trate de sucursais,
filiais, agências,
delegações,
correspondências
ou estabelecimentos
que
sejam colectados por outro concelho.
§ único. As declarações compreenderão
o ramo de
comércio ou indústria
e o rendimento
ilíquido
presumível da sucursal, filial, agência, delegação, correspondência ou estabeleeimcntn,
devendo ser apresentadas
na
secretaria
da câmara até 31 ele Julho ele cada ano.
Art. 50!). ° :tI; permitido
às câmaras municipais
dos
concelhos em que existam
zonas de turismo
o lançamento do imposto de turismo.
§ 1.0 O imposto de turismo recarrá sôbre todos os
rendimentos
sujeitos às contribui"ções
predial e iudustrial do concelho, não podendo exceder 3 por cento das
respectivas
colectas liquidadas
para o Estado.
§ 2.0 Este imposto será cobrado como adicional
às
contribuiçôes do Estado.
Art. 610.0 Nos concelhos em que existam zonas de turismo ficam igualmente
sujeitas ao imposto de turismo,
lançado até ao máximo de 3 por conto:
1.o As rendas das casas alugadas a pessoas que nelas
residam por tempo inferior
a seis meses;
2.° A importância
total das contas pagas nos hotéis,
pensões, hospedarias,
casas de hóspedes,
restaurantes,
s~natórios e casas de repouso, quando a diúrin seja superror a 10$;
0
3. As despesas feitas nos estabelecimentos
a que se
refere. ,o .nümero anterior,
cuja liquic1ação se não faça
por diár-ia .
. .§ 1.° Se os hóspedes ou comensais
permanecerem
lJllllterruptameJlte
nos estabelecimentos
a que se re0
fere o 1l.0 2. , exceptuados
os sanatórios
e casas de repouso, por lllai~ de trinta dias, ser-lhes-i
liquidado
o
lll~postO. por metade
da taxa no segundo
período de
trinta clw,~, e pela quarta parto no período que exceder
sessenta dias.
§ 2.0 As famílias
CO~np?Rtas de ,q~lUtro ou mais pessoas, excluídos
os serviçais,
benefiClam da re(lu~ão de
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20 por cento no imposto,

sem prejuízo do preceituado
no
parágrafo
anterior.
§ 3.0 As casas cedidas gratuitamente
ficam sujeitas
ao) imposto de turismo, que recairá sôbre a renda determinada por avaliação.
§ 4.0 Os estabelecimentos
onde se vendam
bebidas
ao público, e as pastelarias,
confeitarias,
casas ele chá,
cafés e leitarias
pagarão ele imposto de turismo a taxa
anual fixa que Iôr arbitrada
pela câmara,
entre 100$
e 500$.
Art. 611.0 Sôbre o imposto ele turismo não recairão
quaisquer
adicionais.
Impostos

Indirectos

Art. 612.0 Os impostos indirectos
consistem
em determinadas
taxas lançadas
sôbro os gados, géneros e
al'ti.go~ vendidos
no concelho para consumo e devem
constar de uma pauta estabelecida
pela câmara.
§ 1.0 Não é permitida
a cobrança de impostos indirectos ror motivo ele entrada ou trânsito,
no concelho,
de gados, géneros ou quaisquer
artigos produzidos
noutro, nem pela saída <1~s de produção local. As vendas
para revenda não podem também ser tributadas.
§ 2.0 Ficam expressamente
isentos de impostos indirectos municipais:
1.0 As matérias primas;
2.0 A energia motriz ou para luruinuçâo ;
3.0 Os cereais panificévcia,
as farinhas
e
pão;
4.0 Os géneros ou artigos destinados ao fornecimento
dos estabelecimentos
ele assistência
pública, ou a fins
de assistência
prestada
por pe~soas colectivas ele u+ilidado pública
admiuistrní.iva.
Al't. 613.0 As taxas dos impostos indirectos
devcrllo
ser fixadas em escudos ou centavos
por unidade
de
conta, pêso ou medida, c não poderão em caso algume:xced0r 10 por cento do preço dos géneros constante
da estiva camarúria.
§ 1.0 Xilo poderá exceder 1 por cen to elo valor do
género a taxa lançada sôbre sêmeaa, massas alimentícias, hortali(;as,
legumes c frutas verdes.
,§ 2.° N:lo poderá exceder ;l por cento elo valor do
genero a taxa lançada
sôbre arroz, açúcar,
nzeitc de
1 a [) graus, azeitonas
curtidas,
banha, bacalhau,
liaLatas, café, cru-nos verdes, Iuiuadas e sulgatlas, carvão,
í
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leite, lenha, petróleo, sabão, sal, sardinha, cavala e
carapau e queijo de cabra ou de ovelha.
§ 3.· O imposto de consumo sôbre carnes verdes é independente das taxas devidas pelo uso de matadouros
municipais.
Art. 6]4.° São nulas e de nenhum efeito as deliberações que transgredirem
o disposto nos artigos anteriores ou que lançarem sôbre os géneros ele fora do
concelho algum imposto ou taxa que não seja lançado
sôbre os géneros do concelho, sendo responsáveis perante
os contribuintes pelas receitas cobradas os que houverem
tomado a deliberação.
Art. 615.° Sôbre os impostos indirectos não recai
qualquer adicional.
Art. 616.° A cobranca dos impostos indirectos não
poderá ele futuro ser feita por arrematação, mas apenas
pelos serviços municipais e por meio de manifesto ou
avença.
§ único. São expressamente abolidas a cobrança e fiscalização dos impostos ele consumo nas barreiras.
Art. 617.° As disposições desta sub-secção não se aplicam ao concelho do Pôrto até à remodelação do seu sistema de impostos.

SEcçlo II
Rendimentos de bens próprios

Art. 618.° Constituem rendimentos (le bens próprios:
1.0 O rendimento de acções e obrigações na posse da
câmara ;
2.° As participações ele lucros;
;LO ~\s rendas, foros e pensões;
':I:.° Os juros de depósi tos;
5.° Outros rendimentos de natureza análoga.
A1't. 6J9.0 (transitório).
As câm aras municipais prollloyerão a remição dos foros, censos e pensões, de que
forem credoras, na forma ostnbolccida pura o Estado
n ~lelltro <lo pra;r.o de (1pz anos cont.ados da data da puhlIcação do presente Código.

SEc<;lo irr
Taxas
Art. G:!O.o .\H cft1l1aras municipais ]lodpll1 cohrur taxas:
1.0 Pelos entplTameniOR
concossâo de terrenos
nOR
ecm

casas

itérios

l~t~Jli('ipuis

mortuúrius

;

c t~SO

de jazigos

municipais

e
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2. ° Pela afericão dos pesos e medidas ;
3.° Pelo registo de cãis ,
4. o Pela utilização
dos locais reservados,
nos mercados e feiras, por parte dos vendedores;
5. o Pelas Iicencas aos vendedores ambulantes;
6.° Pelas licenças de uso e porte de arma de caça;
7. ° Por quaisquer
outras Iicenças
policiais
da sua
competência,
que não estejam isentas por lei;
8.° Pelo aproveitamento
do domínio público na administração do município
ou (los bens do logradouro
comum do concelho.
§ único. A licença referida no n ," 5.° dêste artigo
substitue
a licença de estabelecimento
comercial ou industrial
e fica sujeita aos limites desta.
máxima
das taxas consArt, 621.0 A importância
tuntcstla
tabela IV, anexa a êste CÓ(1igo, não poderá ser
c:-C'ecl~[ln.nem sôbr e ela poderão recair quaisquer
adicionrus.
§ único. Com a imporí ância das taxas serão cobrados,
por meio de estampilha
a colar no talão que fica arquivado na secretaria,
30 por ccnto para o Estado.
SEVÇÀü

IV

Moitas

Art. G22.0 De todas as multas cobradas pelas câmaras
municipais
pertencerá
motadc ao autuantc.
§ único. Sôbrc as multas recaem os seguintes adicionais :
2;j por cento para o E:oitac1o;
10 por cento para o Fundo
de Socorros a Náufragos nos coucelhos limitados
por costa marítima,
enseadas, ba ías ou rios nnvogriveis.
SEC()O V
Conterccioso dos impcstes c outros rendimentos municipais
SUll-BJ:CÇ

~u I

Reclamaçoes contenclosas

Art.

G23.0 ~\R reclamaçôes

qunisquer

outros

renrl imentns

sõbrc

impostos,

tao-as

municipnis
serão julga(las r-m l ." instânuiu
p('10 chefe de sccretnria <la câma rn , S rvimlo dl' l'sl'l'ivão e contador um Iuncinnúrio
da m« ma secretnria por aquele clp;-;ignado.
Art.
ü~·LQ As reclamações
sprão nproscntudas
na
socrctrn-in
<1: câmara lIO prazo de P- ontn dius, {'OlII.Udo.' do in u-io (la cobruuçu , Se' 'e tratar (jp rcce ilns virp

ts t
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tua is, ou da liquidação,
se se tratar de receitas eventuais.
§ único. Se os contribuintes
tiverem sido colectudos
sem Iun damento algum para o serem, e não devessem
presumir a liquidação
do imposto, taxa ou rendimento,
ou se tiver havido duplicação
dêstes, poderão os intcressarlos reclamar dentro de um ano depois (le realizado
o pagamento
eventual
ou, quando tenha havido lançamento,
dentro de igual prazo a contar do início da
cobrança
voluntária
do imposto,
taxa ou rendimento.
Tendo havido cobrança
coerciva,
o prazo será d e seis
meses, contados da citação, se esta tiver sido feita na
pessoa do próprio devedor, ou da penhora, se tiver sitlo
feita por qualquer
outra forma.
Art. 625.° As reclamações
serão assinadas
por advogado ou solicitador
ou pelo interessado,
mas neste caso
a assinatura
será reconhecida,
ou o rôgo dado perante
notário,
quando o interessado
não saiba escrever.
Art. 626.° Os interessados
podem reclamar com qualquer fundamento,
designadamente
os seguintes:
1.° Inexistência
ou cessação dos factos tributários;
2. ° Erro na determinação
da matéria colectável e do
seu valor;
3.° Erro na designação
das pessoas ou factos;
4.° Duplicação
ou omissão de contribuintes
ou ele
descrição de factos tributririos ;
5.° Aplicação de taxa r1iferente da. devida ou êrro de
cálculo na fixaçíío elo imposto, taxa ou rendimento;
6.° Duplicação
elo imposto, taxa ou rendimen to ;
7. ° Ilega Iirlade
do imposto,
taxa
ou rendimento,
quando a deliberação
que os houver instituído
tenha
sido anulada pelos tribunais
do contencioso administrativo, ou nestes penda recurso interposto
com fundamento na ilegalidade
da mesma deliberação;
8.° Incompetência
elo funcionário
que fez a liquídação.
§ ún ico , Quando se invoque a ilegalidade
elo imposto,
taxa ou rendimento
e haja recurso pendente
110S tribuna is d o COll tencioso
atl ministra ti vo, sohrostar-sc-ri
no julgamento
da rcclamnção até defini tivo julgamento
do recurso.
Art, 627.° Os rcclaman tes podem indicar
até trÔg
testemunhas,
as quais, depois de prestarem
compromisso ele honra pemnte
o chefe ela secrctarin
ela câ-
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mara,

serão por êste inquiridas,
lavrando-se
auto dos
tlepounentos.
§ único. As testemunhas
serão apresentadas
pelos reclamantes,
independentemente
ele intimação,
no dia e
hora marcados para a inquirição.
Art. G:28.0 As decisões proferidas
pelo chefe da secretaria serão scmpre fundamentadas.
§ único. Anü's ele proferir qualquer decisão, deverá o
chefe ela secretaria
ouvir os funcionários
encarregados
da fiscalização
do serviço a que a reclamação
disser
respeito.
Art. GZ9.0 As decisões de deferimento
serão intimadas ao presidente
da câmara e as ele indeferimento,
total ou parcial, ao presidente
ela câmara e aos interessados .
.Art . G:30.o As reclamnções
def'eridns
produzem
a
anulação
ou rectificação
do imposto,
taxa ou rendimento reclamados .
Ar+. G31.° Nas reclamações
não são devidus custas
na L." instância,
sendo, porém, devidos selos, se o reclamante
fôr desatendido.
§ 1.0 Se houver lugar ao pagamento
de selos, ou de
custas e selos, caso tenha sido interposto
recurso,
a
conta será organizada
na última instância,
em relação
a todas elas.
§ 2.° As custas serão contadas nos termos ela parte
cível <la tnbcla dos emolumentos
c salários judiciais.
~ :3.° S(, as custas e selos não forem pngo~ dentro do
prazo de dpz d ias, contado a partir (la (lata da intimação, ao rcclnmantc,
(la decisão coud enntóri a, será o
mesmo executado
nos termos
.lêste C6<ligo, servindo
de base it execução uma. ccrüidflo da qual consto a importância. em rl ívida .
..\ri. Gaz.o Xc, la reclumnções as nulidades
insuprtveis são apella' as seguintes:
1.n IIll'ptidiio dn 1'('('1::11110<;ão;
~.a Falta
ele int imnção dn interposiçâo
de recurso no
l'(lcolTido, para cnn traminutnr,
querendo,
no prazo de
oito (1ias.
Ar!. Ga;1.o Da d(>(·j ão p)'ofcr.i(la ]>('10 chefe (la. secretaria cnho recurso para o juiz (lo direito <la eomarca
e, da doei :to ,lê te, pum o 'l'rihunnl da Relnção, interpos.los, U1l\ o outro, no prazo do oito (lias, a coutar Ua.
ln tuna ção <la l'll teu ','tl r conida.
SéUS
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§ único. :É obrigatório o recurso por parte da câmara,
quando a decisão lhe seja contrária
e às informações
oficiais.
SUIl-SECÇÃO

II

Julgamento de transgresslies

Art. 634.° Quando, por motivos imputáveis
aos contribuintes,
a liquidação
se não fizer nos prazos fixados
nas posturas
ou regulamentos,
ou quando,
tendo-se
feito nesses prazos, venha a ser considerada,
pelos mesmos motivos, manifestamente
inexacta,
será levantado
o competente
auto de transgressão,
que fará fé até
prova em con trário.
•
§ único. O auto será Iavrado perante
(luas testemunhas, mencionando-se
uêle o objecto da transgressão
e as disposições legais ou regulamentares
infringidas,
e será assinado
pelas ditas testemunhas,
pelo transgressor,
se êste, sendo o auto levantado
na sua presença, o quiser e puder fazer, e pela entidade ou funcionário que efectuar a diligência.
Art. 635.° Os autos ele transgressão
só podem ser
levantados
pelos funcionários
municipais
encarregados
da fiscalização,
ou por agentes de polícia ou da guarda
nacional
republicana,
e serão remetidos,
no prazo de
três (lias, ao chefe da secretaria (la câmara,
que, deutro de igual prazo, mandará
avisar o transgressor para
nos oito dias seguintes solicitar guias para pagamento,
ou apresentar
alma defesa e o rol ele testemunhas,
até
ao máximo de cinco.
§ único. Se findo êste prazo o pagamento
não tiver
sido ainrla efectuado,
o chefe (la secretaria
fará intimar
o transgressor
e o funcionário
que tiver autuado
a
transgressão
para no dia que fôr designado
assistirem,
querendo,
ao julgamento.
Art. 63ü.0 O chefe da secretaria
da câmara,
ouvirlns
as testemuuhus,
cujos rlcpoi'mclltos
Rcrão escritos com
a maior COllCÍfÜtO possívpl,
proferirá
sentença
fundamentada,
julgan<lo subsistente
ou insubsistente a transgressão, fixa.ndo, .no primeiro
raso, a importância
da
multa e, cl~ rmpostr, e designando
a pessoa ou pessoas
respolHlUvels pelo seu pagamento.
§ 1.0 A sentença será intimada
ao nutuantc
e ao
transgressor
no pl'UIIO ele «i nco d ias, para 1'l'correrell1,
querendo.
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§ 2.° Se o prazo do recurso terminar
sem que êste
tenha sido interposto
ou Rem que o transgressor
tenha
pago a importância
em que houver sido condenado,
o
chefe da secretaria
da câmara promoverá
a cobrança
coerciva, nos termos dêste Código.
Art. 637.° N os processos de tr~\llsgressão, as nulidades
insupríveis são apenas as seguinte~:
1.~ Falta de La citação, intimação
ou aviso;
das formalidades
exigidas para
2.a Não cumprimento
o levantamento
dos autos de transgressão,
exceptuada
a
indicação da lei ou regulamento
infringidos.
Art. 638.° Da decisão proferitla
pelo chefe de secretaria cabe recurso para o juiz ele direito da comarca
e, da decisão dêste, para o Tribunal
da Relação, interpostos, um e outro, dentro do prazo de oito dias, a contar
da intimação
da sentença recorrirla.
C,\PÍTL'LO

II

])as despesas
Art. 639.° Constituem
despesas obrigatórias
da administracâo municipal:
1.° Os vencimentos
c salários do pessoal;
2. o As pensões de aposentação
ou por desastres
no
trabalho;
3.° Os encargos dos empréstimos
legalmente
contraídos;
4.° As resultantes
de contratos
legalmente
celebrados;
5.° As do pagamento
de dívidas exigívcie,
reconhecidas e liquidadas
por sentença
judicial
ou do contencioso administrativo,
ou confessadas
pelas câmaras
adentro
das suas atribuíções ;
6.° As dos litígios das câmaras;
7.° As elos prémios de seguro dos bens municipais
;
8.° As <los impostos,
foros, pensões ou outros encargos a que estiverem
xujcitos os bens próprios elo COJlcelho e o produto de adicionais
ou porcentagens devidas
ao Estndo ;
9.° As elo pagamento
de emolumentos
pelo julgamcn lo elas contas;
]0. As [la assinatura
do Diário do Goo(;rllo
11.° As do doí ação dos serviços municipnis
e cm geral
ao! llCCCS. ár ias para o desempenho
(las atribiúçõcs
ele
oxc rcír-io obrigatório
<la câmara.
0

'

J
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Art. 640.0 Serão também satisfeitas obrigatoriamente:
1.0 As despesas de renda ou construção,
conservação
e reparação
dos edifícios destinados
aos tribunais
j udiciais da 1." instância
com sedo nu circunscrição
municipal;
2. o As despesas com renda, instalação
e mobil iãrio,
água e luz das secções de finanças,
concelhias
e elos
bairros de Lisboa e Pôrto, tesourarias
da Fazenda Pública, tribunais das execuções fiscais, conservatórias
do
regitlto civil e delegações de saúde, conservatõrins
do registo predial, nos concelhos que sej am sede de comarca,
c rlas administrações
de bairro, nos concelhos de Lisboa
e Pôrto ;
3.0 As despesas ele expediente
elas escolas primárias ;
<L o As despesas ela instalação
dos carcereiros;
5. ° As despesas de renda ou construção,
conservação
e reparação
das casas para os magistrados
judiciais;
6. o As despesas de transporte
de doentes para tratamento anti-rábico
quando não sejam conhecidos ou não
possuam recursos os donos dos cãis raivosos;
7.0 As despesas com o tratamento
dos doentes pobres
elo concelho nos hospitais
civis de Lisboa, hospital
eh
Universidade
de Coimbra, Hospital
Escolar,
~Iaternidado ele Alfredo ela Costa, Instituto
ele Oncologia e Instituto ele Oftalmologia
(lo Dr. Gama Pinto, calculadas
nos termos de lei especial;
8.0 As despesas do recenseamento
eleitorul, <lo reccnseanicu to militar
e do reconseamen to escolar;
9.0 AR despesas do pagamento
<10 eubsídio por amparo, nos termos c1ai'l leis de recrutamento
militar;
0
10. As despesas com as cotas (lue, por lei, hajam de
pagar a associações
e institutos
nacionais
ou internacionais.
0
Al't. 641. As câmaras, municipais
dotarão ohrigatoriamenf e as obras e melhoramenlos
(las fl'l'g'uesias,
(1('
motlo que todos os anos lhe~ Rejam destinntlos,
e ga~lo9
nelas conforme
as ncccssidnd PS mais urgentes,
26 por
cento dos adicionais
às conLl'llnúeõ<,'l (lo Bsta(lo arrecadados pela câmara 110S concelhos' rurais e 20 por conto
nos urbanos,
com pref'crêneia
das Ircguosias
ou povoações que n âo const iLuam a sede do conool ho.
§ ún ico . Em rclu(;i'ío :IS fregul't'lias com sedo em cirlaeles não ficam as câmaras sujeitas à ohl'igaçilo prevista
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mas deverão conceder às respectivas
para fins ele assistência
ou outros
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III

orçamento

Art. 642.° O orçamento
ordinário
do mumClplO será
elaborado de harmonia
com as bases votadas pelo conselho municipal,
sob proposta
do presidente
da câmara.
§ único. As bases conterão:
a) O cômputo aproximado
das despesas a efect~ar;
b) O critério de distribuição
das dotações destinadas
a obras e melhoramen tos das freguesias;
c) A discriminação
das obras de interêsse público a
realizar pela câmara e sua dotação aproximada;
d) Os novos lugares a criar i
e) A indicação das economias a realizar na administração municipal ;
f) A aprovação das deliberações sôbre criação de novas receitas e indicação de quais sej am ;
!J) A aprovação das deliberações camarárias
sôbre empréstimos
cuja realização
se prevê ou sôbre a parte r1e
empréstimos
a levantar
no novo ano.
Art. 643.° .A_ receita ordinária
dos municípios
será
classificada
e distribuída pelos seguintes
capítulos:
1.° Impostos directos;
2. o Impostos indirectos:
3.° Taxas. Rendimentos de diversos serviços;
4.° Rendimento
de bens próprios,
dos serviços municipais e municipalizados;
5. ° Reembolsos e reposições;
6.° Consignação
ele receitas.
Art. 644.° A receita
extraordinária
coustiturrá
um
único capítulo.
Art, 645.° Os capítulos (la receita ordinúria
e extraordinária serão divididos
em artigos e estes em al Incas,
correspondendo
os artigos a grupos de rendimentos
da
mesma origem e natureza
e as alíneas aos rendimentos
singularmcnte
considerados.
Art. CiG.o . As despesas (las câmnras
serão também
classificadas
no orçamento
em capítulos,
cada um dos
quais corresponderá.
a um serviço municipal,
excepto o
primeiro,
destinado (t inscrição dos encargos de cmprést imos, o segundo
às despe as com o pessoal apos.cntarlo

l!lO

ORDEM DO EXERCITO N." 1

1." RÓI'ia

e o último ao pagamento
a diversas entidades por consignação de receitas.
Art. 647,0 Em cada capítulo
as despesas serão discriminadas
por artigos, com numeração
seguida,
e repartidas pelas seguintes classes:
1. a Despesas com o pessoal ;
2," Despesas com o material;
3," Pagamento
de serviços e diversos encargos.
§ 1.0 Nas despesas com o pessoal os artigos discriminarão as remunerações
certas e as rermcn erações acidentais e, tanto em relação a umas como a outras, as despesas com o pessoal do quadro, com o pessoal adido e
com o pessoal contratado
oú assalariado,
§ 2. " Nas despesas com o material
devem ser separadamente
inscritas
as verbas para construções
e obras
novas, aquisições
de u til.ização permaneura,
COJlSC1'vaçüo e aproveitamento
de matcriai e aquisições de material de consumo corrente, devendo individualizar-se
o
mais possívclus obras a que as verbas se destinem.
,
§ 3.° As despesas de pagamento rlc serv iços e diversos
encargos
devem ser discriminadas
em despesas de higiene, saúde e conjôrto , sc.r;U1'OS,foros e contrib utçõcs
e outros serviços e encargos, subdividindo-se os respectivos artigos nas alíneas necessárias
para suficiente individuação
das despesas.
Art. (liS.o As verbas inscritas no cap ií.u lo « Pagamentos a di versas entidades
por consignação
de recei ias»
devem ser iguais àH importâncias
que lhes correspondem no capítulo
« Consignação
de receitas », considcranrlo-as
autorizadas,
sem dcpondênoia
de qualquer
deliberação
especial ou orçamento aup lemcntar,
a pagamentos até à concorrência
das cobranças rcal izadas por
cada remlimsn lo.
Art, G4D.o Em anexo ao orçamento
coral do município figurarão:
b
a) Os orçamen tos dos scrviços m unici pnlizados ;
b) Os orçamentos das zonas de turismo.
§ único. Os orçomcn tos anexos serão quanto possível
elabora(los segundo as regras prc"critas
para a elaboração elo orçamento
ol'dinúrio.
Art. G50.o :B permiti.h,
às câmaras,
independentemente da apl"ova~'ão do conselho municipal,
elaborar
os orçamentos
suplcmentares
quando
Reja uecossário
provcr .ao pagamcu to de despesas obrigai <Írias urgt'llll'S,
msu ficien tomon te dotadas 11 o orçamen to ordinário,
ou à
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realização
de despesas causadas por factos ou CIrcunstâncias
imprevisíveis
no momento
da elaboração
do
orçamento
ordinário.
§ único. Em hipótese diferente das previstas no corpo
dêste artigo compete ao conselho municipal
aprovar as
bases dos orçamentos
suplementares.
Art. 66l.° Os eleitores e contribuintes
da circunscrição municipal
podem, singular
ou colectivamente,
reclamar para os tribunais administrativos
contra as verbas orçamentais
cuja inscrição
ou dotação seja ilegal
ou contrária
às bases aprovadas
pelo conselho municipal.
CAPíTULO IY
Da eoutabltídnde

munlelpal

Art. 652.° As normas regulamentares
da contabilidade das câmaras municipais
serão ap licadas a todos
os conccl hos, com excepção dos de Lisboa e Pôrto.
Art. 653.° O regulamento
da contabilidade
municipal compreenderá:
l. ° A indicação
das obrigações dos chefes de secretaria e dos tesoureiros
municipais;
2.° O processo a seguir na escrituração
e cobrança dtj
todas as receitas, a escrituração
c pagamento
de todas as
despesas, o n úmero, espécie e arrumação
dos livros e os
modelos dos impressos a adoptar;
3.° Os preceitos a seguir para a preparação
elos orçamentos e organização
das cnn tas e na arrumação
e arquivo dos documentos
ele receita e despesa,
Art, 65·to A conta de gerência será organizada,
sob
a direcção elo presidente
ela câmara,
pelo chefe da seerelaria,
por ambos assinrula c submetirlu
à aprovação
ela câmara municipal,
pelo presidente,
até 15 de Março
elo ano seguinte
i'teful'lc a que respeite, e remetida ao
Tribunal
ele Contas até 31 do mesmo mês.

])fSlIOsit;õrs espcclals vara as zonas de turismo
Al'L. 655.° As juntas de turismo gozam de autonomia
nllauceil'::t a<1('I1(1'odo município .
. Al'L. GÕG.o São receitas próprias
das juntas
de turIsmo:
1." O imposto ele hui mo;
2.° Os rcudirnen to de 1)('116 próprios;
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3.° As participações de lucros e rendas fixas;
4. ° O lucro de explorações comerciais ou industriais;
5.° Os subsídios permanentes;
G.O Os donativos;
7. ° As heranças, legados ou doações que a câmara
aceite em seu nome;
8.° O produto da alienação de bens e da amortização
ou reembôlso de quaisquer títulos ou capitais;
9.° O produto dos empréstimos que a câmara contraia com destino a aplicação na zona e para fins de
turismo, caucionaclos pelos rendimentos da j un ta;
10.° Os saldos verificados na gerência anterior.
§ LoAs receitas enumeradas nos n. os 1.0 a 5.° são
de carácter ordinário; as do n ," G.O a 10.° ele carácter
extraordin ário.
§ 2.° Do produto das receitas ordinárias entregarão
as câmaras nas tesourarias da Fazenda Pública a importância correspondente a 20 por cento, que constitun-á receita do Estado.
Art. 657.° A cobrança coerciva das receitas das juntas de turismo será feita no.s termos prescritos para
as demais receitas municipais.
Art. 658.° Nos serviços de co.ntabi.lidade e tesouraria
das juntas de turismo, e em tudo. o. que respeita à elaboração. de orçamentos e conta de gerência, observar-se-á na parte aplicável o disposto para as câmaras municipais.

TlTULO III
Das finanças
CAPiTULO

paroquiais
ÚNICO

Das receita!', <las despesas, do orçamente
e das contas pnroqutats

Art. 659.° Constituem receita ordinária elas freguesias:
1.0 Os subs.íelios elo.município. ;
2.° O rendimento dos bens próprios ;
3.° As taxas pelo. uso dos bens do. Iorrradouro puro..I
b
qUla ;
4. ° O rendime~ to. dos cerni térios paroquiais;
5.° As mult~s.lmpostas por lei, regulamento ou postura cm benefício da fregucsia;
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6.° Quaisquer outros rendimentos permanentes estabelecidos por lei ou regulamento.
Art. 660.° São despesas obrigatórias da freguesia:
1.o Os vencimentos do pessoal;
2. ° As resultantes de contratos legalmente celebrados;
3.° As do pagamento de dívidas exigíveis;
4.° As dos litígios paroquiais;
5.° 1\s. dos prémios de seguro dos bens e edifícios
paroqUlals ;
6.° As dos impostos, foros, pensões e outros encargos
a que estejam sujeitos os bens próprios da freguesia;
7. ° As de dotação dos serviços paroqu i.ais ;
8.° As dos recenseamentos paroquiais.
Art. 661.° O orçamento paroquial discriminará com
precisão e clareza as diversas verbas de receita e despesa, cingindo-se quanto possível ao que vai disposto
para os municípios, emquanto o Govêrno não decretar
o regulamento da contabilidade paroquial.
A.rt. 662.° As juntas de freguesia não podem em caso
algum contrair empréstimos.
A.l't. 663.° .As contas elas juntas de freguesia são
julgadas pelo presidente da câmara, até 30 de Abril de
cada ano, com recurso para o Tribunal de Coutas.
§ único. Sempre que as contas das juntas de freguesia acusem uma despesa total superior a 250 contos
serão julgadas pelo 'I'ribunal de Contas.
Art. 661.° As reclamações sôbre taxas e quaisquer
outros reu dirueutos paroquinis serão julgadas em La instância pelo chefe de secretaria ela câmara, com recurso
pam o juiz ele direito (la coinarcu c, da decisão dêste,
para o 'I'ribunal da Relação,
seguindo-se, na parte
aplicável, o disposto nos artigos 62:3.° e seguintes.

'rlTCLO IV
Das finanças provinciais
CAPÍTULO

ÚNICO

II as rcccltas,
dC~Jl(·sa~. orçamento
e contas provlnciuls

Art, 6G5.o As juntas do província podem lançar o
adicional de Z por cento sôbro as colectas das contribuíçõcs predial c industrial e do imposto profissio-
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nal, liquidadas
para o Estado na área da sua jurisdição.
Art, 666.° Constituem
despesas obrigatórias
da administração
provincial:
1. ° Os vencimentos
do pessoal;
2.° As pensões de aposentação ;
3.° Os encargos dos empréstimos
legalmente
contraídos;
4.° As resultantes
de contratos
legalmente
celebraelos;
5.° As do pagamento
de dívidas exigíveis ;
6.° As dos litígios da junta de província;
7. ° As dos prémios de seguro dos bens provinciais;
8.° Os resultantes
do arrendamento,
aquisição
ou
construção
e conservação
dos edifícios
indispensáveis
para as repartições
distritais
e respectivo
mobiliário,
considerando-se
como tais os tribunais
de trabalho;
9. ° As dos impostos, foros e pensões ou outros encargos a que estiverem
sujeitos os bens próprios da província ;
10.° As de dotação elos serviços provinciais;
11.° As do pagamento
ele emolumentos
pelo julgamento das contas.
Art. 667.° A receita
ordinária
elas províncias
será
classificada
e disí.ribuírla
no orçamento
pelos seguintes
capítulos:
1.0 Adiciouais
às contribuições
do Estrulo ;
2. ° Taxas.
Rendiruen tos de diversos
serviços e ele
bens próprios;
3.° Reembolsos
e reposições;
4.° Consignação
de receitas.
Ar t. 6G8.0 Emquando
não fôr decretado o regulamento
da contabilidade
provincial
são aplicáveis,
tanto quanto
possível, ao orçamento
e contabilidade
da província
os
preceitos relativos
ao orçamento
e contahilidadc
niu n i-

cipal ,
. Art. 66D.o As contas das juntas
de província
são
Julgadas pelo Tribunal
ele Contas.
Art. G70.~ As reclamações
sôbre taxas e quaisquer
outros rendll~el.lto" _cO~l'atlos pela província
serão julgadas em 1. iustüncia
pelo chefe de secretaria
(la
junta,
com recurso p:11'(\ o juiz de llin,ito da comarcu
da sede da província,
ou da 1.& vara cível, e, da deci-
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são dêste, para o Tribunal
da Relação,
na parte aplicável,
o disposto nos artigos
guintes.

seguindo-se
623.° e se-
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PARTE IV
Do contencioso

administrativo

'l'ÍTULO I
Dos tribunais

do contencioso administrativo
C.\l'íTCLO

I

Du orgnnlsação
Art. 671.0 As questões coutenciosas
da administração local, que por lei não estejam sujeitas tt juri sdição
de outros tribunais,
são julgadas pelos tribunais
do contencioso administrativo,
nos termos dêste Código.
Art. 672.° Os tribunais
do contencioso administrativo
são:
1.° As aucli terias ;
2.° O Supremo Tribunal
Administrativo.
A.rt. 673.° Na sede de cada distrito judicial elo continente haverá uma auditoria administrativa,
com jurisd ição na respectiva
área.
Art. 674.° O julgamento
das questões contenciosas
pertence,
em cada auditoria,
a um auditor administrativo, com a categoria
e vencimentos
do juiz de direito
de 1.a classe.
§ único. Na falta ou impedimento
do auditor,
será
êsto subsí.i tu írlo pelo juiz da L." vara judicial
da comarca da sede da auditoria,
ou por quem suas vezes
fizer.
Art. 675.° Os auditores
administrativos,
salvo o disposto no artigo seguinte,
:;ão nomeados
de entre os
agontes do Ministério
Público
jun to (las auditorias,
aprovados
em concurso de lia bilitação
por provas pú11ic::\<;, escritas e orais.
§ 1.0 Só podem ser admitidos a concurso os agcutcs
do Ministério Público com o mínimo de seis anos de
Rerviço efectivo.
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§ 2.° Se ocorrer uma vaga e, por falta de aprovação em concurso, houver agentes do Ministério Público com seis anos de serviço, ou mais, que não estejam
em condições de ser nomeados, abrir-se-à imediatamente concurso de habilitação e a vaga só será preenchida depois de realizado êste.
§ 3.° Perde o lugar o agente do Ministério Público
que não requeira a sua admissão ao primeiro concurso
aberto depois de haver completado seis anos de serviço
efectivo ou que nêle não obtenha a classificação mínima
de bom.
§ 4.° Os agentes do Ministério Público aprovados com
a classificação de muito lrom. têm preferência sôbre os
classificados C0)11 bom, mas, dentro de cada grupo, poderá o Presidente elo Conselho nomear livremente.
§ 5.° Os agentes do Ministério Público aprovados com
a classificação de bom podem ser admitidos, para o
efeito de melhoria de classificação, ao primeiro concurso
que venha a realizar-se posteriormente.
Art. 676.° Se se der unia vaga ele auditor administrativo sem que qualquer dos agentes do Ministério Público junto das auditorias tenha completado seis anos
ele serviço efectivo, abrir-se-á concurso a que poderão
ser admitidos:
1.0 O::;agentes elo Ministério Público
junto das auditorias com três anos, pelo menos, de serviço efectivo;
2.° Os magistrados judiciais ;
3.° Os licenciados em ciências económicas e pol íl.icas
que tenham obtido a classificação final de 17 valores,
pelo menos.
Art. 677.° Cumpre ao auditor:
1. ° Tomar a declaração ele honra e conferir a posse
ao agente do Ministério Público;
2.° Manter a ordem dentro do tribunal, all1i('al1l1o
nos perturbadores as sanções ela lei'
3.° Or~lena~ a instauração de pro'ressos disrip1inarcs
aos funcionários
elo govêrno civil cm exercício na secretaria, remetendo-os àquele magistrado
para julgamento;
4.° Informar sôbre os pedidos ele Iiccuça elos funcionúrios ela secretaria;
5. ° Cumprir os mandados c as cartas
ordem e p~e·
catórias de outros tribunais do contencioso luhninls•

ao

trativo.
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Ârt. 678.° Os auditores administrativos são independentes nos seus julgamentos e gozam de inamovibilidade nos mesmos termos dos magistrados judiciais.
Art. 679.° As infracções disciplinares dos auditores
administrativos
serão julgadas pela secção do contencioso administrativo
do Supremo Tribunal Administrativo, a cujos acórdãos o Presidente do Conselho dará
execução, salvo o recurso pam o Tribunal Pleno.
§ único. O processo disciplinar será instruído por um
juiz do Supremo Tribunal Administrativo
designado
pelo presidente, observando-se o disposto quanto à disciplina dos magistrados judiciais.
Ârt. G80. ° .Tunto de cada auditoria funcionará um
agente do Ministério Público.
§ 1.0 Os agentes do ~finistério Público junto das auditorias estilo imediatamente subordinadoa ao agente do
Ministério Público junto da soccão do contencioso administrati vo elo Supremo rl'ribun~l Administrativo.
§ 2.° Na sua falta ou impedimento, os agentes elo Ministério Público junto elas auditorias serão substituídos pelos delegados elo Procurador ela República ela
l.a vara judicial ela sede da auditoria, ou por quem suas
vezes fizer.
Art. 681.° Os agentes do :llini~tério Público junto das
auditorias são nomeados precedendo concurso por _provas públicas, escritas e orais, a que poderão concorrer
os rlclegndos do Procurador da República dc 2." classe,
os Iuncionririos (la 1." categoria do quadro geral administrativo dos serviços externos do Ministério do Interior, que tenham três anos, pelo menos, ele exercício
efc(:tivo de funções, c os Iiconciarlos em ciências oconólllicas e políticas com a informação final mínima de
16 valores .
. Art. 682. Compete ao agente do Ministério Púlilico
Junto (las auditorias:
1.o Recorrer, por in iciativa própria ou no cumpri~len to de instruções superiores, ele todas as deliberaçôos
llcg-ais dos corpo arl m in.isl rn í.ivos c mais entidades de
cuj as decisõo
conhece o audi or ;
~.o
Recorrer para o auditor contra as nulidades das
el.ei.r;fj(·sdos corpos administrativo
c d08 conselhos mu0

í

I\lClpais

e provinciais;

:1.Q Intervir em to.l os os prece ::;0 , pngnanc10 nêl~s
pela repuraçfío da lei ofendida c defc!l(lp!l<lo os legíl1lUos inlcrê ses do Estado c <las autarquias locais;
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4. o Promover
o andamento
dos processos pendentes;
5.° Interpor os competentes recursos das decisões ilegais proferidas
pelo auditor;
G. o Participar
ao competente
delegado do Procurador
da República
todas as infracções ou delitos de que tiver
couh eeimen to pelos processos C011 tenciosos
pendentes;
7.° Prestar
ao agente do Ministério
Público
junto
da secção do contencioso
administrativo
do Supremo
'I'ribunal
Administrativo
todas as informações
oficiais
que lhe forem pedidas;
8.° Fiscalizar
a arrecadação,
depósito c levantamento
de multas, custas e outras receitas do trihunal;
9.° Escriturar
e fazer escriturar
os livros e expediente
próprio; o organizar
o arquivo;
10.° Correspondcr-so
directamente
com todas as autoridades e repartições
públicas;
11.° Praticar
quaisquer
outros actos que lhe sejam
cometidos por lei ou ordens superiores.
Art. G83.0 As infracções
diseiplinnrcs
dos agentes do
Ministério
Público
junto das auditorias
suo julgadas
llOS termos
estat uídos para as dos auditores.
§ único. O processo disciplinar
será instruído
pelo
agente elo :\IinilitérioPúblico
junto da secção do contencioso ndmiuistrativo : do Supremo
Tribunal
Admin istrati voo
Art. G8J.O Bm cada audi tori a administrativa
klwní
uma secretaria,
tt qual competirá dar expediente a todos
os processos e negócios CJue forem afectos ao ribunal,
incluindo
os privativos
c10 agente do MiniRiério PÚLlico, e a. guarda e arquivo elos respectivos
livros, processos e mais papéis.
Art. G8G.o As secretarias
elas auditorias funcionam
sob a imcdiata direcção de um chefe ele secretaria
e a
superintendência
e fiscalização
do auditor cdo agente
do Ministério
Público.
Art. G8G.o As funções ele chefe ele secretaria
(las auditorias serão desempcJ\ luulas por um oficial (la secretaria
elo govêrno civil, designado
pelo govornnrlor
civil.
~ § L? O cllefeda secretaria porle ter um ajudante por
ele pago e n_omeaelo pelo Millistro do Tnterior sob proposta sua e inf'ormação favorável
elo auditor.
§ 2.° Na falta ou impC'(limento (lo chefe ela secretaria,
será êste. sU~Ii~ituído pelo ajudante,
se o tiver, ou p~r
U.111 funC'lOlllu'lO. (la Sl·(·rl'tr\rIU do g'ovêrno civil,
requisitado pelo auditor ao governador
civil.
í
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GS7.0 Compete

ao chefe

N." i

ele secretaria

iüO
ela audi-

1.° Registar a en trada de todos os processos e demais
papéis dirigidos
à auditoria
e apresentar
diariamente
ao auditor os que careçam de despacho;
2.0 Assistir o auditor em tOGOS os actos ela sua Iunçiío que não forem despachos ou sentenças;
3.° Escrever
todos os termos e autos do processo :1
que assistir o auditor
ou o agente do "Ministério PÚblico;
4.° Registar
as cartas precatórias
expedidas
ou devolvidas pela auditoria;
5.. Con tal' os processos;
G.o Registar,
pelo teor, totla a correspondência
expeeli<ln, pela auditoria
c redigir a que não Iõr minutada
pelos magistrados;
7 ." Executar
o expediente
próprio elo agente elo Ministério Público,
ele que Iôr encarregado
por êste ;
8" Registar
as licenças,
diplomas
e posses elos magistrados j
9" Superintender
nos serviços de limpeza,
arrumaçílo e conservação
elo tribunal
e suas depcndências;
10 .. Exercer
as atribui"ções
ele chefe de secretaria
cm tudo o que rospei tc tt nssiduúladc
e disciplina
elo
rospecti vo pessoal.
A1't. G8S." Em cada auditoria
haverá um oficial de
diligências.
§ único. As funções de oficial ~le diligências
serão
de 'emprnhadas
por um eon t.in uo do govêrno civil, designado pelo governado1' civil, ao qual incumbirão
as
atribuições
elos funcionários
de igual categoTia dos tribunais judiciais .
.I.\It. (iS9 .. Junto ela Presidência
elo Conselho funeiona
o Supremo Tribunal
Aclmini. trntivo.
§ único. A oruaniznçã» <lo Supremo 'I'ribunnl Arlministraí.ivo é regulal1a por lei ospecial.
(','\l'íTGLO
])0

1I

íunclonamcuto'

Art. 690.0 As nuditorias
Iuncicnam
no ('(lifício do
govêrno civil do distrito em cuja sede existam.
Art. ú91" 01'1 recursos,
requerimento!;
e alegac,:õcfl
serão apresentados
nas secretarius
dos tribunais
<lo contencioso administrnti
VO dentro <los prazos l~'gais e às
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horas regulamentares, mediante recibo, se fôr exigido.
Os despachos, sentenças e acórdãos serão proferidos nos
prazos legais e devidamente intimados. As diligências
de produção de prova, quando as haj a, real izar-se-ão
em dias e horas previamente marcados e intimados às
partes.
Art. 692.° As secretarias dos tribunais do contencioso
administrativo estarão abertas, para os respectivos serviços, todos os dias úteis, durante as horas normais elo
serviço público.
Art. 693. Haverá nos tribunai s do contencioso administrativo as mesmas férias que nos tribunais judiciais,
mas os incidentes de pedido de suspensão das decisões
e xleliberaçõce recorridas, bem como os processos eleitorais, correrão mesmo em férias.
Art. 694.° O pror.rsso nos tribunais do contencioso
administrativo
constitue objecto de regulamentos es0

peCIaIS.

TÍTULO II
Da competência contenciosa
OAPÍTULO I
ni~l)()~iç(Jcs gerai!!

Art. 695.° Só são susceptíveis de impugnaç.uo contenciosa as deliberações e decisões definitivas e executórias da administração pública, quando argüidas de incom potência, excesso de pod er 011 violação de lei,
regulamento ou contrato administrativo.
§ único. Para efeitos contenciosos, consideram-se
contratos administrativos os contratos ele empreitada ou
concessão de obras públicas, de concessão de serviços
públicos, de fornecimento contínuo e ele prestação ele
serviços celebrados entre a administração e os partiC1llares, para fins do serviço púhlico.
Art, 6DG.o Não é permitido aos tribunais elo contcncioso aclminishalivo
julgar, principal ou incidentemente, questões sôbrc o estado ou qualidade das pessoas,
títulos ele propriedade ou posso e validade de contratos
civis ou direitos dt!les emergentes.
§ único. Constituem objecto (10 contencioso administrativo as questões respeitantes à administração e polícia dos bens elo domínio público.
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Ârt. ü97.0 Nos recursos de decisões proferidas em processos disciplinares,
os tribunais
do contencioso
administrativo
não poderão conhecer da gravidade
da pena
aplicada,
nem da existência
material
das faltas imputadas aos argüidos,
salvo quando se alegue desvio de
poder ou quando a lei fixe expressamente,
quer a pena,
quer as condições de exi stência (la infracção.
§ único. O disposto neste artigo quanto à apreciação
(la existência
material
das faltas disciplinares
não se
aplica aos recursos da competência
dos auditores
nem
aos recursos interpostos
elas respectivas
sentenças.
Art. Ü!)S. ° A competência
con tenciosa é de ordem
pública
e nílo se altera nem se modifica por arbítrio
das partes. A sua apreciação
precederá
o conhecimento
de qualquer
outra matéria.
Art, ü9!).0 Os juízes <lo contencioso
administrativo
não porlciu abster-se de julgar
a pretexto
de falta ou
obscuridade ela lei, carência de provas, inutilidade da
decisão ou por qualquer
outro motivo.
C.\PÍTULO

Da compctêucía

cout enclosa

II
<l0l'l

auditores

Art. 700.° Compete ao auditor julgar:
1.0 Os recursos das decisões dos magistrados
administrativos e elos presidentes
das câmaras municipais,
salvo,
quanto a estes, o disposto nos ~~ 1.0 e 3.° elo artigo 82.0;
z. ° Os recursos das delibprações dos corpos administrativos,
(las cernis ·ões arlmini trativus
elas feelerações
de munic íp ios e das comissões centrais
elas uniões ele
freguesias;
a.o Os recursos das deliberações do conselho munici pal e (la assem hlea ou tio conselho paroquiais;
4.° Os recursos
(las elelihcraçõcs
(las juntas
de turismo, ela~ juntas autónomas
dos portos e elas comissões
vcuatórias,
I"L'gionais e concelhia: ;
5. ° Os recursos cl as d eci ões (los concessionários
de
exploração
de obras ou ;':(>l'\'iços municipais,
que violem
os regulamentos
das obras ou elos scrviços ;
G." Os recursos (las clelibcra~'ões elas mesas, direcções,
gcr(~llcias ou asscmblca:
p:erais (la" pessoas colectivas de
util idnrle piiblica administrativa,
quando argüidas
de
violação de lui , regulamento,
compromisso
ou cstatutos ;
7.° As acções parn efectivação
da 1'0 ponsahil idn.lo
civil das autarquias
locais por facto dos "re: pectivos
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corpos administrativos ou dos seus runcionários e assalariados;
8.0 As acções .de interpretação
dos contratos administrativos celebrados entre o concelho, a rreguesia ou
a província e os particulares;
9.0 Os recursos contra a inscrição ou omissao nos
recenseamentos paroquiais dos chefes de família e dos
pobres e incligentes;
10.0 Os recursos contra a inscrição ou omissão no recenseamento eleitoral;
11.0 Os recursos relativos às eleições dos órgãos da
administração municipal, paroquial ou provincial e das
mesas, direcções ou gerências (las pessoas colectivas ele
uí.ili dudc pública administrativa,
e ao acto elo rejerendum;
12.0 Os processos sôbre inelegibilidades e escusas dos
eleitos para os corpos administrativos
e para os conselhos municipais e provinciais;
13.0 Todos os demais recursos, processos ou acções entregues por lei ao seu julgamento.
S único. Em todos os recursos ou acções pendentes na
auclitoria, compete ao auditor:
1.0 Condenar em custas e impor multas nos termos
da lei;
Z.o Mandar riscar nos papéis que lhe forem submetidos quaisquer expressões ofensivas ou menos respeitosas
para o tribunal ou para os poderes públicos, ou que contenham matéria contrária à moral ou à ordem social e
politica existentes;
3.° Dar conhecimento ao Ministério Público de quaisquer ilegalidades
ou irregularitlalles
de que tenha
conhecimento no decorrer dos processos, no:'! casos em
que careça, para proceder, da promoção daquele magistrado;
'1.° Requisitar, oficiosamente 0U a requerimento das
parles, a todas as autoridades públicas, corpos administrativos e pessoas colectivas de utilidade pública administrativa
as i'nformações e documentos que julcrue
necessários para instrução dos processos;
o
5.°. Expedir as?artas
precatórias que lhe sejam requerIdas para quau,quer tribunais administrativos e judiciais ela 1." instância.
Art. 701.° Os recursos :1 que se refere o artigo anterior podem ser interpostos:
1.0 Pelo Ministério Público;

l' Série
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2.0 Pelos titulares de interêsses directos, pessoais e
legítimos
ofendidos pela deliberação
ou decisão recorrida.
Art. 702.° A qualquer
eleitor,
ou contribuinte
das
contribuições
directas do Estado, no gôzo dos seus direitos civis e políticos,
é permitido
recorrer
das deliberações,
que tenha por ilegais, tomadas pelos corpos
administrativos
das circunscrições
em que se ache recenseado, ou por ontle sej a colectado, e pelas demais entidades referidas
nos n.OS 2.°, 3.° e 4.° do artigo 700.°,
com jurisdição
na mesma área.
Art. 703.° Os recursos a que se refere o n." G." do
artigo 700.° POc1CUl ser interpostos
por qualquer
gerente, irmão ou associado no pleno gôzo elos seus direitos sociais.
Art , 704:.° As acções ele interpretação
dos contratos
administrativos
só podem ser propostas pelas entidades
contratantes.
Art. 705.° Pode qualquer
eleitor,
nos termos estabelecidos
na lei eleitoral,
interpor
os recursos
enumerados nos n.OS D.o, 11.° e 12.° <10 artigo 700.°
Art. 70G.o Salvos os recursos c processos eleitorais,
o prazo para in tel'posição de quaisquer
recursos,
cuj o
julgamento
pertença
aos auditores
admilli~trativos,
é
rle três meses, contados (la data em quo a decisão ou
deliberação
tenha
ido comêço de e. 'ecução, ou ela (lata
da sua intimação
aos interessados.
§ {mico. Exceptuam-se
do disposto neste artigo, podendo ser impugnada
a sua lega1ic1ade a todo o tempo:
1.0 As deliberações
c decisões nulas e de nenhum
efeito j
2. ° As posturas e regulamentos
policiais j
3.0 As deliberações
que criem impostos
não pel'lmtidos por lei.
Art. 707.° .As acções ele interpretação
(los contratos
administrativos
podem ser interpostas
a todo o tempo e
as ele respon. (1)i1iclnc1c civil dentro dos três anos seguintps Ü efeetiva~:ilo (lu ofensa (PlC as legitimar.
A rt. 708.° O" prazos para os recursos e processos
eleitorais
são ('f;tahelecic10s na lei eleitoral.
Art. 70D.o As sentenças
proferidas
pelos auditores
administrativos,
quando
passadas
cm julga-lo,
têm
fôrça executória.
í
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Art. 710. o Na execução das sentenças proferidas
pela auclitoria, procecler-se-á do seguin te modo:
1.' Se o exeqüendo fôr um corpo administrativo
e
êste não deliberar dar execução à sentença no prazo
do três meses contados da data do trânsito em julgado,
assim o participará o exeqüente ao auditor administrativo. Recebida a participação, o auditor rcmetê-la-á à
Direcção Geral ele Administração Política c Civil, para
que se ordene a execução pedida, sob pena de dissolução do corpo administrativo;
2.' Se o exeqüendo fôr uma pessoa colectiva de utilidade pública administrativa,
proceder-so-á
nos mesmos
termos do número anterior, mas o processo será remetido ao governador civil respectivo;
3.' Em todos os outros casos em que a execução deva
correr contra algum órgão da administração pública,
remeterá o auditor o processo à entidade que sôbre
aquele exerça poder hierárquico ou de mera inspecção;
4. o Se o exeqüendo Iôr algum particular, a execução
será promovida pelos interessados nos tribunais comuns, com base na sentença do auditor.
CAPITULO III
Da competcucía

contencluaa
do Supremo
Administrativo

'I'ríbnnal

Art. 711. Compete ao Supremo Tribunal Administrativo, como tribunal elo contencioso da administração
local, julgar:
1.o Os recursos interpostos elas decisões dos auditores;
2. o Toelos os demais recursos confiados por lei ao seu
julgamcnto.
Art. 712. Em tudo o que sôbrc organização, funciona~ento c cOl~11~etên~iadas auditorias e elo Supremo
Tnbunal Adnulllstrahvo não se encontre reeulado neste
Código aplicar-se-ão as disposições das respectivas leis
e regulamentos especiais.
0

0

Ministério do Interior, 31 de Dezembro de 1936. O Ministro do Interior, ilf ária Pais de Sousa.
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MAPA I
Classificação

26:962
27:333
22:061
46:398

Évora

Setúbal.

u:

Obrigatoriamente
federados com Lisboa e Pôrto,
com sede em vila de 20:000 ou mais habitantes
ou em que o montante
das contribuições
directas anualmente
liquidadas para o Estado é igual
ou superior a 2:500 contos (n.? 2.° do § L° do
artigo 3.°):

2.' ordem

c;
<:.>

POrto.

I

Cascais.
· Loures.
Sintra.
I Matoz inhos,
I Vila Nova de Gaia.

Lisboa

'"

o
CJ

1

....

Obrigatoriamente
federados com Lisboa e Pôrto,
não compreendidos
na La e 2.a ordem (n ," 3.0
do § LOdo artigo 3.°):
\ 3." ordem

I Almada.

Li~hoa
pôrto.

I

· 1 Oeiras.
. ..

2.' ordem

Gondomar.
· Maia.
Valongo.

(continua·
ç40).

1

Com sede em capital de distrito
n.v 1.0 do § 2.° do artigo B.O):

(alínea

Aveiro
.
Beja
.
Bragança
.
Castelo Branco
Faro.
Guarda
Leiria
Portalegre
Santarém
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

f1.' ordem
B ragu

. . . .

j

a) do

31:043
36:729
29:574
50:848
20:186
43:654
57:138
23:950
54:817
55:708
37:391
60:074

Com 53:000 ou mais habitantes
u.? L° do § 2.° do artigo 3.°):

(alínea

Barcelos
G'
_. . . .
mmaI'!US ..

li) do

I

Covilhã.

I Figueira

da Foz

57:701
0:3:986

Lisboa
Santarém

1

.Il

25:624
2:J:OliO
~O:H:l

22:11í8
51 :7H;~
32:!lfifl

20:317

Aveiro

a.'

ordem /

~W:G12

23:723
:12:70;;
20:341
21:502
32:804
i4:20:1
31í:211
22:710
4:3 OlH
27 0;)2

2·107ü

:W:338

33:931

I Azambuja.

Cartaxo ..
Chamusca.
. Coruche ..
Golegã ..
I Alcúcer do Sal.

I

1:197.077$43
1 :269.802$99
1:029.960$20
1:550.706$50
1:172.858$46
1:352.222$38

Não compree1didos .nns ordens ant.Ari,,--- \"" 6. v
do § 2.° do artigo 3.°):

Com 20:000 ou mais habitantes
e menos de
5;;:000 (alínea a) do 11.° 2.° do § 2.0 do artigo 3.°):

\ 2." ordem

. . . .

2:789.503$49
2:544.796$!í7

Agueda .
Anadia .
•Arouca .
Aveiro . . . . E,s~arreja
1< eIra.
.
. .
Oliveira de \zeméis
Ovar ..
1Iértola ..
.
:\Ioura ..
B l'Ja
. . . . . Odemira
.
Serpa
.
Celor-ico de Basto . . .
Fafe
.
Braga
.
V ila .' ova de b'amulicão
Viln Verde
.
Bragança.
' Mirandela . . .
lundüo ....
Castelo Brnnco
Idanhn-n-I '0\1\
~ Sertã .....

20:691
33:902
25:378
27:465
23:422
21:412
29:354
45:475
28:425
21:095
34:854
28:037
24:799
35:502
33:133
38:718
29:414
45:803
30:516
30:036
47:953
24:390
25:416
37:929
26:885
25:506
32:638
26:812
37:629
28:951
40:980
34:762
39:212
39:346
33:921
34:584
21:042
26:172
33:980
24:808
36:890
20:496
40:409
20:730
20:G36
25:981
23:200
34:220
22:673
21:613
23:412

Com menos de 20:000 habitantes
em que o
montante
das contribui'ções
directas' anualmente
liquidadas para o Bstado é igualou
superior a
1:000 e inferior a 2:500 oontos (alínea b) do n.? 2.°
do § 2.° do artigo 3.°):

Em que o montante das contribuições
directas
anualmente
liquidadas para o Estado é igualou
superior fi 2:500 contos (alínea c) do n.v 1 ° do
: ~." do artigo 3.°):
Custvlo Brnnco
Coimbra
. . .
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dos concelhos

Braga
Coimbra

_g

N.o 1

Arganil .....
Cantanhede . . . .
Coimbra
Montemor-o-Velho
..
Oliveira do Hospital .
Soure
.
( Estremoz
.
Évora.
'1 Montemor-o-Novo
Loulé ..
Olhão ..
Faro . . . . . Portimão
Silves. .
'I'avira .
Gouveia.
Guarda.
. . . Sabugal.
Seia ..
Alcobaça ..
Leiria ...
Caldas da. Rainha
Pombal
.
Alenquer
.
Mafra
.
Lisboa ..
. Tôrres Vedras .
Vila Franca de Xira.
Portalegre
. . I Elvas.
. . . . .
Amarante
.
Baião
.
Pelgueiras.
. . . . .
Marco de Canaveses .
Pôrto,
. . . . Paredes.
. . . .
Penafiel .....
Póvoa de Varzim
Santo Tirso.
.
Vila do Conde
Abrantes
.
Tomar
.
Santarém
Tôrres Novas . .
Vila Nova de Ourém.
I Barreiro . . . . .
S t ib I
e u a . . . . I Santiago do Cacém
V'
d C
~ Arcos de Valdevez.
lalla
o as- Monção
.
telo. . . . . Ponte do Lima . .
Alijó
.
Chaves
.
Vila Roal.
. . Montalegre
. .
Pêso da Régua
Valpaços ..
Castro Daire
Lamego ...
Mangualde
.
Viseu. . . . . Resende
. .
S. Pedro do Sul
Siniãis ....
:
'I'ondeln , ....

Com sede em cidade de 25:000 ou mais habitantes, ou de 20:000 ou mais, sendo capital de
província,
em que a população da sede corresponde à quarta parte, pelo menos, da população total do concelho (n ,v L° do § L° do artigo 2_°):

,1.' ordem

DO EXÉRCITO

\ 13rja

.....

Albergaria-a- Velha.
Castelo de Paiva.
Espinho.
Ilhavo .
Mealhada.
Murtosa.
Oliveira do Bairro.
S. João da Madeira,
Sever do Vouga.
Vagos.
Vale de Cambra.
Aljustrel.
Almodôvar.
Alvito.
Barrancos .
\
( g~bt:~ Verde.
Ferreira do Alentejo.
Ourique.
Vidigueira.
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~.o

1

L" Série

==~-====
Portalegre

, Amares.

l Cabeceiras de
IEsposende .

. / Póvoa de Lanhoso.
Terras do Bouro.
Vieira.
Alfândega da Fé.
Carrazeda de Anciãis.
Freixo de Espada-à-Ointa.
Macedo de Cavaleiros.
Miranda do Douro.
Bragança..
Mogadouro.
Tôrre de Moncorvo.
Vila Flor.
Vimioso.
Vinhais.
. Belmonte.
Oleiros.
Penamacor.
Castelo Branco
Proença-a-Nova,
Vila de Rei.
Vila Velha de Ródão.
. Condeixa-a-N ova.
Góis.
Lousã.
Mira.
Miranda do Corvo.
Coimbra ..
Penacova.
Penela.
Poiares.
Tábua.
Alandroal.
Arraiolos.
Borba.
Mora.
Mourão.
Évora
Portel.
Redondo.
Reguengos de Monsaraz.
Viana do Alentejo.
Vila Viçosa.
I Albufeira.
Alcoutim.
ordem
Aljezur.
(continua'
Alportel.
ç/io).
Castro Marim.
Faro . . . . . Lagoa.

.

(continuaçilo)

Basto.

Pôr to ....

. I Ponte de
I Sousel.
I Lousada.
I Paços de

Santarém.

. .

I

I

,~

'.~~
?)
~

.~ (3."
:::
....
m

o
..d

"õ)

I
I

<.l

o:l

o

R.I
=

;;;
c

c;

Setúbal.

Guarda.

ordem
Viana elo Castelo
...

'"g
~

r

Vila Real.

Viseu

Celorico da Beira.
Figueira de Castelo Rodrigo.
Fornos de Algodres.
. . ." Manteigas.
Moda.

'

. .

Alpiarça.
Benavente.
Constância.
Ferreira do Zêzere.
Mação.
Rio Maior.
Salvaterra de Magos.
Sardoal.
Vila Nova da Barquinha.
Alcochete.
Grândola .
Moita.
Montijo.
Palmela.
Seixal.
Sezimbra.
Sines.
Caminha.
Melgaço.
Paredes de Coura.
~
Ponte da Barca.
J Valença.
r Vila Nova da Cerveira.
Boticas.
Mesão Frio.
Mondim de Basto.
Murça.
Ribeira de Pena.
Sabrosa.
Santa Marta de Penaguião
Vila Pouca de Aguiar.
Armamar.
Carregal do Sal.
Moimenta da Beira.
Mortágua .
Nelas .
Oliveira de Frades.
Penalva do Castelo.
Penedono.
Santa Comba Dão.
S. João da Pesqueira.
Sátão.
Sernancelhe.
Tabuaço.
Tarouca.
Vila Nova de Paiva.
Vouzela.

r

t 9

Pinhel.
Trancoso .
. Vila Nova de Fozcoa.

~

o

I

. . . '1· ~::=.a
Grande.
Óbidos.
P€drógão Grande.
Peniche.
Pérto de Mós.
Arruda dos Vinhos.
Cadaval.
Lisboa . . . . Lourinhã.
Sobral de Monte Agraço .
. Alter do Chão.
Arronches.
Aviz.
Campo Maior.
Castelo de Vide.
Portalegre
. . Crato.
Fronteira.
Gavião.
Marvão.
Monforte.
Nisa.

~l:~i~~:;.

t,

~~~~~.ere.
B&talha.
Bombarral.
Csstanheira de Pêra.
P€ueiró dos Vinhos.

Leiria

. . .

(continua·
çilo).

t~~Octique.
Vila do Bispo.
Vila Real de Santo António.
Aguiar da Beira.
Almeida.

o

Ferreira.

i

I
l
1

l

Soro

1-0

1.' Série
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~L~PA II
Classificação das freguesias
Distrito

de AVEIRO

Concelho de AGUEDA:

Agadão . . . .
Aguada de Baixo
Aguada de Cima
Águeda ....
Barrô.
. . .
Belaaaima de Chão .
Castanheira elo Vouga.
EspinheI.
. .
Fermentelos
Lamas elo Y ouga .
Macieira de Alcoba.
Macinhata do Vouga
úis da Ribeira.
Préstimo.
Recardãis
Segadãis .
'I'ravassô

.

Trofa ..
Valongo do Vouga .

3. a ordem

a-

»

2."

II

La

»

') a

'-'.

a-

2.a
') '"
2."
3.'"
3.&
2."
3."
N.

') a
N'

') a

"".
3."
2."

'"'o "

»
I)

»
»
»
II
li
li
li

»
li

»
li

')

li

2.lI.

li

Concelho de ALBERGARIA-A-YELHA:

Albel'garia-a-Velha .
Alquerubim.
Angeja .
Branca
.
Frosso:-l.
.
Ribeira de Frágoaa .
S. João de Loure.
Valmaior

2. a ordem

2.t1.
') a

"".

') a
IoJ.

3."
')
'-'.

"

2.'"
2.&

»
»
»
»
»
li
li

Concelho de ANADIA:

Amoreira da Gândara .
Ancas.
. . . . .
Arcos..
"
Avelãs de Caminho.

2." ordem
3."
»
»
II

ORnEM

208

DO EXÉRCITO

Aveli\s de Cima
Mogoforos
.
Moita ..
Ois do Bairro
Sangalhos
.
S. Lourenço do Bairro.
Tamengos
.
Vila Nova de Monsarros
Vilarinho
elo Bairro
.

L' Série

N.O 1

2. a orelem
2.a
»

2."
3."
2."
2.a

2."

.

Jl
lJ

))
»
»

z.a.

))

2."

»

Concelho de AROUCA:
Albergaria
Alvarenga
Arouca
Burgo.
Oabreiros.

Canelas

das Cubras

3." ordem

2.a.

<) ..

"'.
') a.
"'.
3."
.

Chave ..
Covelo de Paivó
Eseariz
.
Espíunca
Fermedo .
J anarde .
Mansores .
Moldes
Roseas.
Santa Eulália.
S. :Miguel do Mato
'I'ropêço
Urrô
.
Várzea

»
II

»
»

3."

»
»

3."

»
»
»

a2."
3.a
') a
N.

3."
2.0.

z.C) ..
N.

<)
a
N.
C)

1óJ.

a

»
»
»
»

»
»
»

2."

»

C)
..... "
3."

li

»

Concelho de AYEIRO:
Arada
Cacia
Eirol
Eixo

. '.
.

3."
"".
C) a
C)

Esgueira
Glória
Nariz .
Ol iveirinhu
Rcqucixo
Vera Cruz

2." orelem
»
2."
lo

"".

»
)l

1....

»

2.a.
,.".

»
»
»

1.&

J)

<) ..

"".

') a.
.

Xl
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1,· Série

Conoelho de CASTELO DE PAIVA:
Bairros
Fornos
Paraíso
Pedorido
Raiva,
Real
,
Santa Maria
S, Martinho
Sobrado
,

2,0. ordem

..2,"2,"

)J

') a

»
»

2,"
2,"
2.1\
2,"
2,a

»

,

de Sardoura
de Sardoura

»
»
»
)J

Conoelho de ESPINHO:
Anta
,
Espillho
Guetim
Paramos,

,
,

Silvalde

,

2," ordem
L" »
2,a
2.'"
2,"

»
»
»

Concelho de ESTARREJA:
Avnuca
Canelas

2," ordem

Betlu ído

2,"
') "
"',

2,"

]'ermeLI:

l)a]'(lilhó

)J

»
»

Z,a

Salrcu

')
N,

Veiros

C)

"

,..,. a

»
»
»

Conoelho da FEIRA:

A rgoncilhe ,

2,a ordem

Arrifana
Canedo

2."
2."
2."

Eseupãi:-!

»
)J

»
»

Espargo
]'pil'u ,

2,a
a

'-I.

)J

Piãis

,..,.
o a
,.,.

»

,

l<'ornos

Gii'i:o ,
GuiSatllle
Lamas
Lob~lo
I,olll'cclo
IJoul'osa , ,
Milhpirós
de Poiares
Moselos , ,

<)

') a

3."
Z.a
2."

2,&
"', "

»
)J

»
»
D

,)

D

,) a

»

,."

') a
N.

C)
i'W.

a

Il
II

OlWEJ\1
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L' Série

2,a ordem
') a »
') a »

.

Nogueira da Regedoura
Oleiros
Paços de Brandão
Pigeiros .
Rio Meão
Romariz .
Sanfins
Sanguedo
S. João de Ver
S.Jorge.
Souto.

'-I.

'-I,

a-

a') a
'-I.

'),.,. a
2.a
') a
"'.
2.a
2.a.
2.a

z.-

'I'ravanca

,) a

Vale .
Vila Maior .

>oJ.

') a
"'.

II
II
II

n

»
»
»
»

»

»
»

»

Concelho de tLHAVO:

2. a ordem
') a
»
"'.
La
»

Gafanha ela Encarnação .
Gafanha da Nazaré.
llhavo (S. Salvador) .
Concelho da MEALHADA:

2." ordem
') a
»
"'.
»
2.a
2.8.
»
»
2.a
') a. »
"'.

Barcouço
OasalOomba
Luso .
Pampilhosa
Vaoariça

Ventosa do Bairro
Concelho da MURTOSA:

2.a ordem
') a »
..,.
La
»

Bunheiro
Monte
Murtosa
Torreira
Concelho d,e OLIVEIRA

Oarregosa
Oésar . .
Fajões
Loureiro
Macieira de Sarnes .
Macinhata de Seixa
Madail
N oo'ueira do Cravo .
10
dA"
Oliveira
o zemeis

"'."
')

»

DE AZEMÉIS:

2.a oruem
'),.,. a »
') a »
') a »
"'.
3."
'),.,. a
»
»
3."
»
2."
N.

)l

...
<)

..

»

1.' Série

ORDE:\1 1>0 EXÉRCITO
c,~c===-o-._-· --

2.a ordem
2.a
»
2.a
»
2.a
»
2.a
»
2.a
»
2.a
»
2.a
»
2.a
»
2.a
»

Ossela
Palmaz
Pinelelo
Pinh eiro ela Bemposta
Santiago ele Riba UI .
S. Martinho da Gândara
'I'ravanca

.

UI .
Vila Ohã ele S. Roque.
Vila ele Oucuj ãis .
Concelho

de OLIVEIRA

211
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DO BAIRRO:

2.a ordem
2.a
»

Bustos
Mamarrosa .
Oiã
Oliveira <10 Bairro

2.0.

') a
"".
<) a

Palhaçu .
'I'roviscal

/./.

')

,.,. a

»
»
»
»

Concelho de OVAR:

2. a ord em

Arada
Cortegaça
Esuioriz
Maccda
.

Ovar

2.0.

e.-

.

8. Vicente

de Pereira

J'usã .

Válogo

2.a
La
2.a
2.a

»
»
»
»

»
»

Conoelho de S. JOAO DA MADEIRA:

S. João da Madeira.

Conoelho de SEVER

Ccdrirn

.

.

.

.

Conto <le Esteves
Puradela
. .

.

}.)es::\egue1l'o

.

1100as do VOUO'a
(.1
1:>
ocvcr do Vouea

1.."1
':ll va Escura
'l'alhaclas

1:>

1.a ordem

.

.

DO VOUGA:

2.a ordem
<)

a

N.

3.'"
2.a
2.a
<) a
,.,.
') a

..,.

.) a
-.I.

»

»
»
»
»

"
JJ

Concelho de VAGOS:

Ca1\'ão

Covão !lo' LÔb~
Sos:.
Varros'
1:>

••

.

2." ordem
2."
»
2.a
D
1.&

»
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Concelho de VALE

1." E6rie

DE CAMBRA:

Arões.
.
Castelões
Cepelos
.
Codal.
.
Junqueira
Macieira
Roge.
Vila Chã

2." ordem
2.a
»
2.0.
»

3."

»

2."

»
»

2.0.
2.D.
2.&
Distrito

»

»

de BEJA

Concelho de ALJUSTREL:

Aljustrel

Ervirlel

1." ordem

.

2."

})

Mcssejana
S. João de N egrilhos

2."
2."

})

Concelho

Almodôvar.
Gomes Aires

Rosário

de ALMODOVAR:

. . .

Santa Clara-a-Nova
Santa Cruz.
S. Barnabé.
Senhora ela Graça ele Padrões.

Concelho

2."
2."
2."

»
»
»

de ALVITO:

Alvito
Vila Nova da Baronia.

Barrancos

2." ordem
<) a
»
2.& »
2.a
»

...

.

Concelho

»

2." ord em

2.8.

»

de BARRANCOS:

.

2." ordem

Concelho de BEJA:

Albornoa
Haleizâo .
Beja (Salvador)
....
Beja (Santa Maria da Feira )
Beja (Santiago Maior) . .
Beja (S. João Baptista)

Beriugel

.

Cabeça G orda .
Mombeja
.
Nossa Senhora das N oves

2." ordem
2.a
II
2." »

e.2.&

....

,) a

»
»
II

2."

»

2.a.

»

')

~.n.

t~

»
l)

L' Série
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Quintos
Salvada
Santa Clara de Louredo
Santa Vitória.

2.a ordem

N,

»

S. Brissos
S. Matias

3."

»

N.

»

3.'

»

2.'

»

S. Pedro
Trindade

2,'
2."

') a

.

') a

.
de Pomares

Concelho

))
»

de CASTRO VERDE:

Casével
.
Castro Verde.
. .
Entradas
Santa Bárbara
de Padrões
S. Marcos da Ataboeira

2." ordem

....
La

')

a-a
<)

"'.

»
»
))

»

Concelho de CUBA:

La ordem

CuLa .
Faro do Alenü'jo
,"iI" AJnl . . .
Vila Ruiva .
Concelho

de FERREIRA

Al íuntlâo
Ferreira
do Alcn tej o .
:Figueira dos Ca valei 1'05
Odivelas
Percguarda
Concelho

Alcaria

»
»
))

DO ALENTEJO:

2." ordem

La

»

2.&
2.n.

))

2,"

»

D

de MÉRTOLA:

Ruiva

Corte do Pinto
Espírito
Santo
:.\fértola .
Santana
de Cambns
S. João dos Cahluireiros
S. Miguel do Pinheiro
R. Pedro de Solis
. ,
S. Sebastião
(los Carros
Concelho

2.a

2.'
2.a

2.'
La
~)

01'<1

m

»

:L-

n

1.'
2.'

n

2.3

»

<) •
-.I,

...

))

I) "

»

2."

»

»

de MOURA:

Amarelej a .
.
~lonra (Santo Ag-o linho)
Moura (8. .l ofío Baptista)
póvoa.
. , , , ,

1.& ordem

2.0.

))

2.&
2.&

»
»

ORnEM
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1.' Série

--_-=

2,a ordem

Safara
Santo Aleixo .
Santo Amador
Sobral da Adiça .

2.&
2."
2.a

»

»
»

Conoelho de ODEMIRA:

Colos
Odemira (Santa Maria)
Odemira (S. Salvador)
Relíquias
Sabóia
San ta Clara-a- V olha
S. Luiz .
S. Martinho das Amoreiras .
S. 'I'eotónio .
Vale de S. Tiago.
Vila Nova de Milfontes

2. a ordem
2."
Il
2."
Il
2.&
»
2.a
»

z.-

»

a

»

2.a

»

2.a

»
»

<)

1.&

<) a

II

,."

Conoelho de OURIQUE:

Conceição
Garvão

2." ordem

Ourique

.

Panõins

.

Santa Luzia
Santana da Serra

2.8.
l."

»

2.a
2.a
2,"

»
»
»

»

Conoelho de SERPA:

Aldeia Nova de S. Bento
Hrinches
Pias
Serpa (Salvador)
.
Serpa (Santa Maria)
Vale de Vnrgo
. .
vn, Verde de Ficalho

1. ordem
e,

2,a
1,"
1.&

l.a
2,&
2.'

II

»
»

»
»
»

Conoelho d'a YIDIGUEIRA:

P()(lrógão
SelIne,;

2." ordem
2,"
»
2."
»

.

Vidigueira.
.
Y ila <lo 1<'ru (1 os

2.'
Distrito

II

de BRAGA

Conoelho de AMARES:

Amares .
Barreiros,
. . .

3." ordem
3."
Il

ORDEl\I DO ExímCITO

1,> Série

Besteiros.
Bico
Bouro (Santa Maria)
Bouro (Santa Marta)
Caires.
Caldelas.
Carrazedo
Dornelas.
Ferreiros.
Figueiredo
l!'iseal .
Goãis .
Lago.
Paranhos.
Paredes
Sêcas
Portela
.
Prozelo
.
Ren dufe .
Sequeiros
Sorami l

.

.
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N.o 1:

3.30 ordem
3.a
»
2."
»
2."
»

2.
2.'"
3.'"
3.&

»

2."
3.'"
3."
3."

»

30

»
»
»

»
»

»

2.a

II

3.

))

3.a

»

3."

»

30

3.&
2.&
3.'"

J)

»
»

3."

»

'I'ôrro .

3."

»

Vilela

3."

»

.
Conoelho de BARCELOS:

Abade de Neiva
Aborim
Aclãis .
Aguiar
Airó
AIdrcu
Alheira
Alve10s
Alvito
(S. Martinho)
Alvito (S. Pedro)
Arcosclo .
Areias.
Areias ele Vilar

2. ordem
30

3."

»

3."
3."
3."

»

3."

»
»
»

2.0.
<) a
".
3.
30

»
»

»

3."

»

C) "

"'.

»

3.'

»

3."

»

Balugãis.

3."

»

Barcel in hos.
Bar<'l'lof! .
Barqueiros
.
Hastuço (Santo Estêvão)
Bastuco (S. João)
Cambeses
Campo

,.,. "
<)
2.0.
2.1\

»

0."

»

»
))

3.

»

<) •

»

30

"'.

a-

D
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Oarapeços
Carreira '.
Oarvalhal
Üarvalhos
Chavão
Ohorente.
Cossourado
Oourel

Z.a ordem
2.'"
2.&
»
3,'"
3,'"
»
3."
2."
3."
»
3."
»
3."
2,'
»
»
3.a
3.& »
3,"
»
»
3.'"
»
3.a
3."
»
J)

J)

J)

J)

Orcixomil

.
.

"

Encourados .
:Faria .
Feitos.
Fonte Coberta

.

Fornelos .
Fragoso
Galegos
Galegos

Série

J)

Couto .
Cristelo
Durrãis

1.-

.

<)
,",o "

(Santa Maria)
(S. Martinho)

Gamil ,
Gil monde
Góios .

Grirnancelos
Gueral
Igreja Nova
Lama .
Lijó
Macieira
de Rates
Manhcnte
Mariz.
Martim
.
Miclõcs
Milhazos .
Minhotãis
. . .
Monte de Fralãis .
Mouro ..
Negreiros
Oliveira
Palme.
Panque
l)aradela.

Pedra Furada.
Pereira

.

Porelhal

.

2,"
3.·
3."
3."
3.&
3.'"
3.'
3.'
3.'"

»
»
»

»
»
»

"»
»

»

<)

-.-. a

»

2.'"
3."
3.&
2."
3."
3."
3.&

»
»
»

3.·

»
»

3."
3.·
3.&
2.&
3.&

3."
3.'
3."
<) ..
IV.

»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

»

l' Série
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Pousa

.

Quintiãis
Remelhe.
Rio Côvo (Santa Eugénia)
Rio Côvo (Santa Eulália)
Roriz . .
Sequeade. . . . . . .
Silva . . . . . . . .
Silveiros . . . . . . .
Tamel (Santa Leocádia)
Tamel (S. Pedro Fins)
Tamel (S. Verfssimo ) .
Tregosa .
Ucha ..
Várzea
Viatodos .
Vila Boa
Vila Cova
"Vila Frescainha (S. Martinho)
Vila Frescainha (S. Pedro)
Vila Sêca . .
Vilar de Figos . . . .
Vilar elo Monte.
. . .

2.a ordem

a-

3."

:J. a
:1. a

2.3.
<)
"
.).

3."
3.&

a.a
3."

»
D

2.&
3.a
')
N.

»
»
»
»
»
»
»
»

"

3."
2.&
.,."
')

')
..,. a

..,. a
C)

.,.&
<)

2."
3.&
3.&

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Concelho de BRAGA:

AdaMe .
Arcos.
.
Aren tim .
Aveleda.
Braga (Cividade)
Braga (Maximinos)
Braga (S. João do Souto).
Braga (S. José de S. Lázaro)
Braga (8. Vicente)
Braga (S. Vítor).
Braga (Sé)
Cabreiros

Ccleirós
CrI' POS •
Cunha.
.
Dume . .
Escudeiros
E pinho.
Esporões.
. . .
Este (S. Mamede)

2." ordem
3.&
»

s.-

3.&

'J
..,. !\

'J &
..,.
2.&

1.&
2.8.

L"
2.&
()..,. &
,.,. &
,>...,. "
~L&
t>
..,.
3.&
3."
C)

&

;~. &

2.&

D

»
»
»
»
»
»
»
»
»
I)

»
)J

»
»
»
»
lt

orW[~l\I DO EXÉUClTO
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N." 1

1." Série

Este (8. Pedro)
Ferreiros
Figueiredo
Fraião
Frossos .

z.a ordem
»)
C) "
..,.

Goudizalves

3.~

Gualtar

-) a

3."
3."

»

,.,. ~

»
»

<)

.

N'

»

n

Guizande
Lamaçâis

3."
3."

»

Lamas
Lomar ..

0."

»

')
N.

»

..,.
C) "
..,. "
C)

»
n

Merelim

(S. Paio)

Merclirn (8. Pedro)
Miro ele 'I'ibãis
Morreira .
Navarra.
Nogueira.
Nogueiró.
Oliveira (S. Pedro)
Padirn ela Graça.
Palmeira . .

»

n

2.~

»

3."
3.a
3."

.»

a-

»

»
»

3.a

»

<) "
,.,.

»

<)

"

»

C) "

»

Parada ele Tibãis
Passos (S . Julião)

3."
3."

»

Pedralvn ,
Penso (Santo

2.a.

»
»

Estêvão)
Penso (S. Vicente)
Pousada

a."

»

3."

»

3."

»

PriRCOO,

2.a
..,. n

»

<)

»

3."
3."

»

Panóias

.....,.

.

Real
Ruilhc
Santa Lucrécia de Algeriz
Semelhe .
Sequeira .
Sobroposta
'I'arl im
'rpUÕPR

.

3."

»

<)

'I'ran (lei rns

Vilaça.
.
Vimiciro .

3."

Concelho de CABECEIRAS

Abnd im
Alvite . .

»

2.&
3."
a
"'.
3."
3."

'rl'bosa

.

»

3."
2."

»

lJ

»
»
»
»
»

DE BASTO:

3." ordem
4)

li.

n.

»

1 • Sério

OnDE]\{

no

EXI~IWITO

N.O 1

Arco de Baúlhe
Basto.
Rucos.
Cabeceiraa
de Rasto
Cavez .

Faia

210
2.a ordem
<)

"'.

a

»

a-

»

<) a
..,.

»

2.D.

.

»
»

aa-

GOll(liãis.
Outeiro
.
Painzela
.
l)assos.
Peclraç'a .
Refogos de Basto
Rio Douro.
.
Vila Nune .
Vilar
de Cunhas.

<)

»

a

"'.
2."

»
»

3."
2."

»
»
»

2.a
2."
3."
3.&

»

»
»

Concelho de CELORICO DE BASTO:

Agil(]e
Arnóia
Baslo
Rasto
Borba
Britl'lo
Cfl çari

2." ordem
2.& »
3."
»
0&
»
"'.
2.&
»
2.&
»
3."
»
2,"
»

....
(Santa Tecla)
(8. Clemente)
ela Montanhn
l lU'

CaJlpclo
Carvalho.
CO(] ('('OSO .
Corg~ .
Fervença ,
G ng'os,

2,"

;j. a

G é III pos

2."

III fl'~ta
Molares
1Jol'cira
Ourilho

»
»
»
»

3."
3.&
2."

;j,"

;1. "
3.&
3."
')..,. &

do Castelo

Hi\go .
Rihas ,
Va ll' (1(~Bouro
Yende,

~.u.

2.&
2,"

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

Concelho de ESPOSENDE:

t as .
Ap úl iu
Helin ho
•\ II

Curvo

2.a Ol'llí'Hl
')
»
"'.
"

•

!.!.&

lJ

3.~

»

OIUm;\[no nxsncrro

220

--

N.o
__

1

1.' Série
-_- ---=-

--=

2. ordem
2.a
»
2.&
»
C) a
»
"".
a

Esposende
Filo.
Fonte Boa
Forjãis
Gandra
Gemeses .
:Mar
Marinhas
Palmeira de Faro
Rio Tinto
Vila Chã.

a') &
",.

3.&
2.&
') &
2.&
') a
"".
N.

»

»
»
»
»

»
»

Conoelho de FAFE:

3.& ordem
3.&
»
2.&
»
3.&
»)
3.&
»
3.&
»
') & »)
2.&
»
C) & »

Aboim
Agrcla
Antime
Armil.
Arnozela.
Arões (San ta Cristina)
Arões (S. Romão)
Cepãis
Estorãos
Fafo
Fareja
Felgueiras
Fornclos

t.I.

N.

La

»
80

a."
') &

.

Freitas
Golãis.
Gontim

»
»

lo

»

»
))

N.

»

",.

»

') &
a.&
2.&
C)
C)&
2.&
1\

li

»

-..I.

»

N.

»

') a
...,.
') a
N'

..

»

N.

80

Monte

»

N.

C) a
3.&
3.
C) a
"".
C)

Modelo

Morei.ra elo Rei
Passos:
Pedraírlo .
Queimarlela.
Quinchãis
Hegatlas .
Revelhe
Ribeiros .
S. Gens
Seidõcs
Serafão
Silvares (S. Clemento)
Silvares (S. Martinho)
'I'ravassós

»

3."
0.

3.a
2.a
3."
C)
..,. ..
C) ..
t.I.

»

»
»
»

»
»
»
»

1,' Série

OHDEl\f

DO EXÉHCITO

N.· 1
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Várzea Cova
Vila Cova
Yinhós

2.~ ordem
3."
»

3.'

»

Conoelho de GUIMARAIS:

Abação
Airão
Airão
Aldão
Aro!';a
At.âis
Azurém

(S, Tomé),
. .
(Santa :Maria).
.
( S. João Baptista)
.
.
.

Balazar

3.' ordem
»
3.'
3.'
»
»)
3."
3."
»
2."
2.'

.»
»

C) •

Barco.
Briteiros
(Salvador).
Briteiros
(Santa Leocádia)
Briteiros
(Santo Estêvão)
Brito
. . . . . . . .
Caldas de Vizela (S . João)
Caldas de Vizela (S. Miguel)
Caldelas.
. . . . .
Calvos.
. . . . . .
Candoso (S. Martinho)
Candoso (S. Tiago) .
Castelões.
Conde.
.
Costa . ,

Creixomil
Donirn
Fermentões.
Figueiredo

0,

»

3."
3."
3.'"
3."

»
»

2."
2.a.

"

')

,.",

"", "
')

»
»
»
»

»

3,"

»

2.'"

»

3.'
3."
3."

»
»

"'.

»

C) "

»

2."

»

3.'
')

e,

N.

.

3."

Gaudarela

»

')

tJ.

»
»
»
»

Gémeos .
Gominhãis

3."

Gonça ,

3,'

»

a.'
2."

»
»

3,"
') '"
"".

»

.

GOll(1a.r .
GOllc1omar
Guardizela
.
Guim:tl'ãis (Oliveira

<lo Castelo)

. ) . . . .
G·urmaru _.ts (S
•. 1)alO
Gllimarãis
(8. Seba: Lião)
Infantas.

Tnfias .
Leitões
Lonrros

'"

2.a
..,.

<) •

.... ..
')

3.'

.

a')

Ú,

2.&

»

»

»
»
»

»
)1
)}
D
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ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 1

1.' Sérre

Lordelo

Z.a ordem

Mascotel os

3."
2."
2.&
2.&
3.&
3.&
3."
2.&

Mesão Frio
Moreira de Oónegos
Nespereira
Oleiros
Peneelo
.
Pinheiro
Polvoreira
Ponte.
Prazius (San ta Eufémia)
Prazins
(Santo Tirso)
Renrlufe .
Ronfe.
Sande (S. Clemente)
Sande (S. Lourenço)
Sande (S.!fartinho)
Sande (Vila Nova)
S. Torcato.
.
Sel ho (S. Oristóvão)
Selho (S. Jorp:e )
Se1110 (S. Lourenço)
Serzerlelo
Serzodo
. .
Silvares
.
Souto (Santa Maria.)
Souto (S. Salvador)

2.a
3.&
3."
3.&
2."
2.&
3.&
2.&
3."
2.a
3.&

..
a.·~

')

N.

2.a
3.&
')
,..,. &
3."
3."

'I'abuadelo
'l'agil(lc .

3."
2."
') ..
,..,.
3."

Urgof'es .
Vermil
Vizela (S. Faustino)
Concelho de PóVOA

3."

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
I)

»
»
»

»
»
»

DE LANHOSO:

Águas San tas .
Ajude.
Brunhais
,
Oalvos

3." ordem
3.& »
»

Cnnrpoa

3."

.

Covelns
.
Esperança
Ferreiros
Fonte Arcada.
Fradea

Friande

..

aa-

a."
a."

»
»

»
»

3."

I)

,..,. a

»

a-

II

<)

a-

II

1- R0ric

O!WE;\! DO EX(.:nClTO :-\.0 1

Galegos
Garfe.
Geraz do 1finho
Lanhoso
Loureclo

Sorzedclo
Sobrnrlelo
'I'aítlo .

....... ~)

3." ordem
2.&
2."
»
))

'J a
'-I.

3.&
2.&

Monsul
Moure ,

Oliveira
Póvoa ele Lanhoso
paro) .
Renc1ufinho
San to Emilião
S .• Toiro de Hei

'1')"

a(Nossa

Senhora

do Arn-

3."
2.3.
3.1\
3."
3.'
2.a
'J a
"'.

da Goma .

'J a

,..;.

'I'ravassos
Verim
Vilela

2."
3."
3.'

))

»

»
»
))

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

Concelho de TERRAS DO BOURO:

Balança

.

3.' ordem

a.a

Bruf'o .

Campo elo Gcrcz .
Cana 1heira
Chumoim
ChOl'eUBC

3.'

a-

a3.'

Cibões

<)

Covitle
Gondoriz
?lIoimenta

3."
3."
3."
3."
:3.&
'J a
"'.
!L·

~rollte
Hi.bpira .
Hio Caldo
Sou to.
. .
Yaltloselulc .
Vilar.
. .
Vilar tla Veiga
Concelho de VIEIRA

.Alli ,ó
Anjos.
Campos

Cani(;atla
Can tclãis

1\

,..;.

.)
<l.

.

3."
2.a

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

DO MINHO:

3." ordem
3." »
a- »

a2."

»
»

ORDEl\I

22!

DO EXÉRCITO

Cova
Eira Vedra .
Guilhofrei
Louredo .
Mosteiro
Parada elo Bouro
Pinheiro
Rossas
Ruivâis

l." Sério

N.o 1

.

Salamonde
Soengas .
Sontelo
'I'abuaças
Ventosa .
Vieira do Minho .
Vilar Chão.

3." ordem
n
2.'
»
2.a
3.'" »
D
2."
»
3.'
»
3.'
2.'" »
»
2."
»
3."
»
3.'

3.'"

n

3.'"
3.'
2.~

»

3."

»

»
))

Concelho de VILA NOVA DE FAMALICAO:

Abade ele Vermoim.
.
Antas
Arnoso (San ta Eulália)
Arnoso (Santa Maria)
Avidos
13airro
BeuLe .
Brufe .
Cabeçudos
Calendário
Carreira.
Castelões
Cavalões
Cruz .
Delãis
Esmcriz
Fradelos
'.
Gavião .
Gon(lifelos
J esuf'rci

3.'" ordem
2."
3.'
»

J'oan o .

"".a

Lagoa
Landirn
Lemcnbe

))

')

N.

a.

»

3.'

»

')

))

N.

u.

3."
2.&

a.~
<) '"
N.

,3 .a

D

»
»

»
»

3."

))

3."

»

<) •
N.

»

2.a

))

') n
el.

»

<) "

»

N.

2.[\
<) •
..,.

))

»

<)
<I.

a

')

l\

»

3.

»

N.

<) "

»

D

3."

D

.

<) •
w.

»

Lousado
Mogego

2.:\
0."

Louro

D
II

ORDE1\! DO Exf:RCl'fO

1.' Série

3." orc1em
<) •
,.,.
»
»
3."

Mouquim
Nine

225

N.o 1

.

Novais

2."

Oli veira (San ta Maria)
Oliveira (S. Mateus)
Outiz .

2."

»
»
»
»
»
»
»
»
»

')

»

2."
3."
3."

Pedorne

3."

Portela
Pousada de Saramagos
Requião
Riba de Ave
Ribeirão
Ruivãis
.
Seide (S. Miguel)
Seide (S. Paio) .
Sezures
Telhado
.
Valo (S. Oosme) .
Valo (S. Martinho)

3."

2.8.
<)

'-'.

a

"

,.".

3."

»

3."
3"

.. "

»

2.a.
;l."

»
»
»

')
tJ.

Vermoirn

2."

Vila Nova de Famalicão .
Vilarinho
das Cambas

<)

a

i00i.

a-

»
»

»
»

Conoelho de YILA YERDE:

A boim da N óbrega

2. a ordem
»
3."

.

Arcozelo
Atãis .

2.&

»

A tiãis

a.

Q

»

Azõis .
Barbudo
Barros
Cabanelas
Oarreiras

3."

»

2.8.
3."

»

....

(Santiago)
(8. Miguel)

Carreiras
Cervãis

.

Codccoda
Oouciciro
Covas .
Dossãos
.
Duas Igrojas
Escnriz (S. Mumcdc)
Kcariz
(S. Martinho)

l<;::;Cj ueiros
l!'rciriz

Geme.

<)

"

<)

a

li.

.

~3.ao
<)

&

N.

3."
3."
:3. no
3."
') "
"'.

»

»
»
»
»
lJ

»

»
»

:L"

»
»

;l,"

lJ

0."

»

a."

:l.~

J)

1>

22G

OHDEM

DO EXÉRC1TO

N.O 1

1.• Série

~-,-,.-----~

3.~ ordem

Goãis .
Godinhaços
Gomide .
Gondiãis
Gondomar
Laje
Lanhas
Loureira
Marrancos
:Mós
Moure
Nevogilde
Oleiros
Oriz (Santa Marinha)
Oriz (S. Miguel)
Parada de Gatim
Passó .
Pedregais
Penascais
Pico
Pico de Hegalados
Ponte
Portela elas Cabras
Prado (Santa Maria)
Prado (S. Miguel)
Rio Mau
8abariz
Sande
Soutelo
Travassós
'I'uris . .
Vnlborn (S. Martinho)
Valbom (8. recIro)
Vahlrcu . .
Valões
Vila Verde.
Vilarinho
Distrito

a-

»

3.a
3."
3."
') a
"'.
3.a
3."
0."
3."
2.a
3.'
2.a
3."
3."
3."

»
»
»

»
»
»
»
)J

»

»
»
»
»
)J

a-

»

3."
3."
3."

...,. "

')

3."
3."
2 ..
')

n

N'

"
3.~
3."
2.a
3.'

')
foJ.

')
N'

"

3 ...
3."
')

"'.

a

a-..
"".
')

3."

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
lJ
lJ

»
»
»
lJ

»
»
»
»

de BRAGANÇA

Conoelho de ALFANDEGA DA FÊ:

Agrobom
Al Iând egada Fé .
Cerejais .

3." ordem

2..

lJ

3."

»

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 1

V Série

a- ordem.

Eucísia
Ferradosa

Gebelim
Gouveia
Parada
Pombal
Saldonha
Sambade
Senclim da Ribeira
Senclim da Serra
Soeima
Vale Pereiro
Vales.

227

3.a
3.&
3.a
3.a
3.&
3.&
2.a

.

Valverde

Vilar Chão
Vilarelhos
Vi lares de Vilariça.

3.a
3.&
3.a
3.a
3.a
3.&

3.'
3.a
3.&

»

»

»
)J

»
)J
)J

»
»)

»
»
)J

»
»
)J

»

Concelho de BRAGANÇA:

Alfaião

Aveleda
Babe.
Baçal

.

Bragança (San ta Maria)
Bragança (Sé)
Calvelhe .
Carragosa
Carrazedo

Castrelos
Castro ele Avelãs.
Coelhoso.
Deilão
Donni

Espinhosela
J!'aíltle
França
Girnoude
(J ontlesende

Gostei
Urijó ao Parada.

Iielia . . .
:Macedo tio :Mato.

3.& ordem.
3.&
»
3.a
»
3.&
»
2.a
»

2.&
3.a
3.&
3.a
3.'
3.a

»
»)
)J
)J

a-

»
»
»

;)."

»

3.a
2.&
3.&
3.&

»

a-

a3.~
a2.&
a-

»
»

»
»
»
»
»

»
»

Meixedo

3.&

)J

Milhão
Mós.

a-

»

3.&

li

ORDEM
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DO EXÉRC1TO

Nogueira
Outeiro
.
Parada
Paradinha
Nova.
Parâmio
.
Pi nela
Pombares
Quin tan ilha
Quintela
de Lampaças

:\.0 1

e ,

Rehorelainhos
Rebordãos
.
Rio de Onor
Hio Frio.
Salsas
Samil.
.
Santa Comba ele Rossas
S. Julião de Palácios .
S. Pedro de Serrucenos
Sendas
Serapicos
Sortes
Zóio

Amedo

Beira Grande.

.

.

Belver
Carrazeda
de Anciãis
Castanheiro
Fonte Longa
Lavandeira
.
Linhures
. .
Marsagão
!Iogo ele Mal ta
}larambos
Pcreiros . . . .
Pinhal do N ort.e .
Pombal
.
Ribalonga
. . .
Seixo de Anciãia
Selores
Vilurinho
da Caetanlieiru
Zcdcs .

3." ordem
2."
»
2.&
»

3."
2.&
3.&
3."
3."
3.&
3."

Rabal

Concelho de CARRAZEDA

1.' Série

3."

3."
3."
3."

2."
3."
3."
3."
3."
3."
2."

3."
3.'

»'
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»)

»
»
»
»
»
»
»
»
»

DE ANCIAIS:

3.0. ordem
3."
»
li
3."

2."

»

')

fi

»

3."
3."
') "
"'.
3."
3."
3."
3."
') a
"'.

»
»
»
»
»
»

'-'.

2."

...3."3."
<) ..

2.0.
3."

»

»
»
»
li

»
»
»

1.· Série

ORDEM DO EXÉHCITO N.· 1

Concelho de FREIXO

DE

ESPADA.A.CINTA:

Fornos
Freixo de Espada-à-Ointa
Lagcaça
.
Ligares
.
Mazouco .
Poiares
.
Concelho de MACEDO DE CAYALEIROS:
Ala
Amendoeira
Arcas.
.
Bagucixe
Bornes
Burga
Carraputas
Castelãos
Ohacim
Cortiços
Corujas
Edroso
Espac1anerlo

Ferreira .
Grijó ele Valbemfeito
Lagoa
Lamulongu
.
Lamas ele Podcnce
Lombo
Macedo ele Cavaleiros
Morais

Murçós
Olmos.
Perctlo
Podence
Salselas
San ta Combin hn ..
Sezul íc . . . .
Souí clo Mourisco.
'I'allta~
'I'ul h iuhus
.
Yale Bplllfcito
Valc ela Porca.
Vale ele Prados
Vilar do Monte

.
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3." ordem
»
2.a
2." »
2."
»
3."
»
2.&
l)

2.& ordem
»
3."
3.&
»
3."
»
3.&
»
3.&
»
3.&
»

3."

»

<)

»

,.,. &
3."
3.&
3.&
3."
3.&

»
»

»

3."

'J
...,. &
'J&
...,.

»
»
»
n
»

3.a
3.&
...,.
'J "
2."
3."

»
»
»
»
»

a-

3.&
3.&
'J &
3.&
3.&
3.&
3.·
,.".

lo)

:\

".

3.·
3."
3.&
3.&

»

»
»
»
»

»
»
»
II

»
»
»
li
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Vilarinho
Vilarinho
Vinhas

DO EXERCITO

N.o 1

3." ordem
»
3.a
3.a
»

de Agrochão
do Monte

Conoelho de MIRANDA

DO DOURO:

Atenor
Cicouro .
Constantim.
Duas Igrej as
Genísio
Ifanes
Malhadas
Miranda do Douro
Palaçoulo
Paradela
Picote
Póvoa
S. Matrinho de Angueira
Send im .
Silva .
Vila Chã de Braciosa

3.a ordem

s.-

3."
2."
3."

a3.a
2."

2.a
3.1'

a3."

2."
2.a

,.,.
<)
,., .a
<) •

..

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

Conoelho de MIRANDELA:

Abambrcs
Abreiro

.

Aguieiras
Alvites
Avantos .
Avic1agos
Bouça
Cabanelas
Caravelas
Carvalhais
Ceclãis
Côbro .
Eradizela
Franco
Frcchas .
Frcixcda
Lamas de Orelhão
Marmelos
M ascurenh as
Mirandela
Múrias

3." ordem
3."
»
3."
»

3."
3.a

»
»

3.a

1)

3."
3.a

3."
3."
3."

»
»

»
»
»

3.a

»

3."
3."
2."
3.&

»
»

3.a
3."

»

2.&
() a
,.,.
3."

»
»
»
»
»
»

ORDEJI
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a- ordem

Navalho
Passos

3."
3."
3."
2.a
3."
2.a
2.&

Pereira
Romeu
S. Pedro Velho
S. Salvador.
Sucçãis
.
Tôrre ele D. Chama.
Vale' de Asnes.
Vale de Gouvinhas .
Vale ele Salgueiro
Vale de Telhas
Vale Verele.
Vila V crele .

»
»
»
»
»

»

»

3.&

»

3.a

»
»
»
»
»

3.&

3.·

3.a

s.-

Concelho de MOGADOURO:
Azinhoso
Bemposta
Brur,ó
Brunhoso
Brunhozinho
Castanheira
Castelo Branco
Castro Vicente
Meirinhos
Mogadouro.

Paradela
Pena Róia .
Percdo da Bcmposta

Remendes
Saldanha
Sanhoano
B. Martinho
Soutelo
.
Tó .

do Pêso

'I'ravanca
Urros .
Va lc (la )f adro
Vale ele Porco
Valvcrclc
Vcntozclo
.
Vila de Ala
Vilar ele Hei . . . .
Vilarinho
dos Galegos.

3.' ordem'
2.&
»
3.&
»
3.&
»
3.·
»

a')
,.,. a

2.a

.

3..

e.-

a3.&
a-

3."
3."
3 ..
2.a
3."

a3."
2."
3."

»
»
»
»
Il

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

a."

»

3."
3."

»
»

u.&
<)

»

I)
,..;. "

II

a.a

."
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La Série

N.O 1

Concelho de TORRE DE MONCORVO:

Açoreira.
.
Adeganha
.
Cabeça Boa.

3.0. ordem
2."
»

2."

»

Cardanha

3.0.
2."
3."

»

2.0.
2."

»

Carviçais
Castedo
.
Felgar
Felgueiras
Horta da Vilariça

Larinho
Lousa.
Maçorcs
:Mós
Peredo dos Castelhanos
Souto da Velha .
Tôrre de Moncorvo
Urros.

3.0.

2.0.
"".
3.0.
3."
3."
3."
2."
2."
<)

..

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
D

Concelho de VILA FLOR:

Assares

.

Bcmlhevai
Candoso
Carvalho
Freixiel
Loclões
Mourão
Nabo.
Róios .

.
.
de Egas

Samões
Sampaio.
Santa Comba ele Vilariça
Seixo de Manhosca
Trindade
. .
Vale Prechoso .
Vale de Tôrno .
Vila Flor . . . . .
"Vilarinho das Azenhas
Vilas Boas.

3." ordem
3.0. »
»
3."
»
3."
C) a
--'.

3."
3."
3."
3."
3."
3."
3."
3."
3."
3."
3."
2."
3."
<)

"".

..

D

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Concelho de VIMIOSO:

Algoso
Angueim

3." ordem

3.'

1)

•

1.- Série

ORDlm DO EXÉRCITO :'l".o 1
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-

Argozelo
Avelanoso
Caçarelhos
Campo de Víboras
Carcão

Matcla
Pinelo
Santulhão
Uva
Vale de Frades
Vilar Seco
Vimioso

2." ordem
3.a
»
2.a
»

a-

2.a
2.a
3."

2.a

a3."

a2.a

»
_

»

»
»
»
»
»
»
»

Conoelho de YINHAIS:

Agrochão

3.a ordem
3.& »

Alvarcdos

a-

Caneledo
Celas
Curopos

Eelral .
Edrosa

Ervcdosa
Fresu1fc .
Mofreita .
Moimenta
l\Iontouto
Nunes
Ousilhão
Paçó

Penhas Juntas
Quiraz
Rebordelo
Santa Cruz.
Sautalha

.

S. Jomil .
Sobreiro de Baixo
Soeira.
'I'ravanca

'l'utzolo
Vale <las Fontes
Vale ele Janeiro.
Vila Doa ele Ousilhâo
Vila Verde .
Vilar de Lomba
Vilar ele Ossos

2.&
3."
3."
3.&
3."
3."
3.&
3."
3.&
3."

3."

a-

3.&
2.a
2.a
3.&
2."
3."
3."

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

3.&
3.&
2."
2.&
3."
3."
3."

»
»

3.~

»
»

3.~

»
»

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 1
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3.a ordem
3.a
»
2."
»

Vilar de Peregrinos
Vilar Sêco de Lomba
Vinhais .
Distrito

de CASTELO

1.' Série

BRANCO

Conoelho de BELMONTE:

2." ordem
»
2.a
»
2.a
2."

Belmonte
Oaria.
.
lnguias .
Maçainhas

J)

Conoelho de CASTELO BRANCO:

Alcains . . .
Almaceda
Bemquerenças.
Oafede
Oastelo Branco
Oebolais de Oima
Escalos de Baixo
Escalos de Cima .
Freixial do Campo .
Juncal
Lardosa .
Louriçal do Campo .
Lousa.
Malpica .
Mata.
Monforte da Beira
Póvoa de Rio de Moinhos
Retaxo
Salgueiro do Campo
Santo André das 'I'ojeiras
S. Vicente da Beira
. .
Sarzedas
'
Sobral do Campo
Tinalhas

2.a orelem
»
2.a
»
2.a
3.a
»
»
L"
»
2.a
»
2.a
2."
»
»
2.a
»
2."
»
2.a
»
2."
2.a

»

2."
2."
2.a
2.a
2."

»

2."
2."
2."

»

z.')
IV.

..

2."

»
»
»
»
»
»
»
»
II

Concelho da COVILHA:

Aldeia
Aldeia
Aldeia
Aldeia
Barco

do
do
de
do

Carvalho
Mato.
. .
S. Francisco de Assis
Souto
. . . . . . . .

2." ordem
»
2."

3."

»

3."

»

2.&

II

•

1.- Série

-=
Boidobra

Casegas .
Cebola
Cortes do Meio
Covilhã (Conceição)
Covilhã (Santa Maria)
Covilhã (S. Martinho)
Covilhã (S. Pedro)
Dominguizo
Erada
Ferro .
Orjais

Ourondo
Paúl .
Pera Boa
Pôso
Sarzedo

23:)
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.

Sobral de Casegas
Teixoso .
Tortosenc1o .
Unhais da Serra .
Verdelhos

=._-=====
2. a ordem
2.a. »
2.'" »
2.a. »
2.a. »
2.a. »

2.a.
2.a
2.a
2.a
2.a
')
e,
...,.

2.a.
2.&
2.a
2."
3.'"
2.a
') a
"".

z.-

2.a.
2.a

»
»
))

»
»
»
))

»
1>

»
»
»

»
»
»
»

Concelho do FUND1l0:

Alcaide .
Alcaria . . .
Alcongosta.
.
Aldeia ele J oanes
Aldeia Nova elo Cabo
Alpedrinha
Atalaia elo Campo
Barroca .
Bogas ele Baixo
Bogas de Cima
Capinha.
.
Castelejo
Castelo Novo
Donas
Escarigo

l~atela
FUlIcllio

J anciro

2. a. ordem
2.a
2.a
3.'"
2."
2.a

»

2.'

»

2.a
2.a
2."
2.a
2.a

ao

Cima
Lavacolhos '.
Orca .

»
»
»

»
»
»
»

,.,. a

»

2.a.
3."

»

,.,. "

»

,.,.
3.'"

»

2.&

»

C)

<)

.

»
1>

<)

e,

a-

»
»
l)

23G

1.' Série
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2." ordem
»
2."
»
2."
»
2."
»
2."
»
2."
»
2."
»
2."
»
2."

Pêro Viseu.
Póvoa de Atalaia
Salgueiro
Silvares
.
Soalheira
Souto da Casa
Telhado
.
Vale de Prazeres.
Valverde
Concelho de IDANHA-A-NOVA:

Alcafozes
Aldeia de Santa Margarida
Idanha-a-N ova
Ldanha-a- Velha
Ladoeiro .
Medelim.
Monsanto
Oledo.
.
Penha Garcia.
Proença-a- Velha .
Rosmaninhal
. .
Salvaterra
do Extremo
S. Miguel de Acha .
Segura
Zebreira
.

2.& ordem
»
2."
»
2."
»
3."
»
2."
a

»

2."
2."
2."
2."

»

I) ..

»

2."

»

,.,.

"

»

2."
2."

»

<)

"".

"".
C)

»
»

»

»

Concelho de OLEIROS:

Álvaro
A.micira
Cambas
Estreito
Isna
:Madcirfí
Mosteiro.
Oleiros
Orvalho.
...
Sarnaclas ele S. Simão
Sobral.
.
Vilar Barroco.
. .

2." orelem
3." »

.
.
.

2."

»

2."

»

3."

»

"".
3."
2.~
C)
,... ..

<) ..

»

3."
3."
3.&

»

n

»
II

»

»

Concelho de PENAMACOR:

AguaR.
Aleleia do Bispo.

.

2.~ ordem
J
2."

1.a Série
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2.a ordem
2.a
»
3.a
»
2.a
»
2.'"
»
2.a
JJ

Aldeia de João Pires
Aranhas.
Bemposta
Bemquerença
Meimão .
Mcimoa .
PeLlrógão.
Penamacor
Salvador.
Vale de Lôbo
Conoelho de PROENÇA-A-NOVA:

Alvito da Beira .
Montes da Senhora
Peral .
Proença-a-N ova .
S. Pedro do Esteval
Sobreira Formosa .
Conoelho da SERTA:

2."

»

2.'

JJ

2."

)J

2." ordem

2.0.
2.&

»
»

La
2."
2.a

»

a-

,.,.

<) ..

3."
2.0.
2.&

JJ

»

Conoelho de VILA DE REI:

»
)J
)J

»
JJ

,.,. a

»

La.

JJ

2.a

»

<) a
,.,.

»

<)

2.a ordem
3.'"
JJ
La
JJ

Fundada ..
p'eso . . .
Vila de Hei
Conoelho de VILA YELHA

)J

2.& ordem
2.0. »
»
2.a
2.'" JJ
3.0. »

Cabeçudo
Carvalhal
Castelo
Cumiada .
Ermida .
Figueiredo
Marmeleiro.
Nesperal.
Palhais .
.,.
Pedrógão Pequeno.
. .
Sernache do Bomj ard im . Sertã . .
'l'roviscal.
. . . . .
Várzea dos Cavaleiros.

AHrivi(la
Fratel.
. . . . .
Samadas do nóclão .
Vila Velha de Rédão

2.0.

DE RóDAO:

2.0. ordem
2.0. JJ
<) ..
N.

"".

<) '"

»
lJ

ORDEM DO EXERCITO N.O 1
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Distrito

L" Série

de COIMBRA

Conoelho de ARGANIL:

Anceriz . . .
Arganil . .
Barril de Alva
Bemfeita.
Celavisa .
Cepos.
Cerdcira .
Coja . .
Folques .
Pióclão
Pomares.
Pombeiro
S. Martinho da Cortiça
Sarzeclo
Secarias .
Teixeira .
Vila Cova de Alva

3." ordem
2."
»
3.'"
»
2.'"
»
2.'"
»
3."
»
3.'"
»
2."
»
2.&
»

2.'"
2.'"
2.1'0
2.[\

2."
3.1'0
,.,. a
C)
C)

"".

a

»
»
»
»
»
»
»
»

Concelho de CANTANHEDE:

Ançâ .
Bolho.

2." ordem
»
2."

Cadima
Cantanhede.
Cordinhã.
Covões
Febres
Murtede
Ourentã
Outil .

2.'"

»

L"

»

2.3.

»
»
»

Pocariça

.

2.1'0
2."
2."
2.'"

2.'"
.

.'

Portunhos
Sepills
Tocha

2.'"
2.'"
C) ..

....,.

2."

»

»
»
»
»
»
»

Concelho de COIMBRA:

.Almalaguez
Ameal. .
Antanhol.
Antuzecle.
Arzila

2.'"
2.'"
2."

01'<1e111

2.'"

»
»
»

3."

»

230
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1,& Série

2.a ordem
»
2.a
2.a
»

Assafarge
Botão.
.
Brasfemes
Oastelo Viegas
Coira . .
Oernache
Coimbra
(Almedina)
Coimbra
(Santa
Oruz)
Coimbra (S. Bartolomeu)
Coimbra (Sé Nova)
Eiras . .
Lamarosa
Ribeira
de Frades
Santa Clara
Santo António dos Olivais
S. João do Oampo.
S. Martinho
de Árvore
S. Martinho do Bispo.
S. Paulo de Frades.
S. Silvestre
Sousel as . .
Taveira
.
'I'ôrre de Vilela
'I'ôrres do Mondego.

'I'rouxemil .
Vil ele Matos.

.

3."

»

2.a
2."
2."

»

1."

»

2.a

))

1."

»

»
))

2.&
2."
2.&
2."

La.

»

»
))

2."

»

3."
1."

»

2.a
o ~

»

»

"'.

2.a
2."
3.&
2.a

.

»
lJ

lJ
))

»
»

»

2.a

»

3.&

»

Conoelho de CONDEIXA-A-NOYA:

Anobra

z.- ordem

.

3."
3."

Deli{le
Bem da Fé . .
Condeixa-a-Nova
Condeixa-a- Velha
Ega ...
Furat1ouro
Sebal . .
Vila Sêe[t
7.;ambujal
Concelho da FIGUEIRA

Alhadas
.
AI{[ueiclão
Brenha
.
Buarcos
.

<) ..
"-'.
C) a
"-'.

2.a
3.a
2.a
C) a
"'.
2.a

lJ

»
lJ

»
II

»
»

»
II

DA FOZ:

2.& ordem
C)

a

"-'.

3.&
La

II
.lJ
I>

1,& Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 1
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2.' ordem
1.a
»
1.& »
2.a
»
2.a
»
<) •
,.,.
»
La
»
<) a
..,.
»
<) a
,.,.
»

Ferreira-a-N ova.
Figueira da Foz.
Lavos .
Maiorca

.
.

Marinha das Ondas.
Paião .
Quiaios .
'I'avarede

Vila Verde.
Conoelho de GóIS:

2: ordem

Alvares

<) ~

Cadafaz
Colmeal

N.

2.&
2.&

Góis ..
Vila N ova do Ceira ,

<)
,.,. a

»

»
»
»

Conoelho da LOUSA:

3.a ordem
2."
»
1.a
»
2.a
»
2.a
»

Casal de Ermio
Foz ele Arouee
Lousã.
Serpins
Vilarinho
Concelho de MIRA:

1.& ordem

Mira.
Conoelho de MIRANDA
11 a 111

DO CORVO:

2: ordem

as

Miranda

do

OOl'VO

}tio Vide.
Somide .
Vila Nova

2,a
2,&
<)

1\

,."

C)

b

,."

»
»
»
»

Conoelho de MONTEMOR-O-VELHO:

Abruulieira
Arazede . .
OarapÍnheira
Gatões.
Liceia .
Ueils elo Campo.
M ou temor-o- Velho
Pereira
. .
Santo Varão . .

2, a ordem
La
»
a.

.."

»

3,"

»

lO)

C) a

»

C) n

»
»

/001,
,."

')
.."

..

') a
.."

')
.."

n

11
l)

241
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1.' Série

Z," ordem

Seixo de Gatões
Tentúgal.
Verride
.
Vila Nova da Barca

2.&
2."
3."

»
»

»

Concelho de OLIVEIRA DO HOSPITAL:

2.0. ordem
»
2.'

AIdeia das Dez .
Alvoco elas Várzeas.
Avô
Bobadela
Ervedal
.
Lagares
.
Lagos d a Beira
Laj eosa .
Lourosa
.
~reruge
.
Nogueira elo Cravo
Oliveira elo Hospital
Penalva de Alva.

Santa

Ovaia

,..,. a
2."
<) a
,.,.

»
»
»

C) •

»

C)

foJ.

a

<)

»

AJ.

3."
2."
2,·
2.a
<) ~
,.,.

2."
3.0.
2.0.

.

S. Gião .
S. Paio (le (Iramaços
S. Sebastião da Feira.
Seixo ela Beira
.
'l'rnvanca de Lagos .
Y iIa Pouca da Beira

<) "
foJ.

3."
C) ~

,.,.

a

I)

...J.

3."

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Concelho de PAMPILHOSA DA SERRA:

2." ordem

Cabril.
.,
Dorn e] as do Zêzere.

l<'aj ão .
J nnciro de Baixo

C)
N.

.

Mach io .
Pampilhosa
{la Serra
Pessegueiro.
. . .
Portela (10 Fojo
nnhais-o-V olho
Viaual

a

..

»
»

a

»
»
»

')
,.,.
C) &
,.,.
C)

"',

C) •
'-I,

..,.

C)

&

2.a
2."

a-

»
J)

»
»

Concelho de PENACOVA:

Carvalho
l<'igurira

. . . .

(le Lorvão
Fl'i úmos . . . . .

Lof\'ão

2.&

2,a
C) a
,.,.
20&

ordem
»
I)

II

1." Série
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Oliveira do Mondego
Paraclela.
. .
Penacova
S. Paio de Farinha Podre
S. Pedro ele Alva
Sazes do Lorvão
'I'ravanca

2." ordem

3."

»

')

»

,.,. a

3."

»

')
,.,. a

»

2.a

»

3."

»

Concelho de PENELA:

Oumieira
Espinhal.
Penela (Santa Eufémia)
Penela (S. Miguel)
. .
Podentes.
Rabaçal .

2." ordem
2."

J)

2."
2."

»

2,"

»

3,"

»

»

Concelho de POIARES:

Arr.ifana,
Lavegaclas ,
Poiares (Santo André)
S, Miguel de Poiares,

2," ordem
3,"
»

2,"
2,'

»

»

Concelho de SOURE:

Alhre]os
Brun hós ,

Degracias
Figueiró do Campo
Gesteira '
Granja elo Ulmeiro,
Pomba1inho
Samuel
Soure,
Tapéus
,
Vila Nova de Anços
Vinha ela Rainha ,

2," ordem
3,"

»

2,"

»

2,"

»

') a
,.",

»

2,"

»

C) ~

»
»

.."

2,"

L"

D

3,"

»

C)
-.I, "

D

C) •

»

,.".

Concelho de TÁBUA:

Ázere, ,
Canclosa ,
Oarapinha

2," 01'(le111

(lovas ,
Covelo

2,"

II

3,"

»

Espariz
Moda ele Mouros,

')
-.I.

C) "

»

a."

II

-.I,

"

~L"

II
II

].8

Série

ORDEM
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2.a ordem

s.-

Mourouho
. . .
Piuhei TO do Coj a
Póvoa ele Midões .
8. João da Boa Vista
Sintle.
. .
Tábua.
.
Vila Nova ele Oliveir inlia

Distrito

l)

3."
2,&

»
l)

<J &
,.,.

D

2,-

»

<J
..,. ..

l)

3.&

II

de ÉVORA

Concelho de ALANDROAL:

2.& ordem

Alnntlroal
.
Capelins .
,Turoruenha
.
Santiago Maior
'I'ercna

,) a
..,.

Z.&

»
»

<)

..,. a

»

') a

»

.,J.

Concelho de ARRAIOLOS:
Arraiolos.
Gafanhol'ira
Igrüj i1111 a
Santa Justa
S. Gregório.
Vimiciro . .

2." ordem
2.a
»
n.
2."

3."
2.&
<)

..

N.

»
II
II

Concelho do BORBA:
Horba
Ilorhn

(l\fatriz)
.
(S. B:ntolomeu)

2,& ordem
2.0.
»

2.~

Ornda .
Uio (ll' Moinhos.

')

N,

a.

»
II

Concelho do ESTREMOZ:
Ameixial
E lremoz ( 'anta
Estrcmo~ (Santo

)!arin)

Anrlré )
)lunh' .
UI6ria ..
~. Houto de Aun Loura
S. Bulo do Cortiço .
S. Doruin "<IS (h, .A II Loura.

)~\'ora

S. L()HrOIl~O do .Mamporção.
V('iros
. . . . , , . ,

~La orrlcm
2.(\
»

1.&
'2. o.
2."

»
»
li

;L~

»

2.0.

II

C)

"'.

..

II

~.a

II

~.&

D
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1." ::;':rie

N.o 1

Concelho de :ÉVORA:

Evora
Évora
Évora

2.a ordem

(Santo Antão)
(S. Mamede)
(S. Pedro)
.

(Sé) .
do Divor .

Évora

Graça
N assa Senhora ela Boa Fé
Nossa Senhora ele Machede
N assa Senhora da Tourega
S. Bento do Mato .
S. Bento (le Pomares
S. Jordão
S. Manços .
S. Marcos de Abóbada
S. :Miguel ele Machede
'I'ôrre de Coelheiros.
.
Concelho

»

2."

l.&

»
»

2."

»

')

»

a

iooJ.

2.a

.
.

C) "
1<oJ.

') a

,.,.
3."

a-

»
»
»
»
»

2.a

»

3."
') "

»
»
»

iooJ.

3."

de MONTEMOR-O-NOVO:

2." ordem
2.a
»

Laudeira
Lavre.
110n tcmor-o-N ovo - Castelo
da Vila)..
-.
Montemor-o-N ovo - Matriz
do Bispo)
Santiago do Escourul
S. Romão
.
Vendas Novas.
. .
Concelho

2.a

(Nossa

Senhora

(Nossa

Senhora

1."
l.&
,) "
,.,.
3."

l.a

»
»
II
II

»

de MORA:

Brotas

2." ordem
2." »

Cabeção
Mora

2.a
2.a

Pavia .

D

»

Concelho de MOURAO:

Granja
Luz
Mourão

2.& ordem
3."
»
2.a
»

Concelho de PORTEL:

Alqueva

.

Aiuieira

.

Atalaia

",

2.& ordem
2.& »
2.a
»

L' S0rie

O[mE~I

DO EXÉHCITO

N." 1

Oriola .

2J5

3." melem
')
..,. a
»

Santana
S. Bartolomeu
do Outeiro
S. João Baptista.
Vera Cruz de Marmelar .

.

3.&
')

,.,.
2.a

»
J>
J)

Concelho de REDONDO:
Adaval
Freixo
Montoito
Redondo

La ordem
1.'
»
2."
»
l.a
»

,
.

Concelho de REGUENGOS
Campo
(lorval
MOllsar~z
Reguengos

DE MONSARAZ:

2.a ordem

2.a
2."
1."

ele Monsaraz

»
»
»

Concelho de VIANA DO ALENTEJO'
Alcáçovas
Viana (lo Alentejo

2." ordem
2."
»

.

Concelho de VILA VIÇOSA:

Benrutrl

.

Ciladas

.

.

2.a ordem
')
-.J.

Parrln is .
Y Ila V'içosa (Conceição)
Vila Viçosa

'J
lJ.

<) •

(8. Bart.olomeu

Dstrito

a

]

»
»

,.,.

»

') a
,.,.

»

de FARO

Concelho de ALBUFEIRA:

Albufeira
O uia .

1." ordem
2."
»
2."
»

l'ad(,l"lll" .
Concelho de ALCOUTIM:

Alcoutim
Uiõp,.;.
~[al"li!ll
l'l'I'('i

1'0

Yal[lll'iroo

.

2." ordem
2.·
»
2.a
})
~.t\
»

•

2.1\

. ..
Longo
•

»

1.' Sórie

ORDEM: DO EXBRCITO N.' 1

24G

Concelho de ALJEZUR:
2.' ordem
2.a
»

Aliezur
.
Bo"nleira.
Odcceixe .

2.'

II

Concelho de ALPORTEL:

S. Braz ele Alportel

.

.

.

1.· ordem

Concelho de CASTRO MARIM:
Azinhal.
Castro Marim
Odeleite .

2.· ordem
L'
2.'

.

»
»

Concelho de FARO:

2.· ordem

Conceição
.
Estói . .
Faro (S. Pedro)

Faro (Sé)
Santa

.

Bárbara

de Nexo

')
,.,. a

»

La

»

l.'

»

C) a

»

N.

Concelho da LAGOA:
Estômbar
Fcnag-u<1o
Lagoa
Porcllcs
.

2.' ordem
2.'
»
La

II

a

»

2.

Concelho de LAGOS:

Barão ae S. João .
B ensa Iri III .
.
Lagos (Santa Maria)
Lagos (8. Sebastião)
Luz .
Odiáxcre

2. a orrleui
2.1.\
»

2.D.
La

2."
,.,.
,)

I).

II

»

»
»

Concelho de LOULÉ:

Almansil
.A.lte
.A.meixial

2.a ordem
L"
»

Boli(lUcime
.
Loulé (S. Clem en te )

l.1\

»
»

l."

li

Loulé (8. Sebastião)

L"

II

,.,. a
I)

L' Série
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2.a ordem

QU::lTtcira
Querença
Salir
.

2."
1.&

»
D

Concelho de MONCHIQUE:
2.a ordem

Alferce
.
Marmelete
Monchique

2.a
La

D
D

Concelho de OLHllO:

2." ordem
1." »
1..
»

Fuseta
Moncarapacho
Olhão.
Pechfío
QueHes

2.·

D

2."

»

Concelho de PORTIMllO:

2.· ordem

A.lvor .
Mexilhoeira
Portimão

2.a
L"

Grande

»
»

Concelho de SILVES:
Alcantarilha
.
Algoz.
A 1'IlHlÇ;Yo de Pêra

2.· ordem
2,"
D

Pêra

<)

<) •
N.

..

S. Bartolomeu
de Measines
S. Marcos ela Serra.
.
Silves.
.

a
L"
2.&
La

N.

.

»
»
»
»
»

Concelho de TAVIRA:
Oachopo.
. . , , .
Conceição
Luz .
. ...
Santa Catarina (la Fonte (lo Bispo
Santo Estêvfío.
'I'avira (Santa ~Iaria) .
'l'avira (Santiago)
. .

2.& ordem
,.,.
C) "

»

2.t\
2.8.
,.,.
1.&
1.&

»
»
»

C)

"

D

D

Concelho de VILA DO BISPO:

Barão ele S. Miguel
Budens
.
Raposeira
. .
~ag'l'(,s
Vi]:) do Bispo .

3.& ordem
2."
»

:L'"

D

2.'"

J)

C)
N,

lo

,
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1." Série

Concelho de VILA REAL DE SANTO ANTONIO:
Vila Nova de Oaeela . .
Vila Real de Santo António
Distrito

.

.

"
.

2. ordem
La
D
fi

.

.

.

da GUARDA

Concelho de AGUIAR DA BEIRA:
Aguiar

da

2.a ordem
D
3.a
<) a
,.,.
li
3.& li
<) &
,.,.
li
3.& II
3.& li
3.& »

Beira

Carapito
Cortiçada

Coruche
Dornelas
Eirado
Forninhos

Grudiz
Pena Verde
Pinheiro
Sequeiros
. .
Souto de Aguiar
Valvercle

<)

a

1<01.

. . . .
da Beira

Concelho de ALMEIDA:
Ade
Alcleia Nova
Almeida.
Amoreira
Azinhal
Cabreira
Castelo Bom
Castelo Mendo.
Freineda
Freixo
Junça .
Leomil
Malhao.a Sorda
Malpartida
Mesquitela.
.
Mido
Miüzela
Monte Perobolço.
Nave .de Haver
Naves.
Parada
!leva

3.&
3.&

D
li
li

a-

»

3.&

li

3.& ordem
3.& li
2.& II
3.& D
D
3."
3.& D
3.& D
3.& D
II
3."
II
3."
3.& J)
3.& J)

2.a

D

3.&
3."

II

3."

D

2.·
3.·

2.·
3.·
3.&
3.&

J)

D

»
»
]I
J)

»

onmor DO EXtl!CITO

1.- S~rje

~.o

Pôrto de Ovelha .
S. Pedro de Rio Sêco
Senouras
Vale de Coelha .
Vale rle la Mula.
Vale Verde.
.
Vil ar Formoso

1

2Hl
3." ordem

3.&
3.&
3.&
3....
3.&
2."

D

»
D

»
»
II

Concelho de CELORICO DA BEIRA:

Açôr-es
Baraçul
. .
Cadafuz
.
Carrapichana
Celorico (Santa Maria)
Celorico (S. Pedro)
Cortiçô da Serra .
Forno Telheiro
Jejua
.

3." ordem

D

Lajeosa

3."
<) "
,..,.

»

2.'

»

3."

D

3."

3.3."
2."
2."
3 ....
2."

.

Linhares
~Iaçal do Chão
Mesquitcla
Mi nhocal
Prados
Rapa
..
Ratoeira.
Salgueirais
Vale de Azares
Velosa
Vide Entre Vinhas.
Conoelho de FIGUEIRA

D
D

»
n
D
D
D

2.-

D

3."

D

3 ....

»

3."
3."

D
II

3.&

D

2."

»

3."
3.&

II
D

DE CASTELO RODRIGO:

Algodres.
Ahnof'ala
Castelo Rodrigo
Cinco Vilas.
Colmeal
.
Escalhão
Escal'igo.
. . . . . . .
l<'igupi ra de Castelo Itodrigo
l<'rl'i_'c(b elo Torrão
:.\bta de Lôbos
Penha ele i\guia .
Quintii de Pêro Martins

2." ordem
<) "

,.,.

D

3.&

II

3."
3."
2."
3."
2."
2....
<) ...
,..,.

3....
3."

D
D
D
II

»
J)
J)
J)

:II
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3." orelem

Reigada
Vale de Afonsinho
Vermiosa
Vilar ele Amargo
Vilar Torpim .
Concelho de FORNOS

L' Série

3.&

»

2.&

»
»

3.&
2.a

D

DE ALGODRES:

Algodres.
Casal Vasco
Cortiçô
:Figueiró ela Granja
Forn os cl e Algodres.
Fuinhas
Inflas .
Juncais
Macieira
Matança
Muxagata
Queiriz
Sobral Pichorro
Vila Chã
Vila Ruiva

2.a ordem

3."
3.a
2.a

D
D

»

') a
'-'.

»

3.&
3.&
2.a
3.a
3."
3."
3."
3."
3."
3."

»
»
D

»
»
»
»
»
»
»

Conoelho de GOUYEIA:

Alneias
.
Arcozelo .
Cabra .
Cativelos
Figueiró
ela Serra
Folgosinho
.
FroIxo da Serra.
Gouveia (S. Julião)
Gouveia (S. Pedro)

Lagarinhos
Mangualde
da Serra
Melo .
UOillH':da da Nerra.
Nnbais
Nosporeirn .
Paços ela Serra
Rio 'I'orto .
S. Paio .
Vila Cortês da Serra

2.a ordem
<) a
N,

3."
')
'-'.

"

2.a
<) a
"'.
3."

2.0.
2.0.

»
»
»
»
l)

»
»

»

<) a

»
"'.
3,& . »

2.1\
<)

"'.

•

a.a
,)
'-'.

"

2.0.
') a
"'.
')

"

3.'

»

»
»
»
»

»
»
»
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Vila Franca da Serra
Vila Nova de Tazem
Vinhó

.
.

2:>1

0.& ordem

2.3.

»

2.a.

»

Concelho da GUARDA:

Adão.
Albardo
. .
Aldeia do Bispo
Alvendre
Árrifana
A velâs ele Ambom
Avplãs da Ribeira
Beuespera
.
Carvalhal
Ueão
Casal de Cinza
Castanheira
Cavadoude
Codecciro
Corujeira
Faia
Famalicão
Fernão J'oancs
Gagos
Gonçalo
.
Gonçalo Bôcas
Guarda (S. Vicente)
Guarda (Sé)

J armelo (8. Miguel)
Jurmclo (S. Pedro)
.T oão Antífo
Maçn inhas ele Baixo
Marmeleiro

3.& ordem
3."
»

3."

»

<) "
u.

»

0. a.
3."

0."
<) a.
u.

»

»
»

')
&
,.;.

»
»
»
»

3."

»

a-..

')

N.

a-

))

u.

»

3.&
Z.a.

»

C)

"

.

<) "

.)

a-&
<)

»
»
»

N.

»

3."

»

<) "

»

N'

1.a.
3."
3.&
3.a.
2.8.

»

»
»
»
»

<)
,.;. "

D

»

Monte Marguridn
Panóias ele Cima
Pêga
.

3."
3."
3."
')

_. a.

»

l'~ra

2.&

»

Meio __....
Miznrola

})I"I'O

elo Moço
Soares

Porco
Pôrto

(h Carne

Pousada .
Ramela
.
Il.ibei ru dos Carin 1I0s
Uocamon (]o

a.

C)

a.

tL

....

»
»

»
»

q ..

»

3."
0."

»

:Ln
:La.

a.a

Jl

»
»
D
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Rochoso

Santana ela Azinha
Seixo Amarelo
Sobral da Serra
Trinta
Vale (1e E strêla
Valhelhas
Vela
Vidplllonte
Vila Cortês do Mondego .
Vila Fernando
Vila Franca do Deão
Vila Garcia
Vila Soeiro

1 .. Sérif'

N° 1

2." ordem
3.&
»
»
3."
»
3."
<) &
»
fooJ.

3."
2."
,.,. a
<)

2.a
3."
,.,. a

<)

3."
3.&
3."

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Concelho de MANTEIGAS:

Manteigas (Santa Maria)
Manteigas (S. Pedro) .
Sameiro . . .

2." ordem
<) a
N.

a-

»

»

Concelho de MEDA:

Aveloso .
Barreira.
Carvalhal
Casteir:ão
Corisc[t(la
Fonte Longa
Longroiva
Marialva
:Meda.
.
Outeiro de Gatos
Pai Peucla . .
Poço do Canto
Prova.
Rabaçal .
Rauhados
.
Yalede Ladrões .

3." ordem
»
3."
»
3."
»
:lo "
3."
"»
3."
I) a
»
"'.
3.&
»
2.&
»
»
3."
»
3."
')
,.,. a

3.&
3.&

»
»
»

<) ..
w.

»

3.&

»

Concelho de PINHEL:

Alverca da Beira
Atalaia .
Azevo .
Bogalhal
Bouça Cova

2.!\ ordem
;3. & »
o .. »
»
3."
;3...
»
N.

3." ordem
D
3."
»
3.
»
3.'"
o a. D
o
-.-. a. »
»
2."

Cerejo
Cidadelhe
.
Ervas 'I'enras

30

Ervedosa
Freixedas

N.

Gouveia .
Lamegnl .
Lameiras

~1anigoto
l>ala .
Pereiro

3.30
3."

D

2."
3.0.
2.
t)
,.,. "

»

3."
3."
3."
3."

»

3.a.

»

3.'"
3."
3.'"
3."

»

»
»

30

Pin hel
Pínzio
Pomares
Póvoa de El-Rei

.

Sa1u1"(11\0
San tu, Eufémia
SOlTa

2G3
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1.' Série

1

Souro Pires.
Valbom
.
Vale (le )fadeira
Vascoveiro
.

.

»
»
»
»
»

»
»
»

Concelho do SABUGAL:
Agua" Belas .
Aldeia do Bispo.
Aldeia da. Ponte.
AIII"i:1(la Ribeira
Aldeia de Snuto António.
ALIcia Velha

A l laiutos
.

°Bemdacla.
Hismula .
(~a, h·ll'lro

Cl'n1C'ira .
Fóios

.

l·'orC'alhos
Lajeosa
Lomba

~Ial('ata,
~r()itn
Na.'\"P

110

.) a
"",,

Budamulos

Baraçnl

3.'" ordem
2.&
»
2,& »
»
3.a
»
3."
»
2.
»

.) a

,.,.

»

3."

»

O a

»

3.'"
3.&
0.'"

»
»

~.&

»

3.&

D

a."

J)

-.- .

a.a
.

»

3."
3.'"

2.&

»

»

»
»
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Pena Lôbo ,
,
Pousafoles
do Bispo
quaclrasais
,
"
Qui 11 tas de S, Bartolomeu
Rapoula elo Coa
Rebolosa .
Rendo
Ruivos
Ruvina
Sahugnl
San to Estrvi'ío
Seixo do Coa
Sortelha
,
Souto,
Vale elas Éguas
Vale ele Espinho ,
YaleLongo
Vila Boa.
\' iln (10 'l'ouro ,
Yilar Maior

J .' Séri e

3." ordem

Z.a

»

2,"
3.a
3,"
3.a

»

<)
N. "

3."
3."

2.0.
') a
,..,

3."
'). a

,.,.
'),.,. a
3."

2.1\·
0.'
2:),
3,"
3.&

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
l)

»

»

Conoelho de SEIA:
Alvoco

(la Serra

Ca1)1'\,:1

Carrugoxela
Folhadosa
Girabolhos
Lajes .
Loriga
Paranhos
Pin hunços
SallH'ice ,
San!lol1lil
Santa Comba

San+a Eulália

2.a ordem
»
»
3."
3."
»
')
-..J. "
»
3." »
2,"
»
') "
,.,.
n
') a
»
"'.

a-

3,"
2.
2."
!3. a

»

') a
,.".

»

2.'"

n

10

.

»
II
II

Santa Marinha
Santiago
8. ~lartinho
,
S Homão
,
Sazcs (la Beira
Seia

2.0.

rrO!TOZC]o

<)
.).

'l'nurais
,
'I'rav ancin lia

2."

JI

2.&

»

s.2.1\

1,a
a

»
»
»
»
)}

li Série
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Valeziui
Y árzea de Meruge
Vide
Vila Cova à Coelheira.
o

o
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No" 1

o

3.· ordem
3."
»
2."
»

3.'

»

Conoelho de TRANCOSO:

Aldeia Nova
Cnrniçãis
Castanheira

2.'" ordem
3."
»

Cogula

a.'

3."

Cõí imos
Feital
l!'iãis
Frechcs
Granja
Guilheiro
Moi men tinha
Moreira de Rei
Palhais
Póvoa elo Concelho
Rcboleiro
Rio (10 Mel
Seha,lelhe ,la Serra.
o

o

o

•

Souto Maior

3."
3.·
3.'
') a

VaMujo . .
Vale do Seixo . .
\~iln J'ranl'a das .~aYL'-;
Vila <tareia

vn, 'os

II

»
J)

N.

J)

3.·
3.'"
3."

J)

II

»

2.8.

II

3.&

»

3.'

»
»
»

3."
~3."
')

...

.).

l)

')

»

.)

Tamanhos
.
'I'errn nho.
'I'ôrre do 'I'erranho
'I'ôrrcs
'franco o (Sauta Maria )
'I'runcoso (8. Pedro)

»
»

3."

»

Ij
"
n.

»

s.-

»

;J. &
?
,... a
I)

a

I)

n

u.

3.&
2.&
:1. a
I)

r.

'J.

)j

»
J)

»
li
II

»
»

Concelho d1 VILA NOVA DE FOZCOA.:
Alll1clI(ha
Cu leio )[elhor
o

•

2." ordem
..,.
I)

"

Cr.do\illl

q •
w.

üll:-

;1.'

Cu

.

li

»
J)

t

éia
}<'rei 'o de Numâo

".
.) a

J)

Horta

'I.•

J

I)

"

II
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1.a Série

3.a ordem
3.a
»
3.a
»

Mós
Murça
Muxagata
Numão
Santa Comba.
Santo Amaro
Sebadelhe
Seixas
Touça
Vila Nova ele Fozcoa

3.11.

»

2.a
3.a
3."
3.a
3."
2.a

»

»
»

»
»

»

Distrito de LEIRIA
Conoelho de ALCOBAÇA:

Alcobaça
AlIeizerão .
Aljubarrota (Prazeres)
Aljubarrota (S. Vicente)
Alpedria
Bárrio
Bencdita
Cela
Cós.
Evora d'e Alcobaça
Maiorga
Patains
S. Martinho do Pôrto .
'I'urquel .
Vcstiaria
Vimeiro
o

o

o

o

80

o

o

o

o

o

•

o

o

2. ordem
<) a
"'.
2.a
»
1)

<) a

»

') a

"'.

»
»

2.a

»
»

N.

2.n.
<) •
N.

<) ..
N.

')

o

N.

o

N.

o

o

..

') a

»

»
»

') a

»

<)

»

N.

II.

"'.
2.a

..

»

<) a

»

')
No

N.

»

Conoelho de ALYAIAZERE:

Almostcr
Alvaiúzpn~ . "
~1uçãs de Caminho.
Ma~:ís lle D. Maria.
Pclnui
Pussos
Rêg-o (la Murta
o

2." orclell1
')

n.

3."

»
»

')

»

N.

N.

"

<) ..

..,.

')

»

a

])

2.ft.

»

2."

ortll'lll

N.

Concelho de ANCIllO:

A lvorgc
Ancião
AVl'lar

I)
N.

')
N.

a

..

])

»

1.- ~é rie

onDEM

DO I~XI~HCITO N.o 1

Ohão ue Oouce
Lagarteira
. .
Pousaflores
Santiago da Guarda
'I'ôrre de Vale de 'I'odos
Concelho

2:)7

2. a ordem
3."
li
2."
»
2."
»
3."
»

da BATALHA:

Batalha . .
Heguengo do Fetnl .
S. Mamede

1." ordem
2."
»
2."
D.

...

Concelho do BOMBARRAL:

Bombarral
Carvalhal
Rolica

2." ordem

2."
2."

Concelho das CALDAS

»
I)

DA RAINHA:

A dos Francos
Alvorniuha
Caldas da Rainha
Oarvalhal Bemfei to
Uoto.
.
1<'07. (lo Arnl ho
Lurula l
8alir(le
Matos
Nalir do Pôrto
Nunta Catarina
8. Gregório (la Fanntlia
8erra do Bouro

2." ordem
2."
D

L"

»

2."
3."
,..,.
2."

»

')

l\

') a
,..,.

»
»

»
»

3."
2."

»

,..,.

»

')

f\

»

2."

»

1'OJ"ll<Hla

')
IoJ.

"

II

Yi<l<ll"

,..,. "

lJ

')

Concelho

de CASTANHEIRA

Ou tanhcira
Uocul Tal .

1." ordem

a."

Concelho

de FIGUEIRó

Agu(1a

A r!,,,,,
'"" \
Uall1!H'lo.

l"igul'in)

DE P:E:RA:

(ll' Pêra

.
.

.

.

.

(1(1.~Viuhos

Concelho

li

DOS VINHOS:

2." on1e111
.) a

..,.

lJ

»
IJ

de LEIRIA:

Aluo!' .....
Arrabal . . . .

2." ordem
2."
II

L"

ORDEM DO EXERCITO N.) 1
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Série

2.a ordem
»
2."

Azóia
Barosa

') "
"".
') a
"'.
C) a
"'.a

Barreira
Boa Vista
Caranguej eira
Carvide

.

Coimbrão
Colmeias
Cortes
Leiria
1faeeim
Marrazes
Milagres
Monte Real
Monte Redondo
Parceiros

•

»

C)

..,. a

»

2.·
2."

»
»

1."

II

2.a

»

2.a
2."
2.'
2.n.

»

()

Regueira de Pontes
. .
Santa Catarina da Serra.
Santa ]~ulémia .
Souto (la Carpalhosa

»
»

2.

a.a

Pouses

»

[I,

2.rI.
2.:\

..,. ,
')
')

N.

"

»
»

»
»
»
»
»
)J

»

Concelho da MARINHA GRANDE:

Marinha
Vieira

]." ordem
2."
»

Grande

de Leiria.
Concelho da NAZAR:€:

Famalicão

2." onlem
L"
»

.

Na~.aré
Valado de Frades

~.
I)

u.

Concelho do ÓBIDOS:

A dos Negros.
Amoreira
....
Óbidos (Santa Maria)

Z." ol'llem

Obidos

I)

(S. Pedro)

.

Olho Marinho , .
Sobral da Lagoa.
Vau
Concelho de PEDRóGAO GRANDE:

Graça
Pedróguo

G ramlo

Vila Facaia

I) •
N.

o •

"".

"".
')

.

..

"'.
;3."

a."

J)

»
»

»
»

,

z ....ordelU
}.&

,

2.&

,

ORDEM DO EXERCITO N.~ 1

1.' Série
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Concelho de PENICHE:
Atouguia
Peniche
Peniche
Peniche
Serra de

1. a ordem
2.a
»

da Baleia
(Ajuda)
(Conceição)
(S. Pedro)
El-Rei .

2.a
2."
2.a

»
»
»

Concelho de POMBAL:

Abiúl

2.a ordem
2.a
»

.

Albergaria

dos Doze

Almagreira

') a
'-'.

Louriçal
/,
:JIa ta Mourisca

l.a

»
»

')
,.,. a

»

C)

Pclarign

a

IV.

Pombal
...
Re(1inha.
:-luntiago de Litém .
8. Simão de Litérn .
Vermoil

"Vila, Ci'i .

J)

l.a
2.a

»

2.a
C) a
"".
2.a
2.a

»

»
»

»
»

Concelho de PORTO DE MóS:

4\ lcnria

.

Alqucitlão

3." ordem

2.a

da Serra.

Al vurlo«

.

a-

.

Arrim al .

Calvaria

3."

2.a.

ele Cima

»

»
»

»

-Iuncal

~.a.

»

Meudiga

C) ..

»

..,.

C) ..

»

..,. a

»

Pôrto de :Mcís (8. João Baptista)
Pôrí o d(' ~l(í;l (S. Porlro ) ...

2.0.

»

R. Bouto . . .

2:'

»

8Gl'l'o \~cn toso.

~.D.

»

Mira
. .
Pctlrci ras

"".

.

.

.

C)

.) a
N.

»

Distrito de LISBOA
Concelho de ALENQUER:

Ahriga(la

. . .

Ald,·ia Oakgn

A lrlviu

(-{avinha.

AI('nqu(ll'

(Saldo

. . .
J<::,(pyão)

..... ..
.)

(la )f,·1'!·('nllll.

.
.

.)

..

»
»

»

ORDEM: DO EXERCITO

2GO

2,a ordem
o a
»
2,a »
2,a »
2,~ »
2,a »

Alen(luer (Triana)
Cabanas de Tôrres
Cadarais ,
Carnota
}feca ,
Olhalvo
OLa

.."

,

a-

,

Concelho de ARRUDA

»
»
»
»

"", a
C)

Pereiro ele Palhacana ,
Ventosa , , , , , , ,
Vila Verde elos Francos ,

2,a
<) a
"',

DOS VINHOS:

Arrunhõ : , , , ,
Arruda dos Vinhos,
Cardosas
San tiago dos Velhos
Concelho

1.' Série

N,o 1

Z,a ordem
C) a

»

3,~

»
»

"",

a

<)
,."

de AZAMBUJA:

Alcoentre
A veiras de Baixo
Aveiras ele Cima,
Azambuj a ,
1{ani~ue elo Intendente
Vale do Paraíso , ,
Vila Nova da Rainhu ,
Vila Nova ,lo S, Pedro

2," ordem
2,a »
a

<)

»

,."

2,"
C)
N,

"

2,"
3,"

o ..
,."

»
»
»
»
»

Conoelho do CADAVAL:

Algubcr
Oadaval ,
C(,I'c(ll
}i'igue.iros
Lamas
Pninho
Peral,
1>('1'0 Moniz,
Vermelha
Vilar , , ,

2,a ordem

..3,·

C) ..
,

3,"
a
C)
N,

»
»
»
J)

..

»

<)&
,

J)

C)

..

,."

o.... ,a

J)

.)
/W,

II

..

2.&

J)

Conoelho de CASCAIS:

Alcnbidecho
Carc(l\'l'los
Cascais
Estoril
, ,
S, Domingos ele nana,

2,"
0"
"",

L"
C)

"',

a

1."

or<lCI11
II

,
II

,

2Gl

ORDE;'! DO EXERCITO N." 1

Concelho de LISBOA _1.0 bairro:
Anjos.
Beato

1.a orelem
»
L'"

António

C)

Castelo
Escolas
Graça

fOJ.

Gerais

Monte Pedral.
Olivais
Rantiago
.'
.
Santo Estêvão
S. Cristóvão c S. Lourenço.
S. ~Iig1H'l .
Sé e S. João (la Praça .
Socorro
. . . . . .
Concelho de LISBOA -

a

La
2.'"
1.'
La
'),.,. a
1.'
1.a.

»
»
»
»

»
»
»
»

C) '"
..,.

»

La
La

»
»

2.° bairro:

Arroios
.
Conceição Nova
Encarnu(':\o
.
Ma(lalenu

Ln ordem
C) a
..,.
»
1." »

!Lílt ires

2."

Pena
.....
Pt'nha c1e França
Hps(annl(lorcs
.

L'"

..,. a
C)

La
1."
2.:\
1."

f.laCI'l\llll'llto

S. José .
S. ,hJlião
S. )Tieohu

,.,. a
<)

..,. "
')

Concelho de LISBOA Anwi.·oeira
B<1111fica .

.

.

3.° bairro:

!'l.& on1rJ\l

.

Canlõ('.
. ..
Campo Urant1e
Cnrlli(lc
Chnl'llCeU
l'\llllinl'

.

1.1\
1.1\

»

1."

»

I) lo
Iv.

»

...
,.,.
I)

.

.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

.

.

.

~rnrq\ll! de Pombal
:Mcn'ê
l'ian t n Cai arill~ : : . .
S. .MullH'lle.
. . . . .
'. Sl'ha tião da Perlrcir •.

a

I) ..

J..
1.
1..
1.&
1.&
10

)1

li

»
li

»
li
li

»

L" Série

ORDEM DO EXERCITO N.' 1
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Concelho de LISBOA - 4.° bairro:
Ajuda
Alcântara
Belém.
Lapa.
Santa Isabel
Santos-o-Velho.

1." ordem

La
La

»
»

1."

»

La
La

»
»

Concelho de LOURES:
Apelação.
Bucelas
. '.
Oamarate
-.
Canoças
Fanhõcs
:Frielas
Loures
Lousa,
Moscavidc
OeE velas (Lumiar e Carnirle)
Póvoa de Santo Adrião
Sae:lvém ,
Santa Iria ele Azóia.
Santo Antão do Tojal.
S. J ul ião elo Toj al
Unhas.
, . .

3." ordem

2.a

»
»
»

') a
N'

<)

o,

"".
<) a

»

N'

3."
<)

"",

'/)

a

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

') a
N'

a

<)
N.

a

<)
N.

~~,a
<) a
N'

<)
N' "

2.a
2.3.
3."

Concelho da LOURINHA:
I,oul'inhã
Miragaia
Moita dos Ferreiros

1," ordem
<) a
»
<) a
»

111010(10

3,"

»

Reguengo
Grande,
..
S, Bartolomeu
dos Galegos,
Vimeiro.

<)

a

»

a

»
»

N'

N.

N'

C)
,."

')

,."

"

Concelho de MAFRA:
Azu1'eira,
Carvoeira
Ohelei1'os
Enc:ll'n:l\"lo
Enxal':1 (lo Bispo
]';l'i('eira
Grar1il

2, a onlelU

:3. u
,) a
N'

)}

»

2.8.

)}

a

)}

C)

') a

)}

a."

»

,."

ORDEM DO EXERCITO N.O 1

1" Série

2." orelem

Ip:l'cj a N OYU
Mafra

Malveira.
Milharado
Santo BstêVitO das Galés.
Santo 'Isidoro .
Sobral ela Abellieira
. .

2.'"

»

2.a
2.a

»

2.'"

»
»

»

2.~

z.a.

»

Concelho de OEIRAS:
1.'" ordem
2.a
»
»
L"

Amadora

Barcarcnn

. .

Caruaxid«
. .
Oeiras o S. Julião
Paço de A rcos.

')

a

»
»

"'.
') ..
"'.

da Barra

Concelho de SINTRA:
2.a ordem

A lmargem
elo Bispo
13ebs . . .
Colares
.
Moutelnvar

')

"'.

a

»
»

2.0.
') a
"".

.

»

Quelm

2.a

»

]tio dI' Mouro.
fi. ;J ofio (las Lnmpas

') a
..,.
')

Riutln

(S;111Üt

Mm-ia e S. Migucl )

Sint ru (S, )Iartinho).

Nini ra (N. Pedro
'I'crrugcm

.

ele' Punaferrim

)

..

»

,."

')

n

»

",.

»

2.-

I)

,2.a
2.:\

»
»

Concelho de SOBI_t.AL DE MONTE AGRAÇO:
Sauto

(JlIilltiJlo

.

Sapataria
• ()bru 1 tl e M on te 1\ graço .

Z.a ordem
!2. n

»

() a

»)

;...>.

Concelho de TORRES YEDRAS:

A

(10'

Cunhutlos

Úarmõe« .
Un rvocirt
Doie Portos
Fn·iria
,
\latat'ãi"

:\fa. ial . . .
:\lollte Hl'(lon(l11

q

"

a ()J'(ll'lll

""'. a
,)

"'.

'I
.)

"'.

')

""'.
C)

..

.•
1\

»
»

»
»

""'. ..

I)

.) n

II

f)

'-'.

"'.

II

ORDEM DO EXERCITO N." 1
Ponte

1.a Série

do Rol

2.'" ordem
2.n.
»
') a
»

Ramalhal
Huna . . .
S. Pedro da Cadeira
Silveira
. .
'I'ôrres Vedras (Santa Maria do Castelo
S. Miguel) . .
'J.'Ôl'l'CSVedras (S. Pedro e Santiago)
'J.'ul'cifal.
. . .
Ventosa
. . .

"..

2.a

»

')

»

o.

"..

e
')

,

"'.
Ln
') "

»

"..

»

2."

»

»

Concelho de VILA FRANCA DE XIRA:

Alhandra
....
Alverca
dó Ribatejo .
Cachoeiras.
. . .
Cnlhandriz
. . .
Castanheira
do Ribatejo.
Póvoa ele Santa Iria
S. Jorro elos Montes .
Vialonga.
. . . .
Viln Franca ele Xira

Distrito

2." ordem
.

2.n

D

2.a
3."

»

')

»
»

"..

"

2.'"

2.0.

') a

D

»

"..

n

Ln

D

de PORTALEGHE

Concelho de ALTER DO CHAO:

A ltcr do Chão
Chancelnriu
Sêela ....

2." ordem

2."
2."

n
»

Concelho de ARRONCHES:

Assuuçâo
B:-;perallr;a
Mosteiros

2." ordem
3."

D

2."

D

Concelho de AVIZ:

A]rôrrego
Aldeia Yelha
Avi»
.
Benavi la .
Ervorlul
.
Figueira
e Barros
Maran llrro

Valongo .

;l." ordem

...."

»

"

»
»
»

')

2.&
2.&

-.

')
N.

3."

)

3."
3."

»
J)

N." 1

2GG

Nossa Senhora ela Expectação
.
Nossa Senhora ela Graça L10s Degolados .
S. João Baptista.
.....

2.a ordem

ORnE,\I

V Série

no

EX1~RCITO

Concelho de CAMPO MAIOR:

Concelho de CASTELO

2:\ossa Senhora da Graca
Santa Maria da Devcs~

»
»

DE VIDE:

de Póvoa e Meadas

S. João Baptista
S. 'I'iago Maior .
Concelho

2."

2.'

2." ordem
2.·
»
2."
)
2."" »

do CRATO:

Aldeia da Mata.
Crato e Mártires .
Flor da Rosa .
GMete
Monte da Pedra.

2."" ordem
2."" »

Vale

'-'.

elo Pêso.
Concelho

.

.

"
u.

»
»

2.a
3."

»

') a

»

de ELVAS:

Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso.
Aleriçova
Assunção

2.a ordem

.

2.a
')

»

"'.
2."

D

Harbacena

Caia e N. Pedro
Santa Eultília.

2."
2.a

R. Braz e S. Lourenço.
!-l. Vicen t« e Ventosa

C)

»
»
»
»
»

'l'errugem
Vila Boim .
Vila Fcrtlaullo
Concelho

2."

2.D.
a
".
2.&

»
»

de FRONTEIRA:

Iíron tci ra

Concelho

a

<)

Cabeço ele Vide
S. Sutumiuo

"'.

D

.

2. a ortlem
2.t\
»

a ....

»

de GA VI1l0:
orrl e)ll

A tnlaia
.
Helver
.
COlllpuclu.

;). a

Utwii'ío

2."

»
»

'"l •
,.,.

II

Margem.

.

I)

2iG

ORD~M

DO EXERCITO

N.o 1

1.' Série

Conoelho de MARVAO:

Santa Maria de Marvão.
Santo António das Areias
S. Salvador da Aramenha

2.a ordem

2.3.
2.a

»
»

Conoelho de MONFORTE:

Af4sumar.
Monforte.
San to Aleixo
Vaiauionte
.

2.a ordem

2.a

»

')

,..,.a.

»

2.a

»

Conoelho de NISA:

Al pa.lhão

Amieira

2.a ordem
C) a
..,.
»

.

Arcz
~Iolltal vão
Espírito Santo.
. . . .
Nossa Senhora da Graça.

2.8.
,..,. a
2.8.
2.&

To 1osa .
S. Matias

C) a
,..,.
C) a
,.,.
C) a
,..,.

S. Simão.
Concelho

C)

»

»
»

»
»
»

»

de PONTE DE SOR:

Gulve ins .
Mon tnrgi l .
Ponte de SOl'

2.a ortlo ru
~.:l.

»

1."

»

Conoelho de PORTALEGRE:

Aln gon
Al('grdl' .
Carre iras
For! ios
Hf'g'uPllgn
Hi]wira de Sisa
S .. J u l ifío
S. Lourenço

Sé .
erra

.

3.~ orrlem
<) a
,..,.
»

...

,)

fi

~.Q.

e.-

»

»
»

2.n.

»

2.0.

»

La

»

1. a

»

2.1\

II

Conoelho de SOUSEL:

Cnno

.

Casa Hrancn
S:1I!lO Amaro
Sousel .

2."

...
,..,.
I)

a

(I!'(lclIl
II

') a

»

')
1\
N.

li

ORDEM: DO EX::BRCI'fO

Distrito

N.o 1

2f\7

do PÔRTO

Concelho de AMARANTE:

A boarlcla
A hoi m

Amarante

(8.

Gouça lo ) .

~\Il('i;lis
A taído

Bm~te lo
Cnunrlclo
Canc!E'!llil
Üa rn eiro .
Uanalho
ele Rei.
Ce'pelos .
Chapn.
Figueiró
(Snnta Cristina)
}'igupiró
(San t iago)
F l'pg'i III . . • . •
Freixo cip Hn ixo
Fl'C'i. 'o eh, Oi ma

3." ordem
3.a
»
2.8.
»
2.a
;l.a

»

a.a

»

a.a
.)

8

»

»

tJ.

»

3.a
3..

»

') a

".
') a

»
»

tJ.

»

..,. n

»

Z.a
2.'"

»

C)

a-

»
»

Fl'id;jo
Galilo .

;L"

»

a."

»

liollda!'

.) a

GOll\'ria

')

n

(S.

Simão )

tI aí;en t c
LOlllh[l

Lourelln

Lnfrei
.
~Inrln Ieun
~Ltn(· ilos

Oli\'pil':t .
010. . .
ParlrOlwlo
Hpal ..
HpJ,!)rth'lo
. . .
Ralv:1dol' do )lon! .
RaIlr·ll('
'j\,[õ·s. .
rj'ra\'ollC:\

...
<l.

)1

n

t)

.. a

a.

Vila ('niz
Yila ('hão do ~ffll'ão
Vila !Jurei,.

»

a."

»
»

a.~

I)

a

_.

') n

)

....

II

a."

»
»

') a

;p

a.u.
2."
" .

...
..."'.
tI.

C)

a

ó)

a

tI

a

.) a
,.".

,"{ j'Z)U

»
II

".,.

))

»
II
I'
))
))

li

a."

»

...

»

2.~
~
3."
')

I)

:I

1 • Série

2GS

Concelho de BAIAO:

Ancede
.
Baião (Santa Leocádia)
Campelo .
Covelas
Frenclc
Gestaçô
Gove .
Grilo .
Loivos do Monte.
Loivos da Ribeira
Mes<Juinhata
. .
Ovil
....
Santa Cruz do Douro.
San ta Marinha
do Zêzere
'l'eixeira
.
Teixeiró
.
'I'resouras
Vnladares
Viariz.

2." ordem

2."
,.,.
') "
2.0.
n
"".
a
2.
2."
2.·
3."
3.·
3.·
2."
~2.a.
2.·
2."
3.'
') ..
,.,.

»

»
»
»
»

<)

l>

»

»
l>

»
»

»
»
l>
l>

»

2.a

»

3."

»

Concelho de FELGUEIRAS:

Aitío

.

.

.

.

.

Airãis . . .
Borba ele Godirn .
Caramos .
Friand e .
Iclãis . .
Jugueiros
Lagnres
.
Lorddo.
..
Macieira (la Lixa
Margaridc
(San ta Eulália)
Mouro
Pedreira.
Penacova
, Pin lu-iro ,
Pom beiro de Riba Vizela

Rande ,
Refontoul'l1
ncgilde
.

Revi nh ade
Santão

.

3.· ordem

...

')n.

»
»

2.0.
e) •

..,.

3."

»
»

<)

,,_. a

»

,.,.
3.·

»

e) •

a."

»
»
»
»
»

0.·

»

....

..

o.

"'.
C) ..

e) "

"".

a.a

»

3."
..
"'.
:3 ...

»

a."

n

,)

')

.

"'.
3.·
:3. a

»
li

»
})

li

j •

2." ordem
3."
»

Sendim
Semun de
Sousa.
'1'0 l'1'UIIos.

3."
3."
3."
3."

Ullhão
Várzea

') a

Varzicla
V ila Cova da Lixa .
Vila Fr ia . . . .
Vib Verde . . . .
Vizela
Vizela

2(),)

ORDEM DO EXERCITO N.' 1

St'!rie

'-'.
')
N.

"

') a

u.

3.a
3."
3."

(Santo Adrião)
(S. Jorge)
. .

»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

Concelho de GONDOMAR:

2." ordem
La
»
2."
»

Covelo
Fânzcres
Foz do Sousa
Gcn domar (S.

l."
')
...,. "
Z.a
') "
,.,.

Cosme )

J'ovim,
Lomba

Merlas

2.n.

Melrl's
Rio 'l'into

S.

Vnlboru

l."
"".
1."
') a

da Cova

1)('(11'0

.

.

.

.

»
»
»
»
»
»
»
»

Concelho de LOUSADA:
Alvareng-a
Aveleda
.

.
.

.
.

(Santa
Barrosas (Santo
Boim
Cu í<1e do Hei

Buno:>u'i

Casai

.
.

.
.

.
.

3." ordem
»
3."

.
.

Eulália)
J~'lLêvão)

»
»
»
»
»
»

..,.
3.&
3."
') a

.

3.
3.a
3."

],orlUI'l'S

.

l,ouatla

.

•

(fh1llta

.

.

.

.

.

Margnrida)
. .

Lou adu (8. ~figllel).
Lnsto. a . .
Meincdo

II

3."

a."

Cernndclo
Co,'as
Cl'i:;tl'los
1l'i<rlleirns
t'

Macieira

2."

'),.,. a
" a
u.

a.&
2.&
3."
2.·

II

»
»
])
J)

D

»
II

ORDEM
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~

o

1

L' Série

a.- ordem

Nespereira
Nevogilde
Nogueira
Ordem

Pias
Silvares
Scusola
'I'ôrrio
Vilar (lo Tôrno

<)

,.,. a

»

3.'
3.'
3.'

»

»
»
»
»
»

<)
".. "

a

<)
,.".

2."
3."

e Alentém

»

Concelho da MAIA:

Águas Santas.
Avioso (Santa Maria]
Avioso (8. Pe(ho)
Barca
Barreiro"
Folgosa .
Ge1ll11 11 de
Gond im .
Gnillfilis

1.a ordem

2.'

»

2.'

»
»

<) •
N.

»
»

<) "
"..

2.8

2.8.
3."

JJ

»

.

Milheil'ôs
Moreira
.

')

~.a

»
»
»

Nogucira
S. P<'lll'o Fi ns.
Silva E~cul'a .

')

J)

Vrrmoim
Vila Nova

I) "

"..

da Telha

.

e Curvalhosa

»

2." orrlelll
»
2.a
»
3."

..

')

,.".

Constnuce
Favõcs

2.

A

Volha(h

»

.)

»

1\

I)

»

~I."
:1."

)1

"".

a."
~l."
a

I)

N.

"".
I}

-,

»
»

3.&

"". a

Foruns

Frpi.'\()
~lagrelos
1If n 11 h U TI colos
Mnu n-lr-s
Puços d e Oaiolo
Pu rerlea ele Vio(lo!'l's
Penha LOllga .

'J a
,.,.

a

I)

Ariz
Banho

e.-

»
»
»

~.8

Concelho de MARCO DE CANAYESES:
AIpt'IHlul'U(h c Matos.
A vessadns

.

,.".

"

.)
lO
,.,.

»
»
)1

»
»

»

1.- sr'ne

ORDEM 1)0 EXÍmCITO
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Ros('m
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.

3.a ordem
3."
»

SaIl(1e
Santo Isidoro
S. Lourenço do Douro.

S Nicolau.
Soalhãis .
.

Toutosa

.

»
»

3."
3."

»

»

') a.

»

1oJ.

Sôbre-Túmega
'I'abuudo

1'orrão

2.3.

,.,.
') "

Tuias ..
'V ltl'7.l'a (lo Douro
Y árseu da Ovelha

3."
2.11.
3."

l)

3."
2.3

»

<)

»
»

»

II.

»

N.

e Aliviada

Y ila Boa elo Bispo .
Vila Boa ele Quires .

<) ..

,.,.
<) ..
,.,.

»
»
»

<) ..
N.

Conoelho de MATOZINHOS:

Custóüb
G uifõcs

2.a. ordem
2.a
»

Lavra.

LeI;:! elo Bailio
Lp, a ela Palm oirn
~rat()ziJl!Jos .
»('J'a(it.1 . . . . .
Santa Cruz do Bispo
~. :\L\'IH,dccll'
Ln Iestn
Seu IJora da Hora .
Concelho

•.•••

»
»

2."'
L"

»
»

"

')

N.

»

2."

»

')

»

1.11.
n

»

de PAÇOS DE FERREIRA:

.\ l'J'pig,l(1a .
(:an'lIlhosa .
Eil'iz
lf'p}'r:1j ;'n, .
,.
1I JgUl'iró .
!I\azi'ío
J.'l'e:lllllln;1c:
L:ulln.'lO (' C()(1pço
~If'i omi l
lfodl'los.
.
l;uf'o dI' !<'l'ITrÍra
1 t'llHIIJaiol' .
l.~rlilll(llldn . . .
~aJl 611 de ll'erreirn.
l-)PI'u

2.6
~.a

:L" ordem
2.
»
6

a-

Il

2."

»

a."
a-

,.,. "

')

..

a."

.
.

»

»
»
lJ

~
:1. a

lJ

2.·

»

2.·
,)
N,

..

»

II

»

a.a

II

2.&

II
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N.O 1

1.' Hério

Concelho de PAREDES:

Aguiar de Sousa .
Baltar.
.
Breire .
Besteiros.
Bitarâis .
Castelões elo Uepcda
Ccte

2.& ordem
')
,.,. n »

N.

O •

II

Cristolo

,3.~
3.a

»

') a
N.

a2."
')

a

N.

.

Duas Igrej as
Gunrlra
.
Gonrlalãis
Lordelo
.

.

'J
,.,. a
3."

n

»
»
»
II

I)

»

2."
3.&

»

Madalena

3."

II

Mouriz

2."
3."
2.&

»
»

2.a.

»
»
»
»

"

Louredo

Parada ele 'I'odea .
Rebordosa
Recnrei
Sobreira
Sob rosa
Vaudoma
Vila Cova de Carros
Vilela

&
2.&
3."
O

N.

r

»

li

a-

I)

')

»

,

"'.

Concelho de PENAFIEL:

Abragão

z.a oruelU

Boelho

C)

Bostelo
Cuboça Santa
Canelas .
Capela
Uastolõea .
,
Croea
Duas Igrcj as .
Eja ,
..,'
Figueira.
.

2."
') &

.

.l!'OJ!l e A rcad a .
Gall'g()~ .

Guilhufe

Tri \'0

.

Lagares
Luz im
:Mu rccos

"".

a

N'

3.'

a."

2.~
C)
foi.

.)
N.

&

,

3.
"
1\
.),

2."
~.p.

C)
N. "
.) a

I)
li

»
II

»
»
»
»
»
»
»
»
II
)l

N.

t)

"'.

a

II

a.&

J)

.) a

J)

"'.
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1.1il1lUndos
Xovelas
.
Olchões
.
Paço ele Sousa.
Parceles .
Penafiel
.
Perozelo .
Pinheiro
Portela
.
Rans .
Hpeeúnhos
(fi. :Mamede)
HcecúnllOs
(S. Mart.inho )

Hio ele :Moinhos.

3." ord em
2."
»
3."
»
<) "
..,.
»
3."
»
1." »
3."
»
2."
»
2."
»
3."
»
<)
"
»
"'.
s.- »
<)
..,. •
»
3."
»
3."
»
2."
»
3."
»
3."
»
3."
»

. .

Santa

~rarta
. . ~ . .
Santiago de Sub-Arrifana
Sebolirlo

Urrô

.

.

Valp('(1re

Vila

Cova
Concelho do PORTO -

1.0 bairro -

Bom fim .

1." ordem
1.' »
LI!. »
La
»
»
1.a

Campanhã
.
Paranhos
.
Sa 11 to I'ld cíonso
Sé
Concelho do PORTO -

Alcloar
.
Cpclofpj la

do Dou 1'0.
Louldo do Ouro.
~ras:;al'pll)s
)li 1"1 .. ··1ia
•

l

~

~

2.° bairro -

•
. .

Ji'Ol,

(Bairro OrientaI):

•

C

~ 'yoll·ilde
eHanJaldc

N. ~'jcolau
Vilória
.

(Bairro Ocidental):

2.& ordem
L"
»
1.a
»
n
L"
L&

1.&
,) a
N.

1. &

La
1."

»
»
»
»
»
»

Concelho da PóVOA DE VARZIM:

·'\gl1\'(\elotlra
A V('I'-o-~I:tJ'
A 1l1()l'i III . .
Aro-i\'ai
. .

2. & oJ'lltml
~.a

»

~.

li

3.·

J

.,

&

anDEM

2H
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1,1

-

..

Série
-=

Balnzar
Beiviz .

2.a ordem
')
,.,.
»

E~tela

')

Laun dos
'lavais
Póvoa ele Varsim

2.A.

N.

UtÜt'ti

')

N.

.

'I'erroso

.

.

.

"

II

»
»

Ln

»

') a
'-'.

»

2."

»

Concelho de SANTO TIRSO:

Agrela
Agua Longa
Alvarclhos
Areias

3.· On1('111
2."

»

Aves

2.
2."

»

C) •
N.

»

2.3.

»

C) a

.

Bougado

(Santiago)

.

Campo (8. Martinho)
Carreira

')
N.

0."
0."
,

. ,

»
»
»
»

»
))

»

C) ..

;L"

»
»

N.

:1. a

»

~.n.

»

a."..

»

»

"

»

2."

»

o..,;. lo

»

1."

»

C) ..
,.,.

»

.)

"

»

.)

.

»
»

:Ln

.)

.

Santo 'I'lrso
SeC]uoiro .
'Vilarinho

..

3.'
,0".
:L"

Uovr-lu»
. . . .
Gnielõ<'s
.
Guimarei
Lama.
Lamelas.
)fOlde Cértlovn
Muro .
'"
~ ('gTPl{)~ (8. Mamodo)
~l'gT('l()s (A. Tomé)
Pnl meira
Rebordõcs
'"
Rcfojos (le Hiba llr. A ve

RegUl'llga

»

')

(N. :Miguel)

Roriz

))

",) .a

N.

Cristina)

»

,.,.

~
2.n.

(A. "Mamede)
(8. Homfío) .

Couto (Santa
Conto

»

C) •

.

.

Coronnrlo
Coronudo

»

C) •
'-'.

lt

Bougudo (S. )Iartinho)
Burgãis

N.

Concelho de VALONGO:

Alfena
C:lIllpO

:2."

oJ'lleJll

.) a

»

....

ORDEM
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N.o 1

Erruesiude
Sobrado
Valongo.

L" ordem
»
2.a
2.a
»

Conoelho de VILA DO CONDE:

Arcos.
Arvore
Aveleda
Azurara
Bagunte .
Canic1elo .
Fajozes
Ferreiró
Fornelo
Gião .
Guilhabreu
Junqueira
.
Lalnug't' .
.Macieira da Maia
Malta.
Mindelo
Morliyu,;
l1osteil'ó
.
Outeiro ~Jaior
Para(la
.
Retorta .
Rio )1au
Tougue'l .
l' ougum. 1la
Touguillhó
Vaitão
.
Vila Chã
.
Vila elo Conde
Vilar . . . . .
Vilar ele Pinheiro

3. a orelem
»
2.a
')...,. a

))

2."
2.n.
3.a

»
))

»
»

a~.a
a

I)

<)

»

-.I.

') a

))

N.

2.a
') a
"'.

»
))

s.-

»
»

<) •
N'

o a

tJ.
<)

&

N.

»
))

a-

»

3."

»

a-

a3."
')
,.,. a
3."

a-

))

II

»
II

»
II

2.a
2.a

»

..,. a

»
»

<)

1."
2.1\
2.a

»

»

»

Conoelho de VILA NOVA DE GAIA:

Al'cozl'ln
A"Íntp"
Cancla~ .
Canir1plo
uma
(hij' li

tl'l's(

r.'

. .

J\llpilhan'

1.' orrlem
1.0. »
')
N.

..

<) ..

..,.
,) a
...,.
C)

a

-.I.

2."

»
»
»
»
»

276

La Série
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I ..ever
Matamude
Madalena
Olival
Oliveira do Douro
Pedroso .
Perozinho
. . .
Sandim .....
S. Félix ela Marinha
Seixezelo
Sermonele
Serzedo .
Valadares
. . .
Vila Nova ele Gaia (Santa
Vilar de Andorinho . .
Vilar do Paraíso.
. . .

2." ordem
»
L'
I) ,
»
"'.
I) ..
»
"'.
La
V
L"
)J

..

»

2.a.

»

e.-

»

')

"'.

3.'
3."
'),.,. a
. . . .
Marinha)
. . . .
. . . .

V

»
J

)J

a

I)

»

"'.
L"
2."

»

»
»

I) ,
N'

Distrito de SANTARÉM
Conoelho de ABRANTES:

Abrantes (S. João).
.
Abrantes (S. Vicente).
Aldeia do Mato
Alvega
Bemposta
Martinchel
Mouriscas
Pego ..
Rio ele Moinhos
.
Rossio ao Sul do Tejo.
S. Facunc1o. . . . .
S. Miguel do Rio Torto
Souto.
Tramagal

2." ortleUl
La
»

....

I)

»

a

I) ..

...,.

»

I)
..,;. "

»

3."

)J

<) ..
N'

»

...,. a

»

<)

»

I)

..

I) ..

"".
O ..

»

C) ..

»

0"

»

2.a.

»

»

N'

"'.

"'.

Conoelho de ALCANENA:

Alcanena
Bugalhos
Espinheiro
TJoul'icpir::t
Malhou .
lIfinde
M oitas Yentla

~ .. ordClJl
<)

..

)l

')

:\.

»

:1,"

»

2.0"

»

a."

I)

"'.

.)

J)

1.' Série
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Monsanto . . . . . .
Serra de Santo António
V ila Moreira.
.

2.a. ordem
2.a. »
3.&
»

Conoelho de ALMEIRIM:

Almeirim
Bemfica .
Raposa .

1.& ordem

2.0.
2.0.

»
»

Conoelho de ALPIARÇA:

Alpiarça.

l. a ordem

Concelho de BEN AYENTE:

Benavente . .
Samora Correia
Santo Estêvão.

2.0. ordem
2.' »
2.&

»

Concelho do CARTAXO:

Cartaxo
El'eira
Lapa ..
Pontével.
Valada . . .
Vale da Pinta.
. .
Yila Chã de Ourique

l.& ordem
2.&
JJ
<)

a.

')

a.

I)

e,

"'.

N.

-.I.

.) a
-.I.

I)

a

-.I.

I)
))
I)

II
II

Concelho da CHAMUSCA:

Ohamu cu. . . .
Chouto
. . . .
Pinheiro Grande.
I Jhlle
Yale d~ 6a;al~s

Z.a ordem
»
)1

II

»

Conoelho de CONSTANCIA:

Constância
~rolltah'o
. . . . . . .
,'anta ~brgari<la da Coutada

~." (ll'Ilem
;J. ~

II

~."'

»

Conoelho de CORUCHE:
(Joruehe
U()\I~'o .

1." Ol'llem
~.:\

J)

ORDEM
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Concelho de FERREIRA

1.' Série

N.o 1

DO Z:eZERE:

Aguas Belas
.Areias
Beeo .
Ohãos .
Dornes
Ferreira do Zêzere
Igrej a Nova elo Sobral
Paio Mendes
Pias

2." ordem
a

C)

»

"'.a

2.
<) a
"'.
2.a
<)
"'. a
"'.
') a
e,

C)

--.2.

a

II
II
II
II
II
II

»

Concelho da GOLEGA:

2.a ordem
o •
II
"'.

.Azinhaga
Golegã
Concelho de MAÇAO:

.Aboboreira
Amêndoa
Cardigos .
Carvoeiro
Envendos
Mação.
Panaseoso
Ortiga

2.a ordem

2."

II

2.a

II

<) "

»

N.

') a
"'.
<) •

'"'o

<) &

II
II

"'.

II

<)
-'. "

II

Concelho de RIO MAIOR:

Alccbertas .
Arruda dOR Pisões
.Azambujeira
Frágoas
Marnieleira
.
Outeiro da Cortiçada
Rio Maior . '.
.
S. João da Ribeira.

2." ordem
3.&
II
3.:\

....

<)

a

2.&
<) a
"'.
La
2.&.

I)
I)
I)
I)

»

Concelho de SALVATERRA DE MAGOS:

~far in hui s
Salvaterra

2. ordem
2.a
II
1." II
&

Muge .
de ~Iagos

Concelho de SANTARJ::M:

Abitureiras
AhriL

.

~.&

2."

onlelll
II

ORDEM

1 • Série

DO EXÉRCITO

At-liete

Alcanede
Alcanhões
Almoster
Amiãis ele Baixo.
Arneiro ele Mi lhariças .
Azóia de Baixo
Azóia de Cima
Üasével

.

~Ioçarria
Pernes
Pombalinho
Póvoa da Isenta
Póvoa de Santarém.
Romeira
Santa Iria eh Ribeira de Santarém.
~antarém (Marvila) .
Santarém (S. Nicolau)
Nantal'ém (S. Salvador)
S. Vicente

do Paúl

.

'I'remês .
Yale (le Eigueira
Vale de • antarém
Vaqueiros
Várzea
.

1\.0 1
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2.· ordem
1.' »
')
N.

.

..

2.'
')
N.

')
,.,.

3."

2."
2.'

a-

2.·
2.·
2.·
2.'
2."
2.'
2.·
2."
2.'
2.a
2.8.
')

»
JJ

»
»
))

JJ
JJ

»
»
»
»
»
»
»
))

»
»
»
»

a

N.

»

2.·

»

3.·

»

2."

»

Conoelho do SARDOAL:

Alcaravda
.
Santiago ele Montalegre
Sardoal.
....

2.' ordem

2.'
2.'

»
»

Conoelho de TOMAR:

.Alviobeira . .
Asseircira
.
HC'lJPlTicIUeira
b(.
..
Hezp• l""t
{I

v(ll't'Pg'uP]

(Ja...;ai~

•

)'()S

.

J ullr.l'ir(l
~[at1alplla
Olallla~ .
l'aialvo
.
}>pc!l'pi
ra
Na h:\(, lu.ira

.

2." ordem
2.&
2."
»
2."
JJ
2,"
»
J)

2.·
2."
') a

..,.

o) ..

,.,.
o) &
,.,.
<) a
..,.
2.&

J)

JJ

»
JJ

»
))

»
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Serra
Tomar (Santa Maria dos Olivais)
'I'ornar (S. João Baptista).
. .

l,a

Série

2.~ ordem

2."

)J

1.&

)J

Concelho de TORRES NOVAS:

A.lcorochel
Assentiz
Brogueira
Chancelaria
Lapas
Olaia .
Paço .
Parceiros da Igreja
Pedrogão
Riachos .
Ribeira Branca . .
Tôrres Novas (Salvador)
Tôrres Novas (San ta Maria)
Tôrres Novas (Santiago)
Tôrres Novas (S. Pedro)
Zibreira .

2." ordem
2.&
»
2.&
2.&
2.&
2."
D
2.a
2.&
2.&
»
2.&
II
2.a
))
2.'
»
2.a
»
2.a
»
2.'
»
2.a
»
)J

)J

l)

1)
)J

Conoelho de VILA NOVA DA BARQUINHA:

Atalaia .
Entroncamento
.
Praia do Ribatejo
Tancos
Vila Nova da Barquinha.
Concelho

Urqueira .

a2.&

»

de VILA NOVA DE OURÉM:

Alburitel
Atouguia
Oeissa
Espite
Fátima
Formigais
Freixianda
Gondemaria
Olival
Ourém
Rio
Ooiros.
Vila Nova ele Ourém

ar

2.a ordem
2.· »
2.&
»

2. a ortlelu

2.'
a

2.
2."
')..,. a

3.&
') a
,.,.
') a
"'.
2.a

)J
)J
))
))
))

»
»
I)

1.&

»

2.·
C) a
..,.
2."

»

La Série
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Distrito de SETÚBAL
Concelho de ALCACER DO SAL:

Alcácer do Sal (Santa Maria do Oastelo).
Alcácer elo Sal (Santiago)
Santa Susana
'I'orrão

1." ordem
»

»

1.~

)

Concelho de ALCOCHETE:

1.a orc1em
2,a
»

Alcochete
Samoucc
Concelho de ALMADA:

1.a ordem
L"
»
La
»
2.a
U

Almada . . . .
Caparica
Cova da Piedade .
Trafaria.
. . .
Concelho do BARREIRO:

1," ordem

Barreiro.
Lavradio
Palhais .

2."
2."

»

»

Concelho de GRANDOLA:

A.zinheira dos Barros
Grândola
. . . .
1felieles . . . . .
Santa :Margarida ela

e S. Mamede do Sádão
. .
. .
Serra

2." ordem
La
2,a
»
2,"
»
l)

Concelho da MOITA:

.\.lhos V edros . . . .
~foita.
. . . . . .

2." ordem
1.'
»

Concelho do MONTIJO:

Oanha. . . . . . . .
"11:on ti1JO . . . . . • .
Sari 1h 0" (}rantles
. . .

~. II

1:'

2/

ordem
))
J)

Concelho de PALMELA:

~Iaral('ea
. . .
Pa1nwla.
. . .
Pin hn 1 X ovo , .
quinta elo Anjo,

2,' ordem

1.'

"

1.&

n

2."

D
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1.' Série

Concelho de SANTIAGO DO CACÉM:

Abela
Alvalade
Cereal
Santa Cruz.
"
Santiago do Cacém.
Santo André . . .
S. Bartolomeu da Serra
S. Domingos . . . .
S. Francisco da Serra.

2.a ordem
2.a
»
La
»
3.a
II
La
II
3."
))
2.a
I)
2.&
II

2.a

»

Conoelho do SEIXAL:

.A Ideia de Paio Pires

2.a ordem
2.a
II
2.a
»
2.a
II

Amora
Arrentela
Seixal
Conoelho de SETÚBAL:

S. Lourenço . .
S. Simão. . . .
Setúbal (Bocage)
.
Setúbal (Marquês de Pombal) .
Setúbal (Santa Maria da Graça) .
Setúbal (8 . Julião)

2.a ordem
2.a
»
La
»
1.a
II
La
»
1.'
»

Concelho de SEZIMBRA:

Sezimbra (Castelo)
Sezimbra (Santiago)

1.a ordem
La
)}

.

Concelho de SINES:

........

Sines .

1.& ordem

Distrito de VIANA DO CASTELO
Concelho de ARpOS DE VALDEVEZ:

Aboim das Choças
Aguiã
Alvora
. . . .
Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez
Ázere.
. . . .

. . . . .
.
. . . . .
(Salvador) .
(8. Paio) .
. . . . .

3." ord!'JU

3."

I)

3."

)I

~.1I

2.
3."

»
I)
»

La Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

Cabana Maior.
Cabreiro.
Carralcova
Cendufe
Couto.
Eiras .
Ermelo
Extremo
Gavieira .
Giela .
Gon doriz .

Grade.
Guilhadeses .
J olda (Madalena)
Jolda (S. Paio)
Loureda .
Mei
Miranda.
Monte Redondo
Oliveira.
Paçô
Paclreiro (Salvador).
Padreiro (Santa Cristina)
Padroso
Parada
Portela
Prosclo . .
Rio Cabrão.
Rio ]?rio.
. .
Rio ele Moinhos
Sá ..
Sabaclim
Santar.
. . . . . .
S. Cosme e S. Damião
R. Jol'ge .
Scnkt]'ei
Ristelo
Rnajo .
Sou'(n .
1'abaçô
Tá vora (San ta Maria)
'l'ávo!'n (A. Vicente)
\'all'
\Tila F'(l},~'h~
Vilp!n.

283

N.o 1

a- ordem
2.a
3.a
3."
2."
3."
3."
3."
3."

»
l)

»
»

»
II

»
II

a-

)}

2."
3."

»
»

a-

»

a-

»

3."
3.a
3.a
2.a
3.a
2.a
3."

))

»
»

»
»
»
»

a-

»

3."
3."

»

»

aa-

II

»

2.a

II

3.&
2.a
3.a
3.a

»
»
»
»

') a

"".

»

3."

3."

»
»
»

2."

a-

3,~

»

2."

»
»
»
»
»

a."

»

,)

)1

') a
N.

a,"
a."
N.

"

3."
3.'

»
»
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1.' Série

Concelho de CAMINHA:

Âncora
Arga de
Arga de
Argela.
Azevedo.
Caminha
Cristelo
Gonclar
Lanhelas
!lfoledo
Orbacém

2," ordem

Baixo e Arga de Cima
S. João.
. . . .
.
(Matriz)
.

"
lo
o,

~p
3.'"
;3.
2.'
&

»

a.

C)

'1.

»
»
»

;~. a

2.n
;1.'"

.
.

')

»
»
»
»

"

a

»

Riba de Âncora

C) •

»

Seixas .

')

.."

..

..",

'-I,

Venade .
Vila Praia de Âncora .
Vilar de Mouros.
Vilarelho
Vil e

»

a

2.
2,"

»
D

') a

»

3,"
3,"

»

'-I,

»

Concelho de MELGAÇO:

Alvaredo

ordem

~,a

Castro Laborciro
Chaviãis .

.

OOUSRO

2,"

))

3,"

))

a-

)\

Cristoval ,
Cubalhão
Fiãis . .

') a

Gave

3."

)'

3,"

»

3,'"

»

') a

»

"

~

.

Lamas de Mouro .
Paços ..
Paderne

.

Parada do Monte
Penso.
Prado.
Remoãis
Roussas
..,..
~, Paio e Vila de Melgaço

...,.
3,"

»
))

') ..
,.,.

-J,

'1,
')

))

.
-~

..."

:1. •,
,)

'I.
,)
.."

2.

.

I.

Concelho de MONÇXO:

Abedim
Anhões
Badim

:), a.

3.·
:1, a.

ordem

,
I)

1.' Série

ORDEM

Harbeita
Barroças e Taias
Bela
Cambeses
Oeivãis
Lapela

DO EXÉRCITO

28;'

N.o 1

2.a ordem
.

3.'

))

2."

))

3."

))

e.-

);

3."

»

.

3."

Longos Vales
Lordelo
Luzio .
Mazeclo
Merufe
Messegãis
1Ionção
1Ioreira
Parada
Pias
Pinheiros.
Podamo
Portela
Riha ele Mouro
Sá .
Sago
Segude
Tangil
'I'roporiz .
'I'roviscoso
Trute .
Valadares

2.8.

»
»

Lara

Concelho de PAREDES

.\.gualonga
Bico
Castanhl'Íra
Cristclo
.
Cossourado
Coura
Ounha
Fcrruirn,
b orrnariz
Infesta

Tnsulrle

.

<) a

.

))

l)

N.

)l

2."

)J

3.a
<) ..
'-'.

»

2.a

))

3.&

»

')
N.

..

))

3.·

»

3.a

J)

a2.3
3."

»
))
II

3.·
3."

»

2."

»

a-

»

li

3."
3.·

Il

3."

li

))

DE COURA:

;3." ordem
»
2."

3.a

)l

3."

»

;L"

»

2."
!~.a

2.'
2.'
C) a

D
II
II

N.

li

3."

))

:3."

Li nliaros
)f()z(']n~

.

a3.'

;1. ..

"

»

,
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Padornelo
Parada
Paredes de Coura
Porreiras
Resende.
Romarigãis
Rubiãis
Vascões . .

1." Série

2.a ordem
3.a
»
') "
,.,.
»
»
3."
»
3."

a-

2.8.
3.a

»
»
»

Conoelho de PONTE DA BARCA:

Azias.
Boivãis
Bravãis
Britelo
Orasto
Ouide de Vila Verde
Entre-Ambos-os-Rios
Ermida .
Germil
Grovelas
Lavradas
Lindoso .
Nogueira
Oleiros
Paço Vedro de )fagalhãis
Ponte da Barca
Ruivos
Sampriz ..
Touvedo (Salvador)
'I'ouvedo (S. Lourenço)
Vade (S. Pedro) ...
'.
Vadc (8. Tomé).
. . . .
Vila Chã (Santiago)
. . .
Vila Ohã (S. João Baptista)
Vila Nova de Muía.
. . .

3." ordem

a-

»
»

3."
2.8.
3.a
:1. a

»

')
,.,. a

)1

a-

II
))

))

3."

»

3.a

»

2."
2.a
3."
3."
3."

2."
3.'
3.'

a-

3."
3."
3."
3.'
3.a

2.'

))

»
))
))

»
))
))
))

»
»
»
II
))
))
))

Conoelho de PONTE DO LIMA:

Anais
Arca .
Arcos.
Arcozelo

Ardegão
Bárrio

Beiral (lo Lima

2." ordem

"

')
O.

)1

3."

))

z.a

3."
3."
2.R

»
»
II

»

ORDEM

1.' Série

DO EXÉRCITO

3.a ordem

Bertiandos
Boalhosa
Brandara
Cabaços .
Calheiros
Calvelo .
Cepões
Correlhã

I)

3.'
2.a
3.'
2.&
3.'
3.'

.

Labruja
)loreira elo Lima
:N avió
Poiares
Ponte do Lima
Queijada
Rebordões (Santa Maria)
lteborc1ões (Souto)
Refóios do Lima
ltenc1ufe .
ltibeira
Sá ..
Sandiãis
Santa Comba
Santa Cruz elo Lima
Seara .
Serdetlelo
Vitorino elas Donas.
Yitorino elos Piãis
Vilar (las Almas.
Monte

.

»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

3.'

»

»

»

a-

»

3.'

»
»
»

a-

Labrujó
Mato .

I)

3.'
2."
2."
') "
,.,.

Gondufe

(10

»

3.'

a-

Facha
Feitosa .
Fojo Lobal.
Pontão
Fornelos
Freixo
Friastelas
Gaifar
Ganclra .
Gemieira

Yilnr

a-

3.'
3.a
') a
"'.

Cabração

Estorãos

:l87

N.o 1

3."

»

3."
3.'

»
»

2.'
3."
3.'

»

2.'

»

3.&

»

a-

»

»

»

2.'
2."

»

3.~

»

<) •

»
»
»

N.

3.'
3.'
3.&

3."
3.&
3."
') a
N.

2.'
3.'

a-

»

»

»
li

»
»
»

»
»
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1.' Série

Concelho de VALENÇA:

Arão
Boivão
Cerdal
Cristelo Covo
Fontoura
Friestas
Gandra
Ganfei
Gonclomil
Sanfins
S. Julião.
S. Pedro da Tôrre
Silva
Taião
Valença
Verdoejo

3." ordem
3.&
»
»
2.a
2."

2.a
3.'
2.a
2."

3.&
3.'
3.a
2.a
3.a
3.'

»
l)

»
»
»

})
»
))

»
»
»

2.'

II

3.'

»

Conoelho de VIANA DO CASTELO:

Afife
Alvarãis
Amonde
Anha
Areosa
Capareiros
Cardielos

2." ordem
I) &
,.,.
»
»

»
»

»
»

Carreço

»

Carvoeiro
Castelo do

:xeiva

Darque

»

Deão

»

Deocriste

Freíxieiro de Soutelo
Gerazdo Lima (Santa Leocádia)
Geraz do Lima (Santa Maria) .
Lanheses
Mazarefes
Meadela
Moixedo

»

»

.

Montaria
. . . .
:Moreira de Geraz do Lima.
Mujãis
Neiva.
Nogueira.

»

»
»
»

»
»

»
»
»

»

»
J)

"
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1." Série

2." ordem

Outeiro
Perre .
Portela
Susã

') &
3.&
') &
3.&
N.

Pcrtuzelo
Serreleis

N.

Subportela
'I'ôrre .
Viana do Castelo (Monserrate )
Viana elo Castelo (Santa Maria Maior )
Vila Franca
Vila Fria
.
Vila Mou
Yila de Punhe
Vilar de Murteda

»
»

»
»

2."

»

3.'
L"
L"

»

2."

»

')

»

a

N.

a-

»
»

»

2.'

»

3.'

»

Concelho de VILA NOVA DA CERVEIRA:

Campos

2." ordem
»
2."

.

Cantlem il
Cornes
Covas.
Gon dar
Gondarém
Loivo .
Lnvel he .
McntreR!.ido
Nogueira
Reborcda
Saparelos
Ropo
Vila ::\Ieã
Vila Nova ela Cerveira

3.&
').
"'.
3."
2."

3.&
3."
3.'
3.'

a3."
2.&
3.&
2.a

.

Distrito

de VILA

»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
l)

»

»

REAL

Concelho de ALIJÓ:

Alijó

.

2.a ordem

Amieiro
. . .
Üarlfío
Casal de Loivos
(Ia. ícdo
Cotas .

3.a
2.&
3."
3.&
3.&

Favaios

2.a

»

2,"
3."

})

Pc'garinhos
Pinhão

»

»
»
»

»

»

ORDEM
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Pópulo
Ribalonga
Sanfins do Douro
Santa Eugénia
,
S, Mamede de Riba Tua,
Vale ele Mendiz
Vila Chã
Vila Verde,
, ,
Vilar de Maçada,
Vilarinho ele Cotas ,

1,' Série

N,o 1

;j, a

ordem

3,'

»

a

l)

3,'
<) •
"",

»
»

<)
..."

a-

»

2:\

»

C) a

»

,-"

<)

fi

..."

3,a

»
»

Conoelho de BOTICAS:

Alturas do Barroso ,
Ardãos

Beça ,
Bobadela
Cerdeclo ,
Oodeçoso
Covas elo Barroso
Ourros
Dornelas
Eiró
Fiãis do Tâmega
Granja
Pinho
Sapiãos
Vilar ,

2·,&ordem
3,"
l)

2.a
2.a

l)

»

3,"
3,'
2.'"
3,'
3,'

»

2,"

»

o n
u,

»

.. n
U,

»

ô)

»

"",

•

3,"
3,'

l)

»
»
»

»
l)

Conoelho de CHA YES:

Águas Frias
Anelhe
Arcossó ,
Bobadela
Bustelo
Calvão
Cela
Chaves
","',
Cimo ele Vila da Oastanheira
Ouralha ,
Eiras , ,
Ervededo
Faiões
Lama de Arcos
Loivos

2, a ordem

3,'
3,'
3,'
3,'
<) •
.."

:La
L'
;p
~) a.

ti,

:1,•

l)

»
)l

»
»

»
»
)l

»
»

s.-

»

~,'
:~. n

»
»

~.l\

JJ

1.' Série

OHDEM

DO

EXÉRCITO

}lairo:>
Moreiras
Nogueira da Montanha
Oucidres
Oura.
Outeiro Sêco
Paraclela
Póvoa de Agrações
TI eclonclelo
Roriz .
Samaiões.
Sanfins
Sanjurge
Santa Leocádia
Santo Estêvão.
S. Julião de Montenegro
R. Pedro de Agostém .
S. Vicente.
Seara Velba .
Selhariz .
Souteliriho da Haia.
Soutelo .
'I'ravancas "
Tronco
Vale de Anta
Vidago
Vilar de Nantes
Vilarelho da Raia.
Vilarinho das Paranheiras
Vilas Boas.
Vilela Sêca.
.
Vilela do Tâmega

291

N.· 1

3.&ordem
3.&
2.'
»
3."
))

))

<) a
,.,.

»

3.&
3.'
3.'
2."
3.'
2.'
3.'
3."
2.&
<) &
"'.
3."
2.&
3.&
3.'
3.&
3."
3."
3."
3."

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

3.'

»

2.&
2."
2.&
3."
3."
3."
3."

»
»
»

»
»
»

»

Concelho de MESA.O FRIO:

Barqueiros
Cid::ulelhe
)Ie::;ão Frio
)Icsão Frio
Oliveira .
Yila .Tusã
"ila Marim

.
. .
(Santa Cri-t ina )
(S. Sicolau
.

2.' ordem
3."
<) &
"'.
3.'

»

3.'

»

3."
2.&

»

~.a

orrl eru
»

»

»

D

Conoelho de MONDIM DE BASTO:

A!('i
Bilhó

. . . .
....

..

~'

La Série
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0.' ordem
2.a
»
2.a
»
3.'"
»
3.0. »

Campanhó
Ermelo
Mondim de Basto

Paradança

.

Pardelhas
Vilar de Ferreiros

2.0.

J)

Concelho de MONTALEGRE:
2.0. ordem

Cabril
Oambeses
Cervos

do

3.0.
3.0.

Rio

2.0.
3.0.
3.0.

OM
Contim
Covelãis
Covelo do Gerez
Donões
FerraI
Fiãis elo Rio
Fervielelas
Gralhas
Meixedo

3.0.
3.0.
3.0.

a3.'"
3.0.

3.&
3.0.
2.0.

Meixide
1I1ontalegre
Morgado

3.&
3.0.
3.&
3."
3.&

Monrilhe
Negrões .
Outeiro

.

Padornelos
Pailroso

.

Paradela
Pitões elas J'nuiaa
Poudras
Reigoso
Salto
.

.

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»

»
n
»
))

3.&

»
»
»

3.0.

»

3.'
3 ..
3.0.

))

»
»

<)
...,. "

))

Sarraquiuhos

')

»

Sezelhe

;3. a

Solveira .

~L:\
3.0.
~l.
•

Tourém
.
Venda Nova
Viade de Baixo
Vila (la Ponte.
Vilar <le Perdizes

"'.

Vi lar de Perdizes (8. Migupl).

.

.

))
1)

»

»

:1.

»

') a

l)

q

d.

.....
(Santo 4\lIihé)

(\.

"'.

.

;1:'

l)

')

»

293
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1. Série
1

Concelho de MURÇA:

Candeelo .
Carva .
Fiolhoso
Jou
~Iurça
Noura
Palheiros
Valongo ele Milhais .

2.a ordem

a-

I)

Vilares

3."

I)

a-

II

') a

»
»
»

"'.
') a
,:",.

2.a
3.a
3.&

I)
I)

'l

Concelho de P~SO DA RÉGUA:

3.a ordem
I)
2.a

Covelinhas
Fontelas
.
Galafura
Goelim
Loureiro.

a-

»
»

') a
i.i.

') a

"'.
3.&
La
2.a
2.&
2.&
2.a

Moura Morta
Pêso da Régua
Poiares
.
Sedielos
.
Vilarinho
elos Freires
Vinhós
Concelho de RIBEIRA

I)
I)

»
»
»
»

»

DE PENA:

Alv a di a
Canedo
Cerva.
Limões
Ribeira tlp Pena (Salvador) .
Santo Aleixo rle Além-Tâmega

3.a orrlem
') a
I)
"'.
') a
>oJ.

»

3.&

»

') a

"'.
')

a

N.

»

»

Concelho de SABROSA:

Celeirós

.

Covas do Douro .
Gouvãis do Douro
Gouvinhas
. .
Parada de Pinhão
Paradela
de Guiãis
Passos
. .
Provesende
.

:-;ahl'o~a . .
S. Cristóyiio (lo Douro

3.& ordem
') a

"'.

aa3.&
a~.o.

»
I)

»
»
»
»

"

»

a.•

II

.)

,)
..;.

"

II
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S. Lourenço de Riba Pinhão
S. Martinho de Antas.
Souto Maior .
Tôrre do Pinhão.
. .
Vilarinho de S. Romão

L" Série

N.· 1

2.a ordem
2.a
»
3.a
»

3.a.

»

3.'

»

Concelho de SANTA MARTA DE PENAGUlAO:

AIvações do Oorgo

3." ordem

Cever
Cumieira

') a

Fontes
Fornelos .
Lobrigos (S. -Ioão Baptista)
Lobrigos (8. ~Iiguel)
Louredo
Medrões
Sanhoane

,.,.
')
,.,. a
')
,.,. a

»

3."

»

N.

»

') a.
')

a

))

»

N.

»

3."

»

') a
N.

»

2.3.

»

Conoelho de VALPAÇOS:

Água Revés e Crasto
Alvarelhos
Argeriz
Barreiros

2. a ordem
»
3.'
')

,.,.

.

<) •

»

ú.

))

Bouçoãis

2.a.

»

Canaveses
Carrazedo de Montenegro

3.&

»

2."

»

Curros

3.&

»

Ervões
]<'iãis
Fornos elo Pinhal
Friões
Lebução
Nozelos
.,
Padrela e Tagem
Possacos
Rio Torto
Sanfins
Santa Maria de Emeres
Santa Valha
Santiago de Ribeira de Âlhariz
S. João da Cerveira
S. Peclrode Veiga de Li1a
Scrapicos
Sonim.

') a

»

.

N.

3.&

»
»

2.&

»

a-

') &
,_,.

s.-

»
))

3.'
II
3.&
') & II
"'.
»
3."
»
3.&
,
') "
,.,.
')
,.,. " »
')&
»
,.,.
II

))

3,'
3.&
0.'

l)

li

»

1."
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Tinhela
Vales .
Valpaços
Vassal
Veiga de Lila
Vilaranclelo
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3. a ordem
3."
2."
2."
3."
2."

I)

»
»
D
D

Concelho de VILA POUCA DE AGUIAR:

Afonsim
Alfarela de J ales
Domes rle Aguiar
Dragado
Capeluclos
Gouvãis rla Serra
Parada de Monteiros

3." ordem

Pensalvos

3.'"

Santa ::\Iarta da Montanha
Soutelo ele Aguiar
Telões
Tresminas
Yaloura .
.
Vila Pouca de Aguiar
V rea tle Bornes . .
Y rea ele Jales

3."

2."
2."

D

))

2."
2."

»

3."

»

3."

D

2.'"
2."
2."
3."

»

»
»

»
»
D

»

2.'"

))

2."
2."

»
»

Conoelho de VILA REAL:

Abaças
Adoufe
A.llelrãis
.\.rroio,.;
Borbela
Campeã .
COll:; t an ti m
Ermida .
Folhaeh'la
l_1uiãis
Lalllarl'S
Lama,.; de 010
Lonll']o
"\fatpIlS
~roucl rõ('~
~Iou\,'tÍ~
XogllPil'<l

Paraela

ele C11I111o,>

2." ordem
2."
»
2."
»

3.'"
2.a
2."
3."
3."

2."
2."
2.a

»
II
II
I)
II

»
II

a.-\

»
»

~.a

n

~.a

»

2."

II

2."

II

~."

II

2.&

»
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No· 1

Pena

3.& ordem
3.& »

Quintã
~. Tomé do Oastelo .
Torgueda.
.
Vale de Nogueiras
Yila Oova . . .
Vila Marim.
.
Yila Real (8. Diniz)
Yila Real (8. Pedro)
Yilarinho
de Samardã

a

<)
N.

2.

a

9&
N.

»
II
II

3.&

II

z.-

II

2.~
Z.a
<)

a

II

»
l'

Distrito de VISEU
Concelho de ARMAMAR:

Aricera

.

3. fi ordem

Armamar
Cimbrcs .
Coura ..

Folgosa

..:3.3

~.tI.

o

Fontcl o .
Goujoim.
Queimada
Quoirnudela
Nanta Cruz de Lumiurcs
13antiago
Santo Adi-ião
S. Cosmudo
N. Martinho das Chã i:i
S. Romão
'rões .
Vila Sêca

o

»

li

~)

,1.

o)

a

il.

H.a
')

CARREGAL

"

..) a

..) :~

•

•

o

o

•

II
II

»
II
II

I)
I)

»

»

:?" ordem
:2. ~

o

o

)1

»

DO SAL:

o

•

II

') a
.....

tL

.

Beijós ..
Currolos.
. . .
Oliveira do Conde
Papízios
Parada
. .
Sobral de Pupízios

I)

3."
:3. a
:3.
:1 .n
3."
:3.
2.a

o

Cabanas ....

I)

fi

:3.1\

o

Ooncelhn.de

II

a

»
I'

~.n

:!. a

H.a

I)

Conoelho de CASTRO DAIRE:

Almofala
Alvu
o

3.1\ orrlem
o

o

o

o

••

o

:

:

:

:

:3.•

»

.
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2.3 ordem

Cabril.
Castro Daire.
Ermida.
Ester ..

...

') a

»

s.-

»

3.~
3.a

Gafunhtlo

»

»

s.-

Gosende.
Mamouros .
Mezio .
Mões ...
Moledo
..
Montoiras ..
Moura Morta.
Parada de Ester
Popim ..
Picão ..
Pinheiro.

»

3.a

D

a-

»

')
..,. n

»

....() a

»

2.11

»

3.:1

»

2.a
3.a
3.a
2.a

»
»

»
»

2.a

Reriz ..
Ribolhos

S. Joaninho

iJ.

9. a

»

2.a

»

Concelho de LAMEGO:

A võos . .

3. a urdem

Bigorno .
Britiande
Cambres

....')') aa

3.a

..,. n
'>
..,. a

<)

de Avõcs

Fi~ucira.
Lalim
Lamego
Lamego
Lazarim

»

"'.

Cepões .
Ferroirim
Ferreiros

»
»

.

.
.

(Almacave}.

»
»

3.a
:3. a

)}

»

') a

»

2.:1

»

"'.

.

La
,) "
..,.

Mugueiju
Moijinhos
Molcõcs .

"'.
3.a
H.a

Parada

(Sr) .

(10

,) a

Bispo

»

»

H.a
:.? .u

SarnodrlÍs

...

Vulrligom
Y úrzca de Abrunhuis
Vila Nonl
de Souto <10 El-Hoi

»
»

Penajóia .
Pun udo .
:-\andl\ ..

J)

....

»

»

') n

)l

a.a

II

,) n

)1

lo)

n

»

~.:L

)1

..... a

»

lo)

1.- Série
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Concelho de MANGUALDE:
Abrunhosa-a-Velha
Alcafacho
...

2." ordem

Chãs de Tavares
Cunha Alta .
Cunha Baixa. .
Espinho ....
Fornos do Maceira Dão
Freixiosa ....
Lo belho do Mato .
Mangualde ....

9:1
...,.

Mesquiteln

3.11
3.a
3."
3a

. . . .

Moimenta de Maceira Dão
Póvoa de Cervãis. . .
Quintela de Azurara
Santiago de Cassurrãis
S. João da Fresta
Travanca de Tavares
V árzoa do Tavares .

2."
3."

»

....

') a

»

2.a

2.
B.a

»

1.

»

11

»

o.a
11

..2."

a.

»
»

a

B.a
2.11

»

Concelho de MOIMENTA DA BEIRA:

Aldeia de Nacomba

H.n ordem

Alvite . .

2.'1

»

Arcozelos

3.a

»

Ariz

B.a

»

s.-

Baldos
Cabaços

.

Caria.
Castelo

Cever .
Leomil
Moimenta da Beira

Nagosa .
Paradinha.
PassO ...
Pera Velha.
Peva .

Rua ..
Sarzedo

Segões
Vilar.

3.n
2.11
3.
3.a
11

»
»
»
»

»

') a

»

a-

»

J"J.

:3. n

»

3.

»

3.a

»

11

3.:\

:3.II

»
»
»
»

R

»

') II
..-.

...o

II

3.a
t

•

II
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Concelho de MORTAGUA:

Almaçu

3." ordem

.

Corcosa .
Cortegnça
Espinho.
Marrneleiru
110rtúgua
Pala
Sobral

3.a

»

3.'1

»

~) a

J."

.

r..)

))

:l

»

,) a

»

.) a

))

"..

iJ.:l.
2.

Trezói .

»

U

Valo do Remígio
Concelho de NELAS:

~." ordem

Canas de Seuhorim
Carvalhal Redondo
11elas.
.
Santar.
. .
Senhorim
.
Vilar Sêco .
Conoelho de OLIYEIRA

Arca
Arcozelo
Destriz

~.a.

»

:? "

»

') a
') a

»

2.a

~

....

»

DE FRADES:

.
das Xlaias
. . . . .

Oliveira de Frades
Pinheiro.
Reigoso .....
Ribeiradío
. . . .
S. João da Serra.
S. Vicente do Lafõcs

3.a ordem

....

')

li

»

3.a

»

')

»

2."

»

..."
a-

»

"'.

»

') a

3."

»
»

Sejãis . . . . .

3.:1
3."

Souto do Lafões
Yarziolas
. . .

3.a

»

s.a

))

»

Concelho de PENALYA DO CASTELO:

Antas . . . . . .
Cnstolo

ar

Esmolfo .
Gl'rmil
Ínsuu .
Luzinde
)lareco
Pinflo ..

.
.
.
.

Penalva

3.a ordoiu
2.:1

~.aa

»
»

.)

_.

.).
.)

ti

.)

a

,J.

3."
'l :1

)

I)
)

1." Série
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u'eal

3.a ordem

Sozures . .
'I'rancozelos
..,
Vila Cova do Covelo

2.:'

»

3.a
3."

»

a-

ordem

3.u
3 .a

»

»

Concelho de PENEDONO:

Antas ..
Hezelga .

Castainco

»

3.3

Granja
.
Ourozinho
Penedono
Penela da Beira
Póvoa de Penela
Souto .....

3.'~
2.a

»

»

2.:'

»

3."

»
»

a-

Concelho de RESENDE:

Aureade

2.a ordem
»
2. a

,

Barrô . .
Cárquoro
Foirão
Folguei rus .

FrC'igil

»

3.'\

»

C)

-'

.

~[iOlllã is ,

2.a

.

ti

3.a

»

...3.

»
»
»

..3

.

Ovadas ..
Panchorra .
Paus ...
Itcsondc . .
~. Cipriano
. . . .
fi. Joã o do F'ontoura
.
S. Martinho do Mouros
fi. Romão do ~rogos
.

;I

') a
3

')
w.

a

....') a

»

..,.

»

..,. a

1)

I)

ti

»

B.a

»

.)

a

C)

....

Concelho de SANTA COM.BA DAO:

Cou to do Mosteiro

üvoa

.

. . . . . . .

Pinheiro do Azcro
.
Santa Comba Dão '.
S. Joaninho
...
S. João do Areias
'I'roixcdo
.

Virnieiro

.

:!.:\ onl('JlJ
.) II
..,.

..,.
lo)

)l

a

<) ti
..,.
')
.)

"n

»
II

2.

..."
.)

;l

»
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Conoelho de S. JOAO DA PESQUEIRA:

ao

Castanheiro
RuI
Ervedosu do Douro.
I'Jspinhosa.
. . .
Nagozelo do Douro.
Parodes ela Beira .
Pereiras.
. . . .
Riodades
.....
S. João da Pesqueira
Soutolo do Douro
'Trovões.
. . . .
Vale do Figueira
.
Valongo dos Azeites
V úrzea de Trevões
Vilarouco
. . . .

.

3.n ordem

.

3.1\

.

3."

...

')a

2.1\

2.11

»
»

9, a
,..

'11

Q a

»

3.
3.a
2."

»

"".a

»
»

DO SUL:

3.a ordem
3
»
3 a
»

....

fi

:?D.

Catvalhaie.
Covas do I~io
Figuoiredo
de Alva.

. . . . .

Pindelo dos Uilagres
Pinho.
. .....
Santa Cruz da 'I'rapa
S. Cristóx lia de Lafõos
S. Félix.
. .....
S. Martinho das Xloitas
R. 1'e<1ro do Rui
Serrazes.

Sul.

') a
Q a

.

Conoelho de S. PEDRO

»
»

...

.
.

Baiões
Bordonhos.
Candal
. .

Manhouce

»

3.a

»

3.a
Q
..
2.a
2.n

»

II

»
»
»

')
a
,,"o

»

2.:1
3.a
3.a

»

') n

»

2.1\

»

') a

»
»

li

»

....
,,"o

.
2.:t
....,) aa

Q n

.-

. .

Valndares
V úrzeu .
\'il;1 ~rnior.

»

Q

»

...

»

Concelho de SATAO:

l\~lIaS Boas

1 }('('(,l"Il1ilo
Ferreira

11'(jrll\~
:\Iiorna

. .
•

.

•

de Aves

:3.a
B.a
.)

.~

i\. "
lo)

()f(10nl

a

»

»
li

1." Série
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Rio de Moinhos. . . .
Romãs
.
S. Miguel de Vila Boa.
Silvã de Cima
Vila da Igreja
Vila Longa .

2." ordem

...

') a

')

;..J.

:.

2.a

....
')

»

»
»

II

s.-

»

Concelho de SERNANCELHE:

Amas ..
Carregal.
Chosendo
Cunha ..
Escurquela
Faia ...
Ferr8irim.
Fonte Arcada
Freixinho
Grunjal .
Lamosa .
l\Iacieira.
Penso. .
Quintela .
Sarzeda .
Sernancelhe
','iIa da Ponte

3.a ordem

a3.a
3.a

»

3.a
3.a
')...,. a
3.a
3.a

»
»

a-

s.-

»

»
»

»
»

3.u

»

a-

»

s.3.a

»

') a

»
»

....

3.a

Concelho de SINFAIS:

Alhões
Bustelo . . . . . .
Espadanedo . . . .
Ferreiros de Tendais
Fornelos
Gralheira .
:Moimenta .
Nespereira.
Oliveira do Douro
Hamiros.
. . . .
Santiago de PiUis. . . .
S. Cristóvão do Nogueira
Sinfãis
Souselo . .
'l'arouquola
'rendais.
'I'ravancus .

3.a ordem

a-

»

~.n
') a

U

"".

a-

»
»

H.II

»

..... a

»

') a

»

....') u
4)

....

»

3.a
~.a

»

') "
""'.

»

~.n

2.a
') :,
.....

2."

....') a

)'

»
»
»
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N.' 1

Conoelbo de TABUAÇO:
3.~ ordem

Adorigo.
Arcos.
Barcos
Cliavãis
Desejosa
Granja do 'I'edo
Granjinha
Longa
Paradela
Poreiro
.
Pinheiros
Santa Leocádia .
Sendim .
Tabuaço
.
Távora
.
Vale de Figueira
Valença do Douro

3.a
3.a

»
»

a-

»

s.-

»

3.a
3.:1
3.11

»
»

»
»

3.a

3.:\
3.a

»

3.a

»

')...,. a

»

')...,. a

»

3.a

»
»
»

3.a

3.a

Concelho de TAROUCA:

3.a ordem
»
3.a

Dalvares
Gouviãis
Granja Nova.
Mondim da Beira.

Salzedas

a-

a.-

....

S. João de Tarouca.
Tarouca.
. . .
Ucanha
.
Várzea da Serra
..
Vila Chtt de Canguciros

»
»

2.a

»

') a
oJ •

»

2.a

»

3.a

»

') a

»

...

3.a

Concelho de TONDELA:

Barreiro.
. .....
Campo de Besteiros

2.a ordem
.

<)

n

,.J.

»

('nnas de Sabugosa

a-

parrOHtl .
( 'ustclões

2.:1

»

.) a

»

('<I

Dardnvaz
Forrei

L'ÓS

Guardão .
Lnjeosa
Looüo
1\[010108

.... a

C)

2.a

»
»

') a

...

»
»

'> a

.......

»

'> n

»

,;.;.

~) n

fi
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1.' Série
3. a ordem

.:\los teirinho
. . . .
Xlosteiro de Frágoas
Mouraz
.
Xandufe
.
Parada de Gonta .
Sabugosa
....
Santiago do Besteiros
S. João do Uonte ..
S. Xliguel do Outeiro

3. a

....') a

:3. a

»

:?

))

a
') a

"'.
2.a
2. a

»

a

»

t

'ronda
Tondela.
Vila ~ova da Rainha
Vilar de Besteiros.
.

»

') a
.....

3

Silvares .

»
»

•

»

~.tl

') a
..J.

3."

»

a

»

o

Conoelho de VILA NOVA DE PAIVA:

Alhais
Fr.igoas .

:3.:\ ordem
3.a
»

Pcndilhe .
{-lueiriga.
Touro ..
Vila Uova-à-Coolhoira
Vila Nova de Paiva.

'> a
..J.

\o)

.
.

:1

li

»

2."

»

~.a

»

.... ~
')

»

Ooncelho de VISEU:

Abraveses .

2.a ordem

3.~

Barreiros
.
Boa ..Aldeia
Bodiosa
Calde ..
Campo
.
( 'averntiis
Cepoes
.
Cota
. .
Conto de Baixo
Couto de Cima.

..3
.....

Fail

:3.11

~,'arIl1inhtio .

Frugosela
Lordosa .
l\f un d fio .
()rg6ns .
Pov olide .

Jinuhndos

II

,) a

),

»

»

2.:1
I)
.....

1\

,) :I
w.

2.:1

"

"

'} a
.....

l)

o a
w.

»

2.a

\l

,) "
..,.
,)

»

11

.)

n

,)

:I

..J.

~."
,)

a

<)

II

)

1.' Série
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Rihafeita
Rio de Lôba .
Santos Evos .
S. Ci.priano
S. João de Lourosa.
S. Pedro de France .
S. Salvador
Silgueiros . .
Torrcuoita.
.
Vil de Souto.
vu, Chã do S(l.
Viseu (Ocidental) .
Viseu (Oriontal) .
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N.· 1

2.:1ordem
2.<1
»
.) a

»

.,J.

2.a

»

2.

»

:I

.,J.

<) a

»

2. a

»

2. n

~."

»

B.a

u

.)

1. a
.)

»

..

Conoelho de VOUZELA:
Alcofr a .

Cambra
.
Campia
.
Carvalhal do Vermilhas
Futaunços
.
Figueiredo (las Donas.
Fornclo do Xlonto . .
Paços de Vilharigues
(~lleirrl . . . . .
S. J[igllel do Mato
Y r-nto sa .
\T ouzela . . . . .

:2. a ordom
.)

~,

»

') a
:.I.

3."

»

a

»

B.a

»

:3."

»

.)

i). a
<)

a

»

~.a
..

»

a

»

.)

.)

1.' Série

MA.PA.

ORDEM

DO EXÉRCITO

III

\

~I
I

:::l

Viana

do Castelo

Coimbra

I
I

Guarda

Alijó.
Boticas.
Chaves.
Mesão Frio.
Mondim de Basto.
Montalegre.
Murça.
Pêso da Régua.
Riheira de Pena.
Sabrosa.
Santa Marta de Penaguião.
Valpaços.
Vila Pouca de Aguiar.
Vila Real.

Vila Real (capital)

Guarda

Viseu (capital).

Arcos de Valdevez.
Caminha.
Melgaço.
Monção.
Paredes de Coura.
( Ponte da Barca.
Ponte do Lima.
Valença.
Viana do Castelo.
Vila Nova da Cerveira.
I

BragaD\'a

Mortágua.

Amares.
Barcelos.
Braga.
Cabeceiras
de Basto.
Celorico de Basto.
Esposende.
Fafe.
Guimarãis,
Póvoa de Lanhoso.
Terras do Bouro.
Vieira do Minho.
Vila Nova de Famalicão.
Vilu Verde.

(capital) ..

.....

Vila Nova de Fozcoa.

Viseu

.

Nelas.
Oliveira de Frades.
Penalva do Castelo.
Penedono.
Santa Comba Dão.
S. Pedro do Sul.
Sátão.
Sernancelhe.
'l'arouca.
'I'ondela,
Vila Nova de Paiva.
Viseu.
Vouzela.

.

.....

Oliveira
Tábua.

.

Aguiar da Beira.
Almeida.
Celorico da Beira.
Pigueira de Castelo
Fornos de .\lgodres.
Gouveia.
Guarda.
Manteigas.
Meda.
Pinhel.
Sabugal.
Seia.
Trancoso.

Coimbra.

Pampilhos.;

Santarém

Mação.

Coimbra

Arganil.
Cantanhede.
Coimbra.
Coudeixa-n-N
Figueira da
Góis.
Lousã.
Mira.
Miranda do
Montemor-o.
Penacova.
Penela.
Poiares.
Some.

(capital)

A rmnmur.
Lamego.
S . -Ioão da Pesqueira.
Tabuaço.
Amu rau te.

I

Pôrto

(capital)

Baião.
Felgueiras.
(]ondomur.
Lousada.
:\faia.
Marco de Canaveses.
Matozinhos.
Paço" de Ferreira.
( Paredes.

..

~~:~t~~

I

..

o

..

.s )

:3

Aveiro.

. ....

'l'irso,

Aveiro

Vi-eu

.

. . • . • .

CaRII·lo

de Paiva.

Leiria.

. . . . .

E pinho.
Feira.

I H,· ende,
I S!l\fi\is.

Corvo.
Velho.

Aveiro.
E,;ülrreja.
llhavo.
Mealhada .
Murtosa .
Oliveira de \zeméis.
Oliveira do Bairro.
Ovar.
8. João da Madeira.
Sever do Vouga.
Vagos.
Vale de Cambra.

~

Arouca.

O

ova.
Foz.

Anndiu.

\'1l1011g0.
Vila do Conde.
1\ Vila NIna de Guia .

....J
o

da Serra.

"I\glleda.
\Ihol'garia-Il Velha.

1.o bairro.
Pórto - 2. o bairro.
Povoa de Vurzim.
SallLo

do .Hospital.

Santarém

. . . .

Rodrigo.

Belmonte.
Castelo Branco.
Covilhã.
Fundão.
Ldanhn-n.N ova.
Oleiros.
Penamacor.
Proençu-n.N ova.
Sertã.
Vila de Rei.
Vila Velha de Ródão.

Castelo
Branco
(capital) .

Alfândega da Fé.
Bragunça.
Carrazeda de Anciãis.
Freixo de Espada·à.Cinta.
Macedo de Cavaleiros .
.:\firunda do Douro.
Mirandela.
Mogadouro.
Tôrre de Moncorvo.
Yila 1·'101'.
Vimioso.
Vinhais.

....
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Carregal do Sal.
Castro Daire.
Mangualde.
Moimenta da Beira.

Províncias

Braga

N.· 1

I

_\lvaiilzere.
Ancião.
Bat alhu.
Cnstunlu-irn

de Pêra.
'll<'igUCiró dos Vinhos.
Leiria.
Pedrógão Grande.
Pombal.

I

Vila Nova de Ourém.
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I

Lisboa.

(capital)

';
I

. .

\ Portalegre

1." Série

Abrantes.
Alcanena.
Almeirim.
Alpiarça.
Benavente.
Cartaxo.
Chamusca.
Constância.
Coruche.
Ferreira do Zêzere.
Golegã.
Rio Maior.
Salvaterra de l\IagOf;.
Santarém.
"
Sardoal.
Tomar.
Tôrres Novas.
Vila Nova da Barquinha.

o
'ó;'

N.· 1

.

Azambuja.
Viln Franca

Beja (capital)

••

o

Z
<=I
Q)

~I

<

.~
~

Setúbal

Alcácer do Sal.
Grândola.
Santiago do Cacém.
Sines.

....

de Xira.

Ponte de Soro
{ Alenquer.
Arruda dos Vinhos.
Cadaval.
Cascais.
Lisboa - 1.0 bairro.
Lisboa - 2.° bairro.
Lisboa - 3.° bairro.
Lisboa - 4.° bairro.
Loures.
Lourinhã.
Mafra.
Oeiras.
Sintra.
Sobral de Monte Agraço.
\ Tôrres Vedras.

I

( Lisboa

(capital)

Leiria

.

~I
~í

Faro (capital)

Alcobaça.
Bombarral.
Caldas da Rainha.
Marinha Grande.
Nazaré.

. •

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

MAPA IV
Classificação dos distritos

Óbidos.

Peniche.
Pôrto de :Jlós.
Alcochete.
Almada.
Barreiro.
llfoiu..
Montijo.
Palmela.
Seixal.
Setúbal.
Sezimbra.

Aljustrel.
Almodôvar.
Alvito.
Barrancos.
Beja.
Castro Verde.
Cuba.
Ferreira do Alentejo
Mértola.
Moura.
Odemira.
Ourique.
Serpa.
Vidigueira .

La ordem.

___

. . . .

II

Lisboa.
Pôrto.
Beja.
Braga.
Castelo Branco.
Coimbra.

~_. 2.· ordem,

:f:vOl""

Faro.
Santarém.
Vila Real.
Viseu.
Aveiro.

Évora

(capital).

Portalegre.

. .

.

Alandroal.
Arraiolos.
Borba.
Estremoz.
Evora.
Montemor.o·Novo.
Mora.
Mourão.
Portel.
Redondo.
Reguengos de l\Iousaraz.
Viana do Alentejo.
Vila Viçosa.
Alter do Chão.
Arronches.
Aviz.
Campo Mu ior.
Castelo de ,'jlle.
Crato.
Elvas.
Fronteira.
Gavião.
Marvão.
Monforte.
Nisa.
Portalegre.
80u~el.

Bragnnnn.

3." ordem.

. . ..

Guarda.
Leiria.
Portalegre.
Setúbal.
Viana do Castelo.

:MAPA Y
Serviços de incêndios
Minho.
'I'rris-os-Mont

Zona Norte - Províncias.

Zona Sul-

Províncias.

(>~

Baixo Douro.
Beira Alta.
Beira Litoral.

. .

Beira Baixa.
Ribatejo.
\ E~lrl'll\adllrn.
. ( .\lto

Alvntojo.

Baixo Alentejo.
.\ laurv»,

e Alto Douro.

1.& Série
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:MAPA VII

Quadro geral do pessoal maior das secretarias dos governos civis e administrações dos bairros e das secretarias e tesourarias das câmaras municipais e juntas
de província, e respectivos vençimentos:

Quadro do pessoal maior das secretarias dos governos civis
e administrações de bairro e das secretarias e tesourarias
das câmaras municipais e das juntas de província.

l Secretúr ios dos governos civis dos distri1." classe I tos de La ordem.;,
..
2,750-,'~
Chefes de secretnri a das cnmaras m\1l11Cl·
,pais elos concelhos de Lisboa e Pórto.

.~

( Lisboa

I

:'l

~ I\

2." classe

I Secretários

dos governos
tos de 2.a ordem..

I

~
•

civis dos distri-

Secret.u-ios dos governos civis dos distritos de il.a ordem ;
Chefe," de secretaria das câmaras n1tlll,ici.
pais dos concelhos urbanos de 1." ordem;

ri

rarias

dus cúmaras

municipais

dcs

I

C) <);)O~

t Pôrto.

::

Distritos

o

I

?\a sncretari n do Govêrno Civil elo distrito
verá dOIS segundos oficiais.

de Coimbra

, 1 secretário i
1 Hef!'\l\ldo oficial;
Distri tos de 3,· ordem
1 aspirante;
1 cscr icurúrio de 2.' classe.
de hai rro . .

Adrninistrnções

!

1secretário;
4 aspirantes.

1

I

ConcelllU>l urbanos
L" onlem.
. . .

\. ' I

I

de

Concelhos ur],ano&
3." or,lem.
. . .

de

1chefe de secretaria;
1tesoureiro;
1 tC'rc('iro oficial;
3 a,;pirantes;
4 escritnr:irios
(lr 2.' elas,,,;
G escrituráriOB de 3.' cla,'lôc.
1 chefe de secretaria;
1 tesourei 1:0 ;
2 a~piralltes;
2 eôcri turário8 (lc 2." classe;
1 e~el'i turário de 3." claB8c.

de 1.'
•

•

•

•

1 terceiro

olicial;

'/22 aspirantes;
escriturários

(le 2,' classe;

", 3 escritur:',riOil di' 3.. dasse.
COllcelll'ls rurais
ordem ....

I

I

COllcelllos urhauos
2.' ar,lem ....

COlll'elho3 rurais
o l'llc Ul • • •

OCO;)

.\spirantes dns s('('retal'ii\:i dos g01'ern05 Clvi, de l.~, 2." e :3.a ol'<ll'lIt ;
.\~pil"\llte" das secl'l'tarins das administra·
C;Õt'S de hairl'O;
'reso\\l'uiros das e,'lllal'aS municipais
dos
COllf.\Clho'
de :3."
;_~
--...I.~7
,1,' la o
ASJltl'll1lles dus s('('rl'tnl'ia, lln,; dnnnras tnUnicipnis dos c01\('plhns de Lisboa" Pôrto
l' d()~ dp 1.", 2." L' :l.a Ol'dpll\;
"\spiru1\lL'S d'IS S( ('l'l'tal'ins das juntas de
]ll'o\'Íllcia.

I

. '(2

1chefe (le secretaria;
1 te$oureiro;

're~f),t:~:;rJ:~~~~~: :':;'n~:l~~\:nlll~\ll~i:~P:;~)G::: \
c,)\\(,,,II\<JSde; :l.a ort!Plll;
Terceiros oficiai" d,ls Se('I'pta1'Ías das j\lllta" de pl'ln·incin.

E'l'ritun'\ ios de 2.a ('1 sse elas srcret:.rias
dos gO\ ('mos civis de 1.", :l.a e ;l.n ordem;
E l'itmill'ios de 2.a classe das sceretdri:u; (
\ <lns c'lI1\uras 1ll\l1licipals dos L'OllL·l·llIOS
<)
1
de
_.' c asse
Lisb, a l' Pôl'to I' do de] .",2.' eU." or- \
tll'lll:
Eocril \ r 'n'ios de 2." c1.1", e das se crci.arias
lhs j\\lltns dl> províllcia.
,
E t'l'ilul írios lk 3.a ('l.,~"c d' s ~ l'l't'larios
ti
(',llU: mo; lIl\llllcIJlni~
(108 COI CL'lho;;
d~ l.a, ~.' (! u.a ordClll.

chefe de secretaria i
1tesonreiro;
1primeiro otlcinl;
de ' 1 ,egllllclo oficial;
terceiros oficiais;
4 aspiralltps i
' [) escritnrários
rIe 2." clas,se;
5 e$critllrários de 3.· clailse.
I

I

Terceiros ofi"inis das "e(,l'()t"~'i[\s dos gonT, \
nos ci\'is dos distritos de
c 2.~or \Cm;
Chef~,>Sde, sel'l'etal'ia dn;; cinflaras Il1ullici]luis do~ cOIll'elhos de :l.~ardeul ;
Tel'l'('iros olj('iais d'", s,'l'l'dal'ias dns el\rna·
\
:3 • (.l~bse
l'US Illunicipais
do, ('(ll\e lhos de Lisboa ()
.&

1 segundo oficial ;
1 terceiro oficial ;
1 aspirante;
1 escriturário de 2.' classe.

de 2,' ordem

o

l'legulldos oficiais dns "ecretnrias dos govor· \
1I0S
ci\is dos distrito~ de 1.n, 2.a e
;3.a ordpHl;
Chefes de secretnriu das r'llnaras munieilais dos concelhos de 2." ordem;
DPgnndos oticinis elas 'lenetari,,;; das ('úmr.r:1~
municipais dos l'olll,t'lhos de Lisbone Pôrto
e dos concelhos Urhll'lOS de 1.a ordem;
1.:2<10:5
Tesoureiros
das ('tallaras mUllÍeil:ai~ dos
conre lhos de 1.a ordem;
Tpso\Il'ciros das jUl\tas de pl'o\'íl1('ia, com
l'xccl'<;ilo do,; de Lisu()it e Pôrto;
Segundos oficiais das secl'etaril1S das juntas ele pro\'Íncia com sodtl em Lisboa e
pôrto.

2." classe

'/1

1 .secretário ;

e

].a O!'d(ôlll;

Chefes de secretaria dns juntns de província, com excepção das de Lisboa e Pôrt o ;
Tl'soureiJ'Os dn" jUl\tas de pro\'Íncin C0111
sede em LidJon e pôrto.

1 secretário;
1primeiro oficial;
\( 1 s('glll1llo oficial;
ter~eiro oficial;
2 asp irantes ;
2 escriturúrios
de 2.' classe.

ts

Primeiros
oficinis das se-rct arias dos go- \
vernos ci vis de La ordcm ;
Ser-rcuuios
das administrncões
de bairro;
'I'esoure iros elas cámurns municipais
dos
concelhos
de Lisboa e Põrto :
Prime iros oíu-i.ris das sccrcí.arms
das Ci't· ,
murns municipais dos concelhos de Lis- 1500$
/1.' classe
1>0:\ e Pórto e dos concelhos urbanos de \
(

i)

Distritos
de)
1." ordem)

I~,~,.
'I

con-

celhos de Lisboa e Pórto ;
Chefes de secretaria das juntas de província com sede em Lisboa e Pôrto.

1 secretário;
2 primei 1'0$ oficiais;
2 segundos oficiais;
2....terceiros oficiais: I
aspi rautes ;
,3 escriturários
de 2." classe.

de 2.'

1 ehefe do secretaria;
1tesoureiro'
Concelhos rllr~ns ele 3.' 1
. t 1
1
aspmlll C;
.

ore

('lll

•

•

•

•

•

••

•

"

1

'1'0 H'

i;l.

cl

,ej

\ 1 escrit\lrário de 3." e1asoL\.
1 cherl' el(' B('crl'Íaria;

~
~

~~

De Lislloa e Porto.

2

:::..

GOO;)

1 chefe de secretaria;
1tt>soureiro;
2 aspirantes;
2 escriturários
,Jtl 2.' clasii!)'
1 escriturário de 3.. c!assp, 1

1 teSUUfPÍro;
\ t sl'gu\I(lo oficial;
. . , 1 terreiro olidal;
2 aspirantes;
ti f's('ritunírios de 2.· clastic.

chefe dr secretaria;

rr.

.....~
:::

1 tc~ourci ro;

1terceiro olldal;
1 aspirante;
1 cseritudrio
de 2 .. classe;

nemai~j\llltas

~I

::\finislério

O ~lillistT;l

elo l11lel'iol',

ao

lnlclior,

31 l1t>Dczl'mbro

l/lÍrio Pais de

ele 1936.

SOllsa.

ha-
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TABELA I
Vencimentos dos presidentes
das câmaras municipais dos concelhos de Lisboa e Pôrto
5.000$00
4.500$00

Concelho de Lisboa .
Concelho do Pôrto
.

TABELA II
Máximo de vencimentos do pessoal maior
dos serviços especiais dos corpos administrativos
l\Udicol'
Nos concelhos de La ordem
~os concelhos de 2." ordem
1\ os «oncelhos de 3." ordem

750$00
700$00
050$00

V cterlnürlus
Nos concelhos
Nos concelhos
Nos concelhos

950$00
000$00
850$00

de 1." ordem
do 2." ordem
de 3." ordem

Afuidores
Além da percentagem
peto pelos serviços

que, nos termos dn lei, 1I1es comcxtemos . . . . . . . . . ..

Outros scrventuürfos

11110

300$00

CSllcciflcl\dos

() que fôr arbitrado pelos l'mpos administrativos,
segundo
regras norma is das cquiparações , não podendo ultrapassar
vont-imento
rios r-hcles de ,,~(·rd:lria.

as
o

rrABELA III
Máximo de vencimentos do pessoal menor
dos governos civis, administrações
de bairro,
câmaras municipais e juntas de província
Contínuos de La classe do GOYPl'JlC)
ivil dp Lishoa
('onLÍnllo" de ~.a ('Ia '(1 do re t nt os gon-mos ('I\'H;
()fil'inis de diligl'lll'ins dns ndruiuis Ir. <;lJl''' (ln hnirro . .

IH;Q$OO
IíOO$()O
IíIíO$()()

312
Contínuos
traí.ivos
Cnpntazes
Zeladores

DO R'\eUUI'l'O

()RDl~M
e oficiais
. . . , ,
de obras
e carcereii

de
.
.
os

N.v 1

diligêncins dos COl'pO~ adminis, . . , , , , .
. . . . , . . . .
, . . . . . , , ,

1." Série

::;00$00
450$00
300$00

Outros servenbuários
não especificados, o que Iôr arbitrado pelos corpos administrativos,
segundo as regras normais das equiparações.

TABELA IV
Taxas
I

Ce III itl'rios
(Artigo G2q.o, n. o 1. 0)
r.r,lxlmo.

a) Terrenos

para

jazigos:_

por cada metro

quadrado

200$00

Enterramentos
b) De adultos de mais de doze anos ..
c) De menores até doz« f\110S. • . .
ri) Inumnções
em jazigo - cada cadáver

10$00
5$00

.

.

IíO$OO

Sepulturas reservadas
e) De adultos de mais de doze anos - por ('ndn ano
f) De menores até doze anos - por cnda nno .
(J) Posse perpétua . . . . . , . . . . . . . , . . .

30$00
20$00
200$00

Ossários e jazigos municipais
h) Aluguel' de coinpartimeuto
do jazigo municipal ou
lugar próprio, caixão ou uma de adultos - taxa
anual . . . . . . . . . . ,.
.
t) Aluguer de compurtiuu.iu«
do jazigo zuuuicipal ou
lugar próprio, caixão ou urna de menores uté doze
anos - taxa :tu uul . . . . . . . . . . . . . .
ii Aluguer de compÜl'tÍlllento do ossário ruunicipul ou
lugar próprio, «ndu ossada - tL\X[\ auual . . . . .
k) O depósito, quer de cudúveres , quer de OSSUdI\H, pode
HeI' perpétuo,
~lllld() n taxa pl\l'lt ii perpetuidade
em jnz igo 11IlIlIieipul
puru c'l\ixi'lo ou 1Il'11I1de
adultos.
. . . . . . . . . . . . . . , . .
ne menores
, , , . , , .
'I'I\X!I pum pel'pt'i uidude (Iam ossudus . . . . .
Pela colocação dI' sinais Iunerúrios em Sl'l'ult lIrllS
PoJa construerto de jaz igoa . . . . . . . . . . . .

100$00
80$00
30$00

2.1:í00$00
1.500$00
::;OO$On
20$00

so

(}O

1.' Série
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II
Aferi{'ão de Ilesos e medidas
(Artigo 620.0, n. ° 2.°)
A~ lixadas

na legislação

vigente.

III
Registo de cãis
(Artigo 620.°, n.s 3.")
(L/ De guarda (cada um) - taxa anual
b) Do caça (cadn um) - taxa anual
c) De luxo (cada um) taxa anual

10$00
25$00
50$00

IV
Feiras e mercados
(\rtigo

municipais

620.°, n.v [.0)

Por cada mesa para venda de peixe, miüdezas do porco,
ou quai quer outros géneros, produtos e artigos e
por dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Por cada metro quadrado ou frarc;ão do torrado para
venda de quaisquer géneros, artigos ou produtos e
por dia
"

.1$00
2$00

v
Vendedores ambulantes
(.\rligo ü20.", u." 5.0)
~CJldo a condução Ieita pelo próprio - por ano .
[lliliznudo na condlH;llu UllHl cavalgadul'a - pOI' ilIIO ..
II ilizaudo na l:olldllÇi\O uma carroça de mão - por alio
Ut ilizaudo na condu<;ão carroça 0\1 veiculo com mo101' por ano.
. . . . .
. . . . . . . . .
í

25$00
50$00
50$00
100$00

\'1

Lleeuçns relativas
(.\rtigo

ao excrercto

M eaça

020.0, u." ü.")

Pelo exercício de oaça

Licençu nnu.il :
Para (J lllUuil'll'Ío
......•..
Pura a corui 1\0 \'l'llft!,',ria l·oJlcrlldll.
1'<11'1\ li comi
iill I"l'llalúria reuionnl
Custo do cartão . , . . . . . . . .

10$00
O$riO

:1$50

aoo
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OlWK\I
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1

1.' S<"l'ie

Pelo uso ou posse de cada furão
Auuul :
Para U ruunicípio
. . . . . . . .
Pum n comissão venatórin
concelhia
Custo

do curião

1;-;$00
10$00
1$00

. . . . . .

Pela criação de furões
Anual:
PÜI'1l

Para

o muuicípio
a comissão

. . . . . . . .
venutória

30$00
20$00

concelhia

Pelo uso e porte de arma de caça
Para

o município

. . . . . . . .

10$00

VII
Outras Ilcenças
(Artigo
Estabelecimentos
perigosos,
fora

(j~0.0,

n ," 7.°)

insulu bres,
incómodos
de Lisboa e Pôrto :

l'

D.. 1." classe:
Anual:

50$00
50$50

Pam o munieípio . . . . . . . . . . . . .
Pura o Estadosôlo do nlvará o ad icioual .
De 2." clnsse :
Anual:

Para o município . . . . . . . . . . . . .
Para o Estado - sélo do alvará e adicional
.

30$00
30$30

Anual:

1'''1':1 o iuuu ic-ípio
Para

o Esi:1dn -

10$00
10$10

.
sM() do :tlnu','l e ati k-ionn]

.

IIoU'is, pellS'l{'R, hospednrins , restuumntes,
l'alt'·s, cervejnrias, talx-runs , leitarias
e seHwlhauteH,
bani7.,u)n,:

nas

cidurle»,

vilas

ti

ZOlll1S

ur-

Auual :
Fora de Lisboa ~ Põrl o:
Pltl'a
- Para

º lIlunicípio.
o

1':stml0 -

. . . . . . . . . . . .
selo do ulvnrú c ndicionul .

COJJs!rUl)i\o e I'CeOllstl'\H:iIO de ]>l'l'Üioô urbunos para hnhitnção , inatulnçüo
de Iúbricas
e iuu is cstubulcchnentos
industriaiu,
oíi-

(l()$OO

oo 00

1.' :-;éri~

ORDE1I DO EXE1Wl'l'O N." 1

3l;i

cinus , urmnzúns e casas de espectáculos
públicos e semelhantes:
Por semestre:
'l't\X:l fixa

líO$OO

Acrescem:
1.0 Taxa sanitária
(decretos n.OS 1~:J77 e 14::372).
2.° Quando haja oeupução da via pública ou de logradouro couuuu, com andaimes, materiais,
amassudouros , etc., ]>01' cada metro quadrado . . ..

1 $00

Consí rucão ou reconst rucão de telheiros, pequenas hurrucas para nrrecaduções e somelhautes :
Pur semestre
. . . . . . . . . . . . . . .
lJulludo haja ocupução da via pública ou logradouro corn um - por cada melro.
.
Reparações em ediífuios de qualquer
natureza:

30$00

Pur truuestre - taxa fixa
.
Quando haja ocupação da via pública ou logrudouro coo
muni - por enda metro . . . . . . . . . . . .

25$00

l't'(',<Jn,d rucão

l'ollslrll<;ilC\,

muros

dL'

\'l.<l:l<;~():

ou

r<']>'11'U(;'IO

$50

$50

do

•
Múxfmus

Pur trime-t l'e - taxa íixn . . . .
. . . . . . .
Quundo haja ocupação (la via Jlüblil'il ou logradouro coiuuui
]>01' cadu mot ro
.

20 "00
$50

C>l1 iiupcdiruciuo
([) via pública
pal'il COllstl'lll;iio 0\1 l'<'pal'il(;iio de }JiISSL'ios,
('1\u:\1 izaçi>€s (. s<'lIl,·IILanl,'s:

()('lIJl'l<;'lCl

Por t riruesl re
Por c'llLI metro
on impedido.

t.ixn Iixa . . • . . . . . . . . . ..
d:, vin 11l'lblll':1 ou logradouro ocupado
. . . . .
. ....

l loinbn-,

Por c,ld"

]>,,1'

cadu

\llll

10l'l1<"('l'(lnras

$50

d,' gn OIIll:I:

.. por auo . . . . .

11111:1 L'

20~00

por auo

out.ros alvnrás
ele licl'lH'U 'I;]' as (':llllal':lH
1'III11ic:ipai>; )iOS mn le"allllt;lll<' conceder, lIií" <:~talld()
"rnluilos
II(> !ti k·nj
vi"Clllt' _ LIXil
j'd.'olarauos
o
o I,H'iio
,

200$00

100$00

(,)ll:li'llj!It'l'

l.xa •.•.••..••••••••••.•.••

20 00

3tll
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VIII
Aproveitamento do domínio público
na administração do município
ou dos bens do logradouro comum do concelho
(Artigo 620.°, n.? 8.°)
Apascen tacão de gado e ocupação
nos:
Ct) Caprino (por cabeça) - taxa anual , .
/) Lanígero (por cabeça) - taxa an ual .
c) Vacum (por cabeça) - taxa anual . .
c/) Ocupação de terrenos em máximos [I
Ministro do Interior.

de terre-

. . . . . .
. . . . . .
. . . . ..
aprovar pelo

$50
$30
1$00

Ministério (lo Interior, 31 de Dezembro ele 1936. O )Iiui::5tro do Interior, Mário Pais de Sousa.
António de Oliveira Salazar.
Está conformo.

o
'-1.

Chefe do Gabinete,

,
<

MINISTÉRIO Df\ G(jERRf\

Ordem

do . Exército
1.a Série

N.O

o

2

5 de Fevereiro de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:

l-LEI
Presidência

do Conselho

Lei n,O 1:945

Em no mo da Nação, a Assembloa
Nacionul decreta
o ou promulgo a lei seguinte:
Artigo único. Os artigos 20.°, 21.°, 126.°. o 127.° da
Conetitutção
passam a ter a seguinte redacção :
Artigo ~O.O Nos organismos
corporativos
estarão 01'gftnicamonto representadas
todas as actividades
da Na.
<:il.o e compete-lhes
participar
na eloição das câmaraa
municipttis e das .i untas do províucia o na constitutção
da Câmara Corporativa.
Artigo 21.° Na organização
política do Estado concorram as juntas do freguesia para a eleição das cümaras
municipais
e estas para a elas juntas <lo província. Na
C:hnara Corporutiva haverá roprcson tn<;tlO do autarquias
locais.
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Artigo 126,0 Os 'coiros administrativos são as câmaras municipais, as juntas de freguesia e as juntas de
província,
Artigo 127,0 A vida administrativa das autarquias
locais está sujeita à íuspeccõo de agentes do Govêrno,
podendo as deliberações dos respectivos corpos administrativos depender da organização ou exigir a aprovação de outros organismos ou autoridades e ser submetidas a referetulum,
Publique-se e cumpra-se como nela so contém,
Paços do Govêrno da República, 21 de Dezembro do
1936, - ANTÓNIO OSCAlt DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues
Júnior - Manuel Ortins de Beitencourt - Joaquim José de Andrade e Silva Abranches-rFrancisco
José Viei1'a Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael
da
Silva Neves Duque,

II Ministério

DECRETOS

da GUel'ra - 2,a Direcção
Decreto

n,>

Geral - 4,a Repartição

27:403

Com fundamento no artigo 1.o do decreto-lei n, o 2G:299,
do 6 de Maio de 1935, e no artigo 9. o do decreto n.? 2G:G38,
de 26 de Junho seguinte;
Usando da faculdade conferida polo n.? 3.0 do artigo 109.0 da Constitutção, o Govêrno decrota e ou promulgo o seguinte:
Artigo único, A redacção do artigo 25.0 do rogulamento da Coudelarin Militar de Alter, aprovado pel?
decroto n." 19:700, de 21 de Abril de 1931, 6 substLtuída pela soguinte:
Artigo 25.0 A gerência da Coudelarla Militar de
Alter corresponde ao ano económico, e até 15 do
J anoiro seguinte proceder-se-é
ao balanço de todos
os valores realizados em conta dos fundos privativos
do mesmo estabelecimonto dentro do cada gorência.
Publique-se e cumpra-se como nõlo so contém.
Paços do Governo da República, 28 do Dezemhro do
1936. - AN'l'ÓNIO OSCAlt Dl~ FRAGOSO CAHMONA - António de Oliveira

Salazar,
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Ministério

da Guerra - 5.a Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto n.O 27:434

Com fundamento nas disposições das alíneas b) e d)
do artigo 35.0 do decreto-lei n." 18:381, de 24 de Maio
de 1030, e nas do artigo 2.0 do decreto-lei n. o 24:914,
de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças, nos termos dês to artigo;
Usando ela faculdade conferida polo n." 3.° do artigo 109.° da Oonstituíção, o Govêrno decreta e ou promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 JD aberto no Ministério das Finanças, a favor do Ministério
(ln. Guerra, um crédito especial da
quantia de 315.430a, a qual reforça o orçamento do segundo dos referidos Ministérios em vigor no corrente
ano económico pela forma abaixo designada:
CAPÍ1'ULO

8.°

Serviços (lo Infantaria
Despesas Gerais
Artigo Hi5.0 - Material

de consumo corrente:

1) Impressos:

e ostabelccimen tos dos Serviços de Infantaria sem dotações privativas . . . . . . . . • . . . .

540100

2) Artigos de expediente, encadernações, assinatura de publicações, pequenas reparações
eventuais, etc. :
a) Unidades e estabelecimentos dos Serviços de Infantaria sem dotações privativa,
• . . • • . • . • . . ..

23.178$00

a) l "nidades

CAPÍTULO

o.-

S('ni~08 ,10 Artilharia
Despesas Gerais
Artigo 232.° - Despegas de higiene, saúdo
1) Luz, aquecimento,
{lg'ua, limpeza,
as uuidades c estabelccilllcll tos
ços de Artilharia sem dotações

e confôrto :
etc., para
dos Serviprivativa"

9.558 ..00

ORDEM

320

DO EX~RCITO

CAPÍTULO

1.' Sério

N.o 2

10.0

Serviços de Cavalaria
Despesas Gerais
256.° - Material de consumo corrente:
2) Artigos de expediente, encadernações, assina-

Artigo

tura do publicações, pequenas reparações
eventuais, etc., para as unidades e estabelecimentos dos Serviços de Cavalaria sem
dotações privativas.
. . . . . . . . ..
Artigo

1G.854,%00

257.° - Despesas de higiene, saúde e confôrto:

1) Lnz, aquecimento,
água, limpeza, etc., para
as unidades e estabelecimentos
elos Serviços
de Cavalaria sem dotações privativas.

CAPÍ'l'ULO
Serviços de

17.800,%00

12.0

Át'l"On:llltiell

Escola ~Iilitar de Aeronáutica
Artigo 333.° - Despesas
tamento do material:
1) De semoventes

de conservação

e aprovei-

:

li) Veículos com motor:
óleos e ingredientes,

Gasolina,
Para

aviões.

CAPÍTULO

. . . . . . . •

Artigo ~0.2.oeXCrCICIO:
2) Pessoal

lUilitllr

Feminino de Educação
e Trabalho

Rcmuncraçõos
contratado

243.000$00

18.°

Sl'rviços de Instrução
Instituto

ctc.:

certas

ao pessoal

em

:

4.500$00

2 professor/Is.

Soma dos reforços

315.430~OO

Art. 2.0 Os reforços fi utorizados pelo urtigo anterior
têm compensação nas quantins abaixo descritas, as quais
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são anuladas nas soguintes verbas do orçamento do Ministório da Guerra decretado para 1936 :
CAPÍTULO

9.°

Serviços de Artilharia
Despesas Gerais
Artigo 230.0 material:

Despesas

de conservação

e aproveitamento

do

1) De scmovcntes :
a) Animais:

1.066:158 rações do forragens
2:913 solípedes, a 5w130 .
CAPÍTULO

para

220.000;%00

13.0

Serviços de SalHlc Militllr
Tratamento Hospitalar
Ar tigo 380.0

-

Despesas

de higiene, saúde e confôrto :

1) Serviços clínicos e de hospitalizaç·ào
b) Tratamento
militares

:

de recrutas nos hospitais
e civis ..
, . , ' , .,
CAPíTULO

90.930$00

18.0

Servíeos de Instrução Militar
Instituto Feminino de Educação
e Trabalho
Artig-o 502.0 - Remunerações
certas ao pessoal
exercício:
1) Pessoal dos quadros aprovados por lei
Soma das anulações

. .

em

4.500$00
315.430o~OO

Este cródito foi r('gistado na Direcção Goral dn Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como proceitua o § único do artigo 36,0 do decreto D,O 18:381,
de 24 do Maio de 1930.
Publiq ue-se o cumpra-se como nõlo se contém.
Paços do Governo da República, Bl do Dozolllhro do
1<;);36, _ AN'l'Ó.T[O (>SCAR DE Flunoso C.\RlIlON,\ - An-

tónio de Oliveira Salazar - Márto Paie de Sousa • Manuel Rodri[}lte.~ Júnior - Manuel Ortins de Betten-
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COU1't -Joaquim José de Andrade e Silva Abromches Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.

Decreto n.> 27:435

Com fundamento no § único do artigo 2.° elo decreto-lei n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, 0 mediante
proposta aprovada pelo Ministro das Finanças, nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n. ° 3.° do aro Govóruo decreta o eu protigo 109.0 da Constitutção,
mulgo o seguinte:
Artigo único. A rubrica do n.? 3) do artigo 488.°,
capítulo 18.0, do orçamento do Ministério da Guerra
decretado para o ano económico de 1936 (Oolégio Militar) é substituída pela seguinte: «Direcções de classe
e ciclos».
A minuta dêste decreto foi registada na Direcção Geral
da Oontabilidade Pública, como preceitua a T." parte
do § único do artigo 36.° do decreto n. ° 18:381, de :34
de Maio de 1930.
Publique-se e cumpra-se como nêlo se contém.
Paços do Governo da República, 31 de Dezembro de
'1936.-AN'rÓNIO

Óscxn

DE FUAGOSO OARMONA-An-

tónio de Oltceira Salazal·-J.1árlo
Pais de 8ousa:Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Betiencourt - Joaquim José de Andrade e Silva Abranches=«
Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.
Decreto n,v 27:457

Com fundamento nas disposições do artigo 2.° do docroto-lei n." 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida polo n." 3.0 do artigo 109.° da OonstituIção, o Govõrno decreta o eu promulgo o seguip.te:
Artigo 1.0 J.!j aborto no Ministório das Finanças, a favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da

1.- Série
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quantia de 565.000.·~, a qual reforça a verba da alínea b)
«Despesas
com a manutenção
da ordem pública»
do
n.? 1) do artigo 7.°, capitulo 1.0, do orçamento do segundo dos referidos Ministérios decretado para H)36.
A,rt. 2.° O reforço autorizado pelo artigo anterior tem
compensação
na importância
de 565.000a constituída
pelas seguintes
quantias que são anuladas
nas verbas
dostinadaa
no orçamento do Ministério
da Guerra
em
vigor no ano económico de 1936 a rações de forragens
para sollpodes das Armas abaixo descritas:
Arma de Infantaria
Capitulo

8.°, artigo 164.°, 2), a).

80.000~OO

. •...

Arllla de Artilharia
Capítulo

9.°, artigo

230.°, 1), a).
Arma

Capítulo

. . . . . . . . .

135.000~00

de Cavalaria

10.°, artigo 255.°,1), a)

.

Soma das anula?ões

350.000100
565.000~00

Êste cr6dito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade
Pública
e a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo nG.o do docroto-loi n." 18:381,
de :?4 de Maio de 1930.
Publique-se
e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República,
31 de Dezembro de

193G. - A~'l'Ó,TIO ÓSUAH DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Saluzar - Mário Pais de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Urtins de Bettencourt=:
Joaquim José de Andrade e Silva Abranches - Francisco José Vieira Machado
António Faria Carneiro
Pacheco
Pedro Teotónio Pereira - Rafael da Silva
Neoes Duque.
Decreto

n.O 27:458

Com Inndumento
nas disposições do artigo 2.° do decreto-lei n.? :z l:üH.
de 10 0.0 .Ianoiro do 19:35, o ll1ediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
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Usando da faculdade conferida pelo n,o 3.0 do artigo 109.0 da Constíturção,
o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 I:~aborto no Ministério das Finanças, a favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia de 710.000~, a qual reforça o orçamento do segundo dos referidos Ministérios
cm vigor no corrente
ano económico pela forma abaixo designada:
Rancho a cabos e soldados
Arllla do Infantaria

Capítulo

8.°, artigo 15l.0, 2), b) • • •.

565.000:liOO

Arllla (lo Arti-

lharia
Capítulo 9.°, artigo 170.°,2),

50.000:liOO 615.000,WO

b) •

Pão a cabos e soldados
A1'lI1a de Infantaria

Capítulo

8.°, artigo 151.°, 2), c) . . ..

70.000~OO

ArJlla de Arti·
Ihartn

Capítulo 9.°,

arfigo

170.°,2), c) . . .•
Soma dos

25.000100
1'~rOI'ÇU8

•

••

95.000illOO
710.000;;SOO

Art. 2.0 Os reforços autorizados pelo artigo anterior
têm compensação nas quantias abaixo descritas, as quais
são anuladas nas seguintes verbas do orçamento do Ministério da Guerra decretado para Hl3G:
Rancho a cabos e soldados
1'1'1\\,1\8de pré do Servi\,o Especial

Capítulo

16.°, artigo

do }~x.(lr('Ho

44.6.°, ~), b) • • • • . • , , ,

400.000.,>00

Pão a cabos e soldados
l'nças
Capítulo

10,°, artigo

de ]Iré (lo S('l'\'j~o E~llf'dnl
(lo Exérelto
440.°,2),

c) ••.•..

Suma ila« anulaçiíes

:lI ().ono~~00
710.000.500
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Êste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente
decreto foi
examinada
e visada pelo Tribunal de Contas, como precoitua o § único do artigo 3G.o do decreto-lei n.? 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Publique-se
e cumpra-se como nOJe se contém.
Paços do Govõrno da República, 31 de Dezembro de

1936. -ANTÓ~IO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARl\fO~A-Antómio de Oliveira Salazar - Márto Pais de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencow·tJoaquim José de Andrade e Silva Abranches - Francisco
José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco- Pedro Teotónio Pereira-Rafael
da Silva Neves
Duque.

Decreto n.O 27:459
Com fundamento
nas disposições do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
U sando da faculdade
conferida
pelo n. o 3.0 do artigo 109.0 da Constitníção,
o Governo decreta e eu promulgo o segninto :
Artigo 1.0 I<jaberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 45.000t$, a qual reforça o orçamento do segundo dos referidos Mínistórios cm vigor no corrente ano
económico pela forma abaixo designada :
CAPÍTULO 12.°

Serviços do Aeronáutica
Hrupo Independente
Artigo

317.°,1),

Gasolina,

de Á\ia\,ão c Informação n.' 1

b):

óleo e ingredientes.

. . . . . . .

15.000~OO

Orupo Independente de Álin\,ão
de Hmulmrdeumcnto
Artigo

3:'!5.", 1), II):

Gasoliua,

610) c ingredientes

.•.•.

Soma dos reforço»

ilO.{)()(IIO()

45.000JjOO
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Art. 2.° Os referidos reforços são compensados com 11
anulação de correspondente importância na verba do
n." 1) «Pessoal dos quadros aprovados por lei» do artigo 298.0, capítulo 12.0 «Serviços de Aeronáutica»,
do orçamento do Ministério da Guerra decretado para
1936.
Êsto crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como precoitua o § único do artigo 36.0 do decreto-lei n.? 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Publique- se o cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 31 de Dezembro de
1936.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-António de Oliveira Salazar - ..Vário Pais de Sousa=« .Manuel Rodt'igues Júnior - Manuel Ortins de BettencourtJoaquim José de Andrade e Silva Abranches - Francisco José Vieira Machado -- António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da Silva Neves
Duque.

Ministério

das Finanças - Direcção

Geral da Contabilidade

Pública

Decreto n.v 27:475

'I'endo-so levantado dó.vidas sõbre se está OH não em
vigor a portaria n." 3:545, de 20 de Abril do 1923;
Considerando que o decreto n." 8:488, de 17 de N0vembro de 1022, em quo ela 'se baseia, não foi revogado
pelo artigo 6.° do decreto n.? 13:872, do 1 de Julho do
1927, que nada dispõe acõrca do acumulações de vencimentos;
. Usando ela faculdade conferida pelo n, ° 3.0 do artigo 109.° da Ooustitutção
o Govõruo decreta e eu promulgo o seguiote:
I
Artigo 1.0 Deve considerar-se em vigor a portaria
n.? 3:545, de 20 de Abril de 1923.
§ 1.0 Os abonos que resultem da execução da referida
portaria, quando a acumulação seja de funcões docon tos,
serão satisfeitos pelas verbas destinadas a grutificaçõcs
oscolares dos respectivos estabelecimentos. o
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§ 2.° O pagamento de quaisquer abonos desta natureza que se encontrem em dívida em 31 de Dezembro
de 1936 será feito em conta da verba de despesas de
anos económicos findos inscrita nu orçamento do Ministério da Guerra para 1937.
Publique-se e cumpra se como nôle se contém,
Paços do Govêrno da República, 8 de Janeiro de
1937. -ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - Antó-

nio de Oliveira Salazar.

Ministério da Guma - 2.a Direcção Geral-I.a

Repadição

Decreto-lei n.O 27:478

Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n.? 2.°
do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É o Ministério da GUNra autorizado a contratar, sempre que o julgar conveniente, pessoal técnico
de nacionalidade estrangeira para ministrar instrução da
sua especialidade nas unidades e estabelecimentos do
exército. As condições, incluindo os vencimentos, serão
estabelecidas para cada caso no respectivo contrato.
Art. 2.° As despesas resultantes dos contratos a que
alude o artigo anterior serão pagas pela verba que anualmonto fõr descrita no orçamento sob a rubrica «Roarmamcnto do exército em ordem a assogurar a integral
eficiência da instrução militar, incluindo as indispensáveis instala(:õos, bom como missões de estudo ou de
fiscalização inorentes ao mesmo rearmamento».
Publique-se e cumpra-se como nõlo so contém.
Paços do Governo da República, 13 do Janeiro do
1937,
ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - An-

tónio de Oliveira Salazm' - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortin« de BettenCOU1't - Joaquim José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vteira Macluuio - António Faria 0((1'ueiro Pacheco
Pedro 'J'eOtÓ1iÍO Pereira - Rafael da
Silva .\uell Duque.
(Para

SOl'

presente ii. Asscmblca Nacional).
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Ministério

da Guerra - 5.a Repartição da Direcção
da Contabi lidada Pública

Geral

Decreto-lei n,> 27:479

Usando da faculdade conferida pela 2.3 parte do n. ° 2.0
do artigo 109.° da Constitutçâo, o Govêrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. Fica a 5." Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública autorizada a ordenar em
conta da verba do n." 1) «Diversos encargos respeitantes a anos económicos findos» do artigo 578.°, capítulo 23.°,
do orçamento do Ministório da Guerra decretado para 1\:)37,
independentemente de quaisquer formalidades, a importância de 20.000a, abonada, no ano económico de 1034-1935,
aos oficiais e sargentos mecânicos que tomaram parte no
cruzeiro aéreo às colónias, para fardamento adaptável nos
climas quentes.
Publique-se e cumpra-so como nõle se contém.
Paços do Govêrno da República, 13 de Janeiro do
1937. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Beitencourt - Joaquim José de Andrade e Silva Abranches=:
Francisco José Vieira Machado - António Fa ria Car neiro
Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da Silva
Neves Duque.
(Para ser presente à Assomblea Nacional).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Decreto-lei n.027:488

Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do 11.0 2.°
do artigo 100.° da Constitll'ic;ão, o Govõruo decreta o cu
promulgo, para valor como lei, o serruinto :
Artigo único. Até li, publicação
dot>no\'o Códiao do Inválidos são suspensas todas as promoções do ~Hciais o
sargentos inválidos de guerra rosultantos da oxocu~llo
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e aplicação do artigo 67.0 e seus parágrafos do decreto
n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929.
Publique-se e cumpra-se como nõlo se contém.
Paços do Govêrpo da República, 15 do Janeiro de
1937. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrtques Júnior - Manuel Ortins de Betiencourt - Joaquim José de Andrade e Silva Abranches-Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Ped1'o Teotónio Pereira - Rafuel ela
Silva Neves Duque.
(Para sor presente à Assomblea Nacional).

111- DETERMINAÇOES
Ministério

da Guerra-Repartição

do Gabinete

I) As consultas externas nos hospitais militares, enfermarias e postos de socorros StLO extensivas às viúvas
dos militares e seus filhos menores nos mesmos termos
em que o assunto é regulado para as pessoas de família
elos militares.
Os roforidos estabelecimentos sanitários de tratamento
dovem exigir a prova da identidade dos consulentos.

Ministério

da Guerra-2.1\

Direcção Geral-I.a

Repartição

II) A circular n.? 1:743;34, de 2:3 do Março do 1920,
publicada na Ordem do Exérciio n." 9, L." sério, do ano
do 1029, passa a ter a seguinte redacção :
1.o As requisições em separado do medicamentos, deeinfoctantcs, vacinas e uteusílios de farmácia, feitas, sob
proposta do respectivo médico ou farmacõutico, pelos
eonsolhoe admlnístrativos das unidades e estabelecimentos
militares que tenham ou não a sou cargo postos do
SOcorros, enfermarias regimentais ou hospitais, quor para
hatamento dos seus doentes, quer pa1'11.fornecimento, fi
pronto pagamento, fi oficiais, sargontos, equiparados e
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suas famílias, e ainda as requisições individuais,
devem
ser enviadas
directamente,
para aviamento,
e quando
por aquele médico fôr julgado mais oportuno, à Farmácia Central do Exército, suas delegações ou cantinas.
2. ° Dessas requisições,
com excepção das individuais,
devem ser enviadas
cópias à Direcção
do Serviço de
Saúde Militar por aqueles conselhos administrativos,
até
o dia 10 do mês seguinte àquele em que elas são feitas,
para efeito de registo, apreciação o exigência de responsabilidade às entidades requisitantes.
3.° Ficam responsáveis,
pecuniária e disciplinarmente,
os membros do conselho administrativo
e o oficial médico
ou farmacêutico
pelos prejuízos
que advenham
para a
Fazenda
Nacional com a inutilização
de medicamentos
deteriorúveis pela acção do tempo, por terem sido requisitados em quantidades
excessivas
para os postos de
socorros, enfermarias
regimontais
e hospitais.
4.0 As requisições de estupefacientes,
feitas também em
separado,
com a assinatura
do módico ou farmacêutico
exarada na linha seguinte à do último medicamento delas
constante,
devem ser, como as outras, enviadas directamente à Farmácia
Central do Exórcito ou suas delegações, e igualmente
enviadas cópias em cada mês à Direcção do Serviço de Saúde Militar.
5.0 Os conselhos administrativos dos hospitais militares,
junto dos quais funcionem delegações da Farmácia
Central do Exército,
devem enviar até o dia 15 do mês
seguinte ao do cada trimestre,
à Direcção do Serviço do
Saúde Militar, para conhecimento
e apreciação,
nota dos
fornecimentos
efectuados no trimestre anterior pelas mesmas delegações.
6. ° As reclamações
das unidades e estabelecimentos
militares sõbre qualidades e preços dos artigos fornrcidos
pela Farmácia
Central
do Exórcito
o suas delegações
devem ser enviadas directamente
à 1. n Repartição
da
2.n Direcção Geral do Ministério ela Guerra, nos termos
do § 3.° do artigo 23.° do decreto n.? 16:407, ele Jalloiro
do 1929, a qual lhes dará o devido seguimento.
7.0 Quando, pelo facto de terem sido requisitados
om
quantidades
excessivas, o que não elevo dar-se, ou porquo
tenha passado a oportunidade
ela sua aplicação, os medicamentos
corram o risco do so inutiliznrom
com uma
maior permanência nas unidades o cetabolocimontos
militares que os adquiriram,
os respectivos
conselhos administrativos
proporão à Farmácia
Ccutral do l~xército n.
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sua entrega na mesma Farmácia ou suas delegações,
pelo seu valor ou por troca com outros artigos, devendo,
om qualquer nos casos, quando a transacção se efectue,
SOl' dela dado conhecimento à Direcção do Serviço de
Saúde Militar, para efeito de registo.
8.° Os conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos militares que tenham postos de socorros,
enfermarias e hospitais, e uma vez que tenham já dado
cumprimento ao determinado no n.? 8.° da circular
n.? 1:743/34, de 23 de Março de 1929, que esta revoga,
devem onviar à Direcção do Serviço do Saúde Militar,
até o dia 15 do mês seguinte a cada trimestre, para
efeito da fiscalização a que se refere o § 3. ° do artigo 110.°
do docreto n.? 13:851, de 29 de Março de 1927, um mapa
do movimento de produtos e artigos em carga, relativo
ao trimestre findo, indicando o destino e quantidades,
devendo o mapa do último trimestro do ano mencionar,
além dos produtos e artigos movimentados, todos os
produtos e artigos em carga.
Não havendo movimento algum dos produtos e artigos
citados, deve ser enviada uma declaração nesse sentido.
O mapa deve mencionar, separados em grupos e estes
por ordem alfabética e obedecendo sempre à mesma
nomenclatura, os produtos e artigos que dêle constam.
Os grupos serão: a) Medicamentos; b) Especialidades
farmacêuticas; c) Artigos do penso; d) Estupefacientes;
e) Exploaivos ; f) Utensílios de farmácia.
9.° O pagamento da importância das requisições deve
ser feito directamente pelas entidades requisitantes à Farmácia Central do 1~jx6rcito, nos prazos e condições prescritos na circular n. ° 3:911/34, do 14 de Dezembro de
1927, da a- Repartição da 2.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, publicada na Ordem do Exército n.? 1,
1.a série, de 1928, p. 42.

Ministério da Guerra-2.a

Direcção Geral-2.a

Repartição

III) Os assuntos relativos a obras, propriedades e telefones dos estabelecimentos produtores do Ministório
da Guerra, Coudolaria Militar do Alter do Chão e Dopósito do Gnrnuhõca são regulados pela forma soguinto:
1.0 Os catabolecimontoa produtores informarão a 2.'\ Re-
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partição da 2.n Direcção Geral do Ministério da Guerra,
logo que lhes seja possível, de quais as verbas que nos
seus orçamentos privativos foram destinadas a obras,
aquisições de propriedades ou telefones, indicando os
respectivos capítulos e números o bem assim as rubricas com que estão descritas. As propostas de autorização
relativas a estas verbas, quando tenham de SOl' submetidas a despacho do Ministro da Guerra ou do administrador geral do exército, serão enviadas pelo conselho do
administração do estabelecimento produtor ao conselho
fiscal dos estabelecimentos produtores, o qual as remeterá, devidamente informadas, à 2. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra (2.11 Repartição).
2. ° Os estabelecimentos produtores do Ministério da
Guerra, pelos seus serviços de engenharia, organizarão:
a) Um plano de conjunto das obras para a completa
instalação dos seus serviços, o qual será enviado para
aprovação à 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
(2. Repartição). Êsses planos compreendem, portanto,
obras novas, de adaptação e ampliação, que serão realizadas à medida das possibilidades orçamentais;
b) Anualmente, mapas mostrando as obras de conservação e reparação quo se tornam necessárias nos diforentos edifícios.
3. ° Em face das verbas que forem inscritas nos seus
orçamentos, os estabolecimontos produtores promoverão, quando o julguem oportuno, a realização das obras
mais urgentes, elaborando para isso o respectivo orçamento, em duplicado, que submeterão à aprovação suporior, conforme ficou preceituado no n." 1.0
4.° Os projectos que careçam de verificação técnica
serão submetidos pela 2. a Direcção Geral do Ministório
da Guerra (2." Repartição), antes do despacho de autorização, à apreciação técnica da Direcção da Arma de
Engenharia.
G.O Autorizada a obra, a 2.a Diroccão Geral do l\Iinist6ri? da Guerra (2. a Repartição) promovorú todas as 1'01'mah~ades le~a~s para a realização
das ompreitadas,
tarefas e aquisição do materiais, e comunicará ossu autorizaçüo ao estabelecimento produtor respectivo.
6. o Em f~co da autorização, o serviço de engonharia
do estabelecimento produtor enviará ao conselho do administração o caderno de encargos relativo à aquisiçãO
de .lU~teriais, empreitudas o tarefas, pal't\ proceder à sua
adjudicação, devendo o processo ser enviado para <\1)1'0'
II
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vação à 2. a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, depois de verificado por aquele serviço
de engenharia.
7. o Concluída a obra, os documentos de despesa, acompanhados
duma conta corrente em triplicado,
serão enviados para verificação à 2. a Repartição
da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, a qual os remeterá seguidamente
ao conselho
fiscal dos estabelecimentos
produtores.
A conta corrente mencionará na «Receita» a importância autorizada
para a obra e na «Despesa»
os do.
cumentos respectivos,
numerados seguidamente,
e as suas
importâncias.
O saldo indicará a importância que não foi
necessário despender. Haverá, para possibilidade
da distinção dos diferentes documentos
de despesa das obras
e sua numeração
13m cada obra, um livro auxiliar da
conta que no livro principal se refere a obras, e no qual
será aberta uma conta para cada obra autorizada;
o número de cada documento será o da ordem do lançamento
respectivo na conta aberta no livro auxiliar.
8. o Nas fôlhas do «Caixa» onde estejam escrituradas
despesas
relativas
a obras anotar-se-à
que dizem respeito a determinada
obra, para efeito de se retirar
o
documento para organização
da conta corrente.
9.° A Coudolaria Militar de Alter do Chão e o Dopósito de Garanhões, em Mafra, ficam sujeitos, quanto a
obras, ao quo so prescreve
nesta determinação,
ClXCOptuando, por não ter lugar, a subordinação
ao conselho
fiscal dos estabelecimentos
produtores
do exército.

Ministério

da Guerra - 2.:t Direcção

IV) As despesas

ele tra~sporte,

Geralajudas

3.

li

Repartição

do custo o

~l~-

bsídio do alimentação, motivadas por deslocações do militares da sede das suas unidades para a sede das comarcas,
com o fim de serem inquiridos por meio de cartas procatórias, para a formação (1<"1 processos por crimes essoneialmonto militares
o criuios militares,
nos termos do
artigo 444.° do Código do Justiça Militar, serão pagas
pelas corrospondontos
verbas do orcamonto do Ministório
da O uerra no caso do serem ordenadas pelas uutorida'
.
I militares;
(ps
"isto quo tais doslocacõcs são dotormlllada~ por couveniôncia de serviço da justiçu militar.
II

onDEM

331

DO EXJ1)RCITO N.o 2

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Gml-I.a

L' Série

Repartição

V) Pro~rama do concurso de admissáo à matrícula nos cursos
das diversas armas e administraçáo militar no ano lectivo de 1937-1938
Provas gerais
a) Prova

eliminatórias

de aptidão física:

l~sta prova compreende
os seguintos oxercícios:
1.o Corrida de 60 metros em 9 segundos, o máximo.
2.0 Lançamento
do põso do [) qui.logramas (mão li, escolha), a uma distflncia mínima do 7 metros.
3. o Subida de uma vara ou corda lisa à altura do 7
metros.
4. o Imediata trunsposição, por saltos, numa corrida (h)
100 metros em menos do 26 segundos, dos seguintes
obatáculos distanciados de 25 metros:
a) Paliçada de 2 metros de altura j
b) Salto sem apoio de um muro de tejolo com 1 motrc
de altura e om,23 de ospossura;
c) Vala com gm,õO do largura o 1"\20 de profundidade,
tendo os taludes a inclinação de 0/l.
5. o Passagom a pó do uma viga prismática horizontal
com O"',OG do largura, cm um vão do [) metros, o colocada
em cavaletes a 11ll,80 de altura.
G.o Corrida do 1:000 metros om 3 minutos o 50 se-

gundos,

o máximo.
OBSEIW AQUES

L" Os exercícios físicos só serão executados pelos candidatos não eliminados na inspecção
médica feita sóbro
os as poctos físicos o do aparência militar j
3.a Os candidatos realizam a prova por turnos;
3. n Aos candidatos
ó fornecido um hrncal com o número de ordem, (PIO ostentam no braço osq;lerdo até couclusão dos exercícios físicos ;
4. a Os candidatos devem aprosontar-so do camisola,
cuecas o sapatos do gimnústica;
f).:l Com excepção ela COlTi<1a do LOOO metros, os candidatos têm a faculdade do repetir duas vozps cada prova;
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G. a O lançamento do põso esférico, feito com uma s6
mão, é executado dentro de um círculo de 2 ,13 de diâmetro, dovendo o pêso partir do uma posição próximo
do ombro;
7. a A não execução de qualquer exercício exigido, segundo as normas estabelecidas,
determina a imediata
eliminação do candidato;
8. a Os exercícios devem ser executados pela ordem indicada, com um intervalo mínimo de 5 minutos, com excopção do n. ° 2.° e do D. ° 5.°, que devem SOl' distanciados,
rospectivamento,
110 n.? 1.0 e do n.? 4.° polo monos 10 minutos, e do D.O G.", que deve SOl' distanciado do n.? 5.°
pelo menos 20 minutos.
01

b)

PI'01:a

de cO'/1lposiç(IO e redacção :

Esta prova terá a duração de hora e meia e constará
de um exercício do composição e redacção, versando só·
bro um toma dehistória
ou geografia pútrias, do acordo
com o programa abaixo reproduzido, em quo serão apreciadas as mauifcstaçõcs
de cultura geral apresentadas
pelos candidatos, o método de exposição o a correcção da
forma. A legibilidade da letra serú também elemento da
apreciação.
Programa de história
perlodo

de formação

e consolidação

do reino

de Portugal

O Condado Portucalense
e o Conde D. Henrique.
Ilcrmiça
da Grnudo Monarquia
do Fernando )[agno.
Afonso VI o o Govêrno de D. 'I'erosa. Afonso Ilcuríq ues : a SUl\. primeira rovolta ; o cõrco do Guimarãis e a
batalha de S. Mamcdo.
As lutas do Afonso IIcnriquos com os mouros o com
Afonso VII do Leão. A invasão da Galiza. As batalhas
de Corueja o de Ourique. Os tratados do Valdevez D do
Samora.
A conquista, perua o reconquista
do sul do País. A
batalha das Nnvas de 'I'olosa ,
Perlodo

de organização

A ac(;ito orgnnizudora de D. Diniz.
As guorra
do Afonso I V com Castela c com os mouI'O~ • .A batalha
do Salado.
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As guerras de Fernando I com Castela e a política de
Leonor Telos. O assassinato do Conde de Ourém (Andoiro) e a aclamação do Mestre de A viz, defensor do
reino. As cõrtes do Coimbra e a aclamação de D. João I.
Período

Os descobrimentos

de expansão

e conquistas dos séculos xv o

XVI

o suas conseqüências. O Império Colonial Português.
Afonso V: a sua política o as lutas com Castela. A
batalha do Toro e suas conseqüências.
D. João II: a sua acção política; o fortalecimento do
poder real.
Período

da decadência

A decadência e a perda da independência. A invasão
do Duquo de Alba o acção de D. António, Prior do
Crato.
A dominação filipina e suas conseqüências do ordem
militar e territorial.
Lutas com os holandeses no Brasil, cm África e no
Oriente.
O declínio do poder naval português.
A Restauração

e a dinastia

de Bragança

A Restauração : a revolta do 1.o de Dezembro de 1640
o a Guerra da Restauração.
A Guerra da Sucessão em Espanha em 1704: as oporações realizadas na Peninsula Ibérica.
O Marquês de Pombal: Reformas Pombalinas. Roorganização do Exército. O Conde de Lippe o a Guerra
de 1762.
Influência da Revolução Francesa em Portugal. N apoleão, A G uerra Peninsular.
O Constitucionalismo o as Campanhas da Liberdade.
As Campanhas de África do fim do século XIX o princípios do século xx.
o

regime

republicano

Causas do enfraquecimento do regime Monárquico e
implantação da República.
A participação do Portugal na Grande Guerra, na
Europa e em Africa.
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de geografla

Estudo da situação, limites, orogenia, orografia, clima,
hidrografia,
economia, demografia
e divisão política e
administrativa
das seguintes regiões portuguesas:
Portugal continental

Ao norte do Douro.
Entro Donro e Tejo.
Ao sul do Tejo.
portugal

Arquipélagos

dos Acõres

Insular

e da Madeira.

portugal colonial

Arquipélago
de Cabo Verde,
Guiné o S. Tomé e Príncipe.
Angola.
l\Ioçl.l.mbique.
índia, Macau e Timor.

IV -

DECLARAÇOES

Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Declara-se,
para conhecimento
dos interessados,
que foi alterado o quo estava estabelecido
polo decreto
D. o 13:309, de 23 do Março do 1927, sõbre demoras no
Ministério das Colónias aos militares q uo rogrossam das
colónias, passando
o assunto a ser regulado pelo docreto n.? 27:204, de 30 de Novembro de 193G, do qual
se transcreve
a parte essencial :
ou empregados
civis
Artigo 39.0 Os funcionários
ou militares do exército, ou da armada, naturais da
metrópole,
que vão prestar serviço Das colónias om
comissão
civil ou militar de carácter
temporário,
mas com duração mínima não inferior a quatro anos
fixada por lei, terão direito, no regresso,
a noventa
dias de demora no Ministério
das Colónias, desde
que tenham completado
a sua comissão de serviço.
§ 1.0 Para os efeitos dõsto urtigo, 6 fixado em
quatro anos o tempo obrigatório
de eomissão dos
oficiais o praças da armada cm serviço na mnrmhlL
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privativn
das colónias, mas prorrogável
até seis
anos, por períodos anuais, mediante requerimento
do interessado.
§ 2. o Não terão diroito fi qualquer demora no
Ministério das Colónias os funcionários civis ou militares' que, por desistência ou decisão superior ou
motivo disciplinar,
deixem de completar o período
obrigatório da sua comissão.
§ 3.° Ficam expressamente
revogadas
as seguintes disposições:
n.? 6.° do artigo '12.° 011.° 4.° do
artigo 2g.0 do decreto 11.° 13:309, do 23 de }\farço
de 1927; artigos 1.0 e 4.0 do decreto n. o 17:674, de
25 de Novembro do 1929.

II) Dccl ara-se que o bilheto de identidade que careça
de ser substitnído
deixa do acompanhar
as fotografias
q uo para tal fim devem SOl' enviadas a esta Repartição,
ficando portanto
sem efeito o disposto na alínea e) da
determinação
IV) insorta na Ordem do Exército n." 5,
La série, do 1935, ll. 158.

Ministério

da Guerra - 5." Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

III) Em virtude do preceituado no artigo 7. ° do decreto-lei n.? 25:299, do 6 do Maio do 1935, declarn-so, para
os devidos efeitos, que S. Ex. a O Sub-Secretário
de Estado da Guerra autorizou, por seu despacho da presento
data, nos termos do § 2.° do artigo 17.° do decreto-lei
n. ° 16:670, de 27 de Março de 1929, as transforências
no orçamento do Ministério da G uerra om vigor no actual
ano económico a seguir mencionadas:
CAPíTULO
Serviços
Artigo 161.°,2),

8."

do Infantaria

a) :

Da verba ,,,55\):~W~ rações de forragens
1:528 solrpcrles, a 5,330" para a verba

ragem, curativo

o medicamento

a ~20 por cada ração»

,

para
«Fcr-

(10 sollpodos
:

7.000~OO
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CAPÍTULO 10.°
Serviços de Cavalaria

Artigo 255.°, 1), a) :
Da verba «1.594:662 rações de forragens para
4:357 solípedes, a 5$30" para a verba «Ferragem, curativo e medicamento de solípedes,
a $20 por cada ração" . . . . . . . . . ..

18.000$00

CAPÍTULO 18.°
Servl~os de Instrução

Militar

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de lerra

e Mar

Artigo 496.°, 1), a) :
Da verba «5:·190 rações de forragens para 15
solípedes, a 5$30" para a verba «Ferragem,
curativo e medicamento de aolipedes, a $20 por
cada ração»
. . . • . . . . . . . . . . .

35$00

-----

CAPÍTULO 21.°
Classes Inactivas

do Ministério

da 611erra

Pessoal na Reserva, Reformado, Mutilado e Inválido de Guerra
Artigo 551.°:
Da verba do n.? 1) «Ajudas de custo a pessoal
na reserva, reformado, mutilado e inválido do
guerra cm serviço» para a verba de n.O 2),
alinea a) «Subsídio de alimentação a sargentos e furrióis reformados em serviço, bem como
rancho e pão de cabos c 801(lad08 reformados
chamados a prestar serviço» . . . • . . . .

CAPíTULO 5.°
Scrvi~ol:l Geral!; do Ministério da 6uerra
Artigo t09.·:
Da verba do n.? 1) "Gratificação
autorizada pelo
decreto-lei n.O 13:334, de 25 de Março de 1927,

publicado

no Diàrio do Got'h-no u." 81, V sé-

3.500$00
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n.> 2) «Retrlburçfío por horas extraordinárias
ao p esaoal menor em serviço na Repartição»
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125:;$00
---..;..._

5.a Repartição
da Direcção
Geral da Contabilidade
Pública, 31 de Dezembro de 1936. - O Chefe da Repartição, Ildefonso Ortiqão Peree.

V-DESPACHO
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

O Tribunal
de Contas nogou o visto a um podido
de autorização
foito pelo Colégio Militar para que as
despesas
relativas
a alimentação
correspondentes
11.0
duodécimo do Novembro fossem levadas em conta com
dispensa
de concurso
e contrato
escrito. Submetido
o
processo à apreciação
do Presidente
do Conselho e Ministro da Guerra,
lavrou o seguinte despacho, que por
contor disposições
do carácter
doutrinário,
a observar
nos diversos serviços do Ministério em casos análogos,
so publica na íntegra :

DespachO
Há algumas confusões cm todo õste processo:
1.0 Mal se concebe que um estabelecimento
como o
Colégio Militar possa viver normalmente
com o duodócimo da verba destinada à alimentação
dos alunos, porquo nos meses de férias o duodécimo não podo ser gasto
integralmento,
o, se aquela verba anda bom calculada,
não pode o Colégio viver nos rostautos mosos só com o
duodécimo. O que seria natural era até o Colégio pedir
durante alguns meses antecipação
do duodócimos c noutros não sacar verba alguma.
2.° Uma cousa
a antecipação
do dnodócimo
ou a autorização da antecipação dos duodócimos (da compotêucia do Ministro das Finauças) e outra a dispensa de concurso público e contrato
escrito,
da compotônciu
do
Ministro da GU01'ra quando iníorioros a 300 contos <IS
aquiaições
O do Conselho
do Ministros quando suporioó

1." Série
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res. A autorização
do levantamento
ou da antecipação
de duodécimos não tem que ser enviada ao Tribunal de
Contas;
o despacho do Ministro ou do Conselho de Ministros que dispensa
o concurso ou o contrato escrito
deve ser mandado para visar àquele Tribunal.
3. o A importância
das verbas destinadas ii, alimentação dos alunos pode supor-se gasta da forma seguinte:
a) Pequenas parcelas de compras diárias, variáveis na
pra<;a, mercado ou estabelecimentos,
sem se poder precisar com antecipação a quantia nem o fornecedor;
b) Aquisições importantes,
regulares, ao mesmo fornecedor, como acontece geralmente
com o pão, a carne, o
leite, o peixe, o azeite ou o vinho.
As primeiras
não excedem com certeza 5.000{l para
cada acto de compra e não estão sujeitas a concurso
nem a contrato, não havendo por conseqüência
necessidade de pedir dispensa dos mesmos nem de qualquor
despacho sujeito ou não ao visto.
As segundas, so o Colégio é por exemplo durante um
mês, um trimestre ou todo o alto fornecido do corto género pelo mesmo fornecedor cm condições previamente
acordadas,
o o fornecimento é superior a 5.000,5, estão
sujeitas a concurso o contrato escrito, salvo dispensa
pelo Ministro, por motivos justificados
que devem constar do despacho, sendo êsto sujeito a visto do Tribunal.
Pràticamonto
portanto:
a) O Colégio podo podir a antecipação
do duodócimos; esta é indopcndente
da dispensa do concurso o do
contrato para o dispêndio da verba.
b) Para aquisiçõos da mesma natureza (por exemplo a
carne ou peixe) o que durante determinados
períodos excederem o valor de [).OOO,), deve ser feito concurso ou
pedir-ao a dispensa, se há razões justificativas.
c) Todas as pequenas compras diárias a pessoas indeterminadas
não estão sujeitas a concurso e não oxigom
por consoqüênciu
dispensa.
Sondo assim, o conselho administrativo
do Colégio
Militar podo por exemplo cm Outubro ou meses seguintes
fazer concursos
para o pão, a carne, o peixo, a batata,
etc., ou pedir ao Ministro da Guerra jú para O futuro
auo económico a dispensa para aqueles casos em que se
}ll'ovoja não convir o concurso.
O respectivo despacho
obít'rú o cisto (lo 'I'ribuual
do Contas ainda antes do
comê(:o do ano. Depois durante o ano vai sacando os
duodé('illlOS (som neces: iande de despacho ministerial)
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e viverá sem complicações. Nesta conformidade deverão
ser resolvidas as dificuldades presentes.
Em 9 de Janeiro de 1937. - Oliveira Salazar.

Rectificação
Na determinação I) da Ordem do Exército n.s 10,1.' série, do
ano findo, p. 512, l. 22, onde se lê: "os sargentos», deve ler-se
e as praças».

António de Oliveira Solazar.
Está conforme.

o
I
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Chefe (10 Gabioel<"
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Ordem

do Exército
1.& Série

10 de Março de 1937

N,O 3

o

Ministro

da Guerra faz publicar:
1-

Ministério

DECRETOS

da Guerra - l." Direcção GeralDecreto-lei

3." Repartição

n.O 27:497
A

do
Usando
da faculdade
conferida
pela 2. parte
n.? 2.0 do urtigo 100.° da Constituição,
o Govêrno decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os primeiros e segundos cabos o soldados
dos quadros permanentes
das pl'aç'us de pró do serviço
geral das divcraas armas c serviços do exército, bem
como os primeiros
cabos, soldados ou soldados aprendizes dos quadros permanentes
das praç'as de pré do
serviço cspecial
<10 exército, serão cm tempo de paz
fixados anualmento
pelo orçamento
do Ministério
da
Guerra.
Art. 2.° Ficam sem efeito os efectivos dos cubos o
soldados fixados nos quadros n.OS 1 e 2 aprovados
pelo
artigo 2.° do decreto-lei n." 24:923, de 10 de Junciro
de 193;).
Publique-se
li cumpra
se como nêle se contém.
Puços do GOVÔl'!\O da República,
28 de Janeiro
dt'
1037. __ANTÓNIO Ose.IR DE FUAGOSO CAIDIONA - An-

de Oliveira
8(({0;:1I/'
,Múrio PIli8 de Sous«
1I1ml!(cl Nodl'i[JUI'1I JÚlliorJlarwel
Orttn» de Hotteneow" _ JOlIlJuim José de A/lfll'ude e Stlca Abr(m('he.~-tÓnio
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Francisco José Vieira Machado - António Paria Oarneiro Pacheco -- Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.
(Para

ser presente

fi, A ssemblea

Ministério
Decreto-lei

Nacional).

do Interior
n.s 27:529

Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do n. ° 2.°
do artigo 10g.0 da Constiturção,
o Govêrno decreta e eu
promulgo, parp. valer como lei, o seguinte:
.
Artigo 1.0 E expressamente
proíbido a todo o CIdadão
português
o alistamento
em qualquer
das fôrças armadas espanholas em luta, o recrutamento
para as mesmas,
bem assim a propaganda
por qualquer meio destinada
directamente
a promover um e outro.
Art. 2.° Serão punidos com a perda da qualidade de
cidadãos portugueses
os que posteriormente
à publicação
deste decreto-lei abandonarem
o território nacional para
participar
nas hostilidades
em Espanha e com a pena do
artigo 156.° do Código Penal todos os que promoverem
ou efectuarem o recrutamento
ou fizerem propaganda
no
sentido de obter o recrutamento
de cidadãos portugueses
ou estrangeiros
com infracção do disposto no artigo 1.0
Art. 3.° Os cidadãos portugueses
que se encontrem
alistados em qualquer das fõrças armadas espanholas
a
que se refere êste decreto-lei deverão regressar
a Portugal dentro de um mês, a contar da publicação dõste
diploma, e comunicar imediatamente
o facto nas administrações do concelho da sua naturalidade
ou residência.
Ar.t. 4.° Os estrangeiros
residentes
em Portugal
que
se alistarem em qualquer das forças armadas espanholas
serão prolb~dos de regressar
ao território
português
dentro de CIllCO anos a partir do momento da infracção
ou expulsos pelo mesmo prazo se ainda nêle so oncontraroru, e punidos com a pena do § único do artico
150. o
o
do Código Penal os q L10 fizerem propaganda
ou premoverem o recrutamento.
§ único. O disposto na soeundu parto dêsto artiao 6
',
I
I"
a1)1reave aos ost~'allgeiros qno com o propósito de eo
oncorporur nas íórças em luta pretendam
dirigir-sr' a
Espnnha atravós do tcnítório português,
o
Art. f).o São exclnídos da ponali~ado proviatu 110 ar-

e

u
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tigo anterior e quanto tL incriminação por recrutamento
ou alistamento de cidadãos de nacionalidade espanhola
os indivíduos da mesma nacionalidade.
§ único. Não se considera propaganda para o efeito
dêste artigo a publicação de anúncios ou avisos pelas
autoridades consulares dirigidos aos cidadãos espanhóis
para cumprimento dos deveres militares.
Art. 6.0 O Govôrno tomará as providências que forem
julgadas necessárias para a execução dêste diploma.
Art. 7.0 :88tO decreto entra imediatamente em vigor e
será executado em harmonia com o disposto no artigo 3. o
do decreto u. o 26:935, de 27 de Agosto de 1936.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govôrno da República, 20 de Fevereiro de
1937. - A."l'ÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Má)'io Pais de Sousa-Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Betiencourt - Joaquim José de Andrade e Sil va AbranchesFrancisco José Vieira Machado - António Faria Carueiro Pacheco -- Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.

II -

PORTARIAS

Ministério do Interior - Gabinete do Ministro
Portaria n.O 8:606

Manda o Govõruo da República Portuguesa que polos Ministérios do Interior e das Fínançns so observe o
seguinte:

1.0

Que se considere aprovado o regulamento interno da
Logião Portuguesa, anexo a esta portaria e proposto
pela Junta Central.
2.0
Que por todas as repartições e suas dependências sejam fornecidos aos organismos superiores da Legião
Portuguesa quaisquer olemontos c informações que esta
lhos solicito.
Que os diversos funcionários satisfaçam,
na parto
aplic:'t\'t'l, as proscricõos constaatos do referido l'l'glllalUonto.

34.6
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4.°
Que a Casa da Moeda o Valores Selados proceda à
emissão das estampilhas da Legião Portuguesa, quo
serão vendidas nas tesourarias da Fazenda Pública.
5.°
Em cumprimento do disposto no número anterior
adoptar-se-ão
as providências estabelecidas para o fornecimento, escrita e fiscalização dos valores selados do
Estado.
6.°
O produto da venda das estampilhas a que se refere
o n." 4.°, realizado até ao penúltimo dia de cada mês,
dará entrada, no dia imediato, na Caixa Geral do Depósitos, Crédito e Previdência à ordem do conselho administrativo da Legião Portuguesa, para o que o chefe da
secção do finanças passará a competente guia, servindo
os triplicado e quadruplicado, depois de anotados o do
assinada a nota do entrega, autenticada com o sêlo
branco, de documentos de crédito ao tesoureiro da Fazenda Pública.
Todas as entregas efectuadas nas filiais, agências ou
delegações da Caixa Geral de Depósitos, Crédito o Previdência serão, ex cffieio, transferidas para a sede.
Ministério do Interior, 30 de Janeiro do 1937. - O Ministro do Intorior, Mário Pais de Sousa. - O ~1iuistro
das Finunças, António de Oliveira Salazar'.

Legião Portuguesa
Regulamento
Do conformidade com o disposto no 11.° 1.0 do artigo 3.° do decreto n." 27:087, de 15 do Outubro do 193G,
a Junta Central da Legião Portuguesa aprova o seguinte
regulamento: '
Da Junta Central

Artigo 1.0 A Junta Central devorá roünir ordinàriamonto uma ,:oz. por sOl~1ana, em dia fixado na primeiro
sossão do triénio, servindo do secretário, seru voto, u
adjunto do comando escolhido pelo presidente.

L' Série
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§ 1.0 Realizar-se-tio
sessões extraordinárias
sempre
que o presidente da Junta o julgue conveniente.
§ 2.° A Junta poderá reünir e deliberar com a maioria
dos seus membros.
Art. 2.° Ao presidente
compete dirigir os trabalhos
e tomar as providências
necessárias
para o regular
andamento
dos assuntos
submetidos
à apreciação
da
Junta.
Art. 3.° Ilnverá
um livro do actas, com termos do
abertura
e oncerrumento
assinados
pelo presidente,
o
com as fôlhns devidamente
numeradas
e por aquele rubricadas, para nêle se extractar tudo o que constitua
objecto de discussüo e de deliberação.
§ LOAs actas serão lavradas e subscritas pelo so.cretário
o assinadas
pelos membros
da Junta
prosentes.
§ 2.0 A redacção da. acta competo ao secretário, que
submeterá
a minuta, na sessão seguinte,
à aprovação
da Junta.
Art. 4.° A acta constitue a única prova das deliberações tomadas
pela Junta,
e, depois de assinada,
dela
serão entregues
cópias das partes que lhos respeitem
ao comando e ao conselho administrativo,
para quo seja
dada execução às deliberações.
Do cadastro

Art. 5.0 O indivídno
que pretender
inscrever-se
na
Legião Portuguesa
entregará
ao comandante
distrital,
ou seu delegado,
uma ficha modêlo
1 devidamente
preenchida,
qllO assinará ou será assinada a rego, o,
sempre que seja. possível, três fotografias.
§ único. As fotografias serão do formato usado para
fins do identificação
e dcstinam-so : uma ao bilhete do
identidade
e as restantos às fichas cadastrais
modelo 3,
da secção do cadastro r do comando distrital.
Art. n.° A ficha dr inscricão
serú registada no li vro
mndõlo :?, do onde se extralrá o número distrital a fi tribuir-Ihe, prernchondo-f'r,
rIU seguida, a ficha cadastral
modelo 3, na qual so colará. à direita, o por baixo da
numeração,
11111<\
das fotografias,
se tiverem sido apro-

sontadus.
Quando so fizer o preenchimento
da ficha cadastral
dos distritos fora da sede do comando geral, tirar-se-é
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simultâneamente
uma cópia no impresso idêntico amarelo para ôsse fim destinado.
Art. 7.° O comando distrital arquivará
a ficha de
inscrição no processo individual e remeterá à secretaria
da Junta a cópia da ficha cadastral e as duas fotografias restantes, com indicação, no verso de cada uma, do
número distrital respectivo.
§ 1.0 O comando distrital ele Lisboa entregará directamente na secretaria da Junta a própria ficha cadastral.
§ 2.° Com estes elementos estabelecer-se-ão
as fichas
modelo 3 do cadastro.
na secretaria
ela
Art. 8.0 Assim que dê entrada
Junta a ficha cadaatral, ou a sua cópia, será registada
no livro modêlo 4, apondo-se-lho o número elo matrícula
geral do legionário a que disser rospeito.
§ 1.0 f::ste número serú com nnicado aos comand os distritais por devolução da ficha cadastral, ou sua cópia,
para ser lançado na ficha de inscrição, livro ele matrícula e ficha cadastral.
§ 2.° A secretaria da Junta enviará ao comando dís• trital o distintivo da Legião e o bilhete do identidade
modêlo 5 ambos com o número de matrícula geral.
Art. 0.° O bilhoto de identidade será assinado polo
presidente da Junta Central quando so trate do membros
da Junta, comando geral, conselho administrativo
O
comandantes
distritais,
e pelo comundanto geral nos
restantes casos, sendo sempre autenticado, conformo o
signatário,
com o sêlo branco da Junta Central ou
do comando geral, apõsto sõbre nm ângulo da fotografia. A assinatnra do comnudaute geral podcni ser substituída por chancela.
Art. 10.0 A s fichas cadastrais
serão ordenadas pela
numeração de matrícula do cada distrito. Na socreturia
da Junta a ordenação será feita por distritos.
Art. 11.0 Tanto nos distritos como na secretaria da
Junta a ficha cadastral modelo 3 serã dosdobrnda em
índices, cujas entradas correspondam
aos elementos de
ínterêsse ,imediato para a vida da Logião, quo facilitem
as pesqUIsas ou constituam necessidades
do ostattsticn§ 1.0 N ormalmento deverão existir os sezuintea índ i'1 modo o 6, que consistirá no nlivro de macos: numérico,
trícula dos logionúrios,
ordenado segundo a 1HIID0rnçitO
distrital nos comandos distritais ou sogundo a numereção de matrícula geral na secretaria da Junta.
J
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Por verbetes:
Nominal alfabético (modêlo 7).
Profissões (rnodêlo 8).
~ uiter árinas e cicnti..
{cursos
superiores
(modêlo 9).
II a sn:
I ítações
C s os secun dáanos ( mo dAI
e o 10) .
fi cas . • . . . . . . . • . . C UI'
lr"OS prrm
. áririos ( mo.dAI
l ~
e o 11) .
Línguas estrangeiras
(rnodêlo 12).
Oficiais (modõlo 13).
Postos • . . . . { Sargentos e furriéis (modêlo 14).
Cabos e soldados (mcdêlo 15).
Classe (mcdêlo 16).
Anti-gás,
asscntadores,
aviadores, ciclistas, columbófilos,
condutores de viaturas hip oMilitar • .
móveis, condutores de auto,
come teiros ou clarins, cozinheiros, electricistas,
enfermeiros, guarda-fios, maqueiE s P c c ia I izações
ros, mecânicos de automóvel,
lI~ilitares
(mo- ~ músicos, observadores aéreos,
dela 17) ...
observadores
telemetristas,
pilotos, patrões de embarcação, raJiotelegrafistas,
seI eiras, correeiros, serralbeiros-espingardeiros,
sinaleiros,
telefonistas
e vaguemes-

r

I

tres.
Armarneu to (modêlo 18).
Viaturll;_s com condutor { Passageiros.
(rnodêlo 1\) . . . . . Carga.
T r a II sportes
Viaturas
sem condutor { Passageiros.
automóveis
(modêlo 1\) . . . . . Carga.
Condutores
sem via- {Ligeiros.
tura (modulo 20)..
Pesados.
Transportes
não automóveis (modêlo 21).
'l'rausmissõos { T. S. Ji'. (mod~do 22).
Pomboa-corrcios
(modelo 23).
Postos na Le-} N
d t
aI
{Comandantes
(Ie batag i o (1110- loca
as ro ger
...
lhâo, têrço e lança.
dêlo 24). . Nos distritos.
. . . .. I TOll08 os postos.

r

!

A

ã

§ 2.° O índice nominal da secretaria da Junta sorá
organizado
om uma (mica ordem geral alfabética do
todos os legionários.
3.° Os índices especiais a que alude õsto artigo
ngrnpar·so-ão : por ordem alfabética das respectivas designar;ões ou títulos, por ordem crescente dos postos on
classes, por concelhos ou bairros para os meios do transporto o transmissões,
e dentro do cnda grupo os verbotes serão d iSPOStOH
por ordem alluhética
dos 1l01l1C'f:\.
Os grupos scrno St parados por cartões dovidumente
epigrafados.

*
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§ 4.0 Os comandos distritais têm a faculdade de estabelecer J além dos índices a que 80 refere êste artigo,
os que entenderem convenientes para o seu bom fuucionamento.
Art. 12.0 Os documentos referentes
a cada legionário
serão arquivados
num processo individual
modele 25.
Estos processos estarão ordenados na secretaria da Junta
segundo a ordem geral o nos distritos segundo a ordem
dos números distritais.
§ único. À medida quo da secretaria da Junta se 01'ganizcm processos
individuais,
serão estes anotados na
ficha cadastral respectiva.
Art. 13.0 Para as fichas o verbetes haverá móveis segundo modelos a aprovar pela Junta Central.
Da. alterações

do cadastro

Art. 14.0 As alterações
a introduzir no cadastro podem consistir cm modificações dos olorncntos iniciais da
ficha de inscrição ou resultar do decurso da vida dentro
da Legião.
Art. 15.0 Quando as alterações provenham de modificações nos elementos
iniciais da ficha de inscrição,
serão escrituradas
em duplicado,
cm secções cortadas
na parte correspondente
dos impressos
modêlo 3, excopto se ocuparem tam pouco espaço q no possam oscrover-se cm seguida às indicações anteriores.
§ 1.0 Naq uele caso as alterações serão feitas colando
no lugar correspondente
da ficha cadastral e pelo bordo
superior a parto do modelo que interessa.
§ 2.0 Para ês te efeito a entidade de onde provém a
alteração fará a necessária
co municação,
remetendo
o
duplicado,
em cuja margem esquerda indicará sempre
o distrito, o número distrital e o número geral.
~l.l't. 16.0 As nlteruçõos resultantes
da vida interna
da Legião serão escrituradas
nos espaços previstos para
êsse fim nas fichas cadastrais, sondo as respectivas comunicaçõcs feitas em impressos modelo 26 .
. § único. No caso do alteração não especialmente
preVIsta na ficha cadastral
será ola escriturada
na parte
denominada
«Ontrns ocorrencías durautc o tempo do serviço na Legião».
Art. 17.0 f3(1 as alteracõos afcctnrcm all-!:unR dos (hulos
relacionados
nos índices especiais ostabelecidos
no ar-
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tigo 11.°, far-se-ão as competentes anotações ou substitutções de verbetes quando se torno uecessário.
Art. 18.° As informações e documentos de natureza
confidencial serão arquivados fora dos processos individuais e não serão extractados na ficha cadastral. Nesta
far-so-á apenas a menção respectiva.
Art. 19. ° Em face das comunicações feitas pela secção
administrativa sõbro os meios de transporte o outros postos à disposição da Legião pelos subscritores pormanontes serão organizados verbetes pela forma estabelecida
no artigo 11.°, dos quais devem sempre constar as moradas.
§ único. Nestes verbetes será indicado o número dado
ao subscritor pela secção administrativa.
Da aecretaria

da Junta

Art. 20.° A secretaria da Junta será constituída por
um serviço central, uma secção militar e uma secção
administrativa.
Art. 21.° Aos serviços centrais, que são dirigidos directamente pelo secretário geral, compete:
1.0 Organizar todo o expediente, arquivo e correspondência da Junta Cen tral ;
2.° Organizar nos termos regulamentares o cadastro
geral da Legião, dando às secções distritais as instruções convenientes ;
3.0 Guardar os livros de actas das reüniõos da Junta
Contrnl ; fazer às secções militar o administrativa as
comunicações das resoluções que lhes digam rospcito ;
4. o Fiscalizar o manter a disciplina do pessoal a seu
cargo.
Art. 22.0 As secções militar o administrativa ficam
directamento subordinadas ao comando e ao conselho
administrativo, mas ao secretário geral fica competindo
a fiscalização das horas de trabalho o faltas do todo o
pessoal.
Art. 23.0 Para os serviços do orgaulzacão do cadastro
poderá o s cretário geral propor fi admissão de pessoal
adventício, dentro das verbas previstas no orçamento
para tal fim.
Art. 24-.0 Todas as requisições do material sorão feitas ao conselho administrutivo,
que promovorú
a sua
aq uisição nos tormos rogulumentarcs.
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Do conselho administrativo

Art. 25.0 Directamonte subordinado à Junta Central
funcionará
o conselho administrativo, composto de um
presidente o dois vogais, nomeados pela mesma Junta
de entre funcionários superiores do Ministério das Finanças e oficiais da administração militar, que desempenharão gratuitamente as suas funções.
§ único. No caso de impedimento prolongado de qualquer dos membros do conselho, a substituíção far-se-á
de harmonia com o disposto neste artigo, nas condições
estabelecidas para aquelas nomeações.
Art. 26.0 Servirá de secretário do conselho, sem voto,
o chefe da secção dos aerviços administrativos.
Art. 27.0 O conselho considera-se constituído com a
maioria elos seus membros e reünirá,
pelo menos, uma
vez por semana.
Art. 28.0 De tudo que ocorrer nas sessões do consolho
se lavrará acta, em livro especial, com as fôlhas numeradas e rubricadas pelo presidente e com termos do
abertura e encerramento por êle assinados.
§ único. E aplicável às sessões do consolho o aisposto no s §§ 1.0 o 2. o do artigo 3. o
Art, 20.0 Compete ao conselho administrativo:
1.0 Organizar até 30 de Novembro o orçamento do
ano ocouómico seguinte para submeter à apreciação da
J unta Central;
2.0 Dirigir e fiscalizar todos os serviços administrativos;
3.0 Fiscalizar o processamento de todas as despesas,
ordenando o sou pagamento quando autorizadas pela
J unta Central, e bem assim o de todos os artigos e materiais adquiridos pela Legião, recusando os quo não
satisfizerem às condições a que os fornecedores ficaram
obrigados.
IDxceptuam.se as despesas autorizadas pela Junta
Cent~al sob a ,rubrica de Desposas reservadas», cuja
fiscalização sora da exclusiva competência do sou pros~donte.' sondo o processamento feito pelo conselho admillIs!ratlvo em faco do nota do mesmo presidente, compotindo ao comando geral ou distrital a passagC1IDdos
respectivos recibos;
.
4. o Fiacalizar as despesas o aa receitas 'propor nA
neccssáriaa roposiçõos ;
5.0 Fazer o arrendamento dos prédios para a insta(r
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dos serviços e proceder às aquisições, por adjudicação em hasta pública ou em concurso limitado, conforme pela Junta fôr resolvido,
de fornecimentos
para
a sede e comandos,
de mobiliário,
Iivros, impressos
e
demais artigos ou material necessário
ao expediente,
fardamentos,
equipamentos,
roupas, camas e seus acessórios, material sanitário, medicamentos,
combustíveis,
e bem assim as reparações
necessárias.
Quando as aquisições tenham de ser feitas em estabelecimento
do Estado ou quando convenha
realizá-Ias
fora de Lisboa e em outros casos especiais, poderá a
Junta autorizá-las
com dispensa
das condições estabelecidas neste número.
Fora de Lisboa os arrendamentos
dos prédios o aquisicõos do mobiliário depois de autorizados
o o oxpodiento, exceptuados
os impressos,
papel e máquinas de
escrever, serão feitos pelos comandos distritais, mas com
observância
do disposto neste número;
6.ú Autorizar as requisições de artigos de expediente
o impressos
que lhe sejam feitas pelos comandos e pela
secretaria,
ou quaisquer outras ordenadas pela Junta;
7. o Organizar
mensalmente,
até ao dia 10 do mês
seguinte,
o balancete
das receitas e despesas, que será
presento à Junta;
8.0 Organizar
até 30 de Janeiro as contas documentadas do ano anterior,
com a discriminação
das verbas
orçamentadas
por artigos, capítulos e respectivos
saldos,
quo serão presentes
à Junta para efeitos de aprovação;
0.° Organizar,
por concelhos, listas, modêlo A/4, das
pessoas om condições económicas
dcsafogudae
pura o
fim de solicitação de contributções
voluntarias,
o dirigir
a arrecadação
da respectiva receita.
Art. 30.0 Todas as receitas atribuídas
tt Legião serão
depositadas
na Caixa Geral do Depósitos,
Crédito
e
Previdência
à ordem do conselho administrativo.
Art. 31.0 A Caixa Geral de Depósitos, Crédito o Providência enviará no conselho administrativo,
até ao dia
15 do mos seguinte, uma nota da qual constom os depósitos e levantamentos
efectuados no mês anterior.
Art. 32.0 Os levantamentos
serão feitos por meio de
choquos, assinados pelo conselho adminlstrutivo.
§ único. No caso
impedimento
temporário do algurn dos seus membros,
o cheque RMlt também
assi-nado pelo presidente da Junta Central 011 por quem o

uo

subetituir.
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Art. 33.° Nenhuma
desposa
poderá
ser feita polo
conselho administrativo
sem prévia deliberação da Junta
Central, que exigirá sempre a declaração de cabimento.
O consolho ordenará o pagamento em face do nota assinada pelo presidente
da Junta, com indicação da possoa e da importância
a quem deve ser foito.
§ único. Exceptuam-se
as despesas com pessoal cnjos
quadros
o vencimentos
tenham
sido aprovados
pela
Junta.
Art. 34.° As despesas da Legião serão em regra satisfeitas por meio do cheques nominativos,
em troca dos
quais será entregue recibo, que poderá SOl' passado no
próprio documento de despesa modõlo A/12.
a consArt. 36.0 A Junta Central podorá autorizar
tituição
de fundos permanentes
aos comandos
distritais para ocorrerem às despesas do carácter urgente o
imprevisto.
As rospcctivas importâncias
ser-lhesão entregues por meio de choque contra recibo ao conselho
administrativo.
§ único. Sem prej uízo do disposto na última parto do
n." 3.° do artigo 29.°, a aplicação de fundos serú justificada pelos comandos até ao dia 5 do mês seguinte,
om relação ao mês anterior, processando-se
os documontos das desposas pola forma estabelecida
nos §§ 1.0 o
2. o do artigo 57.0
Art. 36.° A Junta Central poderá distribuir
polos
comandos
distritais,
pura melhoramentos
e beneficiações, uma percentagem
sôbre a cobrança efectuada nos
respectivos distritos, da qual prestarão
contas ao conselho administrativo,
nos termos previstos
no § 1.0 do
artigo anterior.
Art. 37.° Para a contabilidade
e mais servicos serão
escriturados
os seguintes livros:
•
a) De receita e despesa;
b) De receita por rubricas;
c) De contas correntes por rubricas orçamentais;
d) De ordenações de dosposa ;
e) Do contas correntes com a Casa da Moeda o Valores Selados;
,
f) De contas corrontos com os comandos distrituis ;
!J) De inventário dos mobiliários da sedo o dçs distritos;
71) Do contas corrontos (lo mutoriais ;
l) Do ontradas do ('Ol'l'(,HJlondêIlCia;
j) Do saídas do correspondência;
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I) De registo geral
'ln) Do registo geral
§ 1.0 Os artigos de
levados ao inventário
de materiais,

dos legionários contribuintes ;
dos subscritores
permanentes.
expediente e uso corrente não são
nem ao livro do contas correntes
arquivando-se
apenas o duplicado das 1'0-

quisições.
§ 2.0 Além

dos livros a que se refere êste artigo o
dos impressos
criados por êste regulamento
poderá o
consolho administrativo
propor à Junta Central a aproo
vação de outros que entenda convenientes.

Da secção administrativa

Art.
secção

38.0 Os serviços

administrativos
constituem uma
da secretaria
c ficarão a cargo de um chefe do
SOC<;ilO
de nomeação
da Junta Oentral, sob proposta do
conselho administrativo.
Art. 39.0 AJunta
Oontral poderá autorizar
o conselho administrativo
a contratar,
mesmo para serões,
o número de omprogados
ou auxiliares
absolutamente
indispensável
para o regular
andamento
dos serviços.
Art. 40.0 Ao chefe da secção e aos demais empregados serão atribuídas
remunerações
fixadas pela Junta
Central dentro das verbas orçamentais,
sob proposta do
conselho administrativo.
Art. 41.0 Compete ao chefe da secção:
1. o Superintender
cm todos os serviços da secção,
distribuindo-os
pelos empregados
e auxiliares,
dirigindoos,
fiscalizando os o mantendo
a ordem o disciplina na secção ;
2.0 Organizar
a correspondência
com os comandos
distritais e demais entidades;
3.0 Dar execução e cumprimento
H todas
as deliberações o instruções do conselho administrativo;
4.0 Aprosontar
para autorização
todas as fôlhas c
mais documentos de despesa;
5. o Efectuar
a entrega ou a remessa de cheques ou
outros valores, mediante competente recibo;
6.0 Escriturar
ou mandar escriturar
os livros adoptados e organizar
o arquivo da sccção ;
7.° Satisfazer
as requisições dopois do autorizadas.
Art. 42.0 Os modelos
dos impressos
privutivoe
da
socçao ndmini:-;trativa sorao indicados 1)('10 Hl'lI número,
prI1('l\llido da letra A.
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Das receitas

Art.

43.0 Constituem

receitas

da Legião

Portuguesa:

a) Subsídios do Estado;
li) Contribuição dos legionários;
c) Subsídios

voluntários
e permanentes;
eventuais
em dinheiro,
materiais
ou
quaisquer outros artigos;
e) O produto de subscrições, festas, diversões e outras.
Art. 44.0 A contribuição do legionário Ó, para os que
tenham possibilidade
de a satisfazer,
fixada no mínimo
.do 30~ por ano, e poderá ser paga por uma só vez ou
om prestações
semestrais
ou trimestrais,
sendo a sua
arrecadação
feita por meio de estampilha especial.
Art. 45.0 Os subsídios voluntários
permanentes,
que
não poderão ser inferiores a 1201$ anuais, serão satisfeitos por estampilha,
aplicando-se
ao sou pagamento
a
doutrina do artigo anterior.
Art. 46.0 Para os efoitos dos artigos
antecedentes
serão emitidas na Casa da Moeda e Valores Selados,
por conta da Legião, estampilhas
das taxas de 2650, 5fJ,

d) Donativos

71$50, 1M, 2M, 30t,~,501'5,7M, 100,$, 120~, 150:5 e 200'>,
que serão

vendidas

nas tesourarias
da Fazenda Pública.
administrativo
indicará à Casa da '
Moeda e Valores
Solados as quantidades a remeter a
cada uma das tesourarias
da Fazenda Pública, devendo
aquela comunicar as devoluções ou as remessas parciais
quo efectue.
§ 2.0 Sempre que as necessidades o aconselhem, poderão as estampilhas
SOl' requisitadas
polos tesoureiros
directamente
à Casa da Moeda, observando-se,
tantQ
neste caso como no previsto no parágrafo
anterior,
as
formalidades
que regulam a contabilidade,
escrituração
o fiscalização dos valores solados do Estado.
Art. 47.0 As direcções de finanças onvinrão ao conselho administrativo
nota, por concelhos,
da qual conste
o produto da venda das estampilhas
da Legião e os das
cntrogns feitas na Caixa GoraI do Depósitos,
('ródito o
Previdência
no mês anterior.

§ 1.0 O conselho

Do pagamento

Att. 48.0 Do harmonla

com os princípios cernis <,~t:tbolocidos no compromisso auoxo ao docn'to.lotn.
n :!7 :O[)8,
do :30 do Setembro
do 10:3G, Hor1Í. o próprio 111gioIHírlo
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quem ospontâueatnento
ofoctua o pagamouto
da sua
contribulção,
para o que aporá devidamente
na caderneta modelo A/'2 as estampilhas
correspondentes,
inutilizando-as com a data por algarismos,
dois traços cruzados e a indicação legível do seu apelido.
§ 1.0 Não sabendo escrever, a inutilização será feita
por outrem, que oscrevcrá sôbro a estampilha o apelido
do legionário.
§ 2.° O legionário poderá porém efectuar pagamentos
adiantados,
para o que bastará colar e inutilizar as respectivas estampilhas.
Art. 49.° Os chefes de formações
serão obrigados
a
verificar na primeira formatura
do cada mês, em face
das cadernetas
para êssc efeito apresentadas, se foram
efectuados os pagamentos
devidos pelos legionários.
§ 1.0 Na falta de pngamouto de qualquer prestação
será o legionário notificado para o efectuar até à verificação seguinte.
§ 2.° Se o legionário deixar de realizar o pagamento
de duas prestações
seguidas,
cumprido
o disposto 110
parágrafo
anterior, será o facto comunicado ao comando
distrital.
Art. 50.° Os comandos distritais organizarão trimestralmente,
cm face das comunicações
a que alude o
parágrafo
anterior,
nota modêlo A/3 dos legionários
que tenham deixado de efectuar o pagamento
de duas
prestações,
que remeterão
ao conselho administrativo,
para êsto a submeter à apreciação da Junta Central.
Art. 51.° Quando os subsídios dos subscritores
pormanentos não excedam 300b por trimestre,
o HOU pagamento
ofectunr-se- ú pela aposição das estam pilhas
corrospondcutes
no espaço para tal fim destinado
na
caderneta
modelo A/O, por forma a que fiquem coladas
metade 110 talão o metade na parto a cortar para SPI'
onviadu ao eonsolho
administrutivo,
directamente
ou
por intermédio
dos comandos distritais ou dos chefes do

formuções.
§ 1.0 So excederem

a 50015 por trimestre, serão as enfeitas pelos subscritores
na Caixa Gorul (lo ])0pósitos, Crédito e Providência,
suas filiais, ag['IlCiaH 011
dolcgnções,
vara o (lU(I preencherão,
cm triplicadu,
a

tregas

guia ruodêlo A/lO.
§ 2.° Se o pagamento R' realizar
o triplicndo
tNú O destino indicado
Corpo dêsto artigo.

por meio (1(1 guia,
na partI' final do
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§ 3.° Para os efeitos do § 1.0 o conselho administrativo, os comandos distritais ou os chefes de formações
fornecerão as guias impressas.
Art. 52.° Os comandos distritais, o chefe da secção
administrativa e os chefes das formações poderão passar guias modêlo A/10, em triplicado, para darem entrada na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência as receitas a que se referem as alíneas d) e e)
do artigo 43.°, remetendo ao conselho administrativo
os triplicados das guias, depois de oxarada a verba de
pagamento.
Art. 53.° Nas localidades onde 'não houver tesouraria
da Fazenda Pública ou revendedores de valores selados
poderão SOl' fornecidas ao chefe mais graduado da formação legionária da localidade, por proposta do comando
distrital e sob sua exclusiva responsabilidado, estampilhas da Legião até à importância total da contribuição
a satisfazer trimestralmente pelos legionários da sua
área.
§ 1.0 Com o produto da venda destas estampilhns
serão, no prazo improrrogável de oito dias, adquiridas
outras na tesouraria da Fazenda Pública do concelho,
por forma a que o chefe da formação tenha sempre uma
reserva igual à que lhe foi fornecida.
§ 2.° Para os efeitos do disposto no porágrafo anterior será aberta ao conselho administrativo uma conta
corrente da responsabilidade
pessoal do comandante
distrital, com as estampilhas da Legião que tenha requisitado. Igual conta se organizará nos comandos distritais em relação a cada um dos chefes das formações.
Art. 54.° Sempre que se dê qualquer substituição nos
comandos distritais ou chefes de formações, haverá luga,r
a prestação de contas para apuramento das responsabílidades de cada um.
Art. 55.° Trimestralmente o conselho administrativo
procederá h conferôncia da conta corrento com os comandos distritais,
para o que estes ' por sua vez , efectuarão
~.
as conferências uecessúrias
com os comandos de formações, enviando em seguida àq uolo conselho uma nota
modelo A/14 contendo os saldos nossa data oxistentes
em relação a cada um dõlos.
Art. 56.0 O conselho administrativo remeterá aos com~11l10s distritais li~tas modelo A/ló, por concelhos o
h 111rros , dos subscritores
permanentes
em divida, para

1.0 Serie
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os chefes das formações, por intermédio dos legionários,
que alternadamente
escolherão,
solicitarem o pagamento
dos subsídios.
Das despesas

Art. 57.0 As despesas com pessoal serão processadas
mensalmente
na folha modêlo A/11 e satisfeitas,
por
meio de cheque nominativo, a partir do dia primeiro do
mês seguinte àquele a que respeitarem,
mediante recibo
passado pelo interessado,
que poderá ser na própria

fôlha.
§ 1.0 Para

se efectuar
o pagamento
das mais despesas organízar-ae-ão
os documentos
individuais
modêlo A/12, nos quais se incluem todas as dividas da
Legião do mesmo credor e relativas ao mesmo mês.
§ 2.0 Estes documentos serão relacionados nas notas
modelo A/13 para serem pagos depois de conferidos e
devidamente
autorizados.
§ 3.0 As fôlhas das despesas a satisfazer nos comandos distritais
serão por estes processadas
o enviadas à
secção administrativa,
que as devolverá,
depois de autorizadas,
com os respectivos
cheques. Efectuados
os
pagamentos,
as fôlhas serão remetidas com os competentes recibos ao conselho administrativo.

Dos subscritores

voluntários

58.0 Em face das listas aludidas no n, o 9.0 do
29.0 aJunta
Central
convidará
os respectivos
Indivíduos
a subsidiarem
anualmente
as despesas
da
Legião.
§ 1.0 O convite será acompanhado
da. declaração modêlo A/5, que o subscritor preencherá.
§ 2.0 As comissões a que se refore o artigo 70.0, os
comandos
distritais
e os chefes do formações remeterão
ao conselho administrativo
as declnrnçõas dovidamonto
relacionadas
no modõlo A/G.
Art. 59.0 As declarações
do que trata o artigo anterior serão registadas
na secção administrativa
em livro
especial modõlo A/7, dando-se-lhas
o número correspondente à ordem da sua entrada.
§ 1.0 Em face de tas declarações
será organizado,
por di tritos, o cadastro dos subscritores
permanentes,
do harmonia
com o modõlo A/8, no qual 80 darão us
Art.
artigo

li
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baixas dos pagamentos efectuados ii, medida que forem
recebidos os elementos mencionados na última parto do
artigo 51.0 e seus §§ 2.0 e 3.0 As declarações serão arquivadas por ordem alfabética geral.
§ 2.0 Quando ela declaração
conste que são postos
ao dispor da Legião meios de transporte ou de transmissão, serão os respectivos elementos, com a indicação do
nome e morada do proprietário,
comunicados ii, secretaria da Junta o ao comando distrital competente.
Art. 60.0 Os subscritores
permanentes
serão considorados «Amigos da Legião», podendo a Junta Central
reconhecer-lhes
o direito ao uso do distintivo.

Dos concureos

Art. 61.0 Os concursos para 08 fornecimentos
à Logião serão anunciados em dois jornais dos de maior
circulação,
§ 1.0 Do anúncio deverá constar
a indicação
dos
objectos ou artigos a adquirir, prazo para a apresentação elas propostas,
garantias e prazos do execução,
além dos demais elementos quo se julgarem necessários
o dos quo constem do caderno do encargos patente na
secção admiuistrutiva.
§ 2.0 Nos concursos limitados serão convidados em
regra, o sondo posstvcl, ató seis donos do estabelecimentos comerciais ou industriais, previamonto aprovados
pela Junta Central, a apresentar perante o conselho
administrativo
as suas propostas para fornocimonto dos
artigos que a Junta tiver autorizado.
Art. 62.0 No primeiro dia útil ao do têrmo do prazo
de entrega o conselho administrativo
procederá ii, abertura das propostas, devendo no prazo do oito dias olaborar o parecer para ser presente ii, Junta ContraI, quo
rosolvorá sôbre a adjudicação.
Art. 63.0 Verificando.se igualdade nas melhores propostas, a Junta Central podorá autorizar a licitação verbal entro os signatários das mesruas ou os colher entro
qualquer deles.
A:rt. 64.0 Aprovada a proposta, o conselho administ.r~tlVO procederá
à a,tljudicução, depois do vori ficar que
foi efectuado o depósito da caução ou aprovada a garantia oferecida, lavrnudo-so tênuo da adjudicação, além do
cum primen to das mais formalidades legais.
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Dos emhlemas e fardamentos

Art. 65.0 Os emblemas que não forom concedidos
gratuitamente
serão pagos no acto da entrega, dando
o seu produto, realizado em cada mês, entrada na
Caixa Geral de Depósitos,
Cródito e Previdência,
no
último dia do mesmo mês, pela forma estabelecida no
artigo 52.0
§ 1.0 O triplicado da guia será remetido ao conselho
administrativo
para crédito da conta elos emblemas for.
necidos ao respectivo comando distrital.
§ 2.° Os que forem concedidos gratuitamente
serão
relacionados na nota modelo A/1G assinada. pelo comandante distrital e remetida ao conselho administrativo,
que a snbmeterá à aprovnção
da Junta, para efeitos do
disposto no parágrafo anterior.
A rt. GG. o Os fardamentos o calçado serão distribuídos
da seguinte forma:
a) Gratuitamente
aos legionários
que não tenham
meios para. os adquirir ;
b) Mediante pronto pagamento
ou cm prestações trio
mostrais ou semestrais aos legionúrios cujos rendimentos próprios, de profissão Oll cmprêgo sejam superiores
a 60üÃ mensais.
§ 1.0 A autorização
para distribuir
o fardamento
gratuito Ó dada pela. Junta Central mediante proposta
do respectivo comando.
§ 2.° O legionário ao quul soja concedido o fardamento gratuito é considerudo
seu fiel depositário no
período (h, durncão do mesmo, ou seja. por trõs anos,
devendo restituí-lo no caso do dr ixar a Legião, so ainda
não tiver terminado õsse período.
Art, 67.0 O pagamento estabelecido na alínea b) do
artigo anterior sorá feito por meio de estampilha
colada e inutilizada na folha para êsse fim anexa à cadornotn modelo A/l, observando-se, na parto aplicável,
o disposto nos artigos 48.0 e 51.°
Art. (jS.o Na St'('<:ilo administrutiva
organizar-so-ão
verbetes, por distritos e por ordem alfabética, para fiscnliza<:ito do disposto no artigo" anteriores. Nestes verbotes serão dadas baixas das quantias pagas.
A rt. GD.° Os legionários
que o pretenderem
poderão
muurlnr confoccionar
directamente
os sons uniformes,
c!psr!p que adquiram, por intermédio
do conselho admillistral i\'0, U:) artigos noc: ssários.
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diversas

Art. 70.° A Junta Central poderá nomear,
nos distritos e concelhos,
comissões encarregadas
de convidar
indivíduos
a subscrever
eventual ou permanentemente
para as despesas da Legião.
§ único. AJunta
poderá delegar nos diversos comandos a faculdade
do convidar
os individuos
constantes
das listas a que alude o n.? 9.° do artigo 29.0 para
subscritores
permanentes
da Legião.
Art. 71.° Nenhuma
importância
destinada
à Legião
poderá ser recebida
por forma diversa da estabelecida
neste regulamento,
sendo expressamente
vedada
aos
legionários
a utilização
de qualquer
quantia que lhes
seja entregue com aquele destino.
§ único. Salvo casos do fôrça maior, e sem prejuízo
do disposto no § 1.0 do artigo 53.°, recebida qualquer
importância,
deverá o legionário
entregá-la,
pela forma
prescrita
neste regulamento,
no prazo de quarenta
o
oito horas, sob pena do ser eliminado da Legião, e sem
prejuízo de outra responsabilidade.
Art. 72. ° Se a venda das estampilhas se efectuar por intermédio dos revendedores
de valores selados, abonar-se-á fi
estes 1 por cento sõbre o valor das vendas realizadas.
§ único. Semestralmente
o chefe da secção administrativa
processará
a Iõlha dos revendedores
em face
de notas enviadas
pelos tesoureiros
da Fazenda
PÚ'
blica, a fim de se efectuar o respectivo pagamento
pelo
conselho administrativo.
Disposições

Art. 73.° Consideram-so
sas ordenadas
pela Junta
vigor dõste regulamento.

transitórias

legalizadas
todas as despeCentral
até à entrada om

Cffiste rogulamento
foi aprovado
pela Junta Central qm sessão do 7 de Janeiro do 1937).

Ministério

das Colónias - Direcção
Portaria

Geral Militar _I.a

Repartição

n.O 8:614

O decreto n." 13:300, de 23 do Marco do 1027 llOl"mito,
. 2.,.a
° nom(\.a~1to do pracns do~, pró para o dosemno artigo
penho do COilllSSÕOS ClVl1> nas colónias. Serviços há, como a

1. Série
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polícia e guarda fiscal em Angola, a polícia civil em Macau e ainda outros, que utilizam nos seus quadros, em
comissão civil, sargentos
e cabos do exército, uns recrutados
nas unidades das colónias depois do terem terminado as comissões militares a que se obrigaram,
nos
termos do artigo 4.0 do l'('ferido decreto, outros requisitados directamente
à metrópole.
Sendo necessário
estabelecer as condições militares em
que as referidas
prnças ficam nas respectivas
colónias
durante a sua estuda ali cm comissão civil:
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro das Colónias,
tendo em ateução o disposto no
n. o 17.0 do artigo 11.0 da Carta Orgânica
do Império
Oolonial Português,
quo se observe o seguia to:
1.0 As pra<;as de pré do exército activo metropolitano,
não licenciadas,
que sejam requisitadas
para irem servir
nas colónias, em comissão civil, só serão mandadas aproo
sentar neste Ministério noá precisos termos do artigo 98.°
do decroto n.? 12:200, de 1926;
2.0 As praças de pré do exército de que trata o número anterior que, ostando na colónia, forom nomeadas
para serviços de comissão civil deixarão de SOl' abonadas do quaisquer vencimentos militares ])(,10 capítulo
das tabelas de desposas da colónia dosdo o dia em que
receberem
guia para se apresentarem
no serviço para
q ue foram nomeadas;
3.0 As praças de pré do exército de que trata o n.? 1.0
quo, estando na metrópole ou em outra colónia, forom
nomeadas
para cargos cOilsiderauos
de comissão civil
passam a ser abonadas por conta dos voncimontos consignados nas respectivas
tabelas orçamentais
desde o dia
do seu embarque
com destino it colónia em que forem
senil' ;
4.0 As }ll'<lr,:II.S nomeadas pll.l'l1. cargos de comissão civil
serão aumentadas
ao efectivo do uma unidade da colónia, que as cousidorarú
«suprunumorárias
servindo cm
comissão civil», osoriturartl
os seus documentos
do matricula e dará seguimento às SU,\S pretensões do natureza
militar;
6.0 As praçns uornoadas para cargos considerados de
comissão civil só po dorão receber nomeações dofinitivas
quando Íl'nbatll sido licenciadas
ou passadas
tL resorva,
ou tenhnm tido baixa do sorviçc ;
G.o As prul:ns do pró que deixem do desompenhar
cargos de comissão civil ~t o podem passar ou regres'

"UI
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sal' a comissão militar, nem mais ser abonadas de quais,
quer vencimentos,
passagens,
etc" pelo capítulo VIII
das tabelas de despesas da colónia, Estas pra<;as, quando
regressarem it metrópole, receberão guia para se apresentarem na Repartição
do Pessoal Civil Colonial do Ministério, q ue as mandarú apresentar
na Direcção Geral
Militar, quando tenham que regressar
ao Ministério da
Guerra;
.
7,° Nas notas bicgráficns
das praçaH nomeadas para
comissão civil far-se-á o seguinte uvorbumonto : « Considerado em comissão civil, nos termos da parte final do
artigo 2,° do decreto n." 13::300, de 23 de Março de
1027, por ter sido nomeado ou passado ao serviço de , , ,
om ", de ". ue UI, , " ou por portaria de , , , de , , ,
de 10, , , », Quando as mesmas pra<;as deixarem do dosomponhar
os cargos do comissão civil : «Deixou de ser
considerado
em comissão civil em '" de '" do 19, , "
ou por portaria de ,,' de ", de 10, , , ~ ;
8,° O tempo cm que as pra<;as do exército activo n50
licenciadas permanecerem
em serviço do comissão civil
ó contado para efeitos de reforma,
Ministério das Colónias, 8 do Fevereiro
do 1037,·
O Ministro das Colónias, Francisco José Jrieim Machado,

Ministério

da Educação

Nacional - Direcção

Geral

do Ensino

Técnico

Portaria n.s 8:635

Mandn o Govêrno ela Hopúblicu Portuuucsa
pelo Ministro da EducnçfLO Nacional, sob parec~r do' Conselho
Permanouto
d,a, Ac<;1to Educativa,
que seju permitida aos
estudantes
lllflttal'OS, com licença especial ou l'0gl!;ta.cln
para estudos, a mutriculn no Instituto Superior 'l'{'cllieo,
nas dis,c,iplin:~1:;que coustitucm propuratórios
pHa u BHcola Militar. llldt'pelulclltPlll('llto
da diHtrilHú<:ào por aIlOH
dessas disciplinas
nos eursos normais do J nstituto, JIl:tS
som prejuízo das snns Ü(\IHllldüll('i:lH didúcticns.
Miuistério da Educadlo N ncionul, so de Fo\'orpir? (~e
1037, - O Ministro da Edllea~tlo Nacioual, .lllltóllio Faria

Carneiro P((checo.
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111- DETERMINAÇOES
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

1) Quo de futuro as relações lll/g dos descontos feitos
aos subscritores
do Cofre de Previdência
<los Sargentos
de Terra e Mar, para pagamento
de cotas ou de prestações de em préstimos,
sejam organizadas
por ordem
dos números
do inscrição,
no mesmo Cofre, daqueles
subscritores,
devendo os respectivos
nomos ir completos
e sem abroviuturus.

Ministério

da Guerra -

La

Direcção

Geral-

2.a Repartição

II) Que de futuro as vagas de médicos existentes nas
unidades e estahelccimeutos
militares sejam preenchidas,
por ordem de antiguidade,
entro os oficiais módicos pretendentes a essas vagas.
Quando o mais graduado 011 antigo dos oficiais médicos quo deseje a sua colocação cm determinada
unidade
ou estabelecimento
não conveuha ao serviço da mesiua,
1)01' indicação
fundamentada
do comandante,
director ou
chefe, deverá a vaga oxistento ser preenchida
pelo pretendente imediato em antiguidade
ou por conveniência
do serviço se não houver mais nenhum pretendente.

Ministério

da Guerra - 1." Direcção

Geral - 3.a Repartição

III) As prtl~as presentes
nns unidades,
quando tiverem passagem
às companhias
do reformados,
recebem
uma guia de marcha com a qual se aprcsontarão
no
comando militar ou administrnção
do concelho correspondente à área onde vão fixar rosidoucin.
'I'ambóm se couferirá guia <lo marcha, na data om quo
ISUum da unidade, com o fim do fazerem a npros ntução
acima proscrita,
às praças qUG, 1I0S termos da dotormilla<:;lo UI) tla Urdam dI! 8,,.ál'itu n, o 1, Ln sério, t!p
1925, fiquem SOlido considcrudas
COIUO doentes na torra

da sua naturulidado.
Os comunduutes das com punhías d!' roformudos,

dl pois
do uumeutarem
ao efectivo da respoctivu companhia ~s
prat;as quu, estando no activo, para elas forem trunsfo-
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ridas nos termos do artigo 63.0 da 4.a parte do rogulamento
geral dos serviços
do exército,
preencherão
um passaporte
que será enviado à autoridade
onde elas
se encontram apresentadas,
pedindo-lhe ao mesmo tempo
a remessa das guias de marcha dos reformados,
nas
quais deve constar a verba do apresentação.
Se as guias
de marcha não forem recebidas nas companhias de reformados dentro do prazo de q uinze dias a partir da data
do pedido, serão solicitadas providêncius
nos comandantes
das unidades activas 11 quo pertenceram
os reformados.
Quando os reformados forem residir para a localidade
sede da sua companhia, apresentam-se
na mesma com a
guia quo lhes foi passada nos termos desta determinação,
cumpridas
que sejam as formalidados
da sua apresentação no respectivo comando militar.

Ministério

da Guerra - 2.a Direcção

Geral - 3.a Repartição

IV) Devendo os organismos militares prestar contas
à
Ropartição
desta Direcção Geral, Oll suas delegaçõcs, de todos os fundos cuja ndmiuistrução
lhes compete,
qualquer quo soja a origem das suas rocoitas ;

o.a

o disposto nos artigos 32.0 e 33.0
do decreto n. o 22:257, de H)33, e artigo 5.0 do decreto
n. n 25:299, do 1935, e visto não ter sido ainda determinada, conforme o artigo 13.0 do decreto n.? 26:341, de
1936, a forma de os conselhos administrativos
prestarem
contas dos seus fundos privativos ao Tribunal de Contas,
devera observar-se,
desde o corrente ano, o seguinto:
1.o Os consolhos administrntlvos
deverão remeter
à
3. a Repartição desta Direcção Geral, até 30 de N ovem bro
de cada ano, um .só orçamento,
em duplicado, de todos
os f~tndos cujas receitas não sejam recebidas da F'azend,L
Nacionul ; o, quando essas receitas excedam as suas provisões, um orçamento suplementar
também em duplicado,
será enviado oportunamente.
'
2. o Os orcumontos
do q 11lI trata o número
ant<wior
serão organizados sob a forma do conta corrente, d(wondo
as receitas 6 dcspoaas ser devidamente discriminadas
o obodOC011do estas, tanto quanto possível
h cJnsBifi('a~!1o com;tanto do urtigo 7.0 do decreto n ..o' lG:G70, do lü~!),~o
deverão illon?ionul' os saldos prováveis
q uo tl':lus11111'aO
elo ano anterior o os (JlIO passmão ao auo segulllt(1.
'I'oudo

cm atenção

1,&
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3.° Os referidos orçamentos,
depois de aprovados pelo
Ministro
da Guerra e visados por S. Ex. a o Ministro
das Finanças
por interrnódio
da Ln Repartição
da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, serão devolvidos
aos respectivos
conselhos administrativos,
que dêles extrarrão
cópia autêntica,
quo será remetida,
em duplicado, à 3." Repartição
desta Direcção Geral, ficando um
dos exemplares
arquivado
nesta Repartição
e sendo o
outro remetido ao Tribunal de Contas.
4.° Mensalmente,
os conselhos administrativos
incluírão os referidos fundos numa única conta mjD, na qual
serão escriturndos
separadamente
as receitas, desposas
e saldos de cada fundo, remetendo
a referida
conta à
3. a Repartição
desta Direcção Goral ou suas delegações
juntamente
com a conta Ill/B.
5.° Nenhuma despesa poderá ser realizada por conta
dos reforidos fundos sem serem observadas
as disposições
do decreto n,° 24::073, de 1934, relativamente
aos limites
de competência
e ao visto do Tribunal de Contas.
(Circular n.? 3/37, de 3 do Fevereiro
de 1937).

IV Ministério

DECLARAÇOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Que se encontram à venda no Depósito do Publicações dêste Ministério,
Rua da Graça, 31, ao preço de
2~75, as instruções para o uso o «morteiro 18 CII) 1ll/93h.

Ministério

da Guerra - 3.

a

Direcção

Geral- 3.

a

Repartição

II) Declara-se,
para os devidos efeitos, que o Sllb-Sedo Estado da Guerra autorizou, por despacho
de ~6 do mês de Janeiro
do corrcnto uno, que sejum
considerados
como serviços 861'(,08, aos qunis se reforo
o artigo 2.° o alínea c) do artigo :Lo do docroto-Ici
n.? 2G:009, do :~3 do JS ovem bro do 1\)35, os vóos do
exporíõccias
do aviões realizados
por oficiais do aoronáutica em missão oficial quando em visita
de estudo
nos contros neronáuticos
estrnugciros.
Mais so declara que 6 elemento bastante, pura todo H

cretárío

368

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 3

1." Série

os efeitos, tanto de averbamento como de contagem de
tem po de vôo, etc., a informação prestada por escrito
pelo chefe da missão quando de qualquer relatório feito
não constem os dados precisos, podendo ainda ser considerado suficiente qualquer documento que certifique os
võos efectuados,
passado pelo estabelecimento
onde se
realizaram.

Ministério da Guerra-3.a
Serviços Cartográficos

Direcção Geral
do Exército

III) Pum conhecimento das unidades e ostabolccimontos
se declara que se encontram à venda DO conselho auministrativo
da 3. a Direcção Geral do Ministório da Guorra (Estado Maior do Exército - Rua do Musou do Artilharia) as seguintes cartas militares :
militares

Escala 1/20.000

N.oS 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, ie, 17, 18, 20/21,
22, 2:3, 24, 20, 32, 33, 34, 35, 36 38, 40, 41, 42, 43,
45, 4G, 47, 48, 4~), 51, 52, 53/64, 55, 56, 58, 59, GO,
61, G2, 63, G4, 05, GG, G7, G8, t39, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80/83, 81, 82, 8.J., 85, :3WA, 39/E,
45/A, 45/E, 45/0, 50/A, 50/13, 50/C, 50/}) , 55/A, 55/E,
55/0, 55/D, 5WA, GOlA, G1/A, 62/A, G3/A, 64/A, carta
do sinais o carta do j llll\f(O. - Preço 21550 cada oxomplar.
N.o 25-Proço
;)I~ cada exemplar.
Escala 1/25.000

N.os: 21 - Vilarelho da Raia; 34 - Oh aves ; 47 Chaves Sul; 111- Parede/Pa<;os
de Forrciru ; 123Valongo j :329 'I'órros Novas' ,. 330
OoloO'il/Tancos
;
t>
3:31 - Abrantos;
:3136
Santo António
das Areias;
34~ - Ollll1n~n.;ca; :343 Bemposta ; 347 -- Alagou/Ribeira
do NIsa;
3!8 -Marvão'
BDB - Snntaróm/Alpiarça ; 3r)9 -_ Portalegre;
3!iO ... Alegreto;
380-Sobrai de Monto Agrac:o ; 429 ~ Cascaia ; 4:30 - OcirnR;
+31 - Lishon
(illll)J·0.SHfto antiga).
Pl'lWO
fVí cnd:t
exemplar.
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Escala 1/250.000

N,cs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, D, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 1G, 17, 18, 1D, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2G, 27, 28,
2D O quadro do junção. - Preço 3~;)0 cada exemplar.
Escala 1/250.000 (antiga edição)

N.oS 2, 3, G, 8, 10, 11, 12. - Prc<;o 3650 cada exomplar.
António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o

Chefe (lo üahluete,

•
COIl-

, -ulo pa-

•

MINI5TÊRIO DR GUE"RRA
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30 de Abril de 1937

Ministro

da Guerra

faz publicar:

LEI
Presidência

do Conselho - Instituto

Nacional

do Trabalho

e Previdência

Lei n.s 1:952
Em nome da Nação, a Assembloa N acional decreta e
eu promulgo n lei seguinte:
Artigo
1.0 Contrato do trabalho 6 toda a convenção
por fOr~:L (la qual uma pessoa se obriga, mediante remuneração, a prestar a outra a sua aetivid ado profíssional, ficando, no nxereício dos ta, sob as 01' dons , direcção
ou fiscalização da pessoa servida.
§ 1,0 O trabalho prestado por poça ou por tareía,

mesmo
prio do
contrato
~ 2.°

quo o soja no domicilio ou estnboleeímento
prótrabalhador,
nea sujoito ao regime jurídico do
de trabalho.

O trabalho

prestado na trunsformução
do matéria
primas fornecida
por outrem,
m diante corto
pI'O(:O pelo produto
transforrnudo,
6 (q uiparudo, para
OH efeitos
desta loi, ao trabalho prestado por peça.
AI't. 2.° As cláusulns
e condições do contrato do truhalho
podem
constar
(1(, contratos
individuais
o elo
acordos ou contratos
colectivos, As rclativns nos contratos indivirlunis
podem
81'1'
ostiplIlndllS em convonção especial entre o truhulluulor
o a ontid.«lo PIl-

:O'A.nCC
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tronal
ou constar
de regulamentos
adoptados por esta
para os trabalhadores
ao seu serviço.
§ único. Na falta de convenção, expressa ou de adesão aos mencionados
regulamentos,
entende- se que as
partes
se sujeitam
ao costume da terra e da profissão
do empregado
ou assalariado.
Art. 3.0 Os contratos e acordos colectivos de trabalho,
acompanhados
do despacho da sua aprovação pelo SubSecretário
de Estado das Corporações
e Previdência
Social, serão publicados
no Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência) que servirá de prova
autêntica dos mesmos, mediante a apresentação
do respectivo exemplar,
sempre
que se não exibam os próprios contratos ou acordos,
Art. 4.0 As pessoas que prestem serviços a outrem
por virtude
do contrato de trabalho classificam-se
em
empregados
e assalariados.
§ 1.0 São empregados
aqueles cujo trabalho se caracteriza
pelo predomínio
do esfórço intelectual
sõbre
o físico ou os que, pelo grau da sua hierarquia
profissional,
devam ser considerados
colaboradores
directos da entidado
patronal,
tais como gerentes,
contabilistas ou quaisquer profissionais
de escritório,
caixeiros
e seus auxiliares,
dactilógrafos
e outros quo dosomponhem funções similares.
§ 2. o São assalariados
os operários de artes e ofícios
e, om geral, os trabalhadores
cujo serviço se reduza h
simples prestação
de mão de obra ou que, pela natureza do serviço, não possam classificar-se
como empregados.
§ 3.0 O Sub-Secrot{lrio de Estado das Corpornções ('
Previdência
Social resolverá. por despacho
as dúvidas
que se suscitarem
na interpretação
dôste artigo cuja
solução não esteja pendente
de decisão dos tribunais.
0
Art. 5. A romuneração
dos empregados o assalariados denomina-se,
t'ospoctivamonto
ordenado
o snlãrio§ único. O ordenado,
se fôr 'ostabelocido
por unidade do tempo o o contrato nao tivor tõrmo estipulado,
ontcnde-so fixado em relação ao mõs,
Ar]. ü. o O ordonado 011 salúrio nos termos do aro..
'.
•
tigo anteríor,
compreondo
a, l'emUnOl'aç1to em dlll!lOll'O,
fixa ou variável,
a paga em génoros
alimollta<;f'Lo ou
habitação,
por fôl'<:a do contrato do trabalho, o níuda
qualquer
outra rotribu'ic;ão acossória
«om carúdol' dl'
regularidade
ou prrman(lncia.

1.-
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§ 1.0 Quando 3. rem uneração em dinheiro fõr variável, por consistir em porcentagens,
comissões ou qualquer forma de participação
nos lucros da omprêsa, o
respectivo
montante
será calculado pela média das importâncias
que o empregado
ou assalariado
tenha recebido nos últimos três anos.
§ 2.° Antes de completado êsto período, om relação
a determinado
empregado
ou assalariado,
a importância da remuneração
setá calculada pela módia do que
o omprogado
ou assalariado
tiver percebido desde que
tomou conta do serviço.
§ 3.0 O disposto neste artigo e parágrafos anteriores
não prejudica
o preceituado
em regulamentos
ou convenções especiais,
ou estabelecido
pelos usos, quanto
ao pagamento
de horas extraordinárias,
abonos de vencimento em caso de doença e idênticas remunerações
de carácter excepcional.
§ J. ° Nos transportes
marítimos e ferroviários
e em
quaisquer
outras
actividades,
quando a remuneração
Iõr variável,
por depender ele percentagens
ou da aplicação de coeficientes diversos, tornando- se impraticável
o processo de cálculo ostabelecido nos parágrafos
prece<lentes, a sua determinação
será feita segundo os proeoitos estabelecidos
em regulamentos,
acordos ou convenções aprovados
pelo Sub-Secretário
de Estado das
(iorpora<;ões e Previdência
Social.
Art. 7.° Os empregados
dos quadros permanentes
das
e1l1prêsas comerciais
ou industriais,
singulares ou colectivas,
que tenham normalmente
ao seu serviço seis
~l11pregudos, pelo menos, têm direito a um período de
férias, com remuneração,
não inferior a quatro, oito 0\1
doze dias em cada ano civil, conforme tenham mais
de um, três ou cinco anos de bom e efectivo serviço.
§ LOAs férias fixadas neste urtigo não prejudicam
outras maiores
estabelecidas
por convenção
expressa
ou adoptadas por certas emprõsas,
de harmonia com os
usos e costumes.
§ 2.° As férias com vencimento
serão gozadas
em
IIias seguidos,
sem proj uízo do funcionamento
normal
da cmprüsu. Se, para evitar êsto prejuízo, as fórins não
Jluderem SOl' gozadas dentro do ano civil, serão transforidas p!lra o primeiro trimestre
seguinte.
.
§ 3.° E nula toda a COJl\'PII<;:ãoque importo renúucia
ao gOzo de fl"rias ou ~1. :-;u!Jstitu'iI;ito destaH por qualqul'1'
l'Olllunora~ito suplomcutar.
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§ 4.0 As entidades patronais quo não cumpram o disposto nesto artigo e seus parágrafos
pagarão
a cada
empregado o triplo do ordenado correspondente
ao período de férias a que tinha direito, sem prejuízo
da
multa em que incorrerem.
Art. 8.0 As emprêsas
comerciais
o industriais
quo
empreguem
normalmente
vinte assalariados,
polo monos, são obrigadas
a conceder aos dos quadros permanentes um período de férias, com romunornção,
não inferior a três ou seis dias em cada ano civil, conforme
tenham mais de três ou sois anos de bom e efectivo serviço.
§ único. A estas férias é aplicável o disposto nos
parágrafos
do artigo anterior.
Art. 9.0 O empregado
ou assalariado
no gozo do fórias não poderá exercer a sua actividade profissional
ao
serviço de qualquer entidade patronal.
Art. 10.0 Não se achando acordado o prazo do contrato entre a entidade patronal e o empregado,
qualquer
dos contraentes
pode dá-lo por acabado, independentemente de alegação de justa causa, avisando previamente
por declaração inequívoca o outro contraente.
A entidade patronal avisará o empregado
com a antecipação de:
a) Um mês, se o contrato tiver durado menos do três
anos;
b) Dois meses, so o contrato tiver durado mais do
três e menos de dez anos;
c) Quatro meses, se o contrato tiver durado mais do
dez e menos de quinze anos;
d) Seis meses, se o contrato tiver durado mais do
quinze anos.
O ompregado quo se despedir avisará a entidade patronal com a antecipação
correspondente
a metade dos
prazos das alíneas 'precedentes.
§ 1.0 O empregado avisado da rescisão do contrato
tem direito ao ordenado
correspondente
ao tempo 1)01'
que se conservar
ao serviço. So a entidade patronal S0
recusar a mantê-lo ao serviço ató ao fim dos prazos referidos terá de lhe pagar como se ao serviço ostivesso.
§ 2.° Sendo o empregado despedido sem aviso prévio,
e sem justa causa, terá direito ao ordenado corrospondouto ao trabalho prostado e, a título de índomnizacão.
ao ordenado
corrospondcnte
ao prazo (lo aviso ]>l't'.yio
quo no caso coubor.
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§ 3.° O empregado que, na falta de justa causa, se despedir sem aviso próvio fica sujeito a uma indemnização
igual ao ordenado correspondente
ao respectivo período.
§ 4.° As indemnizações provenientes
da falta de aviso
prévio poderão ser reduzidas
por prudente arbítrio do
juiz quando se prove que excedem o prejuízo efectivamente sofrido por um ou outro dos contruontes.
Art. 11.° A existência de justa causa para a rescisão ou
denúncia do contrato por qualquer das partes será apreciada pelo juiz, sogundo o seu prudente arbítrio, tendo
sempre em atenção o carácter das rolaçõos entre dirigentes e subordinados,
a condição social e o grau de educação de uns o outros e as demais circunstâncias
do caso.
§ único. Considera-se
justa causa qualquer
facto ou
circunstâncin grave q ne torne prática e imediatamente
impossível a subsistência
elas relações
que o contrato
de trabalho supõe, e cm especial :
1) Moléstia contagiosa ou doença prolongada
do empregado que o impeça de continuar prestando o serviço
ajustado;
2) Ofensas à honra, dignidade ou interêsses de qualquer
das partes, considerando-se como patrões, para êste efeito,
aq ueles que os representem
na direcção da em prêsa ;
3) Falência ou insolvência civil, judicialmente verificadas, da entidade patronal ou a sua manifesta falta de recursos para promover a exploração comercial ou industrial.
Art. 12.° Constituem ainda justa causa para a denúncia do contrato de trabalho, independentemente
de aviso
prévio:
a) Por parto do emprogudo :
1.° A necessidade
de cumprir

q uaisquor obrigações legais incotnputíveis
com a continuação do
serviço;
2.° A mudança do local do trabalho para sitio
que não convenha ao empregado;
3.° A falta do pagamento,
na forma conveucionada, do ordenado ou remunoração
devidos.

b) Por parte da entidade

patronal:

1.0 A manifesta inaptidão do empregado parn o
servir, o ajustado;
2.° Os vícios ou o mau pro.-odimonto do empregado, ul'siglladanwnlll
a inobservância
das !l(WeSRÚl'iaH 1'(lgras do disciplina no trabalho;
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3. ° A recusa do empregado
a prestar o serviço
indicado pela entidade
patronal,
nos limites das
suas faculdades de direcção.

§ único. O despedimento
do empregado
antes de
completar dois meses de trabalho
presume-se feito por
inaptidão para o serviço.
Art. 13.° O contrato celebrado por prazo determinado
ou pelo tempo nocessário para executar
certo serviço
não pode, sem justa causa, ser denunciado unilateralmente antes de expirar
o prazo convencionado
ou de
estar concluído o serviço.
§ único. Se o trabalho ajustado nas condições dêsto
artigo fôr interrompido
por caso fortuito ou de fôrça
maior, a entidade patronal
será obrigada a pagar apenas o trabalho prestado ou o serviço foito.
Art. 14.° Silo extensivas aos assalariados
dos quadros
permanentes
das omprêsas comorciais e industriais
com
mais de dois anos de bom e ofectivo serviço as disposições dos artigos 10.°, 11.°, 12.0 e 13.°, reduzidos a semanas os meses de aviso prévio o do período de experiência a que, so refere o § único do artigo 12.°
Art. 15.° E aplicável
ao contrato
de serviço doméstico o disposto no § único do artigo 12.°, reduzido a
um mês o período nêle previsto.
Art. 16.0 A prova do pagamento
do trabalho cxtraordinário só pode ser feita mediante
recibo especial. As
entidades
patronais
organizarão
um rogisto das horas
de trabalho
extraordinário
prestado
diàriam<,nte
por
cada empregado
ou assalariado.
§ único. O disposto neste artigo não prejudica o que
estiver
ou vier a ser estabelecido
em regulamentos,
acordos
ou convenções
aprovados
pelo Sub-Secretário
de Estado das Corporações
e Providência
Social.
Art. 17.° As empregadas
011 assalariadas
por tompo
determinado
ou íudcterminado
são disponsadas de prestar trabalho
durante trinta dias, por ocasião do parto,
sem quo a entidade
patronal
possa denunciar o contrato, quer com baso nessa falta do prostação,
quer P,OI'
forma regular,
e modiunte
o COI1l potou to aviso pró~'IO.
Se houverem prestado
mais <lo um alio de bom o electivo
serviço, terão ainda diroito, durante aquele período, 11
um subsídio de, pelo monos, um têrço do ordonndo 011
salário respectivo,
salvo h entidade pntronnl
o d il:0ito
de provar
qlle a empregada
Oll assalariada
não 6 dign«
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de tal subsidio ou dêle não carece, por ter recursos próprios, receber
socorros de institntções
a que pertença
ou por outras circunstâncias.
Art. 18.0 Os empregados
ou assalariados
que tenham
concluído o serviço militar deverão, dentro do prazo
de quinze dias, notificar judíciaimente
ou por carta registada com aviso de recepção
as entidades patronais
sõbre se pretendem,
ou não, aproveitar-se
da regalia
que lhes
conferida no artigo 29.0 do Estatuto do 'I'rabalho Nacional.
§ 1.0 As entidades
patronais
que se recusarem
a
readmitir
ao seu serviço empregados
ou assalariados
nos termos deste artigo, no prazo de quinze <lias, após
o recebimento
da notificação,
são obrigadas
a pagar-lhes dois meses de ordenado ou salário, independentemente da multa em que incorrerem.
§ 2.0 O tempo durante o qual o empregado ou assalariado tenha prestado o serviço militar não poderá ser doscontado para o efeito de promoção, reforma ou qualquer
outra regalia a que o contrato de trabalho dê direito.
§ 3.0 Os empregados
ou assalariados
admitidos
em
substitutçãc
daqueles
que forem chamados
a prestar
serviço militar poderão
ser despedidos,
independentemente de aviso, logo que estes retomem
o trabalho.
Art. 19.0 Os empregados
e assalariados
terão direito
à remuneração
e indemnização
referidas nos §§ 1.0 o 2. °
do artigo 10.°, no caso de cessação da actividade económica
da entidade
patronal
por causa diversa
das
indicadas
no n. ° 3) elo artigo 11.°, se não forem avisados dessa c<,ssaçllo com a antecedência
preceituada
no citado artigo 10.°
Art. 20.° A transferência
da exploração
ou o traspasso do estabelecimento
não importam
a rescisão ou
denúncia dos contratos
dos em pregados ou assalariados
em efectivo serviço, desde que não sejam avisados de
dospodimeuto
nos prazos estabelecidos
uas alíneas a),
b) e c) do artigo 10.°
§ único. Se o aviso não íor feito com a antcccdõnciu
legal, a. indemniz!\(:ito será a fixada no § 2.° do mesmo
artigo 10.°
Art. ~1.0 Nenhum
empregado
0\1 assalariado
podo
SOl' despodido
por exigir da entidade patronal o curollrimollto dus ohriga('õrs
impostas pelo contrato do traha1110 ou usar de direitos que o mesmo lho confira;
caso contrúrio,
terá direito a lima indemnização
<lI'
ó
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sessenta
dias de ordenado
ou salário, se outra maior
não fôr devida nos termos desta lei.
Art. 22.0 Os ordenados
ou salários correspondentes
às condições
de trabalho
existentes
à data da. publicação desta lei não podem ser deminuídos em virtude
da aplicação das disposições nela contidas.
Art. 23.0 Prescrevem
no prazo de seis meses os ordenados dos empregados
que vencem por mês.
Art. 24.0 Os prnzos de pr-escrição de ordenados e salários são aplicúveis
à remuneração
por serviços extraordinários
e à indemnização
devida por falta de cumprimento desta loi.
Art. 25.0 A proscrição
dos ordenados
e salários e
a das remunerações
e indemnizações
a que se refere
o artigo anterior, devidos a empregados
ou assalariados
despedidos,
corre desde o dia seguinte ao da rescisão
do contrato de trabalho.
Art. 26.0 Os preceitos desta lei não prejudicam
o que
estiver ou vier a ser estabelecido
em contratos ou acordos colectivos
de trabalho
o são imediatamente
aplicáveis aos contratos de trabalho
vigentes.
Art. 27.0 As infracções às disposições desta lei serão
punidas com multas,
aplicadas
segundo o prudento arbítrio do julgador,
mas som nunca exceder os limites
estabelecidos
nos artigos
28.0 o 32.0 do decrete-lei
n.? 24:402, de 24 elo Agosto de 1934.
Art. 28.0 O rcgimo jurídico do contrato de trabalho
a bordo será regulado
em diploma especial, som projuízo da legislação vigente.
Publique-se o cumpra-se como nela se contém.
Paços do Governo
da República,
10 de Março do

1937. - AN'l'ÓN10 ÓSCAR
nio de Oliveira Salazar,

II Ministério

DE FRAOOSO CA1~~IONA-

Antó-

DECRETpS

das Finanças-Direcção
Decreto-lei

Geral da Contabilidade

Pública

n." 27:563

Tondo-so reconhecido a necessidade <lo nltornr os limites
nctualmonto vigentes vara n. ronli%:a~üo do dCH[lrStLH J)(\la~
várias entidades oficiais, o convindo reüuir num só diploma
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disposições referentes a êsto assunto que andam dispersas;
Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do n. o 2.0
do artigo 109.0 da Constitu'i<;ão, o Govêrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 N onh uma despesa de carácter eventual relativa às classes de «Pessoal»,
«Pagamento
de serviços»
e «Diversos encargos» pode ser realizada sem que previamente tenha havido despacho ministerial
sob proposta
do serviço que pretenda realizar a despesa, devendo
nessa proposta o pelo mesmo serviço SOl' feita a indicação,
conforme o disposto no artigo 13. o do decreto-lei n,018:381,
de 24 de Maio de 1930, da verba orçamental onde o encargo
tem cabimento.
§ único. Só se consideram desposas de carácter oventual as que forem fortuitas ou casualmente tenham do
realizar-soo As dos pesas que resultem da própria natureza
orgânica dos serviços são tidas como normais, ainda qno
sejam variáveis as respectivas quantias a satisfazer.
Art. 2.0 Só podem celebrar-se procedendo minuta alHo,
vada em Conselho do Ministros, registada na Repartição
do Contabilidade
competente
o visada pelo Tribunal de
Contas, as concessões (' quaisquer contratos do que resulto
encargo para o Estado superior a 400.0005 o ainda os
contratos do importância
inferior quando, sendo mais de
um o dentro de um prazo até três meses, se destinem
ao mesmo fim e atinjam aquela ou superior importnncia.
Art. 3.0 Os diplomas de concessões e quaisquer contratos do quo resultem encargos para o Estado de valor
superior a 10.000{i, (I até 400.000:), serão submetidos
à aprovação do Ministro respectivo, salvas as excepções
ostabelecidas
neste docrctoIei
ou na leglslação especial
de qualquer serviço, e os ele valor até 10.000;5 serão
celebrados pelos funcionários designudos nos respectivos
regulamentos
ou nomeados para êsse fim pelo Ministro.
Art. 4.° Nenhum contrato de arrendamento
poderá SOl'
celebrado som prévia autorização, em decreto fundamentado e roferondado pelo Ministro das Finanças o pelo da
pasta respectiva,
quando a ronda a pagar pelo Estudo
l'X('eela 40.0006 anuais ou o prazo do arrr-ndamonto l:H'ja
HUpcrjol' a cinco anos.
§ único. 'rodos os outros contratos desde (PiO d0em
lugar a oucnrgo orc.uuoutal om mais de um uno oconóIlIi('o carocem de igual lluto1'iZlIc:ào, salvo quundo r('HII1.
tl'1l1 do (lx(1('lwão de JC'i <lsplwial qlle tenha permitido :t
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realização
da respectiva
despesa e fixado a importância
total a despender,
devendo êsses contratos fixar o limite
máximo do encargo correspondente
a cada ano.
Art. 5.° Os contratos que haja necessidade de celebrar
no estrangeiro
estão sujeitos aos preceitos estabelecidos
para os contratos
celebrados
no País que lhes sejam
aplicáveis.
Art. 6.° Na realização
de despesas
com o material
e com a aquisição de géneros o artigos que constituam
encargo
administrativo
dos serviços
obsorvar-se-á
o
seguinte:
a) As despesas até 2.000i$ podem ser autorizadas pelos
directores,
administradores ou chefes dos serviços, salvo
se outro limite maior estiver fixado na legislação especial
de qualquer serviço;
b) As despesas de importância superior a 2.000;$ carecem de autorização em despacho ministerial,
sob proposta
do serviço, da qual constará, nos termos do artigo 13.°
do decreto-lei n." 18:381, de 24 de Maio de 1930, a verba
orçamental onde o encargo correspondento
tem cabimento;
c) As despesas até 10.0006 podem realizar-se
sem
concurso público nem contrato escrito; quanto às despesas superiores
a esta importância
o não excedentes
a
400.000a, o despacho ministerial
poderá dispensar
o
concurso público e contrato escrito ou qual quer destas
formalidades
desde que a proposta
se apresente
neste
sentido devidamente justificada;
se a despesa a efectuar
fôr de importância
superior a 400.000t$, o despacho do
dispensa
só pode ser dado em Conselho de Ministros,
também em proposta devidameuto justificada;
d) Para os serviços com autonomia administrativa
Oll
que mantenham
explorações
industriais
ou agrícolas
o
limite fixado na alínea a) é elevado a 10.000,~;
e) Nos serviços que tenham autonomia administrativa
e sejam assistidos por um representante do Tribunal de
Contas, o respectivo director, administrador
ou presidonte
do con.selho do ~dministrac.:ito poderá autorizar desposas
até à importância
do :?OO.OOOtS e, om despacho sob proposta fundamentada
nos termos da alínea anterior, dispensar d? concurso público o contrato escrito despesas ni'io
superiores
a 100.000B, depois de ouvir O conselho do
ad:ninigtração
ou, não
havendo,
o represontanto
do
Tnbunal
clCl Contas;
J) A utilízucão das verbas do material o bem I1,Hsilll
das destinadas
~L aq uisição
do g;ónol·os 'o artigos q ue

°
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constituam encargo administrativo
da Guarda Nacional
Republicana o elos serviços dependentes dos Ministérios
da Guerra e da Marinha, descritas nos orçamentos dos
respectivos Ministérios,
será regulada pelas disposições
relativas às verbas de material constantes dos decretos
n.OS 24:838, de 3 de Janeiro de 1935, 18:970, de 28
de Outubro de 1930, e 19:164, de 24 de Dezembro
de 1930, conjugadas com as da alínea c) dêste artigo,
ficando elevados a 30.000a, 5.000t$ e 1.0006 os limites
de 15.000t$, 2.500t$ e 500a fixados nos citados diplomas.
Aos estabelecimentos
de ensino dos Ministérios da Guerra
o da Marinha é aplicável o disposto no artigo 10.0 do
presente decreto.
§ 1.0 A despesa com aquisição de artigos de adôrno
e mobiliário excedente a 1001$ só pode realizar-se com
despacho prévio do Ministro competente.
§ 2.° Mesmo nos casos em que por lei ou despacho
estejam isentos da obrigação do concurso público, os
serviços deverão realizar concurso particular quando a
despesa soja superior a 200:5, salvo se fõr materialmente imposslvol.
§ 3.° Se em algum dos serviços 11 quo se refere a alínca e) houver necessidade
de conferir a outros funcio·
nários autorizações
para realizarem desposas, poderá o
Govêrno, em diploma referendado pelo Ministro das Finanças e pelo da pasta respectiva, fixar os respectivos
limites dentro dos qunis aquelas autorizações se executarão.
§ 4.° Xão ó extensivo o disposto nas alíneas dêste artigo 11 obra para que tenham sido concedidas dotações
ospeclais por lei ou pelos Ministros, devendo na sua oxeeução seguir-se os preceitos estabelecidos nos respectivos
regulamentos .
Art. 7.° Poderá o Govêrno, pelos Ministros compe·
tentes, conceder autorização aos directores ou administrudores de serviços com explorações agrícolas ou índustriais para, em casos especiais previstos nos despachos,
realizarem
despesas
de importância
superior ao limite
lixado na alínea d) do artigo 0.0 dêste decreto, mas lião
(':-;eeuentl's a 30.0006, quando se reconheça SOl' iwliHp()n~:'tv('l ao bom andamento dos serviços, não podoudo
!lesto cnso os referidos directores
ou adlllinistradorel'
dispons:ll' o COlH:lIl'HOpúblico (\ o contrato N!aito fH'lll'lO
nas aquisições inferiores ti 20.noO·).
.
§ único. As antoriza<;õ0s nos termos <lêste artigo con-
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sideram-se
pessoais.
Serão anotadas
no Tribunal
de
Oontas e nas competentes
repartições
da Direcção Geral
da Contabilidade
Pública e dos serviços
autónomos
e
serão válidas somente até ao fim do ano económico em
que tiverem sido concedidas.
Ar], 8.° Dos despachos dos Ministros ou outras entidades a que se referem os artigos anteriores
só continuam sujeitos ao «visto» prévio do Tribunal
de Contas:
1.0 Os que, dizendo respeito a despesas da classe de
«Pessoal», importem abono do qualquer espécie, com as
excepções mencionadas
no decreto n. ° 22:257, de 25 de
Fevereiro
de 1933;
2.° Os que dispensem o concurso público e o contrato
escrito ou qualquer
destas formalidades
na realização
de despesas de que trata o artigo 0.°
Art. 9.° Nas fõlhas processadas
para pagamento
de
despesas
de que trata o presente
decreto,
quando a
realização
dessas despesas dependa de despacho ministerial, mencionar-se-à
a data dõsso despacho, os termos
em que foi proferido,
e bem assim a data do «visto»
do Tribunal
de Contas nos casos cm que fôr exigível.
Art. 10.0 Os serviços com autonomia administrativa
podorão
celebrar,
dentro de trinta dias antes do fim do
ano económico, contratos do fornecimentos
pura vigorarem no comôço do ano económico imediato, desde que
se verifiquem as seguintes condições :
1.0 Que os géneros OH artigos a adquirir constituam
despesa certa, normal e essencial ao desempenho
das
funções do sorviço ;
2.° Que os cncurgos
contraídos
não excedam a irnportãncia
de dois duodócimos
<la verba consignada
tl
despesas
da mesma natureza
no orçamento do ano em
que o contrato fõr celebrado.
Art. 11.° .Às vendas ele q uaisquer géneros o artig.os
quo. os serviços tenham de realizar
aplicam-se as dJ~posições constantes
dês te decreto-lei referentes à realização de despesas com a aquisição do mntorinl.
Art. 12.° O (j ovõrno compilará e r('~t11aIl1entarú todas as disposições em vigor relativas a ~ontrutos, nquisicões e fornecimentos.
'Al't. 13.0 São rcvogndos o artigo 14.° e Sllllfl parAgrafos do rlO(,l'oto-ki n." 18:381, do 24 <lo Maio de 19HO,
() decreto n.? 0:82;), <lo ln do Junho (lo 1\)24, c o do-
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creto-lei n.? 2"1:073, de 28 do Junho de 1934, que ficam
inteiramente
substituídos
pelo presente diploma.
Publique-se
e cumpra- se como nõla se contém.
Paços do Govêrno
da República,
13 de Março de
1937. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAmWNA - António de Olioeir« Salazar - Mário Pais de SousaMamuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Joaquim José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neoes Duque,
Ministério

da Guerra - 5, a Repartição da Direcção
da Contabilidade
Pública

Geral

Decreto n,v 27:565
Com fundamento
nas disposições do artigo 2.° do decreto-lei n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando
da faculdade
conferida
pelo D.O 3,° do urtigo 109.0 da Constítutção,
o Governe
decreta
e ou
promulgo o seguínte :
Artigo 1.0 B aberto no Miniatório das Finanças, a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 3.458~, destinada
ao pagamento
do venci.
monto de 1 a :28 de Janeiro último a quo tem direito o
genornl, na situação de disponibilidade,
João Carlos Oraveiro Lopes, em virtude da sua apresentação
no último
dos referidos Ministérios em 28 de Dezembro de 193G,
de regresso
do Ministério das Colónias. Aq uola q uantia
é inscrita no orçamento do Ministério da Guerra em vigor no corrente ano económico, pela forma abaixo mencionada, e a importância
do vcncimouto relativo aos dias
28 a 31 de Dezembro de 193G sa'il'iÍ da verba do n.? 1)
«Diversos encargos respeitantes
a anos económicos findos» do artigo :>78.°, capítulo 23,°, do mesmo orçaln onto

:
C\PI'lTLO

G,o

Oflelnis fl{\Il(\)'nis
Artigo 110.0 - Hemunera~'üe" certas ao pessonl I'IIl exe re ír io :
:!) Pcssoul .le nompaçilo vitalícia alt"1Tl (los qnnd rus :
1 W·nl!I'.'\1 na sit\la~':lu de disponluili.l.ule
:3.1;'S,iOO
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Art. 2.° O refôrço autorizado pelo artigo anterior é
compensado com a anulação da importância de 3.458a
na verba do n." 1) «Pessoal dos quadros aprovados por
lei» do artigo 110.0, capítulo 6.0, do orçamento do Ministério da Guerra decretado para 1937.
:J!jste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto-lei n.? 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Publique-se e cumpra-s!:' como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 1:3 de Março de
1937. -AN'l'ÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA~ António de Olioeira Salazar - .l/ária Pais de SousaManuel Rodr'igues Júnior - },1anuel Ortins de Bettencourt - Joaquim José de Andrade e Silva Abramches=:
Francisco J08é Vieira Machado -- António Faria GaJ'neiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.

Ministério

das Finanças-Caixa

Geral de Depósitos,

Crédito e Previdência

Decreto-lei n.s 27:586

Usando da faculdade conferida pela 2. a parto do n. o 2. o
do artigo 109.0 da Constitutção , o Governo decreta e OH
promulgo, para valer como lei, o seguinto:
Artigo 1.0 É prorrogado, até 30 de J ulho do 1037,
o prazo estabelecido pelo urtigo 11.° do decreto-lei
n. o 26:503, do 6 de Abril de 1036, para os casos referi<los nas alíneas seguintes:
a) De se não ter cousoguido, na devida oportunidade,
apesar de requerida dentro do prazo, a documentação
eomprovativa do' tempo de serviço prestado ao Estado;
b) De se não ter obtido inscrição na Caixa Geral do
Aposentações:
1.0 Por falta de coustituiçâo ou aprovação dos quadros
a qno se refere o artigo 1.0 do decreto-lei u. o 26:;)03 dl'nt1'O do prazo para a inscrição;
2.0 Por estar dopoudonn, de rosolução do OOVÔl'Il0,
nos termos do artigo 20.0 do decreto-lei n.? 2(\:60:3, o
l'(\conheciroonto do diroito à aposentação.
§ único. Nos casos em que ainda não ostoja fixado o
quadro do possoul contratado e assalariado, ou esclare-
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eido O direito ~t aposentação,
o prazo de seis meses a
que se refere o artigo 11.° do decreto-lei n.? 26:503, de
6 de Abril do 1036, contar-se-à desde a data do despacho
que aprove o quadro do pessoal 011 reconheça, ao abrigo
do disposto no artigo 20.° do mesmo decreto-lei n." 26:503,
o direito à inscrição na Caixa Geral do Aposentações.
Art. 2.° Aos subscritores
da Caixa Geral de Aposentações que à data da publicação do decreto-lei n.? 26:503,
de 6 de Abril de 1036, se encontravam
prestando
serviço nas colónias aplica-se, na contagom do tempo do
serviço a que so refere o artigo 11.° do mesmo decroto-Iei, o disposto no seu artigo 9.° e respectivo § único.
Art. 3.° Os quadros a que se refere o artigo 1.0 do
decreto-lei n." 26:503 serão, antes de obtido o acôrdo
do Ministro das Finanças,
remetidos
à Caixa Geral de
Aposentações,
que sõbre êles dará o seu parecer.
Art. 4.° Dentro do prazo estabolecido pelo artigo 1.0
e em hipóteses não previstas neste decreto só se procederá a contagem de tempo sob prévio despacho do Ministro das Finanças e por proposta da Administração
da
Caixa Geral de Aposentações
em atenção a casos especiais, devidamente
fundamentados
pelos serviços 11 qno
disserem respeito.
Publique-se
e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República,
18 do Março de

1937. - ANrróNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar -Mário
Pais de SousaManuel Rodrique« Júnior - Jlanuel Ortins de BettenCourt Joaquim José de Andrade e Silva Abranchesh'l'ancisco José Vieira Machado - António Faria Ca1··
ueirc Pacheco - Pedi' o Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.

Ministério

das Obras Públicas e Comunicações
de Caminhos de Ferro

- Direcção

Geral

Decreto-leI n.« 27:591
Usando

da faculdade

conferida

do artigo 109.0 da Üonstitutção

pela 2.11 parto do

d a República,

H.O

2.0

o Governo

dnCrl\ta o ou promulgo, para valer como lei, o soguinto :
Artigo 1.0 A hora legal 110 continente da Repúhlica H('J"ft
estah(\ll'l!ida :t<liuntalldo-se de seascuta miuu tos :L hora
llormal no dia :~ do Abril próximo, (IS vinte o três horas.
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Art. 2.° A hora normal serú
quatro horas do dia 2 de Outubro
Art. 3.0 Pela hora legal sorno
viços públicos e particulares.
Publique-se
e cumpra-se como
Paços do Govêrno da República,

N.c
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restabelecida
às vinte c
do corrente ano.
regulados todos os sernõle se cont6m.
19 de Março de 1937.-:-

ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARlILONA-António
de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Orttns de Bettencourt - Joaquim
José de Andrade e Silca Abranclies - Francisco José
Vieira Machado - António Faria Carneiro PachecoPedro Teotónio Pereira - Rafael da Silva Neves Duque.

Ministério
Decreto-lei

da Guerra
n.v 27:627

No conjunto
de estudos actualmente
em curso sõbre
o rearmamento
(' a reforma
geral do exército t0111 o
Govêrno atribuído particular
interêsse
aos que se referem aos problemas
da aeronáutica
militar, não só por
virtude
da importância
que para
a defesa nacional
tem êste instrumento
de luta, como também pelo atraso
em que a êste respeito nos encontramos.
Tanto os problemas
que interessam
ao rearmamento
e ttS instalações
fixas da aeronáutica
como aqueles qu.o
particularmente
visam a reorganização
e a maior eficiência das fõrcns aéreas põem em foco o prohlen1!L do
pessoal, intimamouto
ligado aos dois primeiros,
e soJl1
a solução do qual nada de útil será possível fazer nesto
ramo das fõrcas militares.
1
Na parte que diz respeito
a preparação
do. pOS,SO{l(1
navegante
do quadro pormanente
da aeronáutICa
o ( .
L
esperar que, tendo sido retomado,
depois do uma long:
Ill
pausa, o trabalho anual de instruir oficiais para a ar <1
referida e tendo já entrado
em execução
as 1llcc1id[l~
c
tendentes
à preparação
e coustitulcão
de Ulll núcl
apreciável'
de praças pilotos e de ~\Itros especialistaS
que o serviço aéreo exige, as dificuldades v(,J'ific:.vltt9
vão removendo, melhorando-se
em curto praso as (lo
. t os con ditçoos
",.
cion
actuais.
A constitutção,
por outrO

,fi~

i.A

sêrie

ORDEM DO EXERCITO

N.o

4.

387

lado, de um curso directo de aeronáutica
na Escola do
Exército, jú prevista na proposta de lei sobre o recrutamento e serviço militar, alargando
a toda a juventude
escolar a base de recrutamento
de oficiais aviadores, ató
agora circunscrita
aos indivíduos
que concluíam
na
mesma Escola os cursos das outras armas, deverá também contribuir para facilitar a solução do problema.

Mas, exactamente
como sucede para as fôrças militares terrestres,
não é possível contar para a constitui<;ão das torças aéreas, no acto de uma mobilização,
apenas com o pessoal do quadro permanente
do tempo
de paz. Neste como nos outros sectores da orgânica militar os recursos financeiros de que so pode dispor não
são inesgotáveis
e torna-se necessário
distribui-los
racionalmente
pelo pessoal e pelo material
a fim de se
obter um conjunto harmónico, proporcionado
e eficiente.
O caminho mais conveniente
a seguir será, então, o
da constiturção de uma forte reserva de pilotos, devidamente seleccionada
e treinada,
e portanto em condições
de entrar ao serviço das fõrças aéreas no momento em
flue a necessidade
de manter integra
a soberania
no
território
nacional
determine
a sua chamada
às fileiras.
A falta entre nós de qualquer organização
particular
de aviação civil, quer comercial,
quer de turismo, traz
resolução dêste problema
dificuldades
particularmente
graves, visto não SOl' possível contar, ao contrário
do
que sucede na acneralidade
dos países, com o concurso
das iniciativas privítdns. Nestas condições terá o Estado
ele tornar h sua conta a quási totalidade dos encargos da
~mp:êsa a que pretende meter ombros, ou amparan.d?,
facl.lttando e subsidiando
a organização
de centros ClVIS
(~oInstrução de pilotagem, ou instituindo êlo p.róprio e~f.Oltts e cursos oode essa instrução
e a sua aplicação nnltu! so mantenham
o de envolvam.
g .êste o objectivo essencial que se pretende atingir ao
PUbltcnr-so o presente diploma. Com ê10 se dá um passo
'Iuo se espora seja decisivo para a formação o desenvolvi11l01.lto da aviação civil em Portugal o para fi sua ulterior

u

aphca~ão à dofosa nacional.
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Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do
n.? 2.0 do artigo 109.0 da Constitulção,
o Govôrno decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
a) Pilotos aviadores milicianos, seu recrutamento
e preparação

Artigo 1.0 É criado na arma de aeronáutica, como
complemento do quadro permanente do seu pessoal, o
quadro de pilotos aviadores milicianos, cujo efectivo
será fixado pelo Ministério da Guerra, tendo em atenção
as necessidades de mobilização da mesma arma.
§ único. O quadro de pilotos aviadores milicianos
será constituído por praças pilotos e oficiais pilotos, não
podendo estes porém ultrapassar o pOsto de tenente.
Art. 2.° Para o recrutamento e preparação do pessoal
do quadro referido no artigo anterior é criado na Escola
Militar de Aeronáutica, a título permanente e subordinado ao comandante da mesma Escola, um Centro elo
Instrução e Treino do Pilotos Aviadores Milicianos
(C. I. T. P. A. M.), ao qual competirá :
1.o Servir de centro de alistamento, de administração
e de depósito dos pilotos aviadores milicianos e, SO
necessário, de outros especialistas de complemento d[l,
aviação militar cujo recrutamento venha a ser reconhecido convenicn te;
2.° Ministrar, por meio de um curso de pilotos aviadores milicianos, a instrução militar necessária à formação dos referidos pilotos;
.
3.° Manter em treino militar, por meio de estágloS
adequados, a preparação militar dos mesmos pilotos;
4.u Completar e aperfeiçoar a instrução dos pilotoS
em cursos ou estágios complementares do especializaçãO;
5. o Superintender nas provas necessárias aos pilotos,
ql:e.r para a conservação dos diplomas ou certificados
mlht.ares, quer para promoção, quer ainda para mudança
do SItuação militar.
Art. 3.° O alistamonto e oncorporação
no Centro d,o
Instrução e Treino do Pilotos Aviadores Milicianos realIzar-so-ão anualmento, om data e até ao número tt fis.ar
pel? estado, maior do exército, mediante concursO entro
o~ mteressados quo o requeiram o se encontrem nas condições seguintes:
a) Ser. cidad~o português e ter monos do vinte e dois
anos de Idade ti data do comõço do curso ;
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b) Ter informação favorável quanto a comportamento e idoneidade moral) possuir em alto grau o sentimento de devoção à Pátria e dar a garantia do cooperar na realização dos fins superiores do Estado e na
defesa dos principios fundamentais de ordem política e
social estabelecidos na ConstituIção;
c) Apresentar o certificado de aprovação no curso de
piloto de avião de turismo e prestar uma prova de vôo
em avião, segundo programa previamente fixado;
d) Possuir aptidão fisica para pilôto aviador militar
verificada pela junta da Escola Militar de Aeronáutiea.

§ único. No Centro de Instrução e Treino de Pilotos
Aviadores Milicianos serão obrigatoriamente
encorporados, salvo as excepções ou exclusões previstas na lei,
os mancebos apurados para o serviço militar, munidos
com O diploma de piloto aviador de turismo ou de qualquer outro de superior categoria e habilitados com,'pelo
menos, o 1.0 ciclo do curso liceal ou equivalente.
Art. 41.0 O curso de pilotos aviadores milicianos começará a funcionar a seguir iL encorporação dos alistados
e compreenderá dois periodos de instrução, com a designação, duração e objectivo a seguir indicados:
1.0 período (ou do transformação) - Com a duração
do oito semanas de freqüência
obrigatória para todos
os encorporados no Centro de Instrução e Treino de
Pilotos Aviadores Milicianos, com destino ao quadro de
pilotos aviadores, durante o qual será ministrada a instrução militar de carácter geral e a instrução técnica
nocessária ao pilóto de avião estafeta.
3. o período (ou de especialização) - Com a duração
ele doze semanas, de froqüoncia obrigatória para os alunos j ulgados aptos no 1.0 período, durante o qual serão
~inistrados os conhecimentos militares gerais e técnicos
ln~ispensáveis ao desempenho das funções de pilôto de
aVIão de zuerra.
Art. 5.~ Terminado o 1.0 período de instrução, os alunos serão classificados em aptos e inaptos. Os consido:udos inaptos passarão à disponibilidade como soldados,
l~celiatamente ou depois de servirem sois meses nas. file!r.as, conformo tenham ou não prestado já o serviço
Ul1htar, continuando a pertencer à arma do aeronáutica
até aos trinta e sois anos.
1 Art. 6.° Findo o 2.° período do curso, os alunos serão
e ttssifi('ados com aproveitamento (' som nprovcitamonto.
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Os classificados com aproveitamento
que possuírem, pelo
menos, o curso completo dos liceus poderão ser promovidos a alferes pilotos milicianos
se, pelo conjunto das
qualidades morais e técnicas como pilotos, forem para
o efeito superiormente
propostos
pelo comandante
da
Escola Militar de Aoronúutica;
os restantes alunos classificados com aprovoitamento
serão promovidos
a sargentos pilotos milicianos, passando uns e outros à disponibilidade após a conclusão do curso. Os classificados sem
aproveitamento
passarão igualmente à disponibilidade
com
a graduação de primeiros cabos pilotos milicianos.
§ único. O número máximo de alunos a promover,
em cada ano, ao pósto de alferes pilOto miliciano será
fixado pelo ostado maior do exército.
Art. 7.0 Os militaros
das tropas activas ou licenciadas possurdcres
do certificado
de pilõto de avião do turismo, nos termos do regulamento
de navegação aérea,
conservarão,
ao serem oncorporados
no Centro de Instrução o Treino de Pilotos Aviadores
Milicianos com
destino ao curso de pilotos aviadores milicianos, o pôsto
ou graduação que tiverem.
Sem embargo do disposto nos artigos 5.° e 6.°, os indivíduos acima referidos conservarão
também o sou põsto
ou graduação no final do cada período 00 curso, desde
que não lhes caiba, om resultado
da frcqüência, a promoção a pôsto superior.
Art. 8.° Os alunos do curso do pilotos aviadores milicianos têm direito, durante a frcqüência do mesmo curso, a vencimentos
iguais aos dos cursos de oficiais milicianos das restantes
armas e serviços e a 50 ou 75 por
cento do subsídio complementar
de risco de võo que estiver estabelecido
para as prnças pilotos aviadores
do
quadro permanente,
conformo froqüontarom
o 1.0 ou 2.°
poríodo do curso.
Os alunos fardar-so-ão
por conta própria e poderão
SOl' alojados
no Centro de Instrução
o 'I'roino do Pilotos
Aviadores
Milicianos ornquanto
frcqüentarom
qualquer
dos períodos do curso.
0
Art. 9. Os pilotos aviadores
milicianos de q ualq uor
gradunção,
bem como os alunos do curso do pilotos
aviadores
milicianos,
ou rcspcctivns
famílias,
têm direito, no caso de dosastre ocorrido em serviço, à mesma
pensão de reforma ou do }>r\'\)o do sancne que o pessoal
do quadro permanento
da aeronúlltic<~ militar (lo igual

pôsto

011

graduação.
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Art. 10.0 Emq uanto permanecerem
na disponibilidade
ou na situação de licenciados,
os pilotos aviadores milicianos de q ualq uer põsto poderão estar atribuídos,
para
efeitos de convocação para serviço, a uma das unidades
de aviação ; porém os seus registos estarão sempre no
Centro de Instrução
e Treino
de Pilotos
Aviadores
Milicianos.
Art. 11.0 Os pilotos aviadores
milicianos com menos
de trinta e seis anos de idade são anualmente
obrigados
a um treino com missão militar de 1)(\10 menos doze horas do vôo, segundo programas
estabelecidos
pela Dirccção da Arma do Aeronáutica.
Art. 12.0 O Ministro da Guerra mandará eliminar do
quadro de pilotos aviadores
milicianos ou da freqüência
dos cursos e estágios do Oentro de Iustrução
e Treino
do Pilotos Aviadores
Milicianos os indivíduos
q uo não
pos~;uam as condições referidas na alínea b) do artigo 3.0
h) Formação de pilotos de turismo.
Escolas civis de aviação

1:3.0 O curso do pilotos de avião do turismo comproendorá o ensino de pilotagem orientado no sentido da
Art.

rápida obtenção do certificado de 2. a classo do pilõto de
avião de turismo, nos termos do regulamento
do navegação aérea, e funcionará nas escolas civis de pilotagem
devidamente
autorizadas.
§ 1.0 O Ministro da Guerra podo determinar que ao
curso do pilotos de avião de turismo na Escola Militar
de Aeronáutica
sejam também admitidos os recrutas das
várias armas e serviços que se ofereçam após a oncorporação para servir na arma de aeronáutica
como pilotos milicianos até aos trinta e seis anos de idade o satisfaçam às condições exigidas no artigo 14.0
§ 2.0 Os recrutas admitidos à freqüência do curso serão transferidos
para a arma de aeronáutica,
regressando à arma de origem, onde serão licenciados
até à
primeira escola ele recrutas, quando não tenham obtido
aproveitamento.
Art. 14.0 São condições necessárias
para a freqüencia
do curso do pilõto de avião de turismo:
a) Possuir robustez físicn para o serviço do pilõto do
turismo, verificada por uma junta médica nos termos do
anexo A do artigo 202.0 do regulamento
de navegaçüo
aérea ;

3U2
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b) Ter, como mínimo de habilitações literárias e científicas, o 1.0 ciclo do curso dos liceus ou equivalente;
c) Ter bom comportamento
moral e civil e, quando
militar, ter também bom comportamento
militar;
d) Não ter menos de dezóito anos de idade à data do
início do curso;
e) Ter autorização do pai ou tutor em caso de menoridade;
f) Possuir em alto grau o sentimento de devoção 11
Pátria e, sendo de nacionalidade
portuguesa,
dar a garantia de cooperar na realização
dos fins superiores do
Estado e na defesa dos princípios fundamentais
de ordem política e social estabelecidos
na Constituíção.
do escolas civis
Art. 15.0 A instalação e funcionamento
de pilotagem,
destinadas
fi facultar
o ensino e a prática
de. qualquer ramo de navegação aérea e nomeadamente
a obtenção ele certificados de pilôto de avião, ficará dependente de autorização
do Consolho Nacional do Ar.
As escolas referidas gozarão, quando autorizada a sua
instalação,
até 31 de Dezembro do 1938, da isenção de
direitos sôbre todo o material a importar
pttra aquele
fim, o bem assim, por três anos, da isenção dos impostos
a que devessem ficar sujeitas pelo seu funcionamento.
Podem ser igualmente
isentos dos direitos de importação os aviões destinados a ensino nas escolas civis de
pilotagem.
§ 1. o Só pode ser concedida a isenção de direitos ao
material a que se refere êste artigo quando se demonstre não haver possibilidade
de adquiri-lo de produção
nacional pelo preço dos artigos ostrangeiros
do mesmo
tipo e qualidade postos em Portugal com o aumento de
5 por cento.
§ 2.0 A isenção de direitos dos aviões para preparação de pilotos fica sujeita às condições do parágrafo
anterior e ainda. à de serem de tipo económico, a fixar polo
Conselho ~ aClOn~1 do Ar, o tanto quanto possívol idênticos aos já classificados na aeronáutica
militar.
§ 3.0 Os aviões que tiverem beneficiado das concessões
a que se refere êsto artigo serão registados na Direcção
da Arma de Aeronáutica
e só poderão ser nezocindos
entre escolas civis devidamente
autorizadas
ou ~ntro individuas do nacionalidade
portuguosa que possuam o certificado de pilôto do turismo ou outro do catogoria superior, ficando permanc:ntemonto
sujoitos à inspecção o
requisição militar pela Dlrocção da Arma do Aeronáutica.
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Art. 16.0 Para efeitos de organização e funcionamento
de cursos de pilotos de avião do turismo será facultada
às escolas civis de pilotagem, a título gratuito e até 31
de Dezembro
de 1040, a utilização de aeródromos,
hangars, oficinas das unidades e estabelecimentos
da aeronáutica militar ou' outros torronos e instalações
pertencentes ao Estado, nas condições que forem fixadas pelo
Ministério da Guerra.
Art. 17.0 As escolas civis de pilotagem instaladas em
território
nacional são consideradas
institutçôos
de utilidade pública e têm direito ao subsídio que fõr estabelecido no orçamento por cada certificado de pilõto de avião
de turismo, passado no respectivo ano.
§ único (transitório).
As escolas civis de pilotagem receberüo , além do que lhos caiba pelo corpo dêste artigo,
um subsídio extraordinário
de 20.000a, se até 30 de Junho de 1938 formarem dez pilotos de avião de turismo.
Êsto subsídio poderá ser elevado a 50.0008 quando
disponham
de aeródromo privativo em condições de utilização para fins militares.
Art. 18.0 Aos indivíduos que tenham obtido à sua custa
o certificado
de pilõto de avião de turismo e concluído
com aproveitamento
o 1.0 período do curso de pilotos
aviadores milicianos é concedido um subsídio não inferior
a ~O por cento do custo do respectivo certificado.
As escolas civis do pilotagem que facultarem a admissão gratuita do indivíduos designados e subsidiados pelo
Conselho Nacional do Ar nos cursos de pilotos de avião
de turismo será atribuído o subsídio a que se refere õste
artigo.
,
Art. 19.0 E o Governo autorizado
a subsidiar no estrangeiro,
até 31 de Dezembro de 1938, a freqüência de
escolas ou centros civis do pilotagem,
e a obtenção, polo
menos, do certificado do ~. a classe de pilôto do avião de
turismo ou equivalente,
a dez indivíduos da classe civil,
de capacidade
física e moral comprovada,
qne, satisfazendo às condições das alíneas a), b) o c) do artigo 14.0
do prosonte diploma, tenham mais do dozóito e menos de
vinte e quatro anos, sob o compromisso
do virem a froqüoutar o curso 11 que se refere o artigo 2.0 dôsto diploma
o a servir como pilotos aviadores milicianos até aos trinta
o seis anos.
~ 1. o O recrutamento
dos indivíduos a que so refere õsto
artigo será feito do preferência entro os jovens que porten<_,am, à data do presente decreto, à Mocidade Portuguesa-
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§ 2.° Os indivíduos que, escolhidos nos tormos e para
o efeito do disposto no corpo do presento artigo, derem
mostras de menos interêsse pelos cursos quo frequentarem, tiverem, durante os mesmos, má conduta moral, não
queiram sujeitar-se às respectivas provas finais, ou, ainda,
faltarem ao compromisso tomado, serão compelidos ao
serviço militar.
Art. 20.0 l;j concedida a redução de 75 por cento dos
direitos aduaneiros na importação dos aviões adquiridos
pelos indivíduos diplomados com certificado de 2. a classe
do pilôto de avião de turismo, ou outro de categoria superior, quando aqueles se destinem oxolusivamentc a fins
de treino de vôo e turismo aéreo sem aplicação comercial.
Art. 21.0 O Govõrno poderá fazer cessar as concessões
constantes do presente diploma em benefício das escolas
civis de pilotagem e dos diplomados com o curso de pilôto de turismo, impedir o funcionamento das mesmas
oscolas, quando isso se torne conveniente, o protbir o
treino de pilotagem dos indivíduos que não possuam os
reqnisitos indicados na alínea b) do artigo 3.°
c) Disposições diversas e transitórias

Art. 22.0 Os indivíduos, civis ou militares, que froqüontarem o curso de pilóto do avião do turismo, o bem
assim os alunos do curso de pilotos aviadores milicianos
e qualquer destes pilotos, deverão possuir uma caderneta
onde será registada a sua actividade aérea e da qual fará
parte uma ficha médica.
Art. 23.0 Será contado como serviço aéreo o tempo de
instrução de duplo comando prestado nas escolas civis
de pilotagem pelos oficiais e praças do quadro permanente da arma de aeronáutica que para tal forem devidamente autorizados.
Art. 24.0 Será considerada como primeira preferência
para o alistamento de voluntários na arma de aeronáutica
destinados a mecânicos de avião, metralhadores-bombardeiros ou pilotos aviadores ter qualquer certificado do
pilõto de avião previsto no regulamento do navegação
aérea.
Art. 25.0 Poderá ser autorizada na Mocidade Portuguesa
e na Legião Portuguesa a constitmçüo do esquadrilhas de
turismo com o mínimo de cinco aviões do mesmo tipo e
modelo, e subsidiada pelo Conselho Nacional do Ar a manutenção om estado de treino das suas guarnic;õos desdo
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que todo o pessoal a elas pertencente
faça parte das insreferidas.
Os aero-clubcs
nacionais podem ser subsidiados
em
idênticas condições.
Art. 26.0 (transitório).
Até 31 de Dezembro
do 1939
serão admitidos à, froqüência do curso do pilotos aviadores milicianos,
e a ingressar
no respectivo
quadro, os
indivíduos,
com mais do vinte e dois anos. do idado, que
possuam o certificado de pilõto do avião do turismo, qual.
quer quo seja a sua situação militar, desde que não pertençam aos quadros permanentes
do oxórcito, se ofereçam
para servir como pilotos aviadores milicianos e satisfaçam às demais condições do artigo 3.0
Para os indivíduos referidos no presente artigo a Escola Militar de Aeronáutica
poderá reduzir a duração do
1.0 período do curso de pilotos aviadores milicianos, em
harmonia com as circunstâncias.
Publique-se
e cumpra· se como nêle se contém.
Paços dç Govêrno da República, 3 de Abril de 1937. -

tituíções

ANTÓNIO OSCA1{ DE FHAGOSO CAmlÜNA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa - Manuel Iiodrigues Júnior - Manuel Ortins de Betiencourt - Joaquim
José de Andrade e Silva Abranches - Francisco José
Vieim li/achado - António Faria Carneire PachecoPedro Teotónio Pereira - Rafael da Silva Neves Duque.

111- DETERMINAÇOES
Ministério da Guerra-2.a

Direcção Geral-3.a

Repartição

I) Que se obs.ervem as seguintes instruções sôbre despesas do funerais :
1. - As despesas
com os funerais
dos militares no
activo, na reserva ou reformados
são reguladas,
quanto
à sua importância
individual
máxima, pelo decreto n. o
14:341 (Ordem do Exército n.? 10 de 1927), do seguinte
modo:
Oficiais
. . . .
Sargentos
. . .
Cabos o soldados

1.500~OO
700600
350~00

396

ORDEM DO EXERCITO N.' 4

V Série

2. - Os funerais dos militares falecidos nos quartéis
das unidades e estabelecimentos militares, compreendendo os hospitais, são mandados efectuar pelos respectivos comandantes ou directores, a não ser que pessoa
de família do falecido ou, na falta desta, outra entidade,
a título justificado, declare e lhe seja permitido por
nq uelas autoridades tomar sôbre si tal encargo.
O funeral dos militares falecidos fora dos quartéis
militares, sem pessoa de família ou outra entidade que,
a título justificado, dêle deseje encarregar-se, será promovido pela unidade, estabelecimento ou repartição
a
que pertenciam ou onde estavam apresentados, se tiver
sede na mesma localidade em que ocorreu o óbito; no
caso contrário promoverá o funeral o comando militar
desta localidade ou o que houver mais próximo.
3. - As despesas com os funerais mandados efectuar
pelas autoridades militares não carecem de autorização
prévia e as suas importâncias são abonadas nas relações
de vencimentos e liquidadas, pelas respectivas verbas
orçamentais, nas contas mensais m/B, documentadas
com as facturas e recibos passados em forma legal pelos conselhos administrativos por onde os militares estavam sendo abonados ~L data do falecimento.
Quando os militares falecidos se encontravam em
situação permanente em que não tinham direito a vencimentos, as despesas com os funerais são abonadas o
liquidadas pelos conselhos administrativos das unidades,
estabelecimentos, repartições ou comandos militares que
mandaram efectuar os funerais.
4. - Quando os funerais não forem promovidos por
autoridades militares, poderá ser concedido um subsídio
para as respectivas despesas à pessoa de família do falecido ou outra entidade que, na sua falta, a título justificado, se tenha encarregado do funeral, mediante req uerimento, em papel selado, dirisído ao Ministro da Guerra,
assim documentado:
o
a) Certidão de óbito, ou indicação da Ordein do Exército, 2. a sórie, em cujo obituário tenha sido publicado O
falecimento; ou declaração do falecimento, passada relo
comandante, director ou chefe da unidade, estabelecimento ou repartição militar a quo o falecido pertencia
ou por onde rec.ebia vencimentos, ou ainda pelo comando
militar ela locahclade onde tinha fixada a HUI1 residência
permanente, ou onde ocorreu o óbito;
b) Declaração comprovativa do que foi o roquoronte
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quem se encarregou
do funeral, a qual poderá ser passada por autoridade militar ou civil, ou ainda por três oficiais do exército cnjas assinaturas
estejam reconhecidas
por notário ou autenticadas
por autoridade militar;
c) Recibo, passado em forma legal, da importância
da
despesa do funeral,
passado pela agência funerária,
no
nome do requerente;
ou factura,
com recibo, da dospesa, confirmada pelo comando militar ou, na falta deste,
pela autoridade
civil da localidade onde se deu o óbito.
As declarações
referidas nas alíneas a) e b) são passadas em papel comum.
As assinaturas
das autoridades
militares ou civis são
autenticadas
com sêlo branco.
5. - Os requerimentos,
documentados
como consta do
11.° 4, serão entregues nos conselhos administrativos
das
unidades ou estabelecimentos
militares
por onde os falecidos eram abonados de vencimentos, ou no do comando
militar onde se achavam apresentados,
se se encontravam em situação permanente
sem vencimento,
a fim de
serem enviados, pelas vias competentes,
à 3. a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guorra.
G. -- Os requerimentos
de subsídio para funeral sorrio
devidamente
informados
pelas autoridades
militares citadas no n." 5.
As informações
das delegações
e secções da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
referir-se-ão,
obrigatoriamente,
aos soguintes pontos:
a) Data do óbito e situação militar em que se encontrava o falecido;
b) Conselho administrativo
por onde era abonado de
vencimentos, ou se se encontrava em situação permanente
quo lhe não dava direito a êles;
c) Legalidade da documentação junta aos reqncrimentos ;
d) Justiflcação
do direito ao subsídio; e
e) Importância do subsídio a que haja direito.
7. - Os subsídios para funerais deverão ser requeridos
no mesmo ano em que ocorrem os falecimentos,
excepção
feita aos respeitantes a falecimentos ocorridos no mês de Dezembro, que poderão ser requeridos duranteomêsdeJanoiro
seguinte, a fim de que a liquidação da despesa P08S<1 SOl' feita
por conta do ano económico cm quo se cleu o falecimento.
8. _. Os subsídios para funeral são concedidos
polas
importâncias
quC' constarem da documentação
da despesa
jun ta aos req ll('I'illlonto~, até ao limite máximo legal indicado no n." 1 destas mstruçõcs.
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9. - Nas comunicações
de deferimento
dos requerimentos de subsídios
para funerais indicar-se-á
qual a
importância concedida, a pessoa a quem deve SOl' paga (}
o conselho administrativo
por intermédio do qual so fará
o sou abono, pagamento
e Iiqnidação.
10. - O pagamento do subsídio para funeral é feito
por intermédio
do conselho administrativo
da unidade,
repartição,
estabelecimento
ou comando militar onde o
requerimento
baja sido entregue,
de harmonia com o
n , o 5. A respectiva importância
é abonada em relação
de vencimentos
e liquidada, om conta m/B, pela correspondente verba orçamental,
documentada
com declaração do conselho administrativo
de ter efectuado o pagamonto ao requorente,
na qual sorá indicada a origem,
número e data da nota que comunicou o deferimento
da
pretensão.
11. - As despesas com os funerais dos militares em
serviço nos estabelecimentos
produtores
do Ministório
da Guerra
são pagas pelos fundos privativos dos roforidos estabelecimeutos,
(Circular n. o 8, de 1 do corrente).

II) Dotações mensais para «Serviços estomatológicos»
atribuídas no ano do 1937, pela verba do n, o 2) do artigo
355.0 do orçamento dêste Ministório, aos conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos
abaixo indicados:

Locall dades

Mafra ..
Santarém
Santarém
Santarém
Sctúhal

Setúbal
Cascais
Vendas Novas
Sintra.
. . . . .
Caldas da Rainha
Paço de Arcos . .

Govêrno

Militar

do Lisboa

Escola Prática de Infantaria
..
Grupo de artilharia
a cavalo
n.v 2
.
Batalhão de ciclistas n.O 2 . . .
Regimonto do cavalada n." 4 ..
Regimento de infantaria n.O 11..
Rogimento do artilharia do costa
n.O 1 (1.0 grupo)
.
Grupo do artilharia
contra aeronaves
.
Escola Prática do Artilharia
..
Escola Militar (lu Aeronáu tica. .
Regimento de iufautar ia u.? 5..
Grupo de defesa submarina
do
costa.
. . . . . . . . . . .

Verua
mensnl

120,)00
70$00

7O~0()
70~OO
(iO~OO

GOJOO
70~()0
120~OO
70sS00

3()~OO
30~OO
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Localidades

Viana

do Castelo

Viana
Braga

do Castelo

Braga.
Braga.
Santo Tirso
Lamego.
Bragança
Vila Real
Póvoa de Varzim
Figueira
Qnanla
Aguada
Aveiro.
Aveiro.
Viseu

da Foz
....

Viseu

Oovôrllo Militar ue Lisboa

La região milita?' :
Grupo independente
de artilharia montada n.v 15. .
Regimento de infantaria n.v 3 ..
Regimento de cavalaria n.s 9 (2.°
grupo) .•........
ltegimento de infantaria n." 8 .
Batalhão de caçadores n.s 9 .
Regimento de sapadores de caminhos de ferro (2.0 grupo).
.
Regimento de infantaria
n.s 9 ..
Regimento de infantaria n.v 10.
Regimento de infantaria n.O13.
J.Ogrupo de administração
mili tar
2.· reqiõo militar:
Regimento de infantaria n.020.
Regimento de infantaria n.v 12.
Escola Central de Sargentos
.
Regimento de cavalaria n.v 8 .
Regimento de infantaria n.? 19.
Grupo independente
de artilharia de montanha n.v 12 ....
Regimento de infantaria n. ° 14.

399

Verba
mensal

60$00
60$00
15~00
15$00

20~OO
35$00
25$00
25$00
25$00
25$00
25$00
35$00
25~00

25~OO
25$00
25$00
25$00

3.a

Tomar.
Leiria
Leiria
Castelo Brauco .
Castelo Branco.
'I'ancos.
'I'ancos.
Tancos.
Entroncamento.
Tôrres

x ovas.

n!lmO militar:
Hospital militar
regional n.O 3
Regimento
de artilharia
ligeira
11.° 4
Regimento do iufantaria
n.? 7.
Regimento de cavalaria n.s 6 .
Batalhão de caçadores n.v 6.
Batalhão de pontoneiros
. . . .
Grupo indep~ndente
de aviaçâo
de protecção e combate.
. ..
Escola Prática de Engenharia.
.
Regimento de sapadores
de caminhos de ferro (3.0 grupo).
,
Escola Prática ele Cavalaria
.

]50$00
20~00
20~00
20~00
20w500

25;S00
25$00
40$00
25$00

ilO$OO

t»

í~vorn
Elvns
L~aro.
Beja.
Lagos.
Tavira.
Estremcz

reqião militur :
Hospital militar regional n." 4 ..
Hospital militar auxiliar de Elvas,
.....
Batalhão de caçadora, 11,° 4. .
Regimento de infantaria 11.° 17.
Regimento de infantaria n.s 15.
Regimento de infantaria
11.° 4.
Regimento de cavalada
11.° 3 .

160~OO
160$00
50$00

30$00
60$00

20$00
70$00
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III) Dotações mensais para «Enfermarias de unidades
e estabelecimentos militares» atribuídas no ano económico
de 1937:
Assistência médica e socorros

urgentes

Dnodôchnos

Doslgnações

Govêrno Militar

de Lisboa:

Batalhão de metralhadoras
n.v 1.
Batalhão de caçadores n.v 5. . .
Batalhão de caçadores n.? 7 . • .
Regimento de artilharia ligeira n.v 3 .
Regimento de sapadores de caminhos de ferro (1.0
grupo)
.
Batalhão de automobilistas.
.
Regimento de telegrafistas
. .
3." companhia de saúde.
. . .
Companhia de trem hipom6vel .
Batalhão de ciclistas n.O 2. . .
Regimento de cavalaria n." 4. . . . .
Regimento de artilharia
de costa n.? 1
Grupo de artilharia pesada n.? 1. . .
Grupo de artilharia pesada n." 2. . .
Grupo de artilharia
contra aeronaves.
..
Regimento de infantaria
n.? 11. . . . . . .
Regimento de sapadores mineiros (1.0 grupo)
Regimento de infantaria n.? 5 . . . . . . .
Batalhão de aerosteiros.
. . . . . . . . .
• Regimento de sapadores mineiros (3.0 grupo)
Escola Militar de Aeronáutica.
• • . . . .

50$00
50$00
50~00
(a) 100$00

50$00
50$00
50~OO
50$00
50$00
50$00
50$00
50$00
50$00
50$00
50$00
50$00
50~00
50100
50$00
50:1100
501il00

1. região militar :
4

Regimento de infantaria n.s 18
Batalhão de metralhadoras
n.s 3
1." companhia de administração militar
.
Regimento
de sapadores de caminhos de ferro (2.0
grnpo) •....•.•...........
Regimento de infantaria n.v 6
Carreira de tiro de Espinho . . . . . . . . . . .

50$00
50$00
fiO$OO
50$00
50$'00

50~OO

2. 1'cgifío militar:
4

50$00
fiO$()O
50$00

Casa de reclusão da 2.' região mil itaro
Regimento de ~avalari~ n.v 8 ....
RcO'imento de infantaria Il.° 19.
Es~ola Central de Sargentos.
.
3." regü70 militar:
montada
Grupo int1epen.dcnte d7 artilharia
lteg'irnento de [nfunturi a n,O 2.
.
Regimento de eavalana n.s 6 . .

fiO~oo
n.O 21

50$00

50$00

50100
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Dosiguaçóes

Duodócimos

Regimento oe sapadores de caminhos
grupo).
. . . . . . . . . . ..
Regimento de infantaria
n.O 21
Batalhão de caçadores n.s 1 .
1.' companhia disciplinar.
. .

de ferro
.

(3.0

50$00
50$00
50$00
50$00

4. reçiõo militar :
4

Batalhão de caçadores n.s 4 .
Regimento de infantaria u.v 4

50$00
50$00

Comando militar dos Açôres :
Batalhão
Batalhão

independente
independente

(a) Incluo
Vrnnça.

verba

para

de infantaria
de infantaria
a enfermaria

n.v 22 •
n.s 24 .

ragímontal

50$00
50$00

do destacamouto

da Ponha

do

IV) Dotações mensais para «Postos de socorros» de
unidades o estabelecimentos militares atribuídas no ano
económico de 1937 :
Assistência médica e socorros

Designnções

lTospitais

miiitures

Viseu

.

Duodécímos

de .'luarniçilo de :

Escola Prática de Infantaria ..
Escola Prática de Artilharia ..
Escola Prática de Cavalaria.
.
Escola Prática. de Enguuharia
Vila. Real
Lamego.
Guarda
•
Lagos ..
Bragança
Beja ...
Funchul . .
Angra 110 Heroísmo.
Viaua do t'astrlo.
.
Braga
.
Figlleira da l"oz
Leiria .....

urgentes

300.",00
300$00
300$00
300~OO
100$00
100,,500
100$00

100100
100$00
100~OO
100~00
100$00
150$00
1fJO~mO
150$fJO
150100
150~OO
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Duodéchuos

Doslgnaçõos

150iOO
150$00
50~OO

Estremoz
Feitoria.
Ministério

ela Guerra.

Gorêrno JIilitar

L" SÓrie

de Lisboa :

Regimento de infantaria n.? 1 ......•.
Re zimento de cavalaria n.? 2 . . . . . . . .
Es~ola Prática de Administração
Militar ...
Quartel general do Govêrno Militar de Lisboa.
Hospital Militar Veterinário
Principal
....
Regimen to de cavalaria n.s 7 . . . .
Depósito geral ue material de gncrra.
Grupo ele artilharia
a cavalo n.? 2.
.
Regimento de artilharia de costa n.? 1 (1.0 grupo)
Grupo de aviação de informação n.? 1. . . . . . .
L· 1'e!litio militar:
1.' companhia de saúde.
. • . . . .
Regimento de artilharia ligeira n.? 5.
Regimento de cavalaria n.O 9 (1.0 grupo) . .
Regimento de sapadores mineiros (2.0 grupo)
Regimento de telegr afís tas (Lo grupo)
.
Regimento de infantaria n.v 3 . . . . .
Batalhão de caçadores u.v 9.
. . . . .
Reooimento de cavalaria n.> 9 (2. grupo)
Regimento de cavalaria n.O 9 (3.0 grupo)
Batalhão de caçadores n.v 3. . . . . .
Regimento de infantaria n.? 9.
. • .
Regimento de infantaria n.? 10 ...
Casa de reclusão da 1.. região militar
0

2." re!lic7o militar:
Regimento de artilharia
ligeira n." 2. .
2.· companhia de administração
militar.
Batalhão ele metralhadoras
n.O 2 .
3.' )'efjitio militar :
Batalhão de caçadores n.O 2.
. .
.
.
Batalhão ele poutoneiros ...
"
.
Grupo independente
de aviação de prorccção e
combate
.
Grupo mixto indepcudentn
de ar tilharia montuda

n.? 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,1." reqião iniliuir :
Batalhão de caçadores n.O 8 .
Regimento de cavalaria n.O 3
ltcgim6nto de infantaria
n." 17

50100
50$00
50$00
50$00
50100
50$00
50,)00
50$00
50100
50~OO
50~OO
50$00
50$00
50$00
50~OO
50$00
50100
50$00
50~00
50$00
50~mO
50100
50$00
50$00
50$00
50;00

sosoo
50 ~()O

50100

50 <)()O
[)O,)OO
50~00

50$00

1.a Série
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V) Tendo a administração
da verba orçamental do desinfectantes
e vacinas passado a cargo da Direcção do
Serviço de Saúde Militar, determina-se
que se observe
o seguinte, para uma cuidadosa
utilização da referida
verba:
1.° Os oficiais médicos de todas as unidades e estabelecimentos militares entregarão aos respectivos conselhos
administrativos
uma estimativa das quantidades
necessárias para o consumo durante o ano.
2.° Os conselhos administrativos
enviarão essas estimativas, depois de as acharem conformos, à Direcção do
Serviço de Saúdo Militar.
3.° Os desinfectantes
quo serão normalmente
fornecidos para ntilização são:
Cal clorada.
Creolina.
Formo).
Enxôfre (para dos parasitação).
4. ° Recomenda-se
às unidades estacionadas
cm locais
onde soja fácil adquirir cal viva o emprêgo de leite de
cal como desinfectante,
com diversas indicações e baixo
preç:o, dentro das possib ilidados das verbas próprias.
5.° 'rodas as requisições
de vacina, que não seja a
antivariólica,
serão acompanhadas
de uma justificação
do médico da unidade. Os médicos que aplicarem estas
vacinas
elaborarão
um relatório
sucinto mas preciso,
que será enviado, para conhecimento,
ao inspector respectivo do serviço de saúde militar, que por sua vez o
enviará, informado,
à Direcção do Serviço de Saúde Militar.
6.° As requisições
de vacinas para o serviço veterinário militar, não sendo pagas por esta verba orçamental,
serão enviadas, para autorização
do fornecimento,
à respectiva Direcção.
(Circular n.? 9, de 5 do corrente).
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VI) Dotações mensais para «Impressos» atribuídas
no ano económico de 1937 às unidades e ostabelecitncntos abaixo designados:

Dotações
moneuts

Designação

Arma de infantaria:
Regimento de infantaria n.v 1
Regimento de infantaria n.v 2
Regimento de infantaria n." 3
Regimento de infantaria n.? 4
Regimento ele infantaria n.s 5
Regimento de infantaria n,? 6
Regimento de infantaria n.? 7
Regimento de infantaria n.O 8
Regimento rlo infantaria n.? 9 .
Regimento de infantaria n.? 10.
Regimento de inr<.lntaria n ? 11 .
Regimento de infantaria n,O 12.
Regimento de infantaria TI.O13.
Regimen to de infantaria n.? 14 .
Regimento de infantaria n.v 15.
Regimento de infantaria n.v 16.
RC'gimento de infantaria n.? 17.
Hegimento de lnfant.aria n.v 18 .
Regimento de infantaria n.> 19.
Regimento de infantaria n.O 20.
Regimento ele infantaria n .? 21.
Bntalbâo independente
de infantaria
Batalhão independente de infantaria
Batalhão independente
de infantaria
Batalhão independente
de infantaria
Batalhão de caçadores n.v 1
Batalhão ele caçadores n.O 2
Batalhão de caçadores n.v 3
Batalhão ele caçadores n." 4
Batalhão ele caçadores n.s 5
Batalhão de caçadores n.O 6
Batalhão de caçadores 'n.0 7
Batalhão de caçadores n.O 8
Batalhão de caçadores n.s 9
HatalhfLD de caçadores n.? 10 (extinto
Batalhão de metrnlhadorus
n.v 1 . .
Batalhão de mct ra lhado ras n.v 2
Batalbão do metralhadoras
n.s 3
Batalhão de ciclistas n.? 1 .•.
Batalhão de ciclistas n.s 2 ...
Companhia disciplinar.
. . . .

2501l'l00
ll5.s00
1ô511'lOO
95~OO
2101P00
90$'00

95~OO
165$00
11 ()~OO
110QSOO
90~OO

90~OO
110~00
90~OO
105~~<.O
1l0~OO

1l09~OO
230~()O
lOO;jlOO

n.O 22
n.? 23
n." 24
n.? 25

90$00
9fí~~0()
6511100
95,jlOO
65~OO
9()~()O

130p300

95~OO
110$'00

110~OO
300$00

120~OO
200,100
9f)II'lOO
.
depósito)
. . . . .

})istTitos de l'eC1'!!tamento e j·esel·va.
Distrito de recrutamento
e reserva n." 1.
Distri to do rccru tamento e reserva 11.° 2.

()()~O()

10,sO()
200o)()O

110-$(\()
200;jlUO
110~)O()
llO~O()

50~OO
90~OO
17~OO

1." Série
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mensnís

Distrito de reerutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recruta monto e reserva
Distrito (le recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamen to e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Dist rito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutameuto
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito do recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserv a
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutameuto
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento e reserva
Sede
.
L' delegação.
. . .
2.° delegação.
. . .

n.O 3.
n.v 4.
n.v

5.

n.v fi.
n.O 7.
n.O 8.
n.v 9.
n.v 10 .
n .v
n,?

11.
12.

u." 13.
n.O 14.
n.v 15.
u.v 16.
n.v 17.
n.? 18 .
n.v 19 .
n." 20.
n.O 21.
da Madeira.
dos Açôres :

32~00

28~OO
4b)00
50,500
2:j~OO
26:$'00
35$00
73~00
2!:J~OO
28~00

26100
2B~00
59~00
50;1100
90~00
26~00
30$00
28~0()
20:;100

25~00
33$00
33$"00
18$"00

Arma de artilluiria :
Comando de artilharia
dos Açôres
Comando de artilharia da Madeira.
l{egimento de artilharia ligeira n.v 1 .
Regimento de artilharia ligeira D.O2 .
Regimento de artilharia
ligeira D.O3 .
Regimento de artilharia ligeira n.s 4 .
Regimento de artilharia ligeira n." 5.
Regimento de artilharia
de costa n.s 1
Regimento de artilharia
de costa n.s 2
Grupo de artilharia
pesada D.O1.
Grupo do artilharia pesada D.O2. . .
Grupo de artilharia a cavalo n.s 1 ...•....
Grupo de artilharia a cavalo !l.0 2 • • . . • . . .
Grupo iudependente de artilharia de montanha n." 12
Grupo independente de artilharia de montanha n.? 15
Grupo mixto independente
de artilharia
montada
n.v 1!
.
Grupo mixto independente
de artilharia
montada
n.O 24 ...••.....•.•.••..•.
Bataria de artilharia de defesa m6vel de costa n.s 1
Bataria de artilharia
de defesa m6vel do costa n.O2
Bataria de artilharia
rle defesa móvel de costa n." 3
Bataria de artilharia
de defesa móvel de costa n.O4
Companhia de trem hipouióvnl
. • . . . • ••.•

5$00

5$00
245.)00
245~OO

2t5~OO
245$00
425$00
(CL) 305~00

(b)280$00
100~OO
100~00

100$00
100$00
100$00
200$00

DO$OO
100$00
35$00
40$00

35$00
70$00

80pLO
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de cavalaria.
de cavalaria.
n.> 1.
0.° 2.
n.v 3.
n.? 4.
n.? 5.
n.O 6.
n.? 7.
n.O 8.
n.? 9:
,

Série

Dotações
mcnsats

Designação

Arma de cavalaria:
Comando da La brigada
Comando da 2.' brigada
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
1.0 grupo.
2.° grupo .....
3.° grupo ...•....

ta

50$00

90~OO
25()~OO
450,,500
250~00
250~00
250$00
21)0:$00
450$00
250~OO
200$00
130$'00
130$00

.

.A1'nw de engenharia:
Regimento de sapadores
Sede ...
2.° grupo ..•.......
3.· grupo

de caminhos

Regimento de sapadores
Sede
2~ grupo .•.....

mineiros:
.

de ferro:

.

Regimento de telegraflst as :
Sede
.
1.0 grupo. . . . . . .
. .
Depósito geral ele material de engenharia.
Depósito geral de material de pioneiros.
.
Depósito geral de material automóvel.
Depósito geral de material de transmissões
'"
Depósito geral de material de sapadores de infantaria e cavalaria
. . . .
Batalhão de pontoneiros.

...........

Carreiras de iiro :
Mafra ..
Águeda.
Lisboa ..
Espinho.
Coimbra.
Anzra do Iluroísmo .
Av~iro
.
Braga
.
Castelo Branco.
Chaves
.
Elvas
.
Évora
.
Figueira (la Foz

380~OO
150,$00
300$00
3üOr$00
150ll'iOO

480~OO
175~OO
20pOO
20,$00
3()~OO
30~OO
30~00
300~00
13~33

5800
26$66
13~H:)
12~3:;

5~5()
5~50
5p50

5$50
5$50

5$;)0
5$50
5p!)O

La Série

Dosígnaçãc

Funchal ..••
Leiria ..•..
Pon ta Delgada .
Portalegre
. . .
Sautaréin .•••

Setúbal
....
Viana do Castelo
Viseu ..
Almeida .•...
Beja
.
Bragança
.
Caldas da Rainha.
Covilhã.
Faro .•.
Guarda
.
Guimarãis
Horta . .
Lagos ..
Lamego .
Penafiel .
Penamacor.
Pinhel..
.
Póvoa de Varzim
Tavira
.
Tomar
.
Vila Real •.
Serra do Pilar
Lousada ..•
Ovar
.
Paião
.
'I'ôrrcs Vedras
Trancoso ...

(a) Incluo
(6) Inclue
Bom Sucesso.
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a import!tncia
a ímportâncí

Dotações
mensais

5$50
5$50
5i1l50
5~50
5~150
5~50
5$50
5$50
3~50
3~50
3$50
3~50
3$50
3~50
3 çJl 50
3$50
3i1l50
3$50
3$50
3~50
3$50
3~50
3iP50
3$50
3~50
3~50
13;;&'33
3~00
3$00
3i1l00
3~00
3$00
de 35B pnru o dostacamento
mlxto do Almada.
a do 25/) para O destacamonto
do Alto do Duque

e
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VII) Dotações mensais para «Artigos de expediente,
encadernaçõee,
assinaturas
de publicações,
pequenas reparações eventuais, etc.» atribuidas no ano económico de
1937 às unidades e estabelecimentos
abaixo designados:

Dotações
mensais

Designação

At'ma de infantaria :
Regimento de infantaria
n.v 1
Regimento de infantaria n.? 2
Regimento de infantaria n.v 3
Regimento de infantaria n.O 4
Regimento de infantaria n.v 5
Hegirnonto cio infantaria n.v 6
Regimento de infantaria 11.° 7
Regimeuto de infantaria
n.? 8 .
Regimento de infant.aria n.v 9 .
Roo'imonto de infantaria n.? 10.
Rogiment.o de infantaria n.? 11.
Regimento de infantaria
n." 12.
Regirnento de infantaria n.s 13.
Regimento de infantaria n.? 14.
Regimento de infantaria n.? 15.
Regimtlllto de iufantaria n.? 16.
Regimento de infan tari a n.? 17.
Regimento d e infantaria
n.? 18.
Regimento de infantaria n.v 19.
Regimento de infantaria
n." 20.
Regimento de infantaria
n.v 21.
Batalhão independente
de infantaria
n.? 22
Batalhão independente
de infantaria n ? 23
Batalhão independente
de infantaria
n." 24
Batalhão independente
de infantaria n.? 25
Batalhão (le caçadores B.O1
Datal hão de caçadores n.? 2
Batalhão ele caçadores n.v 3
Batalhão de caçadores 11.° 4
Batalhão de caçadores n ° 5
Batalhão de caçadores !l.06
Batalhão de caçadores n.O 7
Batalhão de caçadores n.O 8
Batalhão (le caçadores tI.O 9 .
.
Depósito do extinto batalhão de caçadores
Batalhão de metralhadoras
n.v 1 . . . ..
Batalhão de rr-ctralhadoras
D.O2 .
Batalhão de metralhudoras
II.O3 •
Batalhão de ciclistas D.O1 .
Batalhão de ciclistas n.s 2 .
Depósito disciplinar ..

.
.
.
.

....
10
. ..

!l.0

2.150$00
1.200tOO
1.2001%00
1.180~00
1.156$00
1.100100
1.150$00
1.3()0~00
1.300s$OO
1.250~OO
1.350w'00
1.105$00
1.300,WO
1.350 . 100
1.180",00
1.200$00
1.200$00
1.650$00
1.200~00
1.350~OO
1.250~00
~25$00
1.100$00
RO()~~OO
750$00
1.150~00
1. 150,,'lOO
1.250$00
1.1f)O~OO
2.000$00
1.100~00
2.000~OO
1.150$00
1.400:500
70~OO
2.750~00
lAOO~OO
1.850~)()()
850$00
65()~00
500~OO

1,0
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Dotações
mensais

Designação

Distritos

de rec1'utamento e 1'eserva:

Distrito
Distri to
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
c reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento c reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
c reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Dist rito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Distrito de recrutamento
e reserva
Sede ..........•.......
1.' delegação.
2.· delegação.
• . . . . . .
Arma de artilluiria

n.v 1
n.O 2
n.s 3
n.s 4
n.O 5
n.v 6
n.s 7
n.O 8
n.s 9 .
n.O 10.
n.v 11 .
n.s 12 .
n.O 13 .
n.O 14,
n.O 15 .
n.v 16.
n.s 17 .
n.v 18 .
n.O 19 .

300$00
270$00
110100

140$00
140$00
130iOO

190$00
170$00
190$00
130$00
135$00
160$00
155$00
130$00
150$00
150$00
130$00
150100
190100

20.
n.O 21 ...

135$00
210$00
140$00

11.°

da Madeira
dos Açôres :

14.0$00
140$00
105$00

. . . . . .

:

Couiaudo de artilharia dos Açôres
Comando de artilharia
da Maneira.
.
Regimento de artilharia ligeira n.v 1 .
gegimento de artilharia ligeira n.s 2 .
Regimento de artilharia
ligeira n.v 3 .
Regimento de artilharia ligeira n.v 4 .
Regimento de artilharia
ligeira n.O 5 .
Regimento de arti-lharia de costa n.s 1
Regimento de artilharia de costa n.v 2
Grupo de artilharia pesada n.s 1.
Grupo ele artilharia pesada n.O 2 .
Grupo ele artilharia a cavalo n.v 1
Grupo ele artilharia
a cavalo n.v 2 .
Grupo independente
de artilharia
de montanha
n.v 12 . . . . ..
'"
.,
.....
Grupo índepeudcnte
(te artilharia
de montanha
n,O 15 . . . . . .
. ....
Grupo mixto independente
de artilharia
montada

n.s 14

5$00
57,mO
3.270$00
3.270:$'00
3.960$00
3.270$00
3.4.00$00
(a) 1.546$50
(b) 1.443$00

1.065$00
965100

1.100$00
1.010$00
1.100$00
1.250$00
.

1.360$00
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Dotações
mensais

Designação

--------------Grupo

mixto

independente

de artilharia

n.v 24

---_
montada
.
de costa

Bataria
de artilharia
<lo defesa móvel
n.s 1. . . . . . . ..
. ....
Bataria
de artilharia
de defesa móvel de costa
11.° 2 .............•..
Bataria de artilharia
de defesa móvel de costa
n.O 3
.
Bata ria de artilharia
de defesa móvel de costa
lI.O

4 .....•...

Companhia

1.& Série

<.le trerr~ hipomóvel

1.210$00
160~~00
165$00
160:~00
HlO~OO
930$00

A1'ma de cavalaria:
Comando da 1.- brigada
Comando da 2.· brigada
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
1.° grupo.
2.° grupo.
3.° grupo. '•....
Arllw de enfenharia

de cavalaria.
de cavalaria.
n.O 1
n." 2
n.? 3
n.? 4
n.v 5
n.v 6
11.° 7
n.O 8
n.O 9:

200$00
200$00
2.475$00
3.500~)0()
2.500~OO
2.500$00
2.475$00
2.475$00
3.500$00
2.500~OO
1.665~OO
1.010$00
1.250$00

:

H~gimento de sapadores
de caminhos
de ferro:
Sede ..•...•.
2.° grupo
.
3.° grupo ..•.......
Regimento de sapadores mineiros:
Sede
.
2.· grupo. . . . . • .
Regimento de telegrafistas :
Sede
.
1.° grupo. . . . . . . . . . . . .
J nspeeç1io das tropas de pioneiros . . .
Depósito geral de material do pioneiros.
Depósito geral de material automóvel.
. . .
Depósito geral de matC1:ial de transmissões ....
Depósito geral de material de engenharia
da Poutinha . . . . . . • . . . . . . . . . .
Depósito geral <l~ material de sapadores de cavalaria e infantaria
.
Batalhão de pontonoiros
.

1.800$00
630$00
630,s00
1.800$00
630~00
1.850~00
630~OO
90illOO

30tOO
40$00
40~OO
30.,.,00
40~00
1.005,mO

L' Série

ORDEM

DO EXERCITO

411

N,~ 4

Dotações
mensais

Designação

Serviço de saude militar:
Hospital militar da guarnição de 'I'allcos , , ,
Jlospitalmilitar
da guarlli(,'ão de Vencias Novas
Hospital militar ela guarnição de Tôrrc~ Novas
Hospital militar da guarnição de Mafra,
, , ,
Hospital militar da guarnição de Vila Real ,
Hospital militar da guarnição de Lamego,
,
Hospital mllitar da guarnição da Guarda,
,
Tlospi ta l militar da guarnição ele Lagos , , ,
IIospitalmilitar
da guarnição de Bragança.
Hospital militar da guarnição de Beja ..
,
Hospital militar da guarnição do Funchal.
, . ,
Hospital militar da guarnição de Angra do Heroísmo
Ilospital militar ela guarnição de Viana do Castelo
Ilospital militar da guarnição de Viseu.
, , , , ,
Hospital militar da guarnição de Figueira da Foz
Hospital militar da guarnição de Leiria. ,
nosp~tal m~l~tar da gu~,rni9ão de Estremoz
, ,
Hosp! tal mil! tar da Feítoría . , . , , , , , .
Hospital militar da guarnição de Braga,
..
,
43 enfermarias regimcntais
a 12~ mensais ca-la
Companhias

La companhia
2.' companhia
3." companhia
4.' companhia
5." companhia
6." companhia
7.' companhia
7,' companhia
8.' companhia
9,' companhia
10.' companhia

80$50
89~50
89~50
89~50
89$50
89~50
80r,~50
89$50
89~50
89$50
89t%50
891)50

89i50
89$50
89!1l50
89~50
89~50
89$50

89150
516~00

de reformados :

de reformados,
de reformados.
de reformados.
de reformados,
de reformados,
de reformados,
de reformados.
de reformados
de reformados,
de reformados.
de reformados

80100
100100
48~30
72$00

.
(secção

110

. ...
Funchal)

70100
100100
100illOO
20~00
70100

52150
52iP50

Fortificaçõee :
Forte da Graça,
, , , , . . . , .
Castelo de S. João da Foz do Douro
Praça cle Valença,
..
, • , . ,
Praça de CarnP9 Maior . , , . ,
Praca de l\Iarvao,
, , . , , , ,
Praça de Vila Nova .le Portimão.
Carreiros
Mafra.
Águeda
Lisboa,

41160
6~75
19 !Il50
6$75

6$75
Op75

ele tiro:

63~50
20140
5:>'0140
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Deslgn ação

-----------------------------------Espinho
.
Coimbra
.
Angra do Heroísmo.
Aveiro
.
Braga
.
Castelo Branco.
Chaves
.
l_i;lvas
.
Evora
.
Figueira da Foz
Funchal
.
Leiria
.
Ponta Delgada.
Portalegre.
. .
Santarém
.
Setúbal
.
Viana do Castelo .
Viseu ..
Almeida.
. . . .
Boja . . . . . . .
Bragança
....
Caldas da Rainha.
éol'ilhã
..
Paro ....
Guarda
..
Guirnarãis
Horta .
Lagos ...
Lamego ..
Penafiel . .
Peuamacor .
Pinhel ..
,
.
Póvoa de Varzim.
Tavira
.
Tomar
.
Vila Real ..
Serra do Pilar
Lousada
.
Ovar
.
Paião
.
Tôrres Vedras
Trancoso ..•

(a) Inclue
(6) Inclue
Sucesso.

fi i.rnporl~lIcl."
H Importãnern

L' Série

Dotações
monsuis

------88~40
60$00
27$40

33MO
33~40
33$40
33$40
40$00
33$10
40$00

33MO
33$40

33$40
40&00

40$00
33$40

33$40
33MO
19iiBIO
25$90
25~590
25;;'390
25~90
19$10
29$60

21$70
23r%60
19$10
19$10
19$10
19f1l10

19$10
19$10
1\:),;10
411$00

]Ü~10
5] $00
19$20
HJ,~20
19~)20
10$20

1Ü~'i2()

de ~üG1I50 para o destucumonto
mlxto de Alll1fi~a.
de :-.83iJ pura o destncnmcnto
<lo Alto do Duque c

nOIll

Nota -Já
está deduzida a importância de 10 por couto a qnf'
se refere o artigo 8.° do decreto n.v 27:423, de 30 ele Dezembro de
1936.
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VIII) Dotações monsais para «Luz, aquecimento, água,
limpeza, etc.» atribuídas no ano económico de 1937 às
unidades e estabelecimentos abaixo designados:

Designação

Dotações
monsais

Arma de infomlaria :
Regimento de infantaria n.v 1
Reg imeu to d e infantaria n.? 2
Regimento de infantaria n.O 3
Regimento de infantaria n." 4
Regimento ele infantaria n.? 5
Hegimento de infantaria n.v 6
Hegimcnto de infantaria n." 7 .
Hegimento de infantaria n.? 8' .
Regimento de infantaria 11.° 9 .
Regimento de infantaria 11.° 10.
Regimento de infantaria n.? 11.
Regimento de infantaria n.v 12.
Regimento de infantaria n.O 13.
Regimento de infantaria n.v 14 .
Hegillleoto de infantaria n.v 15.
Regimento de infantaria n.O 16.
Rrgimento de iuf'antaria n.v 17.
Degimento de infantaria n.s 18 .
Hegimento de infantaria n.O 19 .
Regimento de infantaria 11." 20.
Regimento de infantaria
n.O 21. .....
Batalhão independente
de infantaria n.v 22
Ba talhão independente
de in fantaria n.v 23
Bn talu ão independente
de infantaria n.v 24
Batalhão indepenclente de infantaria n.v 25
Batalhão de caçadores n.v 1
Batalhão de caçoadores n.? 2
Batalhão de caçadores n.? 3
Batalhão de caçadores n.s 4
Batalhão de caçadores n.v 5
Batalhão de caçadores u." 6
Batalhão de caçadores n.O 7
Batalhão de caçadores n.v 8
Bata Ihão de caçadores 11.° 9
. . . . . . . .
Depósito
no extinto batalhão
do ca~'adores n.O 10
Batalhão ele metralhadoras
11.° 1.
Batalhão de metralhadoras
11.° 2
Batalhão de metralhadoras
n.O3
Batalhão de ciclistas D.O1 .
Batalhão de ciclistas n.s 2 .
.
Companhia disciplinar.
. . . .

1.250$00
350$00
400$00
50Q.,)OO
900~OO
200~00
625~00

r.ooosoo

3()0~()0
750$()()
1.000~O()
3001%00
40()~O(J
410~OO

500$00
97fi~OO
585:6CO
1.f>50iliOO
25()~OO
800~OO
400~()0
23()~()()

325i1iOO
6(;O~OO
40()~(lO

230~OO
7(l0~OO
400iliOO
900$00
4.(100$00
1.OO()Jj00

4.000~OO
1.250$O(j

800~0()
55,JiOO
2.740~OO
\)50$00
1.200$00
300$00
300$00

150,,00
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Dotnçilos
mcnsnís

Designação

Distritos

de recrutamento

L' Sério

e 1'eserva:

Distrito de recrutamento
e reserva n.v 1.
Distrito de recrutamento
c reserva n.v 2.
Distrito de recrutamento
e reserva u.? 3.
Distrito de recrutamento
e reserva 11. 4.
Distri to de recrutamento
c reserva n,? 5.
Distrito de recrutamento
e reserva n," G.
Distrito de recrutamento
o reserva n.? 7.
Distrito do recrutamento
e reserva n.v 8.
Distrito ele recrutamento
e reserva n.v D.
Distrito de recrutamento
e reserva n.O 10
Distrito de recrutamento
e reserva n.? 11
Distrito de recrutamento
e reserva n.s 12 .
Distrito ele recrutamento
e reserva n.v 13 .
Distrito de recrutamento
e reserva n.v 14 .
Distrito de recrutamento e reserva n.v 15
Distrito de recrutamento
e reserva n.s 16
Distrito de recrntamento
e reserva n.? 17
Distrito de recrutamento
e reserva n.v 18
Distrito de recrutamento
e reserva n.s 19
Distrito de recrutamento
e reserva n.? 20
Distrito de recrutamento
e reserva n.s 21
Distrito de recrutamento
e reserva da Madeira.
Distrito de recrutamento
e reserva dos Açôrcs :
Sede .....
1.' delegação.
2.' delegação.
. . .
0

-/)-

13:%00
30~OO
20~OO

420~00
15$00
40~00

60~OO
20$00
20$00

40~OO
30$00
50$00

13$00
67$00
15~~00

60$00
20~00
15$00
18$00

10100
-{>-

101>00
-j,-

Arma de artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n." 1
Regimento de artilharia ligeira n.s 2
Regimento de artilharia
ligeira n.s 3
Regimento de artilharia ligeira n.v 4 .
Regimento de artilharia ligeira n.? 5 .
Regimento de artilharia
de costa 11.0 t
Regimento de artilharia de costa n. 2
Grupo de artilharia pesada n.v 1 .
Grupo de artilharia pesada n. 2
.
Grupo de artilharia
a cavalo n." 1
.
Grupo de artilharia
a cavalo n. 2
.
Grupo independente de artilharia de montanha n.O 12
Grupo in(!cpen~lellte de artilharia de montanha n." 15
Grupo ITIlxtO independenn,
de artilharia
mon ta.ln
n.s 14
.
Grupo mixto independonto
do artilharia
montada
n.v 24 ........•...........
Batar ia de artilharia
de defesa móvel de costa n.? 1.
Batar ia de artilharia de defesa móvel de costa n.? 2
Bata-ia de artilharia
ele defesa móvel de costa n." 3
O

O

O

1.100$00
980~OO
1.950$00
1.050~00
800~00
(a) 1.750$00
(6) 1.350:pOO
500~OO

650$00
685$00
350{>00
380$00

600~OO
420$00
·120·,00

Dü-SOO
125$00
90,$00

1.· Série

ORDEM DO ÉX~RCITO

415

N.o 4

Dotações
mensais

Designação

Butari a de artilharia dc defesa móvel de costa n.s ,1
Companhia de trem hipomóvel. .
Campo de tiro de Alcochetc . . . . . . . . . . .

90~OO
550~OO

100;$00

Arma de cuualaria :
Comando da 1.· brica da
Comando da 2.· brigada
Recrimcllto de cavalaria
Re~imento de cavalaria
Re~irnento ele cavalaria
Re~imento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimen to de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento da cavalaria
1.0 grupo.
.
2.° grupo. . . • .
3.° grupo

de cavalaria.
de cavalaria.
n 1.
11.° 2.
n.? 3.
11.° 4,
n.v 5.
n.v 6.
n.v 7.
n.? l:l.
n.v 9:
?

160;$00
100$00
1.250ilOO
1.050;$00
1.000~00
550$00
1.440;$00
730~OO
900$00

650pOO
1.500~00
420$00

•
.

600$00

Ar'ma de enfenharia :
Regimento de sapadores de caminhos de ferro:
Sede ............•
2.° grupo .........•
3.° grupo. . . . . . • . . .
Regimento de sapadores mineiros:
Sede
.
2,° grupo ......•
Regimento de telegrafistas :
Sede .•.......
1.° grupo
.
Inspecção de tropas e serviço de pioneiros.
Depósito geral ele material automóvel.
.
Depósito geral de material de engenharia
.
DeI?ósit? &"eral ?e material de sapadores de cavalana e infunturln , . . . . .
Batalhão de pontoneiros .•.

1.f)OO~OO
360$00

1.000,300
1.400~OO
1.000~00
1.4001500

85()~00
80~OO
50~00

50~00
20~OO
480~OO

Serviço de saude militar:
IIo~pital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospi tal
Hospital
lIo"p!tal
Hospital

militar
militar
militar
militar
militar
militar
milltar
m!J!tar
mil it ar

da
(la
da
da
da
da
da
da
da

guarnição
guarnição
guarniçao
guarnição
guarnição
guarnição
gnuruição
gual'll!ç~o
guarulpo

de
de
de
de
de
de
da
de

ue

Tnncos . . .
Vendas Novas
Tôrres Novas
Mafra. . . .
Vila Real.
Lamego.
.
Guarda.
Lagos ..
Br3g'.lllp

1111l'l00
lH~OO

111~OO
111$00
l11.,sOO
11 t II') 00
]l1~()O
l11~OO
11] ~OO
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Dotnções
mensais

Dcstgnnção

Hospital militar
Hospital militar
Hospital militar
Hospital uii litar
Hospital militar
Hospital militar
IIoopital militar
Hospital militar
Hospital militar
Hospital militar
Companhias
1.'
2."
4.'
5.'
8.'
9."

da guarnição
da guarnição
da guarnição
(la guarn ieão
(la guarnição
da guarnição
da guarnição
(la guarnição
da Feitoria.
da guaruição

ele Beja
.
do Funchal
.
de Angra do Heroísmo
de Viana do Castelo
de Viseu
.
de Figueira
da Foz
de Leiria ..
de Estremoz
.
de Braga.

111$00
111,p00
111~OO

111~OO
111 $00
]11$00
111$00
111fllOO
111$00
l11sPOO

de reformados :

companhia
companhia

de
.le
cornpan i]ia de
companhia de
com pau h ia do
companhia de
Fortificações

1.- Série

reformados
reformados.
reforrnudos
reformados
reforiua.Ios
reforrnados

.
.
.
.
.

10~OO
16$65
32,slO

201l'l00
15$00
15~00

:

Castelo de S. João (la Foz do Douro
Praça de Valença ...
Praça de l\larvão.
. . . . . . . •

50,$00
4()~OO
10!%OO

Carreiras de tiro :
~fafra .
Agueda .
Lisboa ..
Espinho .
Coimbra.
. .
Angra do Heroísmo,
Aveiro .....
Braga ..
, . ,
Ca.telo Branco.
Chaves
.
Elvas,
.
Évora ..
, ..
Figuci ra da Foz
Fuur-hal ....
Leiria , . . . .
Ponta Tlelgada .
Portalegre,
. ,
San taréru

, ..

Set6bal
, . . . .
Viana rio Castelo,
Viseu ..
Alrneida
.
Beja ..•....

6$00
6$00

188i)00
30~00
149mo
6$00
6100
6$00
6J.00
6&;00
6;)00
li~(JO
!3çfiOO

lifP 00

csoo
6~()()

()~OU
6,.,00
6<1l00
6~00
6~OO

6i500
6~OO

1.-

Série
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Dostgnnção

Dotaçôns
meu sn ls

-------------_._-----Bragança
....
Caldas da Rainha.
Covilhã ..
Faro ....
Gllan]n
..
Guimarãis •
Horta.
Lagos ...
Lamego ..
Penaâol
..
Pen amacor .
Pinhel ...
Póvoa de Varzim.
Tavira
.
Tomar
.
Vila Real ..
Serra do Pilar

6~OO
6~00
6$00
6:$00

6~OO
6~00

6~OO
G~OO
G~OO
GpOO
6$00

G~(lO
61%00
6'1'iOO
6~OO
6:§OO
10~OO

(a) Incluo n Import âncl n do 5508 para o destacamento
mixto do Almnda.
(b) Incluo a Jmp oet ânctn do 27úIJ para o destacamento
<lo Alto do Duque
Sucosso.

o Bom

IX) Dota\ões anuais para «Aquisição do instrumontos
músicos e estantes metálicas para as bandas de múslca»
atribuídas no ano económico de 1937 às unidades abaixo
designadas:
Dus ígn nção

A?'Ina de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de iufantaria
TlcO'imf>nto de infantaria
Re;;imento de infantaria
He:;'imento ele infa ntarin
Re:;'imento de infantaria
Regimento d.. !ot:antar!a
Regimento de ~nfantal'~a
RrO'irnento de Infantaria
Rc:':.imento ele infantaria
Re;;irnento ele infantaria
Ro~illleDto do infantaria
Regilllento ele infantar!a
RcO'imento de infant ari a
R('~iTTlento
de infantaria
e

Do tuçõea
Diluais

:
n.O 1
n.v 2
n.v 3
n.? 5
n.v G
n.s 7
n.s 8
n.v o
n.O 10.
n.v 11.
n.v J2.
n.v 13.
n.O14.
n.O 15.
n.O 16.

365~OO
1.07()~CO
22()~()O

aG5~OO
7fí5$OO
t.:110~OO

545,;500

735~()()
435~OO
2.200i600

1.800$00

6H()~OO
2.H30~O()

5.2001()()
1.JQ()~OO

418

ORDEM DO EXERCITO N.' 4

j .•Série

Dotações
anuais

Dostgu ação

--------- --------Regimento de infantaria
n.? 17.
Regimento de infantaria n.v 18.
Regimen to rie infan taria n. ° 19.
Regimento de infantaria
ll.O20.
Regimento de infantaria n.? 21. ..
Batalhão independente
de infantaria
Batalhão independente
de infantaria
Batalhão ele caçadores n.v 1
Batalhão de caçadores n.? 2
Batalhão de caçadores n.Oa
Batalhão de caçadores n .? 4
Batalhão de caçadores n." 5
Batalhão de caçadores n.? 6
Batalhão de caçadores n.v 7
Batalhão de caçadores n." 8
Batalhâo de caçadores TI.O 9

630~WO

..
n." 23
H.O24

5.200#00
365$00
365$00
545$'00
365$00
365~OO
1.410;00
545$00
4.630~00
2.250~00
1.830~00
3.675~00
7351l'l00
900$00
580:S00

Nola.-Já está deriuaida a importância de 10 por cento a que se
refere o artigo 8.° elo decreto 11.°27 :423, ele 30 de Dezembro de 1936.

X) Dotações mensais para «Consêrto de instrumentos
músicos» atribuídas no ano económico de 1937 às unidados abaixo designadas:
Designação

Dotações
mens afa

Arma de infamtaria :
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
llegimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
llegimento
Uegimento
Regimento
Retrimento
He%imento
Re:;imento
Regimento
Ungimento

de infantaria n " 1
de infantaria n.s 2
de infantaria n.O3
de infantaria'n.o
5
de infantaria n ," 6
de infantaria n.v 7
de infantaria n.O8
de infantaria n.v 9 .
de infantaria n.? 10.
de infantaria n." 11.
de infantaria n.s 12.
rie infantaria n.O 13.
de infantaria n.O 14.
de:infantaria
n.v 15.
rle infantaria II." 16.
de infantaria
n." 17.
d~ infantaria
11.° 18

165,WO
195~OO
95$00
95$00
115~00
145~00
95~(J0
95~00
601~OO
\)5~OO
50~00

5011100
50;$00
50~00
45100
n5~00

145jlOO
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Desf cnação

Regimento de infantaria
n.? 19. . . . . .
Regimento de infantaria B. 20. "
..
Regimento de infantaria n." 21 ...•..
Batalhão independente de infantaria n.v 23
Batalhão de caçadores n." 1 .
Batalhão do caçadores n.? 2 .
Batalhão de caçarlores n.? 3 .
Batalhão de caçadores n.v 4 .
Batalhão de caçadores D.O 5 .
Batalhão de caçadores n.v 6 .
Batalhão de caçadores n.s 7 .
Batalhão de caçadores n.v 8 .
Batalhão de caçadores D.O 9 .
O

410

Dote çêos
mensais

50~00

95~OO
95$00

50;'lOO
50;500
()5~OO
195~00

105~OO
170JOll
80!iOO
95~OO
125-$00
50iOO

Nota. - Já cstá deduzida a importância do 10 por cento a que 80
refere o artigo 8.° (lo decreto n.O 27 :423, de 30 de Dezembro de 1936.

XI) DotD.ç'õesmensais para «Impressns» atribuídas no
ano eeonómico de 1937 às uni<lades e estabelecimentos
abaixo designados:

Dotnçóos
monsais

Hospital militar da guaroi~ão ele Tancos.
..
Hospital militar da guarniç[lO de Vendas Novas.
Hospital militar da guaruição de Tôrres Vedras
Hospital militar da guarnição de Mafra.
• . .
Hospital militar da guarnição de Vila Real
H08p~tal Ill~l!tar da guarnição de Lamego.
IIosp~tal mil ita- da guarnição da Guarda.
Ifosp~tal m~l~tar da gllarni~'ão de Lagos ...
Hosp~tal m~l~tar da guarn!ç~o de Bragança.
IIosp~tal m!l~tar da gllarn.lçao de Beja
.
Ilospitnl militar da gllarlll~'ão do Fuuehal . . . . .
Hospital militar da guarnição de An"ra do Heroísmo
Hospital militar (la guarniç~lo de Viaua do Castelo
Hospital militar da gllarniç,lo ele Viseu
.
Hospital militar da guarnição de 1<'iO"ueira da Foz
Hospital militar da guarnição de Leiria
.
Hospital militar da guarnição de Estremoz . .
Hospital militar da Feitoria
.
Hospital mi~itar u~ guarl~ição de Braga.
. . .
43 enferma rias regllllentals a 71 meusaís eada .

10~85

10~85
10t1l:l5
lO~l:l5
1O~l:l5
101ll'll:l5
1Oit>85
10~l:l5
JO~l:l5
1O~tl5
lO,.&l:l5
10,,185
10~l:l5
10~85
10~85
l0,,1l:l5
lO,p8õ
10~l:l5
101l:l5
3()1~()O
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Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral
Serviços Cartográficos
do Exército

XII) Tendo cessado as causas que determinaram a publicação do regulamento
para o funcionamento
da Secção
Fotográfica
e Cinematográfica
dos Serviços Oartográficos
do Exército,
elaborado numa orientação que se tornava
necessária
em virtude de os Serviços não estarem instalados no mesmo edifício, como presentemente
sucode, são
rovogadas as disposições do mesmo regulamento
insertas
no n.? XII da Ordem do Exército n." 10, L." série,
de 1933.
XIII) Que provisoriamente o pessoal auxiliar
Fotográfica
e Oinematográfica
a que se refere
do artigo 12.° do decreto n." 21:904, do 24 do
de 1932, publicado na Ordem do Exército n.?
rie, de 1932, seja o seguinte:
1 operador fotográfico e de laboratório;
1 operador cinematográfico
e de laboratório;
1 operador retocador,
impressor.

IV -Ministério

da Secção
a alínea e)
Novembro
12, L." sé-

CONTRATO

das Finanças - Secretaria

Geral

Nos tormos e em cumprimento
do disposto no artigo
17.° do decreto-lei n.? 24:12.t, do 30 de Junho de 1934,
80 publica,
para conhecimento
de todos os serviços públicos interessados,
o seguinte:
Contrato
Aos oito dias do mês de Março do ano de 1937, no
gabinete do Ex."? secretário geral do Ministério das Finanças e na sua presença compareceram
os Srs.: Mário
Antunes,
casad?, de quarenta e três anos, comoroíantc,
morador
em Lisboa, na Avenida da Liberdade,
198,

1.' Série
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rés-do-chão,
direito, em representação
da sociedade
Dunkel & Antunes, Limitada, estabelecida em Lisboa,
na Rua Augusta, 56, 1.0, agente em Portugal das máquinas do escrever Undel'wood, e constituída por escritura
publicada no Diário do Govêrno n.? 6, 3.a série, de 8 de
Janeiro de 1927; Tito de Lima Neto, casado, de cinqüonta e sete anos, comerciante, morador em Lisboa, na
Rua Rodrigues Sampaio, 31, 2.°, direito, em representação da Sociedade Luso-Americana, Limitada, estabelecida em Lisboa, na Rua da Prata, 145, agento em Portugal das máquinas de escrever Royal, e constituída por
escritura publicada no Diário do Govêrno n.? 235, 3.a série, de 8 de Outubro de 1932; Samuel Mahlberg, francês,
casado, de sessenta anos, comerciante, morador em Lisboa, na Avenida da República, 33, 1.0, em representação
da Remington Portuguesa, Limitada, estabelecida em
Lisboa, na Rua da Prata, 185, 1.0, esquerdo, agente em
Portugal das máquinas de escrever Reminqton, o constituída por escritura publicada no Diário do Gooêrno
n.? 43, de 25 de Fevereiro do 1904; Florêncio Gonçalves Pureza, casado, de sessenta anos, comerciante, morador em Lisboa, na Rua Actor 'I'ahorda, 22, 4.°, em
representação da Sociedade de Acossórios para Escritório, Limitada (Sapel), estabelecida om Lisboa, na Rua
da Madalena, 48, 2.0, agente em Portugal das máquinas
de escrever Imperial, e constituída por escritura publicada no Diário do Govêrno n." 136, 3.a sério, de 13 do
J unho de 1936, qualidades e identidades quo fizeram
cortas pelas referidas escrituras e pelos bilhetes de idontidade, respectivamente, n.? 190:760, de 21 de Janeiro
de 1928; n.? 240:3G1, de 4 de Abril de 1928; Il.O G91:822,
de 2 de Agosto de 1935; e 650:087, de 20 de Novembro do 1934, todos passados pelo Arquivo do Identificação de Lisboa.
Pelo Ex.?" socretário geral do Ministério foi dito que,
de harmonia com o disposto no artigo 17.° do decreto-lei
n.? 24:124, de 30 de Junho de 1934, e no decreto
n.? 24:207, de 23 de Julho do mesmo ano, e em obediência ao despacho ministerial de 10 de Dezembro do
ano findo, abriu-se concurso público para o fornecimento
de máquinas do oscrever aos serviços do Estado no corrento ano económico, por meio de anúncios, pelo prazo
legal, publicados no Diário do Govêmo e nos jornais
de erande tiragom Diàrio de Notictae e O Século, observando-se as demais formalidades.
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Em seguida apresentou a Secretaria Geral à apreciação superior uma proposta de adjudicação do fornecimento às três primeiras sociedades acima indicadas e,
por despacho ministerial de 16 de Fevereiro último,
foi resolvido fazer-se fi adjudicação também à sociedade
mencionada em último lugar, representantes no País das
marcas Underwood, Royal, Remington e Imperial.
Em obediência a êste despacho e em execução do disposto no artigo 8.0 do decreto n, o 24:207, acima referido, lavra-se o competente contrato, com as cláusulas
e condições seguintes:
L." As sociedades acima mencionadas obrigam se a
fornecer tantas quantas máquinas de escrever das marcas Underwood, Royal, Remington e Imperial, que, respectivamente, representam, aos serviços públicos que
lhas requisitarem, incluindo os organismos de coordenação económica, comissões roguladoraa, j untas nacionais
e institutos, durante o actual ano económico, pelos preços constantes das suas propostas, que ficam juntas a
êste têrmo, que serão transcritas com õle e aqui se dão
como reproduzidas, correndo de conta das mesmas sociedades as despesas de transporte até à localidade oode
êsses serviços tiverem a sua sede e ficando a cargo dos
mesmos serviços as despesas de seguro; .
2. a As sociedades adjudicatárias
obrigam-se a entrogar todas as máquinas que lhes sejam requisitadas dentro do prazo máximo de sessenta dias, contados da data
da requisição, importando a falta de cumprimento desta
cláusula o pagamento da multa de 500,.$;
3. a O pagamento das máq ninas requisitadas será ofectuado, como os demais pagamentos de despesas do Estado, por intermédio dos serviços requisitantes e pelas
fôrças das verbas orçamentais expressamente inscritas
para êsse fim;
4.a Êsto contrato será rescindido, no todo ou em
parte, conforme o caso, se se verificar a infracção prevista no artigo 10.0 do decreto n. o 24:207.
Pelos Srs. Mário Antunes, Tito de Lima Neto, Samuel Mahlberg e Florêncio Gonçalves Pureza, como
represent~ntes da sociedade Dunkel & Antunes, Limitada, Sociedade Luso-Americana
Limitada Remington
.
" de Acessórios para
P ortuguesa, L·Imitada,
o Sociedade
Escritór~o, Limita.da. (Sapel), foi dito, em nome destas,
que aceitam a adJudlcação do fornecimento, nos termos
e condições aqui expressos.
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Estas sociedades garantiram
a execução do contrato:
a primeira, por meio de depósito, na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
da quantia de 13.3007$,
à ordem desta Secretaria
Geral; a segunda, por meio de
garantia bancária, até à quantia de 12.8527$50, prestada
pelo Banco Nacional Ultramarino,
que serviu para garantir o contrato anterior e passa a garantir o presente ;
a terceira,
por meio de garantia bancária, até à quantia
do 12.7507$, prestada pelo Banco Lisboa &; Açõres, a
qual serviu igualmente para garantir
o contrato anterior
e pl,tssa a garantir o presente;
a última, por meio de garantia bancária, até à quantia de 12.500t$, prestada pelo
Banco Espírito Santo.
Estas quantias são as correspondentes
a, aproximadamente, 5 por cento do valor do anunciado mínimo provável de máquinas a fornecer aos serviços públicos, calculado como se cada um dos adjudicatários
fizesse todo
êsse fornecimento
durante o actual ano económico.
Os documentos
comprovativos
do depósito e das garantias cuja aceitação foi autorizada
por despachos ministeriais
de 1 e 5 do corrente dão-se aqui como reproduzidos e ficam juntos ao têrrno para serem com 610
transcritos.
A execução
dêste contrato pode obrigar a uma despesa superior a 500.000..5 e por êsse motivo foi precedido
de minuta, aprovada em Oonselho de Ministros de 25 de
Fevereiro
último, em observância
do disposto
no artigo :?5.0 e respectivos
parágrafos
da lei de 20 do Março
de 1907.
De harmonia com o disposto no artigo 17. ° do decreto-lei n.? 24:124, de 30 do Junho de 1934, êste contrato
vai ser publicado no Diário do Govêl'1l0, para conhecimento dos serviços interessados
e competente
anotação
pelas respectivas
repartições
do contabilidade,
por onde
SNtlO autorizados
os pagamentos
das máquinas de oscrcver adquiridas
em conformidade
com as disposições legais em vigor.
As sociedades contratantes
estão colectadas pelo exer- .
cíeio da indústria e pagaram
a contribuíçâo
industrial
referente ao corrente ano, como mostraram
pelos conhecimentos, respectivamente,
n.OS 752, da sociedade Dunkel &; Antunes,
Limitada,
1:083, da Sociedade Comercial Luso-Americana,
Limitada,
1:930, da Sociodade do
Acessórios
para Escritório,
Limitada (Snpel), excepto a
Rornington Portuguesa,
Limitada,
que om sua substitui-
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ção apresentou
uma certidão passada pela Secção de Finanças do 2.° bairro fiscal de Lisboa, datada de 4 do
corrente, em que expressamente
SE' diz que a dita sociedade ainda não liquidou a contribuição
industrial
pelo
exercício da indústria no ano corrente por não ter sido
fixado o rendimento ilíquido a que se refere o artigo 0.°
do decreto n.? 24:916, do 10 de Janeiro de Hl35, certidão que fica arquivada.
O presente contrato está oscrito em quatro meias fôlhas de papel selado, da taxa do 2650, que vão rubricadas pelos outorgantes,
pelas testemnnhas
presentes,
Amadeu do Almeida Carmo Lemos Meneses Sousa e Albuquerque,
casado, de ciuqüeuta e dois anos de idade,
natural
do Lamego,
funcionário
público, morador
em
Lisboa,
na Rua dos Castelinhos,
11, o Manuel J 086
Francisco
de Almeida Castelo Branco, casado, de cinqüonta e cinco anos de idade, natural de Lisboa, funcionário público, residente
em Lisboa, na Rua Viriato, 23,
e por mim, José Ferreira
Maia Júnior, chefe da Secretaria Geral do Ministério das Finanças,
qUtl o fiz oscrover e assino também, corn excepção da última por conter as assinaturas,
e foi lido em voz alta na presenc:a
simultânea do todos.
Foi pago o sõlo devido, na importãucia
de 25\ em
estampilhas
fiscais. - ...Jntónio Luiz
Gomes - JIá,'iu
Antunes - Tito de Lima Neto - Samue] .J.lfrdilbe,·,r;- Florêncio Gunçalves Pureza-Amadeu
de Almeida Carmo Lemos Meneses Sousa e Albuquerque - Manuel José Francisco de Almeida
Castelo Branco - José Ferreira Maia
JÚni01'.
Aprovo.-ll
de Março de 1937.-J. P. da Costa
Leite.
(Visado pelo Tribunal
de Contas em lG do corrente mês. São devidos emolumentos,
nos termos do decreto n. o 2~:257).
Secretaria
Geral do Ministório
de 1937. - O Secretário
Gomes.
.

Março

das Finauças,
17 ele
Geral,
António
Lui:
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l{.o 4

DECLARAÇÕES

da Guerra-Repartição

do Gabinete

I) Declara-se quo por portaria n. o 8:673, do 22 do
Março do corrente ano, do Ministério das Obras Públicas
e Comunicações, publicada no DÜÍ/'io do Gocêrno n.? 78,
1.3 série, de 5 do corrente, foi atribuída ao estabelecimento a seguir designado a dotação gratuita de água que
lho vai indicada:
Rodo

Dcstg 113Çfto do organismo

Dotação anu n l
a trlb uidu
Motros cú bicos

Manutenção

Militar

Ministério

'.

Beato

da Guerra-S. a Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

13:000

Geral

II) Em virtude do preceituado no artigo 7. o do decreto-lei
n." 2ó:299, de (3 do Maio de 1935, declara se, para os
devidos efeitos, que S. Ex." o Sub-Secretário
do Estado
da Guorra autorizou, por seu despacho da presento
data, nos termos do § 2.0 do artigo 17.° do decreto-lei
n. ° 16:670, de 27 de Março de 1929, a transferência no
orçamento do Ministório da Guorra em vigor no actual
ano económico a seguir moncionada:
CAPíTULO 15.·
Serviços de Administração ~lilitar
Escola Prátfca

Artigo 442.° - Encargos
J) Alimentaçâo

de Administração

Militar

administrativos:

e alojamento:

Da v~rba da alínca a) «Alimentação a oficiais e aspi rantes a oficiais tirocinantes» ~ara a vsrba da alínea c) «Auxilio
d.e ahmentaçao
aos sargentos estagiáriOS»

•

• ••••..

200~OO

5. Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, 25 de Março do 1937. -O Chefe da Repartição,
I!defoll.~o Ol'figílo PP1'e.~.
ti
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III) Em virtude do preceituado no artigo 7.° do decreto-lei n. o 25:299, de 6 de Maio ele 1935, declara-se, para
os devidos efeitos, que S. Ex." o Snb·Secretário de Estado da Guerra autorizou, por seu despacho da presente
data, nos termos do § 2.° do artigo 17.° do decreto-lei
n.? 16:670, de 27 de Março de 1929, as transferências
no orçamento do Ministério da Guerra em vigor no actual
ano económico a seguir mencionadas:
CAPÍTULO
8.°
Scrvil;os de Infantaria
Pessoal da Arma de Infantaria
Artigo 1,18.0 - Remunerações certas ao pessoal em exercíeio :
Da verba do n.? 2) «Pessoal de nomeação vi talicia além (los quadros» para a verba do n.? 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . 700,000$00
CAPÍTULO

21.°

Classes Inactivas (lo MinistérIo da Guerra
Pessoal na Reserva, Reformado, Separado do Serviço,
Mutilado e Inválido de Guerra
Artigo 5G5.0 - Remunerações
certas ao pessoal fora do serviço:
1) «Pessoal na reserva, reformado, mutilado e inválido de
guerra» :
Parn a verba da alínea a) «Vencimentos dos oflciais dr rescrvn,
reformados e separados (lo serviço» das verbas das seguintes
alíneas:
.
b) «V encirnentos (los oficiais mutilados e in vúli50.000$00
dos de guerra»
. . . . . • . . . . . .
40.000~OO
c) «Vencimentos das praças de pré reformadas»
ti) "Vencimentos
das praças de pré mutiladas e
30.000~OO
inválidas de guerra».
• . . . - . • . .
120.000~OO

Soma .•.•.•..

5. Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, 14 do Abril do 1937. - O Chefe da Repartição,
lld~fonso Ortiqão Pe1'e8.
António de Olixeira Salaear,
Está conforme.
o Chefe do Gabinete,
tl

J

-tu ~.

1'~

1

d.
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15 de Junho de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:
l-LEI
Presidência

do Conselho

Lei n.·1:942

Em nome da Nação, a Assemblea Nacional decreta o
ou promulgo a lei seguinte:
CAPÍTULO I
Dos acidentes de trabalho ou doenças profissionais
e da responsabilidade patronal

Artigo 1.0 Terão direito a assistência clínica, soja qual
fõr a forma por que deva ser prestada, a medicamentos
e às indemnizações ou pensões fixadas nesta lei todos os
trabalhadores, por conta de outrem, vitimas de um acidento de trabalho que lhes ocasione alguma lesão 011
doença, nos casos seguintes:
1.0 No local e duruuto o tempo do trabalho;
2. ° N a prestação do trabalho ou fora do local (I tempo
do trabalho normal, so ocorrer emquanto se executam
ordens ou realizam serviços sob a autoridade da entidade patronal;
3.° Na execução de serviços espontâneamente prestados pelos seus trabalhadores h entidade patronal de quo
lhe possa resultar proveito económico.

430
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§ único. Se a lesão ou doença não forem reconhecidas
logo a seguir ao acidente, compete 11vítima provar que
foram conseqüências
dele.
Art. 2.° Não é acidente de trabalho, embora caiba em
algum dos números do artigo anterior:
1.0 O que íõr intencionalmente
provocado
pelo sinistrado;
2.° O que provier de acto ou omissão da vítima contra ordens expressas,
e logo propositadamente
infringidas, das pessoas a quem estiver profissionalmente
subordinada,
ou de acto seu em que so demínuam as
condições de segurança
do trabalho
estabelecidas
pela
entidade patronal
ou exigidas pela natureza
particular
do trabalho;
3.° O que fôr conseqüência
de ofensas eorporais voluntárias,
salvo so estas tiverem relação imediata com
outro acidente ou a vítima as sofrer por causa de funções de direcção ou vigilância que desompenho;
4. ° O que resultar
da privação
do uso da razão do
sinistrado,
permanente
ou acidental, nos termos do artigo 353.° do Oódigo Oivil, se aquela não derivar da
própria prestação
do trabalho,
ou se a entidade patronal ou seu representante,
conhecendo o estado da vitima,
consentir nesta prestação ;
5.° O que provier do caso de fôrça maior.
§ único. S6 se considera caso de fôrça maior o que
fõr devido a fõrças invencíveis
da natureza,
actuando
independentemente
de qualquer intervenção
humana, e,
sendo devido a estas fôrç as , não constitua um risco natural da profissão nem se produza ao executar trabalhos
expressamente
ordenados pela entidade patronal om condições de perigo evidente.
Art. 3.° Os estrangoiros
que sejam vítimas de um acídeu te de trabalho ocorrido em território português, seus
herdeiros e ropresontantos,
gozam dos direitos atribuídos
nesta lei aos portugueses,
mesmo quando residam fora
de Portugal,
se a !t\gislur:üo do respectivo país conceder
a estes igual tratamento.
Art. 4.° A predisposição
patológica da vitima do acidente não isenta as entidades
patronais
da respectiva
responsabilidade,
quando
não contribua
fundamentalmente para o aparecimento
da lesão ou mnnifestação
da
doença.
§ 1.0 Se o acidento apenas agravar uma 10s)10ou doença
anterior. jtL declarada,
só a êste agravamento
so atenderá
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para o cálculo da. indemuizução,
salvo se o salário da
vítima já so achar reduzido em virtude da dominutção da
sua capacidade
de gnnlio.
§ 2. u Se a lesão ou "doença an terior agravar as conseqüências
do acidente ou ocasionar a demora excessiva
da cura do sinistrado, a entidade patronal não terá responsabilidade
por êsse agravamento
ou essa demora.
§ 3.0 No caso de fi doença se manifostnr durnnto o tratam -nto de outra que provenha
do um acidente de trabalho, a responsnbilidndo
patronal, pelos encargos resultantos da nova doença, só existirá so esta derivar directa e
exclusivamente
dêsse tratamento.
Art. õ. o N o caso de o sinistrado ter deformidade física
ou incn.pacidado permanente anterior, a entidade patronal
será responsável
somente pela diferença entre o grau de
desvulorização
anterior
e o que fõr calculado como se
tudo se imputasse ao acidente.
Art. 6.0 As entidades responsáveis
pelas indemnizações e mais encargos provenientes
de acidentes de trabalho são:
1.o As pessoas singulares
e as colectivas do direito
público ou pr-ivado que utilizem o trabalho;
2.0 O empreiteiro
ou sub-empreiteiro
quando so obriga
respectivamente
para com o proprietário
ou empreiteiro
a executar
a obra e não esteja sob a direcção efectiva
dêstes.
§ único. São isentas de responsabilidade:
1.o A s pessoas que utilizem serviços ele outrem, independentemente da sua autoridade, direcção ou fiscalização;
2.0 As pessoas que chamem um ou mais trabalhadores
para lhes prestarem quulquer serviço ocasional, por algumas horas ou alguns dias, desde que õste não implique
o estabelpci:n(\nto
de relações habituais de patrão o empregado, nem seja prestado na exploração da indústria 0\1 à
actividade profissional
das mesmas pessoas ;
3. o As prssoas q ue dêem o trabalho sem carácter de
exploração económica, no domicilio ou estabelecimento
próprio do trabalhador;
4. o As pessoas que, trabalhando
habitualmente
SÓ8,.
chamem para as auxiliar, acidcntaluiente, um ou mais
trabalhadores.
Art. 7.0 Sem prejuízo da responsabilidade
da entidade
patronal,
quando existir, os sinistrados ou, por sub-rogaC;ão logal, a entidade patronal ou soguradora tôm, quando
o acid~nte fõr produzido por cul pa de terceiros ou por dolo
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dos companheiros,
acção contra estes, nos termos da lei
geral.
§ 1.0 Para os efeitos desta lei consideram-se
terceiros
todos aqueles que não sejam companheiros
ou a entidade
patronal
por si e nas pessoas de quem a represente
na
direcção do trabalho.
§ 2.0 Se a vítima do acidente receber de terceiros ou
de companheiros
a totalidade da indemnização arbitrada,
e esta fõr superior à devida pelas entidades patronais,
ficarão estas desoueradas
das respectivas
obrigações
e
terão direito a ser reembolsadas,
pela vitima, das quantias
que tiverem pago ou despendido.
§ 3.0 Se a quantia efectivamente recebida de terceiros,
somada à que tiver sido paga pela entidade patronal,
exceder a importância da indemnização arbitrada nos termos da lei geral, o direito de reembolso só poderá ser
exercido até à importância que exceder essa indemnização.
Art. 8.0 As disposições desta lei são extensiva s às seguintes doenças profissionais:
a) Intoxicação
pelo chumbo, suas ligas ou compostos,
com as conseqüências
directas dessa intoxicação;
b) Intoxicação
pelo mercúrio, seus amálgamas ou compostos, com as conseqüências
directas dessa intoxicação;
c) Intoxicação
pela acção de corantes
e dissolventes
nocivos;
d) Intoxicação
pela acção de poeiras, gases e vapores
industriais,
sendo como tais considerados
os gases das
batarias de T. S. F. e outras, e ainda os gases dos motores de combustão interna e máquinas frigoríficas ;
e) Intoxicação pela acção dos raios X ou substâncias
radioactivas
;
f) Infecção carbunculosa ;
g) Dermatoses
profissionais.
§ único. Serão designadas no regulamento
desta lei
as indústrias ou profissões correspondentes
às doenças a
que êste artigo se refere e que não constem do quadro
anexo a esta lei.
Art ", 9. o A responsabilidade
patronal pelos oncargos
provenientes
de doenças profissionais
subsiste
na sua
totalidade,
pelo espaço de um ano a contar da data do
despedimen~o do. trabalhador,
e, s~ a doença fõr o cancro dos radIOlogIstas, pelo espaço de cinco ~lDOS.
§ 1.0 Se a doença se manifestar
antes de extinta a
responsabilidade,
esta 6 imputável a todos os patrões, na
proporção
do tempo de trabalho de natureza idêntica que
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,. a cada um dêles houver sido prestado dentro dos referidos
prazos.
§ 2.° O trabalhador podo sempre exigir a totalidade
do último patrão, qllf\, nesse caso, fica com direito de
regresso contra o anterior ou anteriores.
Art. 10.° Para beneficiar das disposições da presento
lei, relativuuionto às doenças profissionais, o trabalhador
terá de provar:
1. o Que portador de uma das doenças designadas no
artigo 8. o;
2.° Que trabalhava habitualmente em alguma das indústrias ou exercia algumas das profissões correspondentes
à doença contraída.
Art. 11.° As entidades rosponsáveis pelos encargos
provenientes do acidentes de trabalho e doenças profissionais podem transferir a sua responsabilidade para sociedades legnlmenta autorizadas a realizar õste seguro.
Art. 1~. o No caso do não ser feita a transferência da
responsabilidnda,
as entidados patronais que exerçam
alguma indústria, om estabelecimento adequado, empregando mais de cinco trabalhadores, são obrigadas r, caucionar essa respousnlrilid ado, salvo se provarem perante
a Inspecção de Seguros que a sua capacidade económica
garante sllficiontrmente o risco tomado por conta própria.
§ 1.0 São dispensadas do seguro ou caução as ontidados 11 que so refere o § 3,0 do artigo LOdo decreto
n.? 26:090, de 23 de Novembro do 1935.
§ 2.0 O Sub-Secrrtário de Estado das Corporaçõos e
Previdência Social poderá, por despacho publicado no
Diário do Gorêrno, determinar qno as entidades patronais não abrangidas neste artigo sejam obrigadas a prestar a caução ou a fazer o seguro do seu pessoal.
é

C.\.PÍTULO II
Do seguro corporativo
0

Art. 13. O Instituto Nacional do Trabalho o Previdõncia podorá autorizar ou dlltm·minar quo os organismos
corporativos promovam, na arca que lhes disser respeito,
o seguro contra acidcntos de trabalho dos trabalhadores
da rospectiva categoria profissional ou daqueles que prestem serviço aos seus associados, nos casos om quo so
verificar constituir o seguro em base corporativa a fórmula do maior eficiência para o cumpl·imcnto da lei.
§ único. O seguro só será efectuado por intermédio
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dos Sindicatos Nacionais e Casas do Povo ou dos Pescadores, quando se tratar de trabalhadores
que, pela natureza da sua profissão, trab alhem em grupo e prestem
indiferentemente
os seus serviços a entidades patronais
diversas.
Art. 14.0 Os Sindicatos Nacionais que, nos termos elo
artigo anterior,
devam efectuar o seguro contra acidentes de trabalho,
terão o direito de cobrar da« entidades
patronais,
a que prestem
serviço os trabalhadores
da
respectiva
categoria
profissional,
o prémio relativo aos
ordenados ou salários por aq uolos recebidos.
§ LOAs entidades patronais, nas condições dês te artigo, ficam desoneradas
da responsabilidade
proveniente
de acidentes de trabalho ou doeuças profissionais
de que
sejam vítimas trabalhadores
cujo seguro esteja a cargo
do respectivo Sindicato Nacional.
$i 2.0 As iustituíçõe« de previdência com inscrição obrigatória podem substituir-se aos Sindicatos Nacionais, para
o efeito do seguro, quando isso fõr superiormente
autorizado.
Art. 15.0 O segure a que se referem os artigos anteriores será efectuado em sociedade seguradora
legalmente
autorizada,
mediante concurso aberto I)(-'Ia Inspeccão de
Seguros entre as sociedades
que explorem o ramo de
acidentes de trabalho.
§ 1.0 O seguro só poderá ser efectivado
depois de
aprovadas
as respectivas
condições pela Inspecção
de
Seguros.
§ 2.0 No caso de a Inspecção de Seguros não concor-dar com as condições propostas,
a ela incumbe o estabelecimento das bases em que o seguro corporntivo deve
ser feito o, neste caso, ao Grémio dos Seguradores
compote a colocação do risco obrigatoriamente,
pelo prazo
de um ano, nas sociedades nêle inscritas.
§ 3.0 Sessenta dias antes de decorrido o prazo previsto no parágrafo
anterior
a Inspecção
de Seguros
abrirá novo concurso, nos termos dêsto artigo.
CAPITULO

Das incapacidades
0

II [

e indemnizações

Art. 16. Se do acidente resultar
a 1110rto da vítima,
haverá lugar às seguintes indemnizações:
a) Para a viúva, dado o caso de o casamento se ter
efectuado
antes do acidente,
25 por cento do salário
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anual, em quanto se mantiver no estado de víüvez, perdendo êste direito se viver em mancebia ou tiver porte
escandaloso.
Passando a segundas núpcias, receberá, por
uma só vez, o triplo da pensão anual ;
b) Para o viúvo, a mesma pensão de 25 por cento, nos.
termos da alínoa anterior, quando se prove que estavam
a cargo da mulher os seus alimentos;
c) Para. o cônjuge que se achar divorciado ou judicialmente separndo
da vítima à data do acidente, com
direito a. receber alimentos,
a pensão estabelecida
nas
alíneas anteriores e nos mesmos termos;
d) Para os filhos legítimos,
legitimados
ou perfilhados, menores de dezasseis anos, incluindo os nasoituroa,
nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 2 de 25 de Dezembro de 1910, 15 por cento sõbro o salário anual, se
houver apena.s um, 30 por cento se forem dois e 40 por
cento se forom três ou mais, devendo, quando órfãos de
pai e mãi, receber 25 por cento so houver apenas um,
45 por cento se forem dois e 60 por cento se forem três
ou mais;
e) Não havendo filhos nem cônjuge sobrevivo, para os
ascendentes
e quaisquer parentes sucosslvcis, menores de
dezasseis anos, desde que a alimentação de uns e outros
estoja a cargo das vítimas, 10 por cento do salário anual,
a cada um, não podendo, porém, a totalidade da pensão
exceder 40 por conto do salário. Havendo mais de q uatro, far·se·{t rateio.
S 1.0 No caso de o cônjuge sobrevivo falecer durante
o curso da pensão devida aos filhos, será esta aumentada,
nos termos da segunda parte da alínea d).
§ 2.° As peroontngons das pensões dos filhos do sinistrado serão, em cada mês, as correspondentes
ao número
de filhos menores de dezasseis auos que estiverem vivos
nesse mês.
§ 3.° As pensões a que êsto artigo se refere principiam
ti. vencer-se
no dia seguinte ao do falecimento.
0
de traArt. 17. Se o acid.ente ocasionar incapacidade
balho ao sinistrado, êste terá direito a lima indemnização,
nos termos seguintes:
a) Na incapacidade
permanente
absoluta, uma pensão
igual a dois terços do salário;
b) Na incapacidade
permanente
parcial,
uma pensão
igual a dois terços da redução que o sinistrado
tiver
sofrido na sua capacidade geral de ganho;
c) Na incapacidade
temporária
absoluta, uma indemni-

436

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 5

zação igual a dois terços

1.t Série

do salário ou do ordenado, mas
nos três dias seguintes ao acidento a indemnização
será
apenas de um têrço do salário ou ordenado;
d) Na incapacidade temporária parcial, uma indemnização igual a dois terços da redução sofrida no salário, ememquanto estiver em rr-gime de tratamento
ambulatório,
e, quando, depois do lho ser dada alta, fôr submetido a
tratamento
de readaptação
ao trabalho e em quanto esta
durar, uma indemnização
igual a dois terços da redução
sofrida na incapacidade
geral de ganho.
§ 1.0 As indemnizações por incapacidades temporárias
começam a vencer-se no dia seguinte ao do acidonte.
As pensões
por incapacidade
permanente
começam a
vencer-sr
no dia seguinte ao da alta.
§ 2.° As indemnizações
a que têm direito os empregados com ordenado mensal ou anual incidem sobre ij30
ou 1./360 dêsses ordenados.
§ 3.° O salário do dia do acidento será pago pelas
entidades
patronais,
independcntomente
do haver sido
feito o respectivo seguro.
Art. 18.0 Os trabalhadores
cujo salário ou ordenado
diário exceder
50lS não têm direito às indemnizações
consignadas
nesta lei senão até essa quantia. O direito
a assistência
clínica e medicamentos
6 lhos porém assegurado por intoiro, independentemente
da importância
do salário ou ordenado.
Art. 19.° As pensões devidas nos casos de morte ou
incapacidade
permanente
o as indemnizações
devidas
nos casos de incapacidade
temporária
parcial, durante o
período de readaptação
ao trabalho,
são determinadas,
nos termos dos artigos 16.° e 17.°, até no salário ou
ordenado diário de 1M; se o salário ou ordenado diário
excoder essa quantia, a pensão será reduzida a metade
na parto que a exceder.
Art. 20.0 O sínistrado terá direito ao fornecimento
o
à rOl1o\'ação normal, por conta da entidade patronal ou
seguradora,
dos aparelhos
de prótese e de ortopedia
necessáríos
para seu uso, ou a uma indemnização
suplementar representativa
do sou custo provável.
Art. 21.° Ficam a cargo das entidades
patronais
ou
seguradoras
as desposas de funeral dos trabalhadores,
falecidos em virtudo de acidentes
do trnbalho,
até ao
limito de vinte vezes o salário ou ordenado diário, qne,
para êste efeito ainda, só serão considorudos
até h quantia de 50/$.
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trado, em caso de incapacidade
parcial, atender-se-á
à
natureza
e gravidade
da lesão ou doença, à profissão,
salário e idade da vitima, ao grau de possibilidade
da
sua readaptação
à mesma ou outra profissão e a todas as
mais circunstflllcias
que possam influir na determinação
da redução da sua capacidade
geral do ganho.
Art. 23.0 É permitida
a remissão das pensões que não
excedam 2-!Oa por ano, havendo acõrdo das partes, ou
120tS por ano, quando uma das partes a requeira. Em
ambos os casos, porém, a remissão só será válida depois
da homologação
do juiz, que deverá recusá-la
sempre
que presuma
que o penaiouista
não dará ao capital
equivalente
à pensão remida um emprego razoável.
§ único. O capital resultante
da remissão será igual
a 85 por cento do valor actual da pensão vitalícia
remida, calculada nas condições legais.
Art. 24.0 Qualquer interessado
pode requerer a revisão das pensões por incapacidade
permanente,
durante
o prazo de cinco anos, a contar da data da homologação
do acõrdo ou do trânsito em julgado da sentença, alegando modificação
na capacidade
geral de ganho da
vítima do acidcute, desde que, sobre a data da fixação
da pensão 011 da última revisão, tenham decorrido seis
meses, pelo menos.
Art. 25.0 O sinistrado
perde o direito a qualquer

indemuização :
1. o Se voluutàriamente

agravar
as suas lesões ou,
pelo seu manifesto desleixo, contribuir para o seu agravamento;
2.° Se deixar de observar
as prescrições
do módico
assistente;
3.0 Se fizer intervir no tratamento
qualquer outra (lntidade que não seja o módico assistente
que lhe tiver
sido indicado pela entidade rceponsávol
ou pessoa por
êsto escolhida, salvos os casos em que lho
permitida a
escolha do médico;
4. o So, directaulcnte ou por interposta pesson, não participar o acidente à entidade patronal, ou n quem a rppresente
na direcção do trabalho, nas q uarcnta o oito horas seguintes
ao mesmo acidpnte ou ao aparecimento
da lesão ou manifestação da doença, no caso do § único do artigo 1.0;
5.0 Se não se apresentar
ao módico assisteoto sempre
que lhe fõr indicado,
desde que possa deslocar-se
ou
lhe sejnm facultados os meios de o fazer.
é

438

ORDEM DO EX:eRCITO N.O 5

1." Série

. Art. 26.0 Durante O período de internamento hospitalar de um sinistrado, por conta da entidade patronal
ou seguradora, assim como durante todo o tom [lo em
que a êste sejam prestados assistência clínica e alimentos, fora dos hospitais, por conta das entidades referidas. as indemnizações serão reduzidas a metade, se o
sinistrado fõr solteiro e não tiver filhos ou outras pessoas a seu cargo, nos termos da allnea e) do artigo 16.0
Art. 27.0 As indemnizações atingirão a totalidade do
salário ou da redução da. capacidade de ganho dos sinistrados, se o acidente resultar da falta de observância
das disposições lognis sõbre higiene e segurancu dos
lugares do trabalho 8 profilaxia dos acidentes, ou se
pelas entidades patronais ou quom as represente fôr
dolosarnente
ocasionado, sem proj uízo das demais responsabilidades em qUtl incorrerem.
§ único. Nestes casos, se tiver sido transferida a responsabilidade, a sociedado seguradora respondo apenas
snbsidiàriamento
pelos encargos normais proveniontos
do acidente, dopois do excutidos os bens da entidade
patronal, tomando se por base
salário declarado.
Art. 28.0 Quando o salário declarado, para. o efeito
do prémio de seguro, fôr inferior ao auferido pelo siuistrudo , fi entidade patronal responde pela. respectiva
diferença o pela. totalidade das despesas feitas pela entidade seguradora, nomeadamente as de hospitnlizução,
assistência cltuica e transportes.
Art. 29.0 Os trabalhadores que sejam vítimas de um
acidente de trabalho ou os seus representantes perderão
o direito a quaisquer indemnizações,
desde que deixem
de .resiJir ~m território português, salvo o disposto no
artigo seguinte.
Art. 30.0 Quando os sinistrndos forem estrangeiros,
conservarão o direito às indemnizações quo estiverem
recebendo, se a legislação dos países de quo forem naturais conceder igual tratamento aos trabalhadores por-

°

tugueaos.

§ único. A f()r~a do ofectuar estes pagamentos será
regulada por meio de acordos entro o Govêruo Português e os outros governos interessados.
Art. 31.° São nulos todos os contratos ou acordos realizados entre entidadps patronais ou torcelros para.
quem hajam transfrrido a sua rosponsabil idndo o os
empregados ou trabalhadores, que tenham por objecto
a renúncia ou redução das indemnizações fixadas nesta
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lei, salvo o que fôr estabelecido
em contratos ou acordos colectivos de trabalho, legalmente
aprovados.
Art. 32.0 O direito a exigir das entidades patronais
as indemnizações
ou pensões fixadas nesta lei prcscrovo no prazo de um ano, a contar da data do acidente,
so êsto ocasionar
a morte ou do terminar incapacidade
temporária,
e da data da alta, so determinar
incapacidade permanente .
. Éste prazo não começará,
porém, nem correrá, se a
entidade patronal,
não tendo transferido
a sua responsabilitlade
para uma companhia seguradora,
conservar
ao seu serviço o sinistrado depois do acidente e em quanto
o conservar.
§ único. Se o sinistrado aceitar das entidades responsdveís qualq uor prestação em dinheiro ou outros valores em troca do que logalmente lhe competir, não será
considerado
o tempo anteriormente
decorrido
para a
contagem do prazo fixado neste artigo.
0
Art. 33. As pensões já fixadas por decisão judicial
ou acõrdo das partes,
quer vencidas
q uor vincendas,
prescrevem
no prazo de três anos, a partir do último
pagamento.
So não tiver sido feito qualquer pagamento,
o prazo coutar-se-á
do trânsito em julgado da sentença
ou da homologação do acôrdo das partes.
§ 1.0 A prescrição não começa nem corre se a entidade patronal,
não tendo transferido
a sua responsabilidade para uma companhia
seguradora,
conservar
ao
seu serviço o sinistrado
depois do acidente e emquanto
o conservar.
0
§ 2. Interrompe-se
a proscriç-ão, se o sinistrado aceitar das entidades
responaáveis
qualquer
indemnização
em dinheiro,
ou outros valores, a trõco do que legalmente lhe for devido.
0
Art. 34. Os créditos por indemnizações
provenientes
de acidentes do trabalho
são inalienáveis
e ímpeahorãveis, ~ gozam de privilégio mobiliário
geral, o-raduado
a segnir ao estabelecido
pelo § 1.0 do artigo
da lei.
n.? 1:922.

4>

Do salário
0

Art. 35. Para os efeitos desta lei, consídoru-ac salário não só a remuneração
efectiva do trabalhador
paga
em dinheiro,
mas também' o equivalente
ao valor da
alimentação
e habitação,
quando estas regulias estejam
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compreendidas
no ajuste do trabalho,
e as mais retriacessórias
que para o trabalhador
tenham carácter normal.
§ único. O disposto neste artigo é extensivo aos ordenados dos empregados
que vençam por mês ou por ano.
Art. 3u. o O cálculo da indemnização
t('r:1 por base o
salário
do sinistrado.
O salário determinar-so-á
referindo-o sempre ao dia de trabalho,
seja qual fôr a forma
do pagamento, e, em relação à entidade patronal, não pode
exceder o que o trabalhador
percebia no dia do acidente;
em relação ao trabalhador,
será a sua rem uneração normal, se o salário do dia do acidente fõr mais elevado.
A remuneração
normal sorá detorminada
pelo prudente arbítrio do julgador,
tendo em atenção o que geralmonte
ganha, conformo o costume da torra, durante
um ano, um trabalhador
da categoria do sinistrado.
Art. 37.° Para os trabalhadores
de menos de dezasseis anos o para os aprendizes,
quer vençam salário quer
não, as indemniznções,
nos casos de incapacidade
permanente ou temporária
parcial,
durante
o período de
readaptação,
serão calculadas
polo salário do trabalhador válido da mesma profissão e da mesma omprêsa, quo
o tiver monor.
Art. 38.0 Quando o salário fôr estipulado por unidades do tempo inferiores
ao dia normal de trabalho,
o
respectivo cálculo far so-á em relação ao dia do oito horas, se outro horário não vigorar para a profissão da
vitima do acidente, por disposição da lei ou contrato ou
acôrdo colectivo de trabalho, legalmente
aprovado.
Art. 39.0 Quando o salário fôr constituído, no todo ou
em parte, por comissões ou gratificações,
lucros de qualquer natureza, ou qualquer outra forma do retriburção que
não soja uma quantia certa por unidade de tempo, o seu
cômputo far-se-á nos termos do artigo 3u.o
Art. 40.0 Para o efeito do pagamento
das iudemníznções, contam-se todos os dias do uno meuos os domingos, salvo quanto aos empregados
que vençam por mês
ou por ano.
CAPÍTULO V

buíções

Da readaptação

ao trabalho

Art. 41.° Anexo aos tribunais do trabalho haverá um
serviço cspe.cial de readaptação,
que será utilizado emquanto o sinistrado se achar em incapacidade temporária
parcial.
•
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Art. 42.0 Dada alta ao sinistrado, será êste submetido ao tratamento de readaptação ao trabalho sempre
que o tribunal, sôbre parecer favorável do director dos
respectivos serviços clínicos, o julgue conveniente para
auxiliar a cura ou pl1ra a reaquisição da capacidade funcional do trabalhador. Neste caso, o tribunal fixará desde
logo, a título provisório e para os efeitos da alínea d)
do artigo 17.0, a sua capacidade de ganho.
Art. 43.0 Terminado o tratamento ou verificada a inutilidade da sua continuação, sMá o sinistrado submetido
a exame clínico, com intervenção do médico da entidade
responsável, a fim de, fixada definitivamente a sua capacidade de ganho, se estabelecer a pensão a que houver
lugar.
CAPÍTULO VI
Disposições gerais e transitórias

Art. 44.0 Nenhuma entidade patronal poderá deseontal' qualquer quantia no salário dos trabalhadores ao seu
serviço, a titulo de cobrir os riscos a seu cargo pela presente lei.
Art. 45.0 As entidades patronais devem adoptar as
medidas prescritas nas leis o regulamentos tendentes à
prevenção dos acidentes de trabalho e à protecção da
vida e integridade pessoal dos trabalhadores.
Art. 46.0 As entidades patronais cujo pessoal seja flutuanto, e nomeadamente quando o pagamento do prémio
de seguro se efectue mediante a nota. dos salários despendidos, são obrigadas a enviar à entendidade seguradora um duplicado das fôlhas de férias e ordenados do
pessoal segurado.
Art. 47.0 As entidades seguradoras são obrigadas a
tor nas localidades das sedes dos tribunais do trabalho
um representante para efeito de receber todas as citações, intimações, avisos e correspondência do tribunal.
Art. 48.0 O sinistrado que obtiver decisão do tribunal
contrária ao patrão não pode ser despedido senão dois
moses dopois dessa decisão.
.
§ único. Cessa o disposto neste artigo:
1.o Quando, no caso do incapucidade permanente parcial, o patrão não tiver em que empregar o sinistrado;
2. o Quando o sinistrado dor j li sta C~USI1 ao despedimento;
3.0 Quando o patrão preforir disponsar os serviços
do si.nistrado, pagnndo-lhs o salário correspondente ao
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tempo que faltar parl1 completar o período de dois meses.
Art. 49.0 Emquanto não estiver elaborada a tabela
nacional de iucapacidades, o cálculo da desvalorização
dos sinistrados será feito em face da tabela do Lucicn
Mayet, podendo o tribunal corrigir para menos ou desprezar as desvalorizações que não traduzam incapacidade
geral de ganho.
Art. 50.0 O disposto no artigo 23.0 é aplicável às pensões em curso à data da publicação desta lei.
Art. 51.0 São abolidos todos os rogimes especiais do
indemnizações e reformas resultantes do acidentes do trabalho até agora vigentes.
,
Art. 52.° Esta lei entra em vigor sessenta dias depois
do publicada' o revoga a lei n. () 801, de 3 de Setembro do 1917, o os decretos D.OS 4:288, de 9 de Març:o
de 1918, 5:637, do 10 de Maio do 1919, 20:192, de
10 de Agosto do 1931, o 21:978, de 10 do Dezembro
de 1932.
Publique-se o cumpra-se como nela se contém.
Paços do Govõrno da República, 27 de Julho de 1936.A~TÓ~IO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar,

Quadro de doenças profíssionais
(Artigo

8.°)

1..0 grupo
Tratamen to dos minérios contendo chumbo, incluindo as cinzas
plúmbeas de zinco.
Fusào de zinco usado e (le chumbo em Iincotes.
F'ab ri eo de objectos de chumbo fundido o~ de ligas plumbíferas.
Indústrias poligráfi~as.
Fabrico dNecompostos de chumbo.
Preparaçao e emprêgo de esmal tcs contendo chumbo.
Trabalbo~ de pintura que comportem a preparação ou a manipulação de indutos, de betumes ou de tintas contendo pigmentos
de chumbo.

2.° grupo
Tratamento
dos minórios ele mercúrio.
Fabrico de compostos ele mercúrio.
Fabrico dNeaparelb?s. de mcdiçâo e de laborntó rio.
Preparação
de matérias prrrnas para chapelaria.
Douradura a fogo.
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Emprêgo de bombas de mercúrio para o fabrico
de incandescência.
Fabrico de escôvas de pulimento de mercúrio.

443
de lâmpadas

3. ° grupo
Indústrias que empregue;n como corantes os cromatos ou bicromatos alcalinos ou como dissolventes
a benzina, o dicloretano, a
tetracloroetilcna,
o sulfureto de carbono e os usados nas tintas
n itrocelulósicas,

4.° grupo
Indústrias mineiras.
Fabrico de cimento.
Fabrico de superfosfatos.
Pulimento de vidro.
Outras indústrias
que produzam poeiras contendo carvão, arsénico, sílica, silicatos e tabaco.
Fabrico de ácido sulfúrico.
Fornalhas e fomos de cal.
Fabrico de adubos orgânicos.
Indústrias ele fermentação.
Outras indústrias cujos operários estejam em contacto habitual
com os seguintes gasrs e vapores : óxido de carbono, ácido carbónico, amoníaco,
auidri do sulfuroso, ácido fluorídrico, gasolina,
vapores clor ados e nitrosos.

5.° grupo
Extracção
Investigações

de corpos radioactivos dos minerais.
sôbre as substâncias
radioactivas

laboratórios.
Aplicações de raios X nos gabinetes
de saúde c institutos auticancerosos.

e raios X nos

médicoa e dentários,

casas

6.° grupo
Operários em contacto habitual com animais carbunculosos.
Manipulação de despojos de animais.
Carga, descarga ou transporte de mercadorias.
7.° grupo
Operárlos
habitualmente
expostos 1:1 acção de agentes físicos
(calor, frio, radiações
solares, eléctricas
e radioactivas),
como
ferreiros, fundidores, coainheiros, vidreiros, os que trabalhem ao
ar livre, com raios X e rádio.
Operários habitualmente
em contacto com ácidos minerais e aicalis, cloro e derivados, flúor e derivados,
cromo e derivados,
alcatrão e outras substâncias corrosivas ou irritantes empregadas
nas indústrias.

Presidência do Conselho, 27 de Julho de 1936.O Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar.

444

ORDEM DO EXERCITO N.' 5

II -

Presidência

1.- Série

DECRETOS

do Conselho

Decreto n.s 27:649
Sendo necessário
regulamentar
as disposições
sõbre
indemnizações
provenientes
de acidentes de trabalho ou
doenças profissionais
contidas na lei n.? 1:942, de 27 de
Julho de 1936;
Usando
da faculdade
conferida polo n. ° 3. ° do artigo 109.° da Constituição,
o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte:
CAPÍTULO I
Da notícia do acidente
Artigo 1.0 Ocorrido um acidente de trabalho,
o sinistrado, directamente
ou por interposta pessoa, e no prazo
a que se refere o n.? 4.° do artigo 25.° da lei n.? 1:942,
deve comunicá-lo,
verbalmente
ou por escrito, à entidade patronal
ou a quem a represente
na direcção do
trabalho.
Art. 2.° As entidades
patronais
que tenham feito o
seguro do seu pessoal devem transmitir
por escrito essa
comunicação à instituição seguradora,
no prazo estabelecido na respectiva
apólice.
Art. 3.0 Nos dois dias seguintes ao da data da comunicação a que se refere o artigo 1.0, ou até quatro dias
depois da data do acidente,
quando os sinistrados
tenham estado impossibilitados
de o fazer ou mandar fazer
no prazo ali estabelecido,
devem as entidades patronais
que não tenham transferido
a sua responsabilidade
remotel' as participações
para O tribunal do trabalho competente.
§ Lu Nos corpos e corporações administrativas,
administrações,
repartições
ou outros serviços do Estado ou
dôste dependentee
compete aos respectivos
presidentes,
administradores,
chefes ou directores
remeter ao tribunal competente as participaçõps
dos acidentes.
§ 2. o Nas emprêsas concessionárias
de serviços ligados
com o intorêsso público, junto das quais haja representação do Estado, compete aos respectivos representantes
receber o remeter ao tribunal as referidas participações.
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§ 3.0 Se o sinistrado fõr inscrito marítimo, a participação deve ser feita ao capitão do pôrto do continente
ou das ilhas adjacentes onde Ocorrer o acidente, ou onde
o sinistrado
primeiramente
chegar,
se êle suceder
a
bordo de barcos portugueses
nas províncias ultramarinas ou no estrangeiro.
A participação
será entregue no
prazo de dois dias, u contar da data do acidente ou da
chegada, e o capitão do pôrto imediatamente
a remeterá
ao tribunal do trabalho competente.
Art. 4.° As participações
a que se refere o artigo anterior podem ser feitas pelos encarregados
da, direcção
do trabalho quando as entidades
patronais
estejam impossibilitadas
de o fazer e de lhes dar o devido destino
nos prazos ali estabelecidos.
Art. 5.0 As entidades seguradoras
somente participarão no prazo de oito dias, a contar da data da morte ou
da alta, os acidentes ou as doenças profissionais
de que
haja resultado para os sinistrados
a morte ou a incapacidade permanente.
§ único. Essas entidades remeterão
porém ao tribu
nal competento,
até ao dia, 15 de cada mês, um mapa em
triplicado de onde constem todos os acidentes ocorridos
no mês anterior,
devendo um dos exemplares
ser-lhe
restituído com o recibo da entrega pelo respectivo chefe
de secretaria.
Art. 6.° As participações
dos acidentes também podem ser feitas, mas somente dentro dos prazos a que se
refere o artigo 32.° da. lei n." 1:942, pelos sinistrados,
pessoas de sua família ou outros seus representantes,
ou,
nos casos de morte, pelos seus sucessores
no respectivo
direito.
§ único. Se, porém, os sinistrados
forem incapazes
ou indigentes,
ou estiverem internados
em qualquer estabeleeimonto
hospitalar
ou de assistência
pública,
as
participações
poderão ser feitas por qualquer autoridade
ou pelo director do respectivo estabelecimento.
Art. 7.° Todos os hospitais são obrigados
a participar, imediata
e telegràficamenü"
ao tribunal
competente o falecimento
de qualquer sinistrado,
e da. mesma
forma procederá
qualquer pessoa a cujo cuidado õle estiver.
§ único. Se o falecimento se der quando o sinistrado
estiver ao cuidado das entidades patronais ou seguradoras, a comunica<:ão telegráfica não dispensa a participa ..
ção escrita no prazo de quarenta e oito horas.
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Art. 8,0 As participações
dos acidentes
sedio feitas
em duplicado e deverão ser acompanhadas
dos boletins
de exame médico a que se refere o artigo 24.0
Art. 9.0 As entidades responsáveis
pelo acidente podem fazer acõrdo com o sinistrado ou com os seus sucessores no respectivo direito, a respeito de assistência clínica, medicamentos,
indemnizações
e pensões legais.
§ 1.0 Estes acordos devem ser assinados polas entidados responsáveis
e pelo sinistrado
ou por qualquer
pessoa de sua família que o represente
e, quando algum
dos outorgantes
não saiba ou não possa assinar, deverá
apor-lhes a sua impressão
digital, assinando além disso
duas testemunhas.
§ 2.0 Os acordos
deverão ser feitos fim triplicado,
salvo nos casos de incapacidade
permanente
e de morte,
em que serão lavrados
om quadruplicado
e UU! dos
exemplares
ficará em poder do sinistrado ou do SllCI\SSOr
no respectivo direito que tiver sido outorgante.
Art. 10.0 Os acordos serão enviados ao tribunal competente juntamente
com as partieipacões,
ou nos dez
dias seguintes ii, remessa delas, e devem ser acompanhados dos boletins de exame, se ainda não tiverem sido
enviados,
e também dos da alta, se esta já, tiver sido
dada.
Art. 11.0 Logo que decor-rer o prazo de quinze dias,
li. contar
do recebimento
da participação,
e não tenha
sido recebido no tribuual competente o acõrrlo a que se
referem os artigos an tecedentes,
ou quando nêlo não sejam respeitados
os direitos atribuídos
ao sinistrado
na
lei n.? 1:94:2, seguir-so-ão
os termos da acção de indemnização por acidentes no trabalho.
Art. 12.0 Dentro de dez dias, a contar da homologação do acôrdo, remeter-so-ão
ao Instituto
Nacional de
Est~tística
um dos seus oxornplaros
o outro da pnrticipaçao, Nos casos de morto e d« incapacidade
pormauente
remetor-seá
ii, Inspecção
de SPgl1I'O~ o Outro exemplar
do acOrdo, com nota autenticada
cio ter sido homulogado, logo q ue se obtcnharn as certidões nocesaárins ao
cálculo das reservas matemáticas
e conjuutamente
com
elas.
, ~ 1.0 Se ti,n:-r ha\'i,c1o ncção de indomuizacão,
a participnção
seru romotí.ln
ao Instituto
Nacional
do Estatística
conjuntamonts
com certidão narrutiva
do auto
de conciliação e da sent(lllça que o tiver homolnzud o
'd
,., ,
ou com certi ã? narrllti,·a da decisão que tiver fixado
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os direitos dos autores, nos dez dias posteriores ao trânsito em julgado
da sentença que tiver posto têrmo à
causa, ou à baixa do processo se tiver havido recurso.
Nos casos' de morte e de incapacidade permanente
será
remetida
ii, Inspecção
de Seguros certidão de teor do
auto de conciliação e narrativa
de êlo ter sido homologado, ou certidão de teor da decisão que tiver fixado
os direitos dos autores,
logo que se obtenham as certidões mencionadas
no corpo dêste artigo e conjuntamente com elas.
§ 2.0 Os duplicados do mapa a que se refere o § único
do artigo 5.0 deverão ser remetidos,
devidamente
anotados, para o Instituto
Nacional de Estatística
até ao
dia 30 de Janeiro do ano seguinte àquele a que respeitarem.
CAPÍTULO II
Dos socorros aos sinistrados

e do seu tratamento

Art. 13.0 As entidades patronais
ou quem as represente na direcção do trabalho são obrigadas
a prestar
aos sinistrados
os primeiros
socorros módicos e farmacêuticos, a asscgurnr-Ihes
o seu cómodo transporte
até
ao põsto de socorros
mais próximo
e a indicar-lhes
desde logo quem 6 o médico assistente.
Art. 14.0 Os sinistrados
deverão ser internados
em
hospital, de preferência
especializado,
sempre que o médico assistente o julgue necessário.
§ 1.0 No caso de internamento
em hospital ou estabelecimento
análogo o m6dico escolhido pela entidade
responsável
conservarú
a sua qualidade de médico assistente, para os efeitos legais, embora a assistência clínica
e as prescri<;ões referentes ao tratamento
pertençam,
de
harmonia com os rogulnmontos
internos, ao módico hospitalar.
§ 2.0 Se o médico assistente pretender
que o internamento cesse e ti tal so opuser o módico hospitalar,
proceder-se-A, se tal fôr requerido,
ao exame do sinistrado
pelo perito do tribunal, para verificar se deverá ou não
coucedor-se a alta hospitalar.
Art. 15.0 Aos sinistrados,
quando internados em qualquer daqueles estabelecimentos,
assiste o direito de não
serem sujeitos a opornções cirúrgicas sem prévio ucôr do
entre o médico as sis tente e o hospitalar.
§ 1.0 Se o acôrdo se não realizar,
proceder-se-á
ao
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examo pelo perito do tribunal,
que decidirá se o simstrado deve ou não ser sujeito à intervenção
cirúrgica.
§ 2.° Exceptuam-se
os casos do urgência e aqueles
em que, pela demora destas formalidades,
perigue a
saúde do sinistrado
ou possa haver agravamento
das
suas lesões.
§ 3.° O sinistrado terá de submeter-se ao que fõr decidido no acôrdo entre o sou médico assistente e o hospitalar ou ao que, em desempate,
fõr determinado
pelo
perito do tribunal, e se o não fizer incorre na sanção do
n." 2.° do artigo 25.0 da lei n.? 1:9:42.
Art. 16.° As despesas com a hospitalização
de qualquer sinistrado
no trabalho
serão pagas pela entidade
responsável,
que deverá para êsse efeito assinar têrrno
de responsabilidade.
Art. 17.0 O médico assistente do sinistrado será sempre o que fôr designado pela entidade responsável.
§ 1.0 O sinistrado poderá escolher o médico que o
deva operar somente nos casos de alta cirurgia ou naqueles em que, em conseqüência
da operação,
possa
correr perigo a sua vida.
§ 2.° Em caso de dúvida proceder-se-á
a um exame
com três peritos.: sendo um de nomeação de cada uma
das partos o o terceiro o do tribunal, e nêle definitivamente se resolverá se a intervenção
a fazer está ou não
abrangida pelo parágrafo
anterior.
Art. 18.° O sinistrado podcrá recorrer a qualquer médico ou ao tratamento
ou internamento
hospitalar
nos
seguintes casos:
1.0 Se a entidade responsável
lhe não nomear 100'0
médico assistente ou emquanto o não fizer'
o
') o S e a ontiid a d e patronal
'
..,.
ou quem a represente
se
não encontrar
no local do acidente e houver urzôncia
o
nos socorros;
3.° Quando lhe fôr dada alta sem estar curado, mas
neste caso deverá o sinistrado requerer exame nos termos do artigo seguinte.
Art. 19.° As partes têm o direito de não se conformar com. qualquer
resolução
do médico assistente.
Quando ~sslm su('~da, podem requerer
ao juiz exame
pelo perito
do t~lbunal, devendo
instruir
o requeri,
monto, sendo pcsstval, com os exemplares
dos boletins
a que aludem os artigos 24.° e 25.0
§ 1.0 Se qualquer das partes se não conformar com
o parecer
daquele perito, podo requerer
segundo e do-
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finitivo exame com três peritos, sendo um nomeado por
cada uma das partes e o terceiro pelo juiz.
§ 2.° Estes exames deverão SOl' requeridos no prazo
de cinco dias, a contar da resolução
do médico assistente ou da do perito do tribunal.
Art. 20.° Sempre que o juiz o julgue necessário, poderá ordenar
o exame do sinistrado
por três peritos
médicos, dois dos quais serão sempre o médico assistente e o perito do tribunal,
a fim de se determinar
qual o melhor
tratamento
a aplicar-lhe.
Igualmente
poderá o juiz ordenar quo se proceda a exame radiológico ou a análises clínicas, ficando a cargo das entidades responsáveis
as respectivas
despesas.
Art. 21.° No caso do as entidades responsáveis
se recusarem a assinar o têrmo de responsabilidade
a que
se refore o artigo 16.° ou de se mostrar,
após exame
feito pelo perito do tribunal,
que, apesar de lhe ter
sido dada alta, o sinistrado
não se apresenta
curado,
o juiz pode determinar
que o mesmo seja tratado em
qualquer
estabelecimento
hospitalar
ou ai seja internado, ou que os socorros clínicos de que necessita lhe
sejam dispensados
pelo delegado
de saúde ou outro
qualquer médico.
§ único. Para o efeito de serem pagas as respectivas
importâncias
pelas entidades responsáveis,
os referidos
médicos e os directores
dos aludidos estabelecimentos
deverão requerer junção ao respectivo processo das notas dos honorários
clínicos e das despesas efectuadas
com o internamento
e os medicamentos.
Art. ~2. ° Os sinistrados
devem submeter-se
ao tratamento que lhes fõr prescrito
pelo módico assistente,
salvo no caso de Intervenção
cirúrgica
não urgente,
em que podem requerer exame pelo perito do tribunal.
§ 1.0 No caso de o parecer dêsso perito coincidir com
o do médico assistente terá o sinistrado de submeter-se
a intervenção
cirúrgica.
entro os dois médicos
§ 2.0 No caso de discordância
o juiz nomeará um torceiro para "desempato.
§ 3.0 Aos sinistrados que não se sujeitarem a docisitO
médica, nos termos dêste artigo, é aplicável o disposto
no n.? 2.° do artigo 25.0 da lei n.? 1:'JJ.2.
Art. 23.° Quando a lesão proveniente
do acidente não
produza
incapacidade
para o trahalho
deverá o sinistrado apresentar-so
para receber tratamonto
fora das
horas do seu trabalho normal, salvo se outra cousa lhe
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fõr determinada
pelo seu módico assistente,
e neste
caso ser-lhe-ão pagas as horas de trabalho que perder.
Art. 24;0 N o comêço de tratamento
do sinistrado
o
médico assistente
passar lho-á um boletim de exame,
em que descroverá
as doenças ou lesões crónicas ou
agudas que lhe encontrar
e a sintomatologia
apresentada e fará a descrição detalhada
das lesões referidas
pelo mesmo como relacionando-se
com o acidente.
Art. 25.0 Quando
terminar
o tratamento
do siriistrado, quer por êste se encontrar
curado ou em condições de trabalhar,
quer por qualquer
outro motivo, o
médico assistente
paasnr-Ihe-á um boletim do alta, em
que declare a causa da. cessação do tratamento
e o grau
do incapacidade
pormanente
ou temporária
e as razões
justifloativas
das suas conclusões.
Art. 26.° OR boletins a que se referem os artigos antecedentes devem ser passados em duplicado.
§ único. Um dos exemplares
será entregue
ao sinistrado e o outro deverá ser remetido ao tribunal do trabalho no prazo de três dias, salvo se se tratar de sinistrados a cargo das entidades seguradoras
e não abrangidos pelo artigo 5.°, pois neste caso só serão enviados
àquele tribunal
quando haja de se proceder
a exame
médico ou quando o juiz o requisite.
Art. 27.° Nenhum módico podo negar se a prestar
serviços clínicos a sinistrados
do trabalho
quando lhe
sojam solicitados polas entidades respousávois
ou pelos
próprios sinistrados,
nos casos em que lhes
permitida
a escolha do médico assistente.
§ 1.0 O preenchimento
dos atestados médicos respeitantes a sinistrados
do trabalho
obrigatório
o gratuito.
§ 2.° Os relatórios clínicos serão pagoR conforme os
usos da terra e a compotõncia
profissional
do quem os
subscreve.
Art. 2~.0 As entidades responsáveis
e os hospitais e
estabeleCimentos
análogos são obrisrados a fornecer aos
] trabalho,
t:>
t1'1'h unais. (O
logo que lhes
sejam roqnisitados, todos os esclarecimentos
o documentos rclntivos a
tratamentos
feit.os a sinistrados
ou quaisquer outros documentos
relncioundos
com acidentes
de trabalho
ou
com doenças profissionais.
Art. 29.0 A assistência clínica devo SOl' prf'stada na localidade onde so realizaram os trabalhos oro quo se dou o sinistro e, se fõr indispensável,
na residência do sinistrado.
§ único. Essa assistência poderá no entanto ser prosé
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tada em q ualq uer outra localidade,
mediante
acordo
entre o sinistrado e a entidade responsável.
Art. 30.0 Quando, pOI' determinação
do médico assistente ou do perito do tribunal, o sinistrado tenha de se
deslocar da sua residência ou do local onde se encontre,
l)a!'a observação,
tratamento,
readaptação
ao trabalho
ou internamento
em g uulq uer estabelecimento
hospitalar ou auálogo, serão de conta da entidade responsável
os transportes
quo forem indisponsáveis
e, no caso do tor
encargos
do família e de a deslocação se prolongar por
mais de oito dias em cada mós, seguidos ou interpolados,
tamhém a nlirnentacão e alojamento.
§ único. Sempre que fõr absolutamente
indispensável, serão também a cargo da entidade responsável
as
desposas do viagem de lima pessoa de família ou amiga
quo acompanhe o sinistrado.
Art. 31.0 Competem
também à entidade responsável
as desposas do transporte
dos sinistrados
quando estes
tenham
de comparecer
no tribunal
competente
para
efeitos do exame ou de tentativa
de conciliaçüo,
excepto q ua ndo aq uolo tenha sido req uerido pelo mesmo
siuistrado e a sua reclamação fõr julgada improcedente,
O aindu
dovorá a mestuu entidade indemnizar os sinistrados,
sempre qllE\ por motivo a ela imputável tenha
de ser adiada q ualq UOI' daq nelas diligências,
com a
quantia que o juiz arbitrar,
tendo em atenção o salário
dos mesmos e o tempo por õles pordido.
Art. 3~.0 Para efeito do cumprimento
do disposto
nos artigos antecedentes
as entid ades responsáveis
não
sorão, em regra, ohrigo.das a despender quantias superiores às dos preços dos bilhetes de camionetas
ou de
cam inho do forro em 3. a classe.
§ único. Exceptuam-se
porém os casos em que o módico assistrnh',
em virtude da gravidado
do estado do
sinistrado,
reconhecor
ser ubsolutamonto
indispensável
fazer o seu transporte
1)01'outra forma mais con vonienteCAPITULO !TI
Da remissão de pensões
A1't. 33.0 Os sinistrados
ou os interessados
na remissão do qualquor pensão deverão requerê-Ia
ao juiz l~O
respectivo
processo,
que, se a autoriznr,
dosignará dia
para o sinistrado ou o seu procurador
bastante receber,
por têrrno nos autos, o capital da pensão.
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§ 1.0 Do têrmo constará
o nome do sinistrado,
a
quantia que anualmente
recebia como pensão e o nome
ou firma da entidade responsável.
§ 2.° Para efeito do levantamento
da caução de responsabilidade
será enviada
à Inspecção
de Seguros
certidão do têrmo lavrado
e, no caso de a caução ser
hipotecária
ou por afectação
de imóveis, observar-se-á
o disposto no § único do artigo 47. o
Art. 34.° A remissão
de qualquer
pensão
poderá
também
ser efoctuada
por acôrdo extraj udicial feito
em triplicado,
sempre
sujeito à homologação
do juiz
do respectivo processo.
§ único. Um dos exemplares do acôrdo, depois de homologado, será enviado à Inspecção de S0gl1rOS, no prazo de
dez dias, para o efeito do § 2.0 do artigo anterior.
Art. 35.0 O capital a remir será calculado de harmonia com as bases adoptadas para o cálculo das reservas
matemáticas
das sociedades
de seguros,
e para êste
efeito a Inspecção
de Seguros fará publicar no Diário
do Gouêrno os elementos necessários.
CAPÍ'fULO

IV

Do seguro corporativo
Art. 36.0 Os organismos
que queiram promovor o se·
guro corporativo
devem requerê-lo
ao Instituto
N acional do Trabalho e Previdência.
§ único. O requerimento
deve SOl' acompanhado
do
projecto
do contrato
de soguro so a responsabilidade
pelo risco fõr tomada por uma instituíção
soguradora.
Art. 37.° Compete ao Sub-Socretário
do Estado das
Corporações
e Previdência
Social regular por despacho
o meio e a forma que, em cada caso, forem mais aconselháveis para a realização do seguro.
CAPÍTULO V
Da transferência

e da caução da responsabilidade
SECÇÃO
Disposições

patronal

I
gerais

Art. 38.° As e~tid~de~ patronais que nctualmcnto
exploram qualquer mdl1stna em estabelecimentos
adequados, empregando
~lormalmente
mais do cinco trabn-
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lhadores, deverão, no prazo de noventa dias, contados
da data da entrada em vigor dêste regulamento, ou
fazer a transferência da sua responsabilidade emergente
da lei n." 1:942, ou caucioná-la, ou provar perante a
Inspecção
de Seguros que a sua capacidade económica
garante suficientemente o risco tomado por conta própria.
§ 1.0 Os estabelecimentos industriais que de futuro
iniciem a sua laboração, aumentem o número dos seus
trabalhadores para mais de cinco ou se encontrem nas
condições previstas no § 2.° do artigo 12.0 da lei
n. o 1:942 deverão cumprir o disposto neste artigo respectivamente no prazo de sessenta dias a contar da
data daqueles factos ou da da publicação no Diário do
Govêrno do despacho do Sub·Secretário de Estado das
Corporações e Previdência Social.
§ 2.0 Exceptuam-se do disposto dêsto artigo o Estado, os corpos e corporações administrativas, as fundações ou estabelecimentos de beneficência e as companhias de caminhos de forro concessionárias do Estado.
Art. 39. A prova de capacidade económica da entidade patronal deve ser feita pela forma que a Inspecção de Seguros julgar idónea.
0

SECÇÃO
Da transferência

II

prévia da responsabilidade

patr-onal

Art. 40.° A transferência
da responsabilidade
patronal pode ser feita nos termos previstos na respectiva legislação para uma sociedade de seguros nacional ou estrangeira autorizada a exercer a sua actividade em Portugal, directamente ou por intermódio dos
crganismos corporativos, de harmonia com o disposto
nos artigos 13.0 e seguintes da lei n." 1:942.
§ único. A transferência da responsabilidade patronal para efeito do disposto no artigo 38.° deve abrnngor todos os riscos que possam provir do acidentes de
trabalho ou de doenças profissionais.
SECÇXO III
Do caucionamento

prévio

da responsabilidade

patronal

Art. 41.0 A caução da responsabilidade patronal podo
prostada por depósito do capital na Caixa Geral
de Depósitos, Crédito e Previdência, por afectação de
imóveis ou por hipoteca.

8('1'
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§ único. O capital pode ser constituído por dinheiro
ou por títulos da dívida pública portuguesa.
Art. 42. O quantitativo da caução constará de uma
parto fixa e de uma parte variável.
A parte fixa determinar-se-a do seguinte modo:
0

Até vinte trabalhadores.
. . . . .
Por cada trabalhador além de viu te .

25.0001500
2.000600

A parte variável constará de 5 por cento sõbre o montante das férias pagas.
Nas profissões em que exista o risco catastrófico a
parte fixa será determinada pelo dõbro, e em nenhum
caso poderá o valor da caução exceder 200.000b.
§ 1.0 No caso previsto no artigo 46.0 da lei n." 1:942
a Inspecção de Seguros arbitrará o quantitativo da
caução, referindo-o ao número de trabalhadores
e ao
montante das respectivas férias que considerar médios.
§ 2.0 Esta tabela poderá ser alterada, mediante proposta da Iuspecção de Seguros, por despacho do Ministro das Finanças publicado no Diário do Gccêmo.
Art. 43.0 O processo de prestação de caução deve ser
orzunizado na Inspecção do Seguros mediante requerim~nto do interessado, com a assinatura reconhecida,
do qual consto a natureza do trabalho, o número de
trabalhadores normal monto empregados e os proventos
por estes auferidos, e acompanhado de documento comprovativo do pagamento da coutrihuíção industrial relativa ao trimestre anterior.
Art. 44.0 A Inspecção de Seguros devo, no prazo de
quinze dias, a contar da data do recobimonto do requerimento a que aludo o artigo anterior, comunicar à entidade patronal qual é o quantitativo da caução o, no
caso d~ ela ser oferecida por depósito de capital, qunl
a. e~péclo de títulos da dívida pública quo o devem constítuír ,

0

Art: 45: O depósito elo capital, quor seja constituído
por dinheiro, qner por títulos da dívida pública, devo
s?r ofectu.ado à or.de~ da Inspecção de Seguros, modiante gma em t1'lphcado, no prazo de dez dias, a
contar da data do rocebimento daquela comunicação.
0
§ 1. As guias devem conter a identificação e o domicilio da entidade patronal, a indicação da quantia
ou d~s títulos a depositar o o fim a que so destina o
depósito e ser assinadas pelo funcionário competente

1," Série

da Inspecção

ORDEM

DO EXERCITO

de Spguros

N ,o 5

e autenticadas

455

com o respec-

ti\'0 sêlo branco.
§ 2,0 Nos três

dias imediatos ao do depósito a enpatronal remeterá
o triplicado da guia e a Caixa.
de Depósitos,
Crédito e Previdência
o seu conhocimento à Inspecção de Seguros.
Art, 46, u t\ o caso de se tor optado pelo caucionamento por meio de afectacão
de imóveis a entidade
patronal
deverá, no prazo indicado no artigo anterior,
efectuar o registo do respectivo
ónus a favor da Inspecção de SUg'lIros, nos termos elo artigo 211.0 tio decreto n." 17:070 (Código do Registo Predial),
de valor
igualou
superior ao capital de garantia.
Em seguida
deverá remeter para aquela o competente certificado, ou
certidão do q ue o óu us se acha om condições
de ser registado, certidão de teor dos encargos que pesam sõbre
os imóveis e 00111 assim certidão da matriz de onde constem os valores dêstos devidamente
corrigidos.
Art, 47,0 Recebidos os documentos
a que se refere
o artigo anterior,
a Inspecção
de Seguros,
no prazo
de quinze dias, julgará
da idouoidado
da Cn.UÇfLO oferecida, e, se decidir aceitá-la, assim o comunicará ao in-

tidade
Geral

teressudo.
§ único. Se a caução não fôr julgada idónea, a Inspecção de Seguros remeterá à entidade patronal certidão do respectivo
despacho,
com os necessários
elementos de identificação,
e em que expressamente
se
autorize o cancelumonto
do ónus, }Jura, com base nesta,
êle st' poder req Uel'PI' e efectuar na conservatória
respectiva.
Art. 48.0 Se fi caução fõr oferecida por meio do hipoteca. observar-se-à
o disposto nos artigos anteriores
quanto ao registo provisório
do Ónus e quanto ao julgamento
do idonoidado
da caução.
Se osta não fór
aceite, observar·se-ú
o disposto no § único do artigo
anterior.
Se fór aceito a caução,
deverá,
dentro do
prazo do quinze dias, lavrar-se
o respectivo
título de
eonstiturção,
efectuar-se
o registo' definitivo do ónus e
remeter-se
para fi mesma In1'pecção certidão daquele
titulo e o certificado do averbamento
do conversão do
registo
provisório
em definitivo, ou certidão de que
138to se acha cm condições do ser efectuado.
§ único. No título a que se refere õsto artigo deverão
outoreur
fi entidade
patronal
e o funcionário
competente "'da Inspecção de Seguros, como representante
dos
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beneficiários,
podendo esta entidade fazer-se representar fora do distrito de Lisboa, mediante ofício, com a
assinatura
autenticada
por meio de sêlo branco,
pelo
delegado do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência no respectivo distrito.
Art. 49.0 Se a caução, quer por meio de afectação de
imóveis, quer por meio de hipoteca,
não fór julgada
idónea, apenas por insuficiência
de valor, a entidade
patronal poderá reforçá-la
ou depositar,
nos termos do
artigo 45.0, a parte que não estiver garantida.
Art. 50.0 Compete à Inspecção de Seguros autorizar
O levantamento
do capital
depositado
ou o cancelamento do ónus hipotecário,
ou da afectação de imóveis,
quando se verifique ser desnecessária
a existência da
canção, por ter cessado a laboração
industrial,
de minuido para cinco ou menos de cinco o número dos trabalhadores,
ou ainda por tor sido transferida
a reponsabilidade patronal, nos termos dos artigos 38.0 e 40.0
§ único. Se a caução tiver sido prestada por depósito de capital, será documento
bastante
um ofício da
Inspecção
de Seguros autenticado
com o sêlo branco.
Nos outros casos observar-so-á
o disposto no § único do
artigo 47.0
Art. 51.0 A existência
de caução não dispensa
as
entidades patronais de efectuar o pagamento
das indernnizacões ou pensões fixadas na lei n." 1:942 e dos domais encargos
resultantes
do cumprimento
do mesmo
diploma e dêste regulamento,
nem impede a instauração da execução no caso de êle não ser feito voluntà-

riamente.
§ 1.0 Não poderão

ser penhorados
nessa execução o
capital depositado
ou os bens afectados e hipotecados
para caucronamento
da responsabilidade
patronal.
§ 2.0 No caso de o produto dos bens arrematados
ser
~n~uficiento. pa~a pagamento
da quantia «xeqüenda
o
.JU1Z comumcara
o facto à Iuspecção
de Seguros, para
que esta pelas fõrças da caução complete o capital necessário à garantia da pensão.
0
Art. 52. Todos os assuntos referentes
ao caucionameat_o da r8~ponsabilidade
patronal podem ser tratados
1)01' intermédio
das delegações
do Instituto Nacional do
Trabalho e Prevídõneía.
0
Art. 53. A Inspecção
do Scsruros comunicará às referidas delegaçõos,
ató ao dia
de cada mês, os caucionarsentos prestados no mês anterior.

10
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SECÇÃO IV
Do caucionamento

da responsabilidade
patronal
Quanto ao pagamento das pensões

Art.

54.° As entidades

patronais

não exceptuadas
no
pelos encargos resultantes de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, que não tenham feito o seguro do seu pessoal são
obrigadas
a caucionar a sua responsabilidade
por qualquer das formas estabelecidas
no artigo 41.°
§ único. Oessnrá
a aludida obrigação
se as referidas
entidades
transferirem
pura q ualq uer sociedade de seguros abrangida
pelo artigo 40.° o encargo do pagamento das pensões.
Art. 55.° A Inspecção de Seguros, em face dos duplicados dos acordos ou das certidões de autos de conciliação, ou de sentenças
com fõrça executiva,
determinará
o montante da caução pela forma indicada no artigo 35.°,
acrescido de 10 por cento, e tendo em atenção as várias
formas por que ela pode ser prestada.
§ único. No caso de pensões a favor de menores pode
o capital calculado na forma prevista Deste artigo ser
substituído,
a pedido do responsável
e mediante resolução da Inspecção
de Seguros, pela q uantia em dinheiro
equivalente
à soma das pensões a que aqueles tiverem
direito.
Art. 56.° Recebida
a informação
da Inspecção
de
Seguros sõbre o montante
da caução, o juiz mandará
intimar a parte responsável
para, no prazo de quinze
dias, proceder de uma das seguintes formas:
Efectuar,
à ordem da Inspecção de Seguros, o depósito do capital na Oaixa Geral de Depósitos,
Orédito e
Previdência
Oll aprosoutar
na secretaria
do tribunal
o
certificado de registo do ónus da afectação
de imóveis
ou o certificado do rf'gisto provisório do hipotecas, bem
como em ambos os casos certidão da matriz de onde
constem os valores corrigidos dos imóveis a onerar.
§ único. Caso o responsável
n110 cumpra o disposto
neste artigo proceder-so-á
à execnção nos seus bens de
harmonia com a competente lflgislnção processual.
Art. 57.° Se a caução fõr oferecida por moio de depósito. as respectivas
guias serão passadas om triplicado,
assinadas pelo juiz o autenticadas
com o sêlo branco do
tribunal
e deverão
conter os elementos
mencionados
no § 1. ° do artigo 45.°

§ 2.° 110 artigo 38.°, responsáveis
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§ umco , O duplicado
da guia devorú ser junto ao
processo e o juiz remeterá o triplicado, e a Caixa Geral
de Depósitos,
Crédito e Previdência o conhecimento
do
depósito, à Inspecção do Seguros.
Art. 58.° Se for oferecida caução por afectação
de
imóveis ou por hipoteca,
a Inspecção
de ~(\guros dever á, no prazo de quinze dias, contados
a partir da
entrada
dos documentos
mencionados
na última parte
do artigo 56.°, comunicar ao juiz o sou parpcer sôbre a
idoneidade dela.
Art. 59.° Se se tratar de afectação de imóveis, o juiz
lavrará
despacho julgando,
ou não, idónea a caução, e
em caso afirmativo
mandará
remeter
certidão
dõle à
Inspecção de Sesruros.
Art. 60.° Se se tratar de caução por meio do hipoteca,
o juiz mandará
intimar a entidade
patronal
para, no
prazo
de quinze dias, apresentar
duas certidões
do
respectivo
título de oonstiturção,
lavrado
nos termos
do § único do artigo 48.°, o outras duas do averbamento
de conversão
do registo provisório «m derin tivo, ou de
que o mesmo se acha em condições de ser ofcctuado.
§ 1.0 Sempre que o inspector ele seguros se não faça
representar nos tpl'IDOR do § único do artigo 48.°, devorá
outorgar
no título de couetituíção
de hipoteca o agente
do Ministério
Público junto do tribunal do trabalho.
§ 2.° Juntos ao processo um dos exemplares
da certidão o outro do certificado
a que aludo ôste artigo, O
juiz proferirá
despacho julgando
prestada a caução. À
Inspecção
de Seguros serão enviados os outros oxempiares daqueles documentos o certidão do despucho que
Julgar prestada a caução.
, A I't: 61. o Se a caução, quer por meio de afectação de
Imó.\'()JS, quer por hipoteca,
não fôr julgada idónea, o
registo do ónus poderá ser caucelado
cm faco de uma
c~l'~idão do respectivo
despacho do juiz, com os uocessarlO~ elementos
de identí ficaçào, om 4 no oxpressumouto
O
autorrzo, mas. se o fundamonto dessa decisão fôr sóui-nte
a iusuticiõnola
de valores, obscrvar-seá
o disposto no
artigo 49.0
Art. 62.° Se as entidades patronais deixarem de pagur
qualquer pensão a seu cargo ou alguma das suas prestaÇÔl'S, observar-so-á
o seguinte:
S.l~ houver caução preetada por d-pó-ito de capital, e
os juros dessa rl'ser\'~ assegurarem
o pagamento
das
pensões o das I'e~prcttvas
desposas,
o tribunal
autori-
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zará a Inspecção
de Seguros a proceder ao mesmo pagamento. Quando O pagamento
não puder assegurar
se
por êste meio, a Inspecção
de Seguros procederá,
me.
diante concurso,
à transferência
das responsabilidades
para uma sociedade de seguros.
Se a responsabilidade
ostiyer caucionada
por afectação de imóveis ou por hipoteca,
proceder-se-á
à execução nos bens do responsável
e, em seguida o pelas
fôrças do produto realizado nela, à transferência
prevista
para o caso anterior.
Art. 63.0 A execução a que se refere a parte final do
artigo anterior será suspensa se a entidade patronal depositar, nos termos do artigo 5G.o, o capital do garantia,
ou so juntar aos autos, em duplicado, uma apólice liberada de qualquer
sociedade seguradora
abrangida
pelo
artigo 40.° que haja tomado a seu cargo o pagamento
das pensões.
§ único. Se se der êste último caso, o juiz remeterá
um dos exemplares
da apólice para a Inspecção de Segnros, 0, se osta a julgar em tormos, lavrará despacho
mandando levantar
a penhora e cancelar o seu registo,
se porventura
já tiverem sido feitos, o arquivar a execução.
Art. G4.0 Se a caução se tornar garantia insuficiente
da obrigação,
devorá a Inspecção
de Seguros exigir quo
a entidade responsável
a reforce, fixando logo o qnantitativo de reforço.
§ único. A falta de cumprimento
da decisão da Inspecção de Seguros importará
a aplicação do § único do
artigo 5G.o
Art, G5.0 No caso de morto dos pensionistas,
quando
estos deixarem de ter direito às pensões Oll quando so
verificar o caso provisto na úl tima parto do artigo G3. o,
podcrú ser autorizado o levantamento
do capital dopositado ou o cancelamento
do ónus de afectação do imóveis U11 de hipoteca.
§ 1.() O Iovantamcnto
o o cancelamento
a q no se 1'0fere ôste artigo serão autorizados·
pela Inspecção
de
Srguros,
a pedido dos interessados,
formulado por intermédio do respectivo
tribunal do trabalho,
em roquel'imento instruído
com documentos
comprovativos
da
lrgitimidaoe
do requerente,
da morte do pensionista
011 da caducidade
dos encargos,
ou com a apólice Iiberada.
§ 2.0 Para êsso efeito o juiz, no prazo de cinco dias
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após o recebimento
do requerimento
e documentos a que
se refere o parágrafo
anterior, enviã-los-á,
devidamente
informados,
à Inspecção de Seguros.
§ 3.° No caso de a .Inspecção de Seguros autorizar o
levantamento
ou o cancelamento,
a respectiva
decisão
será logo comunicada ao tribunal do trabalho e, no segundo caso, observar-se-é
o disposto no § único do artigo 47.°
Art. 66.0 Os valores depositados
ou afectos ao caucionamento
de pensões por acidentes
de trabalho
não
podem em caso algum ser arrestados,
arrolados,
penhorados, ou desviados para outro fim om quanto garantirem
os créditos dos pensionistas.
CAPITULO VI
Penalidades
Art. 67.° As infracções das disposições da lei n.? 1:942
serão punidas com a multa de 100,$ a 5001$ e as das disposições dêste regulamento
com a multa de 50a a 100,$,
salvo, quanto a umas e outras, aquelas para que neste
regulamento
houver penalidade especial.
Art. 68.° A falta de remessa do mapa a que se refere o § único do artigo 5.° ou a sua remessa ao tribunal
competente fora dos prazos ali fixados serão punidas com
a multa de 250B a 500~.
Art. 69.° A entidade patronal
responsável
pelo acidente que se recusar a assinar o têrmo de responsabilidade a quo aludo o artigo
16.° incorre na multa de
2506 a 500i$.
§ único. Será punida com igual multa a entidade patronal que fizer internar num estabelecimento
hospitalar um
sinistrado
como indigente, para se eximir 3.0 pagumento
das respectivas
despesas, sem prejuízo da sua r:sponsabilidade quanto a estas.
Art. 70.0 A inobeervancia
do disposto no artigo 13.°
deste regulamento
e nos artigos 44.°, 45.° e 46.0 da lei
n. ° 1:942 será punida com a multa de 2f)0~ a 500a.
~rt. 71.° As ~ntidades patronais
que não cumprirem
o disposto no artigo 12.° da lei n.? 1:V~2 e no artigo 38.°
e § 1.0 dêsto regulamento
incorrerão
na multa. do 250a
a 2.000,$.
Art. 72.° As falsas declarações pernnto a Inspecção
de Seguros sobre a natureza
do trabalho, o número de
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trabalhadores ao serviço e respectivos salários, prestadas
com o fim de evitar o cumprimento das disposições referidas no artigo anterior, serão punidas com a multa
de 50015a 5.000:$.
Art. 73.° Todas as multas prescritas nesto regulamento
constituem receitas do Estado, a sua aplicação é independente de qualquer outra responsabilidade do infractor e
na sua fixação deverá atender-se à situação económica
dêste, à circunstí1ncia de êle ser ou não cumpridor dos
preceitos contidos na lei n.? 1:942 e neste regulamento
e ao número de empregados ou assalariados normalmente
ao serviço da entidade patronal a que disser respeito o
respectivo processo.
Art. 74.° As referidas multas serão impostas por despacho ou senten<;a do juiz do competente tribunal do trabalho sempre que as infracções sejam por êle verificadas
em processos ali pendentes. Em todos os outros casos o
inspector de seguros e o Instituto Nacional do Trabalho
e Previdência, por intermédio dos serviços competentes,
mandarão levantar o competente auto de notícia sempre
que por qualquer meio tenham conhecimento da existência da infracção.
§ 1.0 A competência do inspector de seguros é restrita às iofracções do artigo 12.° da lei n." 1:942 e das
disposições do capitulo v dêste regulamento.
§ 2.0 Aqueles autos, sempre que se baseiem na verificação directa do facto, dispensam a indicação de testemunhas, servem de corpo de delito e fazem fé em
juízo até prova em contrário. Nos outros casos proceder-se-li à instrução dos processos de harmonia com a
legislação processual aplicável.
§ 3.0 As entidades que mandarem levantar os autos
a que alude a primeira parte do parágrafo anterior
remetê-los-ão para a autoridade administrativa ou policial do concelho da residência ou sede dos infractores,
e por esta serão elos avisados para, no prazo de dez
dias, efectuarem o pagamento do mínimo da multa aplicável e respectivos adicionais.
§ 4.° Para êsse efeito os autos deverão ser acompanhados de guias em triplicado, uma das quais, no caso
de pagamento, será devolvida para a entidade que o tiver mandado levantar.
§ 5.0 Se as multas não forem voluntàriamente pagas
no prazo a que se refere o § 3.°, os infractores serão
julgados em processo penal de transgressão pelo coms
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petente tribunal do trabalho e, se não forem pagas depois da condenação, serão convertidas em prisão, nos
termos legais.
CAPÍTut.O

VII

Disposições gerais

Art. 75.0 Em todos os estabelecimentos industriais e
comerciais que tenham normalmente mais de cinco empregados ou assalariados devem estar permanentemente
afixadas em lugar bem visível as disposições da lei
n." 1:942 e dêste regulamento que se refiram às obrigações dos sinistrados e das entidades responsáveis.
Art. 76.0 Para os efeitos do disposto no artigo 47.0
da lei n. o 1:942 as instituiçõee
segurndoras passarão,
em relação a cada distrito em que explorem o ramo de
acidentes de trabalho, uma procuração, com poderes
especiais, a quem ai as roprosoute, a qual ficará arquivada na secretaria do respectivo tribunal.
§ único. Se aquelas instituíções não cumprirem, no
prazo de quinze dias, contados a partir da data da entrada em vigor dêste regulamento, o disposto neste artigo, ou não constituírem advogado ou procurador em
cada processo quando forem demandadas, apenas se lhes
intimará o despacho que designar dia para tentativa de
conciliação, correndo depois à revelia os demais termos
do processo.
Art. 77.0 O perito do tribunal do trabalho será um
delegado de saúde, que terá como remuneração por cada
exame a que proceda a importância de 20l) por cédula
de presença e o emolumento de 108 pago pela entidade
responsável que o tiver requerido.
§ único. Te!lÍ ig,~al remuneração o médico que o juiz
nomear para intorvir em quaisquer exames juntamente
com o perito do tribunal.
.
Art ". 78. o Sempre que tal se torne necessário, poderá
o. P~·esldente. do Conselho nomear, para prestar serviço
diário no
, tribunal, um médico não .delegado de saúde ,
que terá a remunerac:ão reforida no artigo anterior.
A:t. 79. o ~u.ando ?~ exames exijam conhecimentos
médICOS eSpeCIaiS, ? JUIZ poderá nomear, em substiturção d~ p.erIto do tl'lbunal, um médico ospecializado, que
terá direito à remuneração prevista no artizo 77.0
Art. 80.0 As participa<:ões, acordos, boletins de exame
e de alta e mapas serão preenchidos a tinta ou dáctilo,
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grafados e assinados a tinta nos modelos anexos a êste
regulamento.
§ único. A remessa ao tribunal competente
de documentos que não sstejam devidamente
preenchidos
ou
que não contenham os roquisitos exigidos por êste artigo
equivale à sua falta para o efeito da aplicação da multa,
devendo os juízes ordenar a sua substítrüção à entidade
responsável
ou aos médicos sempre que isso se torne
absolutamente
indispensável.
Art. 81.0 Todos êsses documentos e quaisquer outros
necessários
ao cumprimento
da lei n. o 1:942 e dêste
regulamento
são isentos de imposto de sêlo, e também
de emolumentos,
custas ou taxas quando passados
em
qualquer repartição pública.
Art. 82.0 Se por morte do sinistrado houver viúva
e divorciada
com direito a receber alimentos,
será a
pensão
que, em harmonia
com o artigo 1G.o da lei
n." 1:942, competiria
a qualquer delas, se fõsso só, repartida em partes iguais.
Art. 83.0 O último patrão
do sinistrado
condenado
no pagamento
de todas as indemnizações
emergentes
de uma doença profissional
do que sejam responsáveis
várias entidades
patronais
poderá demandá-las,
a fim
de serem condenadas
a pagar-lhe
o quo lhes competir,
em novo processo
ou naquele em que tiver sido condenado.
Art. 84.0 Os actos (' contratos
simuladamente
colebrados por quaisquer responsáveis
por pensões e indemnizações devidas em virtude
de acidente
de trabalho
ou de doença profissional
com o fim de lesar os sinistrados são anuláveis,
nos termos da lei geral, a roquerimonto dos agentes
do Ministério
Público junto dos
tribunais do trabalho competentes.
Art, 85.0 Só a 5.a edição da Tabela Lucien l.fayet
poderá servir para os efeitos roferidos no artigo 49.0 da
lei 11.0 1:042.
Art. 86.0 Nos casos previstos nos §§ 1.0 e 2.0 do artigo 4.0 da lei n.? 1:942 o juiz reduzirá
as indemnizações que forem devidas pela aplicação do disposto DOS
arti~os 16.0 e 17.° da mesma lei, conforme as circunstâncias e nn medida do agruvnmento
da lesão ou doença,
das conseqüências
do acidento ou da demora da cura do
sinistrado.
Art. 87.0 No caso de acidente ou de doença profissional de quo resultem lesões múltiplas, a incapacidade
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atóbuída nunca poderá exceder a resultante da adição
das taxas de desvalorização qne separadamente competiriam a cada uma, e na sua fixação definitiva deverá o tribunal atender às especiais condições de cada
caso que possam influir na desvalorização global, nomeadamente quando se trate de lesões que incidam num
mesmo membro ou órgão, ou ainda no caso de acidentes
sucessivos, quando deva ter-se em conta a desvalorização anterior.
Art. 88.0 A falta de cumprimento do disposto na
parte final do § único do artigo 23.° do decreto n.? 25:935
será considerada, para todos os efeitos, como falta de
pagamento de parte da indemnização devida ao sinistrado, sem prej uízo de qualquer penalidade constanto
do respectivo contrato ou ncõrdo colectivo de trabalho
ou do regulamento da respectiva caixa sindical.
§ único. Quando a penalidade consistir no pagamento
de qualquer quantia, o devedor será executado simul'tâneamente por ola o peja contributção om divida.
Art. 89.° A fiscalização do cumprimento das disposiçõos da lei n." 1:942 o dêste regulamento com pote, ao
Instituto Nacional do 'I'rabnlho e Previdência.
Art. 90.° Ficam revogados o decreto n. ° 938, de 9 de
Outubro de 1914, o decreto-lei n." 19:305, de 3 de Fevereiro de 1931, OR §§ 1.0 e 2.° do artigo 13.°, os artigos 64.°, 66.°, 91.° a 104.°, inclusive, 135.° e § 1,°, e
os parágrafos do artigo 204.° do decreto-lei n." 24:363,
do 15 de Agosto de 1934, e o decreto-lei n.? 26:090 de
23 de Novembro do 1935.
'
Publique-se e cumpra-se como nêlo se contém.
Paços do Govôrno da Repú blica, 12 ele Abril do
1937. -ANTÓNIO
ÓSCAR DI~ FRAGOSO CARMONA-António de Oliveira Salazar.
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Participação de acidentes de trabalho
Etc?" Sr, juiz do Tribunal do Trabalho do distrito
de ...
O abaixo assinado (1) ... , na qualidade de (2) ... , participa
que no dia ." de ... de 19 ... , pelas .. ' horas e '" minutos,
em (a) "',
se deu um acirlente de que foi vítima (4) "', quando
prestava serviço (5) ... a (6) ... , mediante a remuneração
(7) .. '
de ... {> ••• , sendo cansa do acidente (8) ... , devido a (9) ... , por
efeitos das quais foi atingido em (10) "', de qne resultou (11) ... ,
tendo sido prestados
os primeiros
socorros em (12) ... , por
(13) ... , e ficando cm tratamento em (14) .. '
A responsabilidade
patronal (15) ". foi devidamente
caucionada, julgada garantida
nos termos da parte final do artigo 12.
da lei n.? 1:942 ou transferilla para (t6) ... Foram testemunhas
lio aciden te (17) ...
0

(18) "',

...

de .,.

de 19 ...

\ Participante,

Recebi hoje, pelas . . horas e ". minutos, a participação
de
acidente no trabalho de que foi vítima (19) .. ' cm .. ' de ."
de 19 ... , a qual (20) '.' vai acompanhada do competente acôrdo.
(18) •. " ...

de ."

de 19 ...
O (21) ...

,
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(VelOSO da participação)
(A preencher no Tribunal
Nacional de Estatística) :

o duplicado

l

destinado

ao Instituto

a) Número do processo.
b) Exame médico.
c) Incapacidade
resultante do acidente.
d) 'I'êrrno ou destino do processo.

o Chefe da Secretaria,
Esclarecimentos

(21) Nome, profissão e residência do participante.
( ) Indicar se o participante
é o patrão, o encarregado da direcção do trabalho, presidente,
administrador,
chefe ou
director de qualquer corpo ou corporação administrativa,
administraçào,
repartição ou serviço do Estado ou dêate
dependente, o sinistrudo, pessoa de sua família ou outro
seu representante,
autorirlade pública, director de estabelecimento hospitalar
ou de assistência pública ou sucessor do sinistrado no respectivo direito.
quanto possível o local onde se
(3) Indicar tam complet"lente
deu o acidente, devendo sempre meuciouar-se a frcguesia, concelho e distrito.
(4) Nome, idade, estado, profissão O residência do sinistrado.
(5) Natureza do servíço : agrícola, comercial, industrial
ou marítimo.
.
Nome e rcaldõncia ou sede da entidade patronal.
Indicar se é diáriu, semanal, mensal ou anual.
Causa que produziu o ferimento ou lesão.
Motivo que produziu o acidente.
(10 Indicar a parte do corpo atingida.
(11 Lesões produzidas.
(12 Local onde foram prestados os primeiros socorros.
(13 N orne, profissão e residêneia da pessoa que prestou os primeiros socorros.
(14) Local onde ficou em tratamento.
(15) Aqui escrever-se-á, quando fôr caso disso, a palavra «não»
ou riscar-se-ão, conformo as circunstâncias,
as palavras
que forem julgadas desnecessárias.
(16~ Nome e sede da institurção seguradora.
(17) Nomes, profissões e residências das testemunhas do acidente.
Localidade e data.
Nome do sinistrado.
(20 Aq~li escrever-se-á, quando fôr caso disso, a palavra «não».
(21 Indicar a qualidade funcional: chefe (la secretaria
do Tribunal do Trabalho ou capitão do pôr to.

11
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Acidentes de trabalho
Boletim de exame
Nome ... , estado

... , idade
N

Naturalidade.

'. Filiaçao

Data e hora do acidente
Causas do aciden te ...
Como ocorreu o acidente

I

... anos, morada
Pai
.
Mãi
.

.•. / ... /

"',

profissão

, às ' .. horas.

•..

Exame. direoto
Data e hora do 6xame .. .f..';' .. , às ... horas.
Lesões crónicas ou agudas apresentadas
'"
Sintomatologia
apresentada
". Diagnóstico
'"
(.O observado foi vítima de aciden te ou doença profissional? ...
Em caso negativo, quais as razões?
O sinistrado

fica:

Internado

no hospital:

Com incapacidade
Em tratamento
Com incapacidade
Sem incapacidade
Observações:

temporária

absoluta?

ambulatório:
temporária parcial ..•
... (recebendo tratamento

às ., . horas).

'"

D .. , .] ... / ... / ...
Assinatura,
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III

Acidentes de trabalho
Boletim
Nome .•. , estado
Naturalidade

...

de alta

... , idade ... anos, morada
Pai ".
Filiação
"UN'

I

... , profissão

...

1ual '"

Residência .. " segurado de .'.
Data e hora do acidente
/ •.. j ... , às .. , horas.
Apresentado
em ... j .•. j
, hospitalizado
de ... j ..

... / .../ ...

-í ...

a

Em tratamento ambulatório de ' .. / .•. / •.. a ., .] ... / ..•
Lesões apresentadas à data do exame médico •..
Doenças intercorrentes
"') doenças coexistentes
, doenças
anteriores
... , acidentes anteriores e desvalorizações
, radiografias e suas datas ..• , análises clínicas "', relatórios de exames especiais "') estado actual discriminativo
das lesões e doenças resultantes do acidente ocorrido .,.

Conclusões
Causas da cessação do tratamento
.'.
(,O sinistrado tem alguma incapacidade
para o trabalbo?
(,O sinistrado pode retomar o trabalho sem necessidade de
daptação?
'"
(,O sinistrado pode retornar o trabalho, mas, carecendo de
daptação, deve atribuir-se-Ihe
uma incapacidade
temporária
cial de •.. por cento, durante ... dias, findos os quais deverá
revisto? ...

reareaparser

(,O sinistrado pode retomar o trabalbo com uma incapacidads
permanente parcial de ". por cen to? .. ,
(, O sinistrado ficou com incapacidade permanente absoluta?
..
... j ... j ...
Assinatura,
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IV

Acidentes de trabalho
Acõrdo
Nome .. '
Idade
.
Estado
.
Filhos menores de 16 anos
Ascendentes ou outros parentes succssíveis
de 16 anos a cargo do sinistrado '.,
Profissão ..•
Remuneração
...
Residência ...
Incapacidade
para o trabalho (1)

Sinistrado

menores

Os abaixo assinados, (2) .
na qualidade de (3) "', e (4) ... ,
na qualidade de (5) ... , estabelecem quanto ao período da incapacidade temporária
absoluta ou parcial, ou quanto à pensão relativa à incapacidade
permanente absoluta ou parcial para o trabalho, o seguiu te acôrdo: (6) ... por virtude do acidente de
trabalho sofrido por (7) ... no dia ... de '" de 19 ... e que foi
participado
ao Tribunal do Trabalho do d Istrito de .,. em .,.
de '" de 10 "
Êste acôrdo foi lavrado e assinado perante as seguintes testemunhas, que no fim também assinam (~)
< .,

(9) ''',

'"

de '"

de 19 .•.

(10)
(11)
(12)

(13)
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(Verso do acôrdo)

Esclarecimen

tos

(1) Indicar o grau de desvalorização
nos casos de incapacidades permanentes ou temporárias parciais.
(2) Nome e residência ou sede da entidade patronal ou instituição seguradora.
(3) Patrão ou instituição seguradora.
(4) Nome do sinistrado ou nome e residência do seu representante.
(5) Sinistrado ou representante
do sinistrado.
(6) Indicar os termos do acôrdo e riscar no impresso as palavras que não digam respeito a incapacidade
do sinistrado.
(7) Nome do sinistrado.
(8) Nomes, profissões e residências de duas testemunhas.
(9) Localidade e data.
(10) Assinatura
da entidade patronal,
do representante
legal
desta ou da institurção seguradora.
(11) Assinatura
do sinistrado, de alguém a sou rôgo ou do seu
representante.
(12) Assinatura da primeira testemunha.
(13) Assinatura da segunda testemunha.
Sempre que algum dos outorgantes não saiba ou não possa assinar, deverá apor no acôrdo a sua impressão digital, assinando
além disso duas testemunhas.

•
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Ministério

da Guerra - 5.'" Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto n,O 27:657

Com fundamento nas disposições do artigo 2.° do decreto-leí n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n.? 3.° do artigo 109.° da Constitmção, o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 É aberto no Ministério das Finanças, a
favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia de 650.0001$, a qual reforça a verba da alinea a)
«Despesas imprevistas do Ministério da Guerra» do
n.? 1) «Gastos confidenciais ou reservados» do artigo 6.°
«Diversos serviços», capítulo 1.0 «Gabinete do Ministro»,
do orçamento do segundo dos referidos Ministérios em
vigor no corrente ano económico.
Art. 2.° O refõrço autorizado pelo artigo anterior tem
compensação na importância de 650.000t$, constituída
pelas seguintes quantias, que são anuladas nas verbas do
orçamento do Ministério da Guerra para 1937 abaixo
descritas:
CAPITULO 8.°
Serviços de Infantariu
Despesas Gerais
Artigo 164.o-Despesas
terial:

de conservação

o aproveitamento

do ma-

2) De semoventes:
a) Animais:

631:450 rações de forraaens para
1:730 solípedes, a. 5~30~ .•.
'

40.000~00

CAPÍTULO 9.°
Serviços de Artilllaria
Despesas Gerais
Artigo 236.° -Despesas
tamen to do material:

de conservação

e aprovei-

1) De semoventes:

a) Animais:
956:300, rações de Iorracens para
2:620 solípcdes, 3. 5~~30b.

60.000~OO
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10.°

Ser'fiços de Cavalaria
Despesa9 Gerais
Artigo 261.° -Despesas
tamento do material:

de conservação

e aprovei-

1) De semoven tes:
a) Animais:
1.727:180 rações de forragens para
4:732 solípedes, a 5$30.
. . . .
CAPI'rULO

525.000$00

ll,O

Serviços de Engenharia
Despesas Gerais
Artigo 304.° - Despesas
tamento do material:

de conservaçâo

e aprovei-

1) De semoventes :
a) Animais:
176:660 rações de forragens para
48 solípedes, a 5~30.
. . . ..
Soma

. • . . . . . • .

25.000$00
650.000~00

Êste cródito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
examinada o visada pelo Tribunal do Contas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto-lei n. o 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Publique-se e cumpra-se como nõle se contém.
PUQos do Govêrno da República, 21 de Abril de
1937. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAR1>WNA- António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa-Manuel Rodrigues Júnior-Manuel
Ortine de Bettencourt+Joaquim José de Andrade e Silva Abranches - Francisco
J08~
Vieira Jlachado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da Silva Nevell Duque.
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Geral

n.O 27:672

Usando da faculdade conferida pela 2.&parte do u,° 2.°
do artigo 109.° da Coustituíçâo, o Govêrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 As ajudas de custo aos oficiais e praças de
pró que executaram o Oruzeiro Aéreo às Colónias no
período de 14 de Dezembro de 1935 a 9 de Abril de
1936 são somente as que resultam do despacho ministerial de 4 de Novembro de 1936, devendo as importâncias recebidas pelo referido pessoal excedentes aos quantitativos daquelas ajudas de custo ser descontadas, até
total reembõlso, nos vencimentos e gratificações mensais
que lhe vierem a ser abonados.
§ único. As importâncias de débitos anteriores em dívida na data da promulgação do presente diploma serão
adicionadas aos quantitativos dos débitos de que trata
ôste artigo.
Art. 2.° Fica a 5.a Repartição da Direcção GemI da
Contabilidade Pública autorizada a ordenar em conta da
verba do n.? 1) «Diversos encargos respeitantes a anos
económicos findos» do artigo 578.°, capítulo 23.°, do
orçamento do Ministério da Guerra decretado para 1937,
as importâncias em dívida à Companhia Nacional de
Navegação e à Companhia Oolonial de Navegação, na
totalidade de 49.6411$40, por transportes de rogresso a
Lisboa de pessoal e aparelhos que tomaram parte no
Oruzeiro Aéreo às Colónias,
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Governo da República, 29 de Abril de 1937.ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONA - António de
Oliveira Salazar - Már'io Pais de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt -- Joaquim José de Andrade e Silva Abranches - Francisco
José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco -- Pedro Teotónio Pereira- Rafael da Stlra Nene»
Duque.
'
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Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

Portaria n.O 8:690

. Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mida Guerra,
que seja considerada
nula e de nenhum efeito a disposição do artigo 35.° do regulamento
provisório
para a formação de telemetristas
de artilharia, aprovado pela portaria
n.? 8:043, de 14 de Março
de 1935, por conter matéria contrária às disposições legais em vigor.
Ministério da Guerra, 28 de Abril de 1937. - O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

nístro

Costa.
IV- DETERMINAÇOES
Ministério da Guerra _La Direcção Geral-La

Repartição

Ij 1.0 Que a concessão de indultos a presidiários condenados nos tribunais militares é exclusivamente
regulada
pelo decreto-lei n.? 26:643, de 28 de Maio de 1936;
2. ° Que os interessados
devem dirigir os seus requerilllentos aos comandantes
dos respectivos
estabelecimentos prisionais
até 31 de Maio de cada ano, conforme
preceitua o artigo 404.° do citado decreto;
3.° Que os mesmos comandantes deverão enviar tais
requerimentos,
no prazo de sessenta dias a partir de 31
d~ Maio, tL Direcção Geral dos Serviços Prisionais do Minlstório da Justiça, acompanhados
dos documentos constantes da circular D.O 3 de 8 de Abril de 1937, da mesma
n~r~cção Geral, por i~termédio
das respectivas
regiões
llllhtal'es e Governo Militar de Lisboa.
Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral- 3.a Repartição

II) A verba a que se refere a determinação II) do
n.o V da Ordem do Exército n." 5, V' série, de 1924,
p. 206, passa a ter a seguinte redacção:
Aprovado
no concurso para .. , (posto) músico
em ... (instrumento) em .. , de ... de .. '
. Fica por esta
CItada.

forma

revogada

a determinação

acima
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III) Que seja eliminada a alínea b) «Baldes de beber»
do n.? II da classificação do material a cargo da Direcção do Serviço de Administrução
Militar (determinação
VII) da Ordem do Exército si;" 8, 1.& série, de 1930,
p. 382), passando aqueles artigos
a ser incluídos no
material
a cargo do Parque
de Artilharia
(Ordem do
Exército n." 10, La sério, de 1932, p. 575).

IV) Sendo necessário fixar os princípios que regulem
o fornecimento
de equipamentos
de YÔO ao pessoal navegante da arma de aerouáuticn, determina-se:
1.0 Aos oficiais ou praças que frequentarem
os cursos
da Escola Militar de Aeronáutica
serão por esta fornecidos os equipamentos
de vôo, caso não se apresentem
com os artigos que os constituem,
de modelo idêntico
ao da mesma Escola.
2. ° Estes artigos poderão ser fornecidos pela Escola
mediante o pagamento
do respectivo cnsto, cuja importância poderá ser fraccionada,
para os oficiais, em doze
prestações mensais, o para as praças em vinte e quatro.
3.° Os artigos de equipamento
de võo fornecidos pela
Escola, nas condições dos artigos anteriores, aer-lho-ãc
restituídos
no caso de os oficiais ou praças não concluírem os seus cursos.
Estes oficiais ou praças serão indemnizados
das lmportãncias
que já tiverem
descontado,
com a rednção
que corrospoudor
ao uso dos artigos durante o tempo
decorrido.
Êsses artigos restituídos serão aumentados ii.
carga da Escola, para serem novamente
distribuídos
depois de beneficiados,
e com o preço reduzido que entãO
lhes fôr fixado.
4,° Em caso do acidento do quo resulto a morte, ,0
Estado sofre os prejuízos correspondentes
à importâncHl
do oquipamento
que tiver fornecido ao sinistrado.

Ministério da Guerra - 2.3 Direcção

Geral - 3.& Repartição

V), Ten,do Rido publicadas COIII inoxnctidno na OrdeTII
do jl,,;l'érctto n.? 4, 1.a sóri«, do 30 do Abril último, s
p: 411, as dota~õ('s mensais para «Artigos
de expediento, oncad0rnaçõOH, assinaturas
do publicações, pc-

quenas
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reparações

1937 às companhias
tivas importâncias

eventuais,
etc.» atribuídas no ano de
de reformados,
devem as respecser substituídas
pelas seguintes:

1. a companhia de reformados.
2.a companhia de reformados.
3.a companhia do reformados.
4.:1 companhia de reformados
.
5.:1 companhia de reformados.
6.:1 companhia de reformados.
7.D. companhia de reformados.
..
7. a companhia de reformados
(secção
chal).
. . . . . . . .
8. a companhia do reformados.
9.:1 companhia de reformados.
10. a companhia de reformados.

72t$00
901500

52tS50
64680

63t$00
901$00
90600 .
do Fun-

18tWO
63600
47600
47 ÓOO

Estas importâncias
estão já deduzidas dos 10 por cento
a que se refere o artigo 8.° do decreto n.? 27:423, de 30
de Dezembro de 1936.

vMinistério

DECLARAÇÕES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

. I) Declara-se
que foi escolhido o dia 27 de Julho pró:Xlmo futuro para a realização
da primeira
prova do
OampeoD/l.to do Cavalo de Guerra, a qual terá lugar em
Tôrres Novas.

Ministério

da Guerra - 3.:1 Direcção

Geral - 1.:1 Repartição

II) 1.0 ]:j pormitido fazer exame de condutor do viaturas automóveis
no batalhão
do automobilistas
e no
grupo de especiali tas, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional, quando o requeiram,
aos oficiais o sargentos
do quadro
permanente
do exército e da armada
em
efectividade de serviço, situação esta que deverá constar
da informação
dos respectivos
comandantes.
2.° As praças em efectividade de serviço no exército
e na armada poderão
SOl' mandadas
receber instrução
e fazer exame de condutor
de viaturas
automóveis
nos
C~ntros de instrução das armas de artilharia e eugenharia, quando pertençam
li. formações
de unidades dotadas
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de material especial motorizado e os comandantes respectivos justifiquem a vantagem de as referidas praças
possuírem êsse exame.
O certificado de exame destas praças servirá apenas
para condução de viaturas automóveis dos Ministórios
da Guerra e da Marinha.
3. o Esta declaração anula a publicada fi p. 327 da
Ordem do Exército n. o 4, 1.a série, de 1936.

RectificRQôes
Na Ordem do Exército D.O 4, de 30 de Abril do COrrente ano,
p. 380, DOartigo 6.°, alínea e), do decreto-lei D.O 27:563, onde se
lê: «
sob proposta fundamentada
nos termos da alínea anterior,
», (leve ler-se: « ••• sob proposta fundamentada
nos termos da alínea c), ... ».
(Rectificação publicada DODiário do Govêrno n.O 99, La sé.
rio, de 29 de Abril do corrente ano).

Na mesma Ordem do Exército, P: 408, Da última linha, onde
se lê: «depósito disciplinar»,
deve ler-se:
«companhia
disciplinar».

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o

Chefe do Gabinete,

MINISTÉRIO DF\ GIJE"i'{~QO J)'ABcoa

do Exército

Ordem

1.a

N,O 6

o

Série

24 de Julho de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:

publlcado na

O.LJ.....
E.N·ff~tJ
···.J
Ministério

1- DECRETOS
da Gup.rra-5.a
Reparti'ão da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto n.s 27:751
Com fundamento

nus

disposições
do artigo 2.° do
de 10 do .Janoiro de 1935, o
ml.'diullte proposta IIproyada pelo Ministro das Finanças,
nos rr-rnros do mesmo artigo;
Usando
da faculdade
conferida
pr-lo n.? 3.° do artia-o
109.°
da
Constiturção,
o
80vêl'00
decreta e eu prol:>
•
mulgo O seguIllt(l:

decreto lei n." 24:014,

Artieo 1.°

t~aberto

favor do MlIli~t{'rio
quan tia de 2:5Hl.til
noa a) «Compra de
náutico, materiu] do

no Ministério
(Ias Finanças,
a
da Guerra, 11m crédito e"prcinl da
:3;5, a qual rt-força a verba da alímaterial de guerra, mntcríal aoroengcnliaria
e de material para os

ORnE:\I
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=~=---difl'l"pntrs

serviços

do exército, a efectuar nas fábricas e
cio MillistL'rio da Gur-rru C na indústria pnrticular»,
do D.O ~) do artigo 4:3.°, capítulo 3.0,
do orçamento
do segundo dos referidos Ministérios om
vigor no corrente uno.
Art. 2.° A importância
dl'scrita no artigo anterior
compensada
com a quantia (lo ~:519.Gl:3~5 provouieute
da venda do artigos di' material di' guerra jlllg~ldos incapazC's. do sucatas () do cartuchanie,
a qual rofnrçn o
artigo 126.° «Propriedades
militares o diversas receitas»,
capítulo 4, ° «Taxas - Relldiu1I'ntos de divt'rS08 SI'1'\'i\,08»,
do orcarur-nto
geral das receitas
do Estado decretado
para 1\~37.
Ê!:\to crédito foi registado
na Direcção Geral da Coutabilidndo
Pública r a minuta do presento decreto foi"
oxaminada
o visada p0.10 Tribunal di' Contas, como pr0-

oficinus dependentes

ó

ceitua o § único do artigo 80.° do decreto n." 18:381, do
24 dr ilfaio de ElBO.

Publique-se
Paços

1937. -

e cumpra-se

elo Govêrno
.ANTÓNIO

da

OSCAR

C01110

nêle se contém.

República,
DE

FUAGOSO

12 de Junho
CARMONA

-

de

An-

tónio

de Oliveira Salazar - Mário Pais de SonsaRodri,ques Fún ior - Ma7luel Ürtin« de Betiencourt-Joaquim
José d : Lllldmde e Sil-ca Abramches=«
Erancisco José Vieira ilJ'lchado - ilntónio Fm'ia Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Sil ca Neves Duque.

Jlaullel

Miristério

do Interior - Direcção Geral de Administração
POlítica e Civil
Decreto n.O 27:773

A povoação da Am adorn, constituída
pelos antigos
Iugures ela Amadora,
Porcalhota
o Vcnteira, e a que foi
dada a actual donominac:f1o por decreto do 28 do Outubro de 1007, é a 8(\(10 de urna das mais importantes
fl'(1gllll:-;ias do concelho do Oeiras, criada pela lei n." 513,
do 17 de Abril de Hl1 Ü,
Situaria em Iocal
. aprnzível (los arredores de Lisboa ,
no circuito turístico
q uo ao Govõrno mereceu especial

1.' Série
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atenção, traduzida
na publicação
do decreto com forca
de lei n.? 10:~5:3, de 17 de Janeiro
de 1931, que pro·
moveu O disciplinou
o embelcznmonto
dos locais compreondidos
entre a capital e as zonas de turismo de
Quoluz, Sintra,
Cuscais o Estorts; 'u(lquiriu, graças a
esta e a outras oircuustâucias
propíciaa, enorme c incessante dcsonvolvimeuto,
c é hoje um aglomerado
urbano
do aspecto moderno,
com uma população
superior
a
G:OOO habitantes,
o onde o comércio e a indústria têm
tomado grando ineromeuto.
Sorvida pelas linhas de Sintra e elo Oeste ; atravessada,
de lés·a-lés, pela. estrada de Sintra ; possutdora
da fonte
da. água dI' mesa denominada
Ag-ut1 da :\Iina, e sendo
a sede do Grupo do Esquadrilhes
do Aviação Repúhlica,
a Amadora, que dispõe de todos OR «lementos do comodidade para os seus habitantes,
tais como: uma escola
do ensino primário
oficial de quatro lugares; algumas
escolas particulares
tanto do n-ferido ramo de ensino
como do liceal c artístico; estações telefónica e telégrafo-postal, esta com serviços do vales o encomendas
PORtais; vúrius associações de recreio, desportivas
e de boneficência ; um mercado
municipal
diário, e um belo
jardim-parque,
recentemente
construído
pr-ln Cürm.r a
Muuicipnl , tornou-se
conhecida
de todo o País, o que
concorre enormemente
para o seu constante desenvol vimento.
\
Sendo assim, bem merece ser tomado em consideracão
o que foi representado
su periormoute
pela respectiva
Junta do Freguesia
e pela Oãmara Municipal du concelho de Oeiras, no sentido do a referida povoação ser
elevada à categoria de vila.
Pelo que:
De harmonia
com o n.? 2.° do artigo 12.0 do Oódigo
Administrativo,
(1 tendo
om vista o que fica exposto o os
pareceres
favorúvei s da .J unta 00 Província da Estromndura e do Govõrno Civil do Lisboa, emitidos nos termos
do citado artigo 12 ° ;
Usando da faculdade conferida pela 2.a parto do n.? 2.°
do artigo 109." da COIlS ti tuição , o Govêruo decreta e pu
promulgo,
para valer como lei, o seguínte :
ArtiO'o 1.0 É elevada à categoriu de vila a povoa<:f,o
da Am~dora, sede da freguesia do mesmo nomo, do COIlcelho de Oeiras.

•
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Art. 2.° Êste decreto-lei entra imediatamente
gor.
Publique-se

em vi-

e cumpra-se como nêle se contém.

Paços do Govêrno da República, 24 de Junho de
1937. - ANTÓNIO ÚSCAR DE FRAGOSO OARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa-Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt-Joaquim
José de Andrade e Silva Abranohes+:
Francisco José Vieira Machado - António Faria Car. neiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.

Ministério

da Guerra - 5. a Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública
Decreto

Geral

n,> 27:781

Com fundamento nas disposições do artigo 2.0 do de-creto-Iei n." 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n. o 3.0 do artigo 109.0 da Constitulção, o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 É aberto no Ministério das Finanças, a
favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia de 41.8721$50, a qual reforça O orçamento do
segundo dos reforidos Ministérios em vigor no corrente
ano económico pela forma abaixo designada:
CAPÍTULO

9.°

Serviços de Al·tilharia
Escola de Aplicação de Artilharia
..Artigo

224.° -

Encargos

1) Alimentação

de Costa e Contra Aeronaves

administrativos:

e vestuário:

a) Auxílio de alimentação a tirocinantes e
rustrutores
• • • . . . . . . . .'

24.222;4'50

1.- Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 6

483

CAPITULO 16.·
Quadro dos Serviços Àuxiliares
do Exército, Picadores Militares,
Chefes de Bandas de l\1Í1sica
e Praças de Pré
do Serviço Especial do Exército
Chefes de Bandas de Mllsica
Artigo 454.· exercício:

Remunerações

certas

ao pessoal

em

2) Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros:
1 capitão na inactividade
(Fevereiro
a
Dezembro de 1936) . . . . .
Soma dos reforços

.. . ..

17.650$0041.872$50

Art. 2.0 Os reforços autorizados pelo artigo anterior
têm compensação nas quantias abaixo descritas, as
quais são anuladas lias seguintes verbas do orçamento
do Ministério da Guerra decretado para 1937:
CAPÍTULO 9.°
Serviços de Artilharia
Extinto Quadro Auxiliar dos Serviços de Artilharia
Artigo

169.·-Remunerdções

certas

ao pessoal

em exercício:

1) Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros.
. . . . . . . . . . . • . . . .'

21.222~50

CArÍ l'ULO 16.0
Quadro dos Serviços Àuxiliares
do Exército, Plcaríores JUllitarcs,
Chefes de Bandas de MÍlsica
e Praças de Pré
do Serviço Especial do Exército
Chefes de Bandas de Música
Artigo 454.· - Remuneracões
e xercício :
1) Pessoal dos quadros

certas
aprovados

ao pessoal

em

por lei

17,650100

Soma das anulações

4U~72$50

~ste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
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examinada
e visa dn pelo Tribunal de Contas,
coitua o § único do artigo 3G.o do decreto-lei
de ;34 do Maio de 1930.

como pro18:381,

D.O

Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 25 de Junho

de
António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues hínior - Manuel Ortins de Bettencourt-Joaquim
José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.
1937. -

ANTÓNIO

ÚSCAR

Decreto

DE FRAGOSO

CARMONA -

n.O 27:788

Com fundamento
Das disposições do artig-o 2.° do decrotolcí
n." 24:914, de 10 de Janeiro do 1935, e nas do
§ LOdo artigo LOdo decreto n. o 27 :.475, de 8 de janeiro de 1037, o mcdianto proposta aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do primeiro dos citados
artigos;
Usando
du fnculdado
conferida
pelo n." 3.° do aro Govêrno decreta o cu protigo 109.0 da Constitutção,
mulgo o seguin to :

Artigo
vor do
quantia
segundo
ano as
seguintes

1.0 É aberto no Ministério das Finanças, a faMinistério
da Guerra,
um crédito especial da
de Gl~.300t5, a qual reforça no orçamento do
dos referidos Ministérios em vigor no corrente
verbas destinadas
a «Gratificação
escolar» dos
estabelecimentos:
CAPÍTULO 9.0
Serviços de Artilliarià

Escola de Aplicação de Artilharia
e CCn1ra: Aeronaves

de Costa
6.561$00

Artigo 219.°, 1)

CAPíTULO 11."
Serviços de Engenharia
Escola de Transmissões
Artig& 291.°, 1) . . • . . . . . . . . .

La Série
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15.°

Serviços de Administração Militar
Escola Prática de Administração Militclr
5.57í~00

Artigo 438.°, 1)
CAPÍTULO

18.°

Serviços de Instrução Militar
Escola Central de Oficiais
Artigo 471.°,1)

19 J .200:$00

•......•
Escola de Educação Flslca
do Exércíto

Artigo

478.°, 1) .

Artigo

485.°, 1) .

13.4!2:íOO
Escola Militar

Escola Central de Sargentos
Artigo

493.°, 1) .

Artigo

505.°, 1) .

3G81p00
Colégio Militar

Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército de Terra e Mar
Artigo

512.°, 1)

.

11.i.OiHOO

Instituto Feminino de Educação
e Trabalho
Artigo 520.', 1) . .

.........
SU/lla do» reforços,

24.18·1~(}0 56'1 ::137tOO
61'2300:,Q0

Art. 2.° Os 1'Ofor<;'08 autnrizurlns p<,10 artigo anterior
têm compensação
nas quantias abaixo desoritne, as quais
8[0 auuladas lias scguiutcs verbas destinadas no orça-
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mento do Ministério da Guerra para 1937 a « Vencimentos do pessoal de nomeação vitalicia além dos quadros» :
CAPÍTULO

8.°

Serviços de Infantaria
Artigo

148.°,2)

.
CAPÍTULO

. . . . . .

234.040$00

. . . . , .

157.630~OO

9,0

Serviços de Artilharia
Artigo

168.°, 2)
CAPÍTULO

10.°

Serviços de Cavalaria
Artigo 239.°, 2) . • • . • • . ..
CAPÍTULO

• • . . .•

78,210~OO

11.°

Serviços de Engenharia
Ar~jgo 265,°, 2) ...•.....
CAPÍTULO

85.000$00
15.°

Serviços de Administração Militar
Artigo

412,°, 2) .

57A~O$OO
Soma das anulações

612 300~00

l~ste crédito foi registado na Direcção Geral da Oontabilidado Pública o a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Oontas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto-lei n.? 18:381,
de 24 de Maio dC1 1930.
Publique-se

e cumpra-sc

como nêle sc contém.

Paços do Govêrno da República, 26 de Junho de
1937. - ANTÓNIO ÚSCAR DE FRAGOSO OARMONA - A.ntónio de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior-Manuel
Ortius d-e BettencOllrt-Joaquim
José de Andrade e Silva Abranohes
Francisco José V1'eira Machado - A.ntón1'o Fa1'ia Carneiro Pacheco - Pedro Teotóm'o Pereira - Rafael da
Sill'a Neves Duque,
:»-

1.- Série
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Decreto n,v 27:797
Com fundamento
no dis posto no artigo 3.0 do decreto
n.? 24:914, de 10 de Janeiro
do 1935, e mediante proposta aprovada
pelo Ministro das Finanças, nos termos
do mesmo artigo;
Usando ela faculdade
conferida
pelo n." 3.° do artigo 109.° da Const.tutção,
o Governo decreta e cu promulgo o seguin to:
Artigo único. Fica a 5. a Repartição da Direcção Geral
da Contabilidade
Pública autorizada' a ordenar o pagamento ela quantia de 3.758~70, em conta da verba do
n. ° 1) «Diversos encargos ros poitan tes a anos ecouómicos findos», do artigo 578.°, capítulo 23.°, do orçamento
do Ministério da Guer-ra em vigor no corrente ano económico, respeitando
a mesma importância,
que está em
divida à Agência Magno, com sede fim Lisboa, na Rua
do Santa Marta,
17~ c 174. ao eXC0SSO de despesa
com os funernis dos q uo foram tenente do aeronáutica
Manuel da Encarnação
Abreu fi segundo sargento
mocânico Manuel Gamoiro, falecidos om 8 de Junho de
1931, vitimas de um acidento de aviação.
Publique-se
Paços
1937. -

e cumpra-se

do Govêrno

como nêle

da República,

se contém.
2!) de Junho

de

António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues J1ínior-JlJanuel
Ortins de Bettencourt-Joaquim
José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco Jo é Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque,
ANTÓNIO

ÚSCAR

"

DE FRAGOSO

CARMONA -

PORTARIA

Ministério das Colónias
Direcção Geral de Administração Política
e Civil- Repartição de Justiça, Instrução e Missões
Portaria 11.° 8:699
Manda
o Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo
Ministro das Colónias, de conformidade
com o disposto
no artigo 1.0 da lei n ,O 1: 948, de 13 de Fevereiro
elo
corrente
ano, no artigo 130,0 do decreto n. o 26: 180,
de 7 de Janeiro
de 1936, na lei n , o 1: 900, de 21 de

·j88

OI{PEM

DO ExknCITO

N.o G

L' Série

Maio de 1935 (artigo 2.°), e nos artigos 1.° e 6.°, § 2.°,
do decreto n." 27: 067, de 3 de Outubro de 19:36, que
seja publicada
novamente,
nos termos dos referidos
diplomas,
a Carta Orgânica
do Império
Oolonial Português.
Ministério
das Oolónias, 5 de Maio ele 1937. - 0 Ui.
nistro das Oolónias, Francisco José' Vieim Machado.

Nova publicação,
nos termos da portaria
n .? 8:699,
da Carta Orgânica
do Império
Oolonial
Português,
aprovada
pelo decreto-lei
n ." 2:3:228, de 15 de Novembro de 1933, entrada
em vigor em 1 de Janeiro
de
1934.
CAPITULO

Divisão administrativa

I

do Império

Colonial

Artigo 1.0 O Império
Oolonial Português
divide-se,
para efeitos administrativos,
nas oito colónias seguintes,
que fazem parte integrante
elo território
da Nação:

a) NA ÁFRICA:
L) OADO VERDE, que compreenda

todas as ilhas que
formam o arquipélago
do mesmo nome;
2) GUINÉ, que abrange as regiões indicadas
na Convenção Iuso-francesm
de 1;2 de Maio ele 1886 e fi. adas,
por troca de notas diplomáticas,
em 29 de Outubro e
4 de Novembrocle
1904 e 6, e 12 de Julh
de 19()(j ;
3) S. TOMÉ E PRíNCIPE, que é formada pelas ilhas
de S. Tomé e do Príncipe,
pelos ilhéus adjacentes,
incluindo as Pedras Tinhosas,
e pelo forte de S. João
Baptista
de Ajudá:
4) ANGOLA, que abrange
todos os territórios
que
actualmente
lhe estão atribuídos,
situados
na África
Austral Ocid en tal .
,~) MOÇAMllIQUE,'que é constituída
por todos os territonos portugueses
situados na África Oriental.
b) NA ÁSIA:
6) ESTADO DA lNDIA, que compreende
os territórios
de Goa com as ilhas de>Angecliva, S. Jorge (3 UOl'cegos
na costa de Malabar;
Damão COlD os territórios
de Da-

I

1

a

Série

OlWE~l

no

I~XI~HCITO

4S0

N.o G

dará e Nagar Aveli na costa do Gôlfo ele Cambaia j
e Dio com os territórios
continentais
de Gogolá e Simbor na costa do Guzerate j
7) )L1.CAU, que é constituída
por Macau e suas dependências,
conforme o que fôr. o direito ele Portugal
e o tratado com a Chi na de 1 ele Dezembro de 1887.

c) NA OC:&'lNIA:
8) Tn.rOR, que abrange

a parte oriental
ela ilha de
Timor, o território
de Ocusse-Ambeno,
a ilha de Atauro
,e o ilhéu de J ako, lendo por limites terrestres
os designü(los na Convenção luso-holandesa
ele 1 ele Outubro
de 1904 e na sentença arbitral ele 25 ele Junho ele 1914.

§ 1.0 O território sob a administração
da Companhia
de Moçambique
faz parte integrante
da colónia ele Mo-çambique j emquanto
a administração
da Companhia
se mantiver,
terá a organização
que das leis especiais
e dos contratos
resultar j cessando essa adminiatração,
será incluído
numa província
da colónia de Moçambique.
§ 2.0 O Estado não aliena, por nenhum moelo, qualquer parte dos territórios
e direitos coloniais de Portugal, sem prejuízo da rectificação de fronteiras,
quando
aprovada
pela Assemblea
N acional.
Art. 2.0 'I'erão governo-s gerais as colónias divididas
em províncias
e poderão tê-los por disposição sspecial
de lei as divididas
em distritos.
§ 1.0 Os governadores
ele colónias de govêrno geral
terão a categoria
de governar1orcs gerais e os restantes
a de governadores
de colónia.
§ 2." São, no presente,
colónias de govêrno geral o
Estado da India, Angola e Moçambique.
CAPITULO

Dos órgãos centrais

de govêrno

II

do Império

Colonial

Art. 3.° A administração
colonial portuguesa
é exercida pelos órgãos seguintes,
com as funções definidas
na lei oonstitucional
e no presente diploma:
a) A Assemhlea
Nacional j
b) O Govêrno Central j
c) Os governos coloniais.
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§ único. São órgãos consultivos da administração
colonial portuguesa:
a) Na metrópole:
L· O Conselho do Império Colonial;
2. o A conferência dos governadores coloniais;
3.° As conferências económicas do Império Colonial
Português;
4. ° Os conselhos técnicos que funcionarem no Ministério das Colónias.
b) N as colónias:
1.° O Conselho de Govêrno ;
.
2.° A secção permanente do Conselho de Govêrno;
3." Os conselhos técnicos que a lei indicar.
SECÇÃO

I

Da oompetênoia da Assemblea Nacional

Art. 4.° São da exclusiva competência da Assemblea
Nacional, em relação à administração do Império Colonial Português:
1.0 Os diplomas a que se refere o artigo 27.0 do Acto
Colonial, salvo nos casos mencionados no seu § único2.0 As atribuições referidas nos artigos 7.0 e 8" do
Acto Colonial;
3.. A definição dos limites dos territórios da Nação.
§ único. A elaboração das propostas a que se refere
o arti go 27. o do Acto Colonial é da competência do
Ministro das Colónias; quando tenham de ser submetidas h Assomblen Nacional, sorão apresentadas nos termos do artigo 113.0 da Consti tuiçâo.
Art. 5.° Em caso de urgência extrema, o Ministro
das Colónias, com voto afirmativo do Conselho do Império Colonial, poderá legislar sôbre as matérias a que
~ referem o n.? 1.0 e as alíneas a) e b) do n." 2.0 do ~rtigo 27.0 do Acto Colonial, fora do período das sessoes
da Assemblea Nacional ou se esta não resolver o assunto
no pra~o de trinta dias contados da apresentação da
respectiva proposta de lei.
§ 1.0 Quando o Ministro das Colónias usar da competência que lhe é atribuída pelo § único do artigo 27.
do Acto Colonial, fará convocar paxa êsse efeito e::::pressa;ne~te o C_onselho do Império Colonial por melO
de anuncio puhlicadn no Diário do Govê'1'1lo pelo menoS
n
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com três dias ele antecedência. Aos membros do Conselho serão distribui das, com igual antecedência, as
propostas sôbre que são chamados a deliberar,
§ 2.0 As sessões do Conselho do Império Colonial,
para o efeito neste artigo referido, serão presididas pelo
Ministro das Colónias e secretariadas por um funcionário do Ministério nomeado para êsse fim. Salvo caso de
interêsse nacional, serão públicas e delas se lavrará
acta em livro especial.
§ 3.0 As propostas serão primeiro discutidas na generalidade ; obtido voto favorável, serão discutidas na especialidade. O Ministro das Colónias pode recusar as
emendas ou alterações apresentadas no decorrer da
discussão que entenda contrárias ao espírito da sua
proposta.
§ 4. O voto afirmativo da maioria dos membros presentes representa o voto do Conselho.
§ 5.0 Ubtido o voto afirmativo do Conselho elo Império Colonial, poderá o Ministro fazer publicar a proposta aprovada. U sar-se-á da fórmula seguinte: «U sando
da faculdade conferida pelo § único do 'artigo 27.0 do
Acto Colonial, o Ministro das Colónias decreta e eu
promulgo o seguinte: D.
0

SECÇÃO

II

Da competência do Govêrno Central

Art. 6.0 O Governo C~ntral exerce as suas atribuições relativamente
à administração do Império Colonial Português por intermédio do Conselho de Ministros, do Presidente do Conselho e do Ministro das
Colónias, na forma do Acto Colonial e da presente
Carta Urgânica.
Art. 7. Ao Conselho de Ministros pertence:
1.0 A nomeação, recondução e a exoneração antes de
terminado o período normal do seu mandato, sob pro.
posta do Ministro das Colónias, dos governadores gerais e dos governadores de colónia;
2.0 O exercício das atribuições referidas nas alíneas b) e c) do § único do artigo 9.0 e no n." 1.0 do artigo 10.0 do Acto Colonial, bem como outras que, por
disposição constitucional, lhe pertençam.
0
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Art. 8.0 Ao Presidente
do Conselho
competem
as
atribuições
gerais expressas no artigo 108.0 da Constituição e a apresentação
à .l\:ssE'mblea Nacional das propostas do Ministro
das Colónias
elaboradas
sôbre as
matérias
do artigo 27 . o do .A.cto .Colonial.
ATt. 9.0 Ao Ministro
elas Colónias,
como principal
orientador
e dirigente
da política
colonial,
competem
as funções ele carácter
legislativo
e de carácter
executivo que na Constituição,
no Acto Colonial e na presen te Carta Orgânica 'lhe são atribuídas.
Art. 10.0 Salvaguardadas
as matérias que constituem
a competência
exclusiva
da Assemblea
Nacional,
a
competência
legislativa
do Ministro das Colónias exerce-se, em regra, depois do voto consultivo
do Conselho
do Império Colonial ou da conferência
dos governadores coloniais em relação a todas as matérias
que representem interêsses
superiores
da política
colonial portug uesa ou sejam comuns
a mais ele uma colônia,
editando
decretos e revogando
os diplomas
em vigor.
§ 11.0 :E da competência
exclusiva
elo Ministro
das.
Colõnias,
nos termos elo presente
artigo,
estabelecer ~
alterar
ou revogar a legislaçíIo respeitante
:
1. o Ao regime
administrativo
geral
(las colónias,
compreendendo
as matérias relativas
a governos subalternos, serviços gerais, corpos e corporações
administrativas;
2. o Ao estatuto
dos funcionários
civis coloniais,
em
geral, e, em especial,
à disciplina,
ao regime das nomeações, promoções,
exonerações
e aposentações,
à organização 'por classes e situações, licenças,
passagens,
direitos e deveres inerentes
à qualidade
de funcionário
público;
3. o Aos vencimentos
de todos os funcionários
civis
e militares
coloniais, à criação de lugares remunerados
e ao alargamento
de quadros de que resulte aumento
de despesa ;
4. A administração
financeira
ultramarina,
.geral e
local, compreendendo
todos os assuntos relativos
à organização 90S serviços, orçamento
e contabilidade;
5.° Ao estatuto
polítítro, civil e criminal dos indígenas e ao trabalho inil íeena .
6. o 1\s missões reIiO'io~as e' aos estabelecimentos
de
formac;:ão do pessoal
'o seu serviço e do Padroauo
.Português ;
7. o A organizQC;ffo militar colonial ;
0
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8.° Ao regime ele Iibertlarle de imprensa,
obedecendo
,
aos princípios
do § 2.° do mtigo 8.0 da Constitnrcão
9. Ao EHtatuto J'udiciário
das Colónias e à divisão
judicial
de cada colónia ;
10.0 }i.O .regime monetário
e fiduciário
de qualquer
colónia;
.11.0 À aprovação
de empréstimos
que não exijam
caução ou garantias
especiais e cujo total seja superior a dois duorlécimos da receita anual da colónia ou
tenham de ser amortiaados
em período que exceda o
exercício em que forem contraídos.
§ 2.0 Da consulta ao COl1::;elho do Império Colonial
ou à conferência
dos gOYerna<lores coloniais exceptuam-,;e os casos de urgênciu e aqueles em que o Conselho
demore por mais de trinta
dias o parecer sôbre consulta que, acêrca ele matérias
compreendidas
no presente artigo, lhe haja sido feita pelo Minist.ro.
Art. 11. o No uso elas funções executivas
compete ao
Ministro
das Colónias:
a) A manutenção
ela soberania
nacional e do exacto
cumprimento
das leis no território
do Império
Colonial Português;
b) A orientação,
superirrtendênoia
e fiscalização
do
govêrno e administração
de cada colónia.
§ '1.0 De harmonia com o que se dispõe no presente
artigo, pertence, em especial, ao Ministro das Colónias:
1.o .!..:r omear os governadores
ele província
ou de distrito, tanto "int-erinos como efectivos,
ouvido o governador geral ela. colónia respecti va ;
2. Nomear os inspectores
administrativos
e intendentas de distritos e equiparados : ,
3.° Exonerar
os governadores
de província
e de distrito,
tanto efectivos
como interinos,
os 'inapectores
administrativos
e in tendentes ele distritos e equiparados j
4. o Nomear, promover, confirmar,
transferir,
aposentar e exonerar
ou demitir,
nos termos legais, os funcionários
dos quadros comuns do Império
Colonial e
ainda os dos quadros privativos
das colónias sôbre os
quais, por lei, exerça essas o.tribui"ções j
5.° Transferir
os funcionários
doti quadros comuns,
com excepção dos magistrados
judiciais,
de uns paTa
outros lugares, em diferentes
colónias, exonerá-los,
por
conveniência
de serviço ou disposição
legal, dos que
exerçam cm tleterminurla
colónia, e, quando fêr de justiça, mandá-los
apresentar
no :Ministério,
colocando-os
0

0
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nas situações a que se referem os §§ 2.° e 3.° do artigo 121.° da presente Carta Orgânica;
6. ° Transferir
e promover
os funcionários
dos quadros privativos
de uma colónia para quadros de serviços idênticos de outra colónia, com parecer favorável
dos governadores
interessados;
7.° Colocar nas vagas existentes numa colónia os funcionãrios adidos de outras, sempre que nisso reconhecer
vantagem
para o serviço;
8. ° Escolher, requisitar
aos Ministérios
da Guerra ou
da Marinha e nomear os militares da armada e do exército que, em comissão, devam ser mandados
servir nas
colónias, transferi-los
de uma para outra colónia, por
conveniência
de serviço ou outro motivo, e dar-lhes por
findas as suas comissões, quando o entenda;
9.° Revogar ou anular,
por meio de portaria,
os diplomas legislativos
ou portarias
dos governadores
das
colónias, nos termos da presente Carta Orgânica;
10.0 Rejeitar
as propostas de diplomas que lhe sejam
presentes pelos governadores
coloniais;
H.O Autorizar,
ouvidos os governadores
das colónias
interessadas,
ou sôbre proposta
dêstes, e obtido o parecer das instâncias
competentes,
concessões de cabos
submarinos,
comunicações
radiotelegráficas,
carreiras
aéreas, vias férreas de interêsse geral e grandes obras
públicas,
bem como a emissão de obrigações das companhias concessionárias,
e ainda a concessão de licenças para o estabelecimento
de depósitos de combustíveis usados pelas marinhas
de guerra ou mercante;
12.0 Autorizar
obras ou planos de obras públicas cujos
orçamentos
excedam a competência
do governador;
13.0 Rever e aprovar
expressamente
os orçamentos
coloniais, bem como estabelecer
as normas necessárias
à sua execução;
14.0 Autorizar
as aberturas
de crérlito e os reforços
o_?-transferências
de verbas que sej am da sua competência ;
15.0 Elaborar
as instruções
precisas para a execução
dos orçamentos
coloniais, tomando,
em portaria
ou decreto, as providências
necessárias
para assegurar
o seu
equilíbrio;
. 16.0 Autorizar
os governos coloniais a negociar entre
acordos ou convenções e aprová-los depois de concluídos;
SI
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17. Declarar o estado de sítio em um ou mais pontos
do território colonial, sempre que a salvaguarda da soberania nacional o exija, e levantá-lo;
18. Autorizar a criação de organismos corporativos,
morais, culturais ou económicos, promover e auxiliar a
sua formação, bem como estabelecer as normas que os
devem reger e aprovar os respectivos cstatutos;
19.0 Interpretar os diplomas por êle publicados para
as colónias, nos termos da Oonstituição e Acto Colonial,
mediante diploma de ·igual valor;
20. Conceder, nos termos legais, licenças regibtadas
e ilimitadas aos funcionários elos quadros comuns do
Império;
21. Ordenar inspecções, sindicâncias
e inquéritos,
para fins disciplinares ou outros, a todos os serviços públicos das colónias, e bem assim aos funcionários que
sirvam ou tenham servido nas colónias, embora se encontrem na metrópole em qualquer das situações autorizadas por lei;
22.0 Exercer as demais funções que por lei lhe competirem.
§ 2.0 Em circunstâncias
excepcionais e para determinados assuntos pode o Ministro das Colónias, nos termos do artigo 29.0 do Acto Colonial, outorgar aos governadores gerais ou de colónia alguma ou algumas das
atribuições que lhe pertençam.
Art. 12. O Ministro das Colónias pode anular, por
ilegais ou contrários a ordens ou instruções superiores,
os diplomas legislativos ou portarias dos governadores
coloniais.
§ 1.0 Os diplomas anulados são tidos como ~nexistentes desde a sua publicação, não podendo ser invocados
nos tribunais ou repartições públicas. .
.
§ ~.o A declaração de nulidade será feita em port~na
do Ministro publicada no Diário do Govêrno e obrigatoriamente transcrita no Boletim Oficial da colónia .
Art, 13. O Ministro pode revogar, no todo ou em
parte, OA diplomas legislativos ou portarias dos governadores coloniais, quando os julgar inconvenientes para
os interêsses nacionais.
§ 1.0 A revocacão
será feita em portaria •publicada
b
)
•
no Diário do Govêrlto, a qual entrará em VIgor cinco
dias depois, e, para êste fim, será imediataI?ente com';lnIcada ao govet'llaclor da respectiva colónia, pela VIa
0
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obrigatoriamente

transcrita

no

Oficial da mesma colónia.

§ 2.° Antes de revogar qualquer portaria ou diploma,
o Ministro das Colónias poderá ouvir o governador da
colónia que os tiver assinado, dando-lhe a conhecer os
motivos da sua divergência,
a fim de que o mesmo governador possa prestar os esclarecimentos
que julgar
convenientes.
Art, 14. O Ministro das Colónias publicará bienalmente, com base nos relatórios dos governadores, o relatório geral da administração
colonial portuguesa.
0

SECÇÃO III

Dos órgãos oonsultlvos do Govêrno Central
Art. 15.0 O Conselho do Império Colonial é o mais
alto órgão permanente de consulta do Govêrno em matéria de política e administração
coloniais. Funciona
no Ministério das Colónias, sob a presidência
do Ministro, o qual nomeará 11m vice-presidente
para normalmente exercer em seu nome a presidência.
§ único. São atribuições do Conselho elo Império Colonial:
/
1.0 Emitir parecer acêrca de todas as matérias de política e administração
colonial sôbre que o Ministro das
Colónias o mande ouvir;
2.° Dar consulta sôbre as propostas relativas às questões mencionadas
no § 1.0 do artigo 10.° da presente
Carta Orgânica;
3. ° Votar sôhre as matérias referidas no § único do
artigo 27.0 elo Acto Colonial, nos termos dessa disposição e desta Carta Orgânica;
4.° Funcionar
como Tribunal
Superior Administrativo, ex~rccndo jurisdição para a resolução das questões
contenciosas de administração
colonial em todo o território do Império, nos termos legais;
5.° Exercer as mais fu:nções que a lei lhe conferir.
Art. 16.° A conferência {los governadores
coloniais
reúne-se em Lisboa de três em três anos, durante um
mês, prorrogável por mais quinze dias, para a discussão
dos assuntos que na ocasião mais interessem ao govêrno
e administração
gera~ ~as colónias e seja vantajoso tratar em comum. O MllllRtro elas Colónias fixará em portaria o dia da abertura ela conferência e o seu programa,
ela borado depois d c ouvir todos os governadores.
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§ LoAs reüniões da conferência dos governadores
são presididas pelo Ministro das Colónias e a elas poderão assistir, com direito de voto, além dos governadores
das colónias, o secretário geral do Ministério,
que servirá de vice-presidente,
e os directores gerais. Quando
o Ministro das Colónias o determine,
poderão assistir,
. sem voto, quaisquer indivíduos
para prestarem
esclarecimentos sôbre assuntos da sua especial competência.
§ 2.° As reüniões da conferência
dos governadores
não são públicas e os votos nelas emitidos têm carácter
consultivo.
§ 3.0 Os governadores coloniais, quando vierem à metrópole a fim ele tomar parte na conferência
dos governadores,
poderão fazer-se acompanhar
por um ajudante de campo, oficial às ordens ou secretário, e por
um funcionário superior da colónia, conhecedor dos problemas do programa.
§ 4.0 A consulta da conferência dos governadores,
para os efeitos do artigo 10.° e seus parágrafos,
substitue a elo Conselho do Império Colonial.
Art. 17.0 As conferências económicas do Império Colonial reünir-se-ão em Lisboa de três em três anos para
a discussão dos assuntos que mais interessem à vida económica do Império, sob o aspecto do estreitamento
das
relações entre cada uma das partes que o compõem e do
desenvolvimento
agrícola,
comercial
e industrial
de
cada colónia, e serão realizadas em data anterior à da
conferência dos governadores.
§ 1.0 Às conferências económicas do Império enviará
cada colónia uma delegação nomeada pelo governador
e composta ele funcionários
e colonos qualificados para
tratarem
dos assuntos a discutir.
Cada delegação será
presielida por delegado especial nomeado pelo governador.
§ 2.° Cada conferência económica terá um programa
preciso, do qual as discussões não poderão afastar-se,
elaborado pelo Ministro das Colónias, ouvidos os governadores coloniais, que, por sua vez, consultarão os respectivos Conselhos de Govêrno.
§ 3.0 As conferências económ.icas do Im.pério serão
presididas pelo Ministro das Colónias e terão um vice-presidente
por êle nomeado.
§ 4. As conferências terão sessões plenárias públicas
e sessões de comissões e sub-comissões.
0
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§ 5. Cada conferência económica <do Império será
especialmente convocada por portaria do Ministério
das Colónias, que estabelecerá a forma da sua constituíção e as condições do seu funcionamento.
0

CAPITULO III

Dos governos coloniais
SECÇÃO

I

Do exeroíoio das funções de governador

Art. 18. Cada colónia é superiormente
administrada, sob a superintendência
do Ministro das Colónias, por um governador j as funções que lhe pertencem exerce-as êste directamente ou por intermédio dos
serviços, autoridades e Iuncionãrios seus subordinados,
com a consulta do Conselho de Govêrno ou da secção
permanente dêste, sempre que Iôr de lei.
§ único. Declarado que seja na colónia o estado de
sítio, o governador poderá assumir, sob a sua inteira
responsabilidade,
as funções que são da competência
do Conselho de Govêrno e de qualquer outro órgão,
com dispensa das autorizações ministeriais
indicadas
neste diploma,dando
imediatamente,
pela via mais
rápida, conhecimento de tudo o que :fizer ao Ministro
das Colónias.
Art. 19. A nomeação do governador é feita em Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro das Colónias j recarrá normalmente
em indivíduo com curso
superior, de mérito já revelado em cargos coloniais
ou no estudo dos assuntos aos mesmos respeitantes e
que não tenha qualquer interêsse na direcção ou gerência de emprêsas com sede ou actividade na colónia.
Art. 20. A comissão dos governadores durará quatro anos, contados ela data da publicação do decreto
da sua nomeação no Diário do Govêrno,
§ 1.0 A falta ele recondução dos governadores feita
em decreto publicado trinta dias antes de terminar a
comissão tem o significado legal da exoneração de
funções.
§ 2. A exoneração dos eovernadores antes ele terminado o período da comis~ão, por a substituição ser
conveniente ao serviço público, é feita em Conselho de
Ministros, sob proposta do Ministro das Colónias.
0
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§ 3. À exoneração dos governadores, a seu pedido,
é da competência do Ministro das Oolónias.
Àrt. 21. O governador presta declaração e compromisso de honra, nos termos estabelecidos na lei, perante o Ministro das Oolónias, ou, se ao tempo da nomeação estiver na colónia, perante a pessoa de quem
receber o govêrno.
Àrt. 22. O governador goza, em todo o território
da colónia, das honras que competem aos Ministros
do Govêrno da República, tendo nêle precedência sôbre
todos os :funcionários civis ou militares que sirvam, ou,
por outros motivos, estacionem na colónia ou pDr ela
transitem, excluindo o Presidente da República, o Presidente do Oonselho e os Ministros.
Àrt. 23. O governador não pode ausentar-se da colónia sem prévia licença do Ministro das Oolónias; quando,
em serviço, haja de sair da sede do govêrno por mais
de quarenta e oito horas, para qualquer ponto da colónia, comunicá-Io-á, pela via mais rápida, ao Ministro
das Oolónias.
Art. 24. Faltando o governador ou estando ausente
da colónia, faz as suas vezes, até resolução do Ministro
das Oolónias, o vice-presidente do Oonselho de Govêrno,
como encarregado do govêrno.
§ 1.0 Quando o governador estiver impedido ou ausente da sede, mas dentro da colónia, os directores e
chefes de serviços, nos assuntos que a cada um competirem, resolverão em nome dêle, mas sob sua própria
responsabilidade, os negócios correntes, conformando-se
na sua resolução com a orientação anteriormente
seguida ou com as instruções que tiverem ou obtiverem
daquela autoridade.
§ 2. No caso d o parágrafo antecedente será o governad or substituído nos actos de representação oficial pelo
vice-presidente do Oonselho de Govêrno, devendo êste
também assumir por direito próprio, no caso de alteração de ordem pública ou de fundado receio dela, as
funções de encarregado do govêrno até que o governador regresse à sede da colónia, participando-o pela
via mais rápida ao Ministro das Oolónias.
§ 3. Quando o governador estiver ausente da capital
ou impedido poderá, se assim o julgar conveniente,
delegar, total ou parcialmente,
as suas :funções, durante o impedimento ou ausência, na pessoa que o deve
substituir como encarregado do govêrno.
0

0

0

0

0

0

0

500

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 6

1.- Série

~ 4.° Os encarregados do govêrno, quando os governadores estiverem na colónia ou ausentes dela em serviço público, conformar-se-ão com as instruções que
do governador receberem ou com a orientação anteriormente seguida por êle.
Art. 25.° Os governadores respondem pelos seus actos
civil e criminalmente;
os encarregados do govêrno
respondem civil, criminal e disciplinarmente
pelos
actos que violarem a lei ou as instruções recebidas do
Ministro ou dos governadores.
Art. 26.° As acções cíveis, comerciais e criminais
em que sej a réu o governador ou o encarregado do
govêrno de qualquer colónia só poderão ser, emquanto
durar o seu govêrno, instauradas na comarca de Lisboa,
respectivamente na La vara cível e no 1.0 juízo criminal, salvo quando, para julgamento da causa, seja
competente outro tribunal da metrópole ou de diversa
colónia ou exista o privilégio de fôro.
Art. 27. O depoimento elo governador ou do encarregado do govêrno em juízo como parte ou testemunha,
quando prestado na colónia, será tomado na sua residência.
Art. 28. O governador enviará ao Ministério das
Colónias, até ao dia 31 de Agosto, o relatório anual
da sua administração.
§ 1.0 Juntamente com o relatório a que alude o presente artigo virão, com carácter confidencial, as considerações que o governador entenda convenientes e que
não devam ser dadas à publicidade.
§ 2. O relat.ório anual do governador será, em regra,
mandado publicar pelo Ministro das Colónias.
Art. 29. Os governadores terão um ajudante de
campo e um ou dois oficiais às ordens, consoante as
autorizações orçamentais, servindo todos em comissão
mil~tar. D~sde, que 'não haja aumento de despesa, podera o oficial as ordens ser substituído por um secretário.
§ 1.0 Os governadores das colónias de Cabo Verde,
Guiné, S. Tomé e Príncipe e Timor só poderão ter um
ajudante ele campo, que servirá em comissão militar
e um secretário.
'
§ 2. A patente dos ajudantes de campo ou oficiais
às ordens nãopoele ser superior à de capitão ou primeiro tenente.
0
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§ 3.° Os oficiais ou secretários a que se referem os
parágrafos anteriores são nomeados em portaria do
govêrno da colónia e servem em comissão amovível;
se os nomeados não residirem na mesma colónia, terão
direito ao abono de passagem de regresso, logo que
finde a comissão do governador, sem prejuízo do direito a abono de passagem, que por qualquer outra
razão lhes assista.
SECÇÃO II

Da função exeúllthra do governador

Art. 30. O governador é, em todo o território da
colónia, o mais alto agente e representante do Govêrno
da República, a autoridade a todas superior, tanto na
ordem civil como na ordem militar, o administrador
superior da Fasenda Pública e o protector dos indígenas. As suas funções são as que a lei declarar; no
exercício delas é responsável perante o Ministro das
Colónias.
Art. 3l.° Os governadores no exercício das suas funções executivas expedem portarias, que farão publicar
no Boletim Oficial; as disposições que contiverem serão,
em regra, precedidas de preâmbulo justificativo.
§ único. Sempre que fôr exigido o voto consultivo
da secção permanente do Conselho de Govêrno, no
preâmbulo das portarias declarar-se-á obrigatàriamente
que esta foi ouvida.
Art. 32. Compete ao governador, como agente e representante do Govêrno da República:
L." Representar na colónia o Govêrno da República,
sustentar os direitos da soberania da Nação e promover
o bem da colónia, cm harmonia com os princípios do
Acto Colonial e da presente Carta Orgânica;
2. Executar e fazer executar as leis e regulamentos
em vigor;
3. Dar execuçã.o .et;crupulosu e diligente lLS ordens
e instruções do Ministro das Colónias:
4. o Ter o Ministro das Colónias constan temente ao
corrente dos casos e assuntos que s« relacionem com a
administração da colóuia, elaborando trimeetralmente,
pelo menos, relatos sucintos e confidenciais
acêrca do
estado das <Iltl'~iõcs (p.le mais intorcssmn II administração.
0
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§ único. Ao governador geral de Moçambique compete exercer, em relação à Companhia de Moçambique,
acção fiscalizadora geral, velando por que se cumpram
no território sob a sua administração as obrigações contratuais e as leis da República.
Art. 33. Compete ao governador, como superior autoridade civil das colónias:
1.0 Garantir a nacionais c estrangeiros, dentro dos
territórios da colónia, os direitos e garantias individuais dos cidadãos, nos termos das leis em vigor e dos
interêsses e exigências da soberania nacional;
2. Garantir a liberdade, plenitude de funções e independência das autoridades judiciais;
3.0 Representar a colónia, directamente ou por delegação, em todos os actos e contratos que interessem
directamente ao seu govêrno e administração, nos quais
ela haja de figurar como pessoa moral;
4.0 Nomear, promover, confirmar, transferir dentro
da colónia, aposentar e exonerar, nos termos legais, os
funcionários públicos cuj a nomeação não sej a da competênci a do Ministro das Colónias;
5..o Distribuir, nos termos legais, os :funcionários públicos pelas comissões ou serviços, segundo as respectivas nomeações;
6.0 Exercer sôbre os :funcionários públicos acção disciplinar, nos termos legais;
7.0 Contratar para lugar dos quadros privativos da
colónia pessoal idóneo, porLuguês ou estrangeiro, nos
termos legais;
8.0 Conceder aos funcionários em serviço na colónia
licença disciplinar anual, graciosa periódica ou da junta
de saúde, nos termos das leis e regulamentos'
9.0 Autorizar, mediante parecer da junta 'de saúde
competente, a ida 1\ metrópole dos funcionários por motivo de doença, no.s termos legais;
10.° Con ceder lIcenças registadas e iIi mi tadas aos
funcionários civis da colónia que lhe compete nomear;
11.° Tomar. ou, J"?andar tomar pelos seus delegados a
todos os funcionários
compromisso de honra, nos termos legais, e dar-lhes posse dos respectivos cargos ou
mandar-lha dar, quando a lei não defira tais atribUIções
a outra entidade;
12. Ord.ena~ inspecçõps, sindicâncias ou inquéritos
aos serviços públicos da colónia, compreendendo os serviços autónomos e corpos ou corporações administrati0
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== vas, e a todos os funcionários da colónia, com excepção
dos magistrados judiciais e do Ministério Público e dos
oficiais de .iustiça ;
13. Solicitar sindicâncias ou inquéritos aos magistrados do Ministério Público e aos oficiais de justiça
sempre que o entenda conveniente;
14. Exercer atribuições de polícia geral por si e
pelas autoridades suas subordinadas;
15. Exercer por si e pelas autoridades suas subordinadas acção tutelar sôbre os corpos e corporações
administrativas,
nos termos da lei;
16. Visitar freqüentemente os diferentes pontos da
colónia, recebendo as reclamações e petições que lhe
forem apreRentadas e inquirindo sôbre as necessidades
gerais;
17.0 Vigiar a execução de todas as leis, o funcionamento de todos os serviços públicos e o modo por que os
funcionários cumprem as suas obrigações, adoptando ou
propondo providências que devam melhorá-los;
1S.0 Receber e expedir rogatórias para diligências
judiciais;
19.0 Levantar conflitos de jurisdição e competência,
nos tormos elas leis e regulamentos respectivos;
20.0 Mandar apresentar no Ministério das Colónias
qualquer funcionário, com excepção dos magistrados
judiciais, cuja presença, por razão grave, seja inconveniente no território da colónia, justificando a sua
atitude;
2l.° Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por leis ou regulamentos em vigor e as que na
colónia não pertençam a qualquer outra autoridade.
Art. 34.0 Compete ao governador, como primeira autoridade militar da colónia:
L." Superintender
nas operações ele guerra em que
forem smpregadae Iôrças militares em serviço na colónia;
2.° Solicitar ao Ministro das Colónias, dentro dos
quadros fixados no orçamento, que requisite, para servir
em comissão na colónia, o pessoal militar elo exército
metropolitano e da armada; propor transferências
ou
saídas do mesmo pes oal para fora da colónia;
3. Distribuir o pessoal militar que Iôr mandado ou
estiver em serviço na colónia pelas diversas comissões
de serviço públ ico que lhe competirem;
0
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4. ° Fazer regressar à metrópole todos os militares
que tiverem findado o tempo de comissão;
5.° Exercer, de maneira geral, as atribuições e competência disciplinar que lhe forem conferidas no regulamento de disciplina militar colonial;
6.° Aprontar para o serviço fora da colónia todas as
fôrças militares que lhe forem requisitadas pelo Ministério das Colónias;
7.° Zelar pela instrução militar e aprumo das fôrças
da colónia;
.
8.° Reconduzir em novas comissões de serviço e promover, nos termos legais, todas as praças de graduação
inferior a durr iel que prestem serviço na colónia;
.
9.° Resolver sôbre tudo o que respeite ao pessoal militar e não interesse directa ou conjuntamente a outra
colónia ou à metrópole.
§ único. As atribuições militares dos governadores
podem ser exercidas por intermédio de comandantes
militares da colónia, ~em prejuízo da superintendência
que sempre pertence àqueles, e com reserva da competência referida nos n. os 2. e 3.
Art. 35. Compete ao governador, como administrador superior da Fazenda Pública na colónia:
1.0 Dirigir superiormente,
na época legal, a preparação do projecto do orçamento geral da colónia, fazendo observar os prazos para a sua elaboração e remessa ao Ministério;
2.° Mandar executar o orçamento da colónia depois de
aprovado pelo Ministro, observando as alterações que
êste lhe houver introduzido, cumprindo e :fazendo cumprir as providências tomadas para garantia do equilíbrio
orçamental;
3.° Exercer a~ funções de ordenador do orçamento,
no.s ~ermos legais , incorre em responsabilidade civil e
criminal o governador que ordenar despesas não preyistas ~as. tabelas .orç~mentais, ou que as ordenar em
importância supe:-lOr a fixada ou para aplicações diferentes das pre.scntas nas rubricas orçamentais;
4.° 'I'ransferir verbas do orçamento nos termos lesais
por meio de portaria justificativa'
'
e ,
5.° Dar instruções 'para o paga~ento das despesas fl.
efectuar pelas respectí vas tesourarias proced endo informação dos serviços
de Fazenda- ,
'
.
Dete.rmmar, de ha_:monia com as disposições legaIS em VIgor, a execuçao de projectos do obras novas
0
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ou de grandes reparações e a aquisição de materiais ou
de quaisquer artigos que, em relação à obra, reparação ou fornecimento a que respeitem, importem despesa
inferior às seguintes quantias, sejam quais forem as disponibilidades
orçamentais:
a) Angola e :Moçambique - 500.000$ metropolitanos;
b) índia - 30:000 rupias ;
c) Cabo Verde, S. Tomé e Guiné - 100.000$ metropolitanos;
d) Macau - 30:000 patacas;
e) Timor - 30:000 patacas.
7.° Fixar a importância
dos fundos permanentes que,
se Iôr indispensável,
devam constituir
depósito confiado a quaisquer serviços, indicar o responsável
pelo
fundo e exigir caução, sempre que não haja conselho
ou comissão administrativa;
8.0 Fixar, até ao limite de dois duo décimos da receita anual da colónia, a importância
e as condições de
emissão de empréstimos
internos,
amortizáveis
até ao
fim do exercício em curso e destinados a suprir as deficiências acidentais da tesouraria da colónia, desde que
não exijam caução ou garantias
especiais;
9.° Assalariar
o pessoal eventual absolutamente
necessário ao serviço público dentro das verbas, quadros
e vencimentos
orçamentais,
nunca excedendo porém os
salários correntes;
10.° Resolver sôbre abonos de quaisquer vencimentos
derivados de situações ou serviço na colónia; das suas
decisões na matéria dêste número cabe só recurso contencioso;
11.° Resolver os casos em que, sõbre ordens de pagamento, os governadores
de província tiverem discordado do parecer dos directores provinciais
de Fazenda,
ouvido o director dos serviços de Fazeuda ;
12.0 Exercer quaisquer atribuições de carácter executivo em matéria ele administração
financeira constantes das leis e dos regulamentos.
§ único. Poderá o governador, por meio de portaria
publicada no Boletim Oficial, delegar, sob sua responsabilidade,
nos governadores
de província,
as atribuições que lhe competem quanto às despesas correntes
de administração
e, nos termos do n," 3.°, quanto às
autorizadas
pelo n .? 9.° dêste artigo, na parte do orçamento que à província disser respeito.
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Art. 36. Oompete ao governador, como protector
nato dos indígenas e principal responsável pela direcção da política:
1.0 Dirigir superiormente as relações com os chefes
e agrupamentos gentílicos da colónia, procurando a sua
submissão e integração na vida da colónia tanto quanto
possível por meios pacíficos;
2. Fiscalizar superiormente o modo como são cumpridas as leis e preceitos tendentes à defesa das pessoas,
da liberdade do trabalho; das propriedades, singulares
ou colectivas, e dos usos ou costumes dos indígenas que
não ofendam os direitos da soberania nacional ou não
repugnem aos princípios da humanidade;
3.° Promover o melhoramento
das condições materiais e morais da vida dos indígenas, o aperfeiçoamento
das suas aptidões e faculdades naturais e, de uma maneira geral, a sua educação, instrução, segurança e progresso;
4. o Estabelecer, alterar ou suprimir todas e quaisquer taxas e impostos que recaiam sôbre indígenas e
regular os respectivos serviços de recenseamento e cobrança;
5. o Propor ao Ministro das Oolónias as alterações do
estatuto político, civil e criminal dos indígenas e das
mais leis gerais que lhes respeitem;
6.° Perdoar, minorar ou comutar as penas aplicadas
aos indígenas pelos seus tribunais privativos.
Art. 37.° O governador exercerá, com o voto consultivo da secção permanente do Oonselho de Govêrno,
as seguintes atribuições.
1.0 Regulamentar a execução das leis, decretos e mais
diplomas vigentes no território da colónia, que disso
careçam, em harmonia com a sua letra e espírito;
2. Regulamentar o estatuto político, civil e criminal
dos indígenas;
3. o Declarar provisoriamente
o estado ele sítio em
qualquer pal:te do território ela colónia no caso de agressão estrang'erra ou de perturbação interna grave, dando
imediato conhecimento ao ,Ministro das Oolónias pela
via mais rápida;
4. o Deliberar sôbre a distribUIção, pelas províncias
011 outras divisões administrativas,
dos fundos consignados no orçamento geral para a execução de obras, melhoramentos ou quaisquer serviços especiais;
0
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5.° Aprovar os estatutos e respectivos regulamentos
orgânicos das associações de classe comerciais, industriais ou agrícolas, dos montepios ou associações fundadas exclusivamente no princípio da mutualidade e
ainda os daqueles cuja aprovação não competir a outra
entidade;
6.° Declarar em regime de administração militar
qualquer circunscrição ou distrito, definindo as atribuições do intendente militar nomeado;
7. ° Suspender, quando ocorram razões graves, a execução de posturas, regulamentos e outros diplomas de
carácter. fiscal, policial ou meramente administrativo
elaborados ou mandados executar pelos corpos e corporações administra.tivas ainda depois da aprovação das
estações tutelares competentes. Na portaria que determinar a suspensão serão expressamente declarados os
motivos que lhe deram causa;
8.° Exercer acção tutelar sôbre os corpos e corporações administrativas, nos termos das leis em vigor;
9.° Estabelecer, alterar ou suprimir taxas, observados
os preceitos legais, quando digam respeito ao aproveitamen to e utilização dos bens ou serviços da colónia;
10.° Resolver definitivamente, nas colónias divididas em províncias, sôbre as deliberações das juntas
provinciais, quando, por razões graves, os governadores
subalternos com elas se não conformem;
1l.° Fazer, dentro da sua competência e nos termos
dos diplomas legais em vigor, concessões que não envolvam direitos de soberania, guardado sempre o que
no Acto Colonial e na presente Carta Orgânica se dispõe
relativamente a:
a) Terras;
b) Minas ;
c) Exclusivos industriais;
d) Construção e exploração ele estradas, caminhos de
ferro de interêsse local, pontes de estradas e pontes-cais;
e) Construção e exploração de obras para irrigação,
drenagem ou saneamento, regularização de cursos de
água e aproveitamento de energia hidráulica;
f) Pescarias e direitos de pesca;
g) Carreiras de navegação fluvial e de cabotagem;
h) Qualquer sistema de viação terrestre.
.
12.0 Regulamentar a entrada, trânsito e resl~~nc:a
de nacionais e estrangeiros na colónia em obedlCnCla
A
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aos princípios
da lei geral e à defesa da soberania portuguesa;
13.° Determinar
a expulsão ou recusar a entrada na
colónia a nacionais
e estrangeiros,
se da sua presença
ou entrada resultarem
graves inconvenientes
de ordem
interna
ou internacional;
14.° Dissolver os corpos e corporações administrativas
nos casos e termos da lei. Na portaria
que determinar
a dissolução
declarar-se-ão
os factos ou omissões que
lhe deram causa e mandar-se-á
proceder a nova eleição
no prazo legal;
15.° Deliberar
sôbre a execução, no próprio ano económico, ele projectos de obras, melhoramentos,
serviços
ou aquisições de materiais
sempre que impliquem
despesa superior à quantia
limite da competência
estabelecida no artigo 35.°, n." 6.°, e aprovar os contratos que
essa· execução ou aquisição
exigirem,
ouvindo sôbre a
parte técnica o conselho técnico de obras públicas
da
colónia. Quando êste Conselho não fôr composto pelo
menos por três engenheiros,
será o processo remetido
ao Ministério
das Colónias para ser ouvido o Conselho
Técnico de Fomento
Colonial, se a obra oferecer interêsse económico ou dificuldade
técnica;
16. o Promover
e auxiliar,
dentro das normas legais
cm vigor, a formação
ele organismos
corporativos
morais, culturais
011 económicos.
§ 1.0 Será previamente
ouvido o conselho
técnico
de obras públ icas da colónia quando se trate de distribuição de verbas para obras.
§ 2.° Quando, contra ti suspensão dos diplomas a que
se refere o n ,? 7.° do presente artigo, o corpo ou corporação administrativa
vote em sessão, por maioria,
o
seu protesto, será êste levado ao conhecimento
do Ministro das Colónias para decisão final.
Art. 38.° O governador
poderá consultar
o Conselho
de Govêrno ou a secção permanente
sôbre todas as matérias ligadas
Com o govêrno ou a administração
da
colónia, sempre que o julgar conveniente .
.A.rt. 39. o O governador
comunicarã
ao ::\lÍll istério
das Colónias as resoluções que tomar contra o voto consultivo elo Conselho de Govêrno ou ela secção permanente, justificando-as
devidamente.
Art. 40.° O governador
pode, cm qualquer
tempo,
revogar ou reformar,
nos termos legais, as suas portarias c despachos,
c bem assim anular,
nos mesmos
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termos, as portarias ou despachos da sua competência
em que tenha havido violação das leis ou regulamentos,
tudo sem prejuízo dos direitos adquiridos ou reconhecidos pelos tribunais.
Art. 41. OR actos de gestão ou administração
do
governador podem ser anulados ou alterados, mediante
recurso elos interessados, pelo Conselho do Império Colonial, como Tribunal Superior do Contencioso Administrativo, nos casos ele incompetência, excesso de poder,
violação de leis ou regulamentos e ofensa de direitos
adquiridos 011 outros, em harmonia com as leis em
vigor.
§ único. O Ministro das Colónias, no exercício do seu
poder hierárquico, pode também anular ou alterar, nos
termos da lei, os actos de gestão ou administração do
governador.
0

SECÇÃO lU

Da função legislativa do governador

Art. 42. O governac1or exerce as suas funções legislativas sob a fiscalização do Ministro das Colónias e,
por YÜt ele regra, conforme o voto do Conselho de Govêrno.
Art. 43. A competência legislativa dos governadores
abrange todas as matérias que respeitem exclusivamente à colónia e não estejam especialmente atribuídas
à Assemblea Nacional ou ao Ministro das Colónias.
Art. 44. Os governadores elas colónias exercem a
sua competência legislativa por meio da publicação de
diplomas legislativos nos Boletins Oficiais,
§ 1.0 Os diplomas legislativoR serão, em regra, precedidos de preâmbulo justificati:vo.
.
§ 2. Salvo o disposto no artrgo segumte, declarar-se-á obrirratõriamente nos diplomas legislativos que o
Conselho de Govêrno aprovou as suas disposições.
Art. 45. O governador submeterá ao Ministro das
Colónias a resolução dos casos em que se não conformar
COm o voto do Conselho de Govêrno, expondo os motivos da sua divergência.
§ único. Se o Ministro suprir o voto do Conselho de
Govêrno será obrigatoriamente
inserida a autorização
ministerial JlO diploma legislativo que o governador
promulgar.
0
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Art. 46.° O governador não pode determinar, antes
de prévia aprovação do Ministro das Colónias:
1.° A concessão de autonomia administrativa
e económica a qualquer serviço público;
2.° O estabelecimento
de penalidades superiores a
penas correccionais ;
3. ° A realização de empréstimos em conta corrente
ao Tesouro de outras colónias;
4.· Acordos ou concessões que, devidamente autorizados, negociarem com outras colónias portuguesas ou
estrangeiras;
5.° A abertura de créditos especiais e extraordinários,
salvo, quanto a estes últimos, os casos de urgência e
gravidade;
l
6. o Providências que representem aumento de despesa ou deminu'ição de receita não compensados por
anulação correspondente de despesas orçamentais ou
criação de receita nova.
§ 1.° Os processos submetidos a decisão do Ministro
das Colónias serão instruídos com relatório justificativo, as informações oficiais necessárias e as actas das
sessões dos Conselhos de Govêrno em que os assuntos
tiverem sido discutidos.
§ 2.0 A entrada das propostas ou processos no Ministério das Colónias, devidamente instruídos, será imediatamente comunicada ao governador em aviso expedido pela forma que estiver determinada e que servirá
de prova ,de recepção.
§ 3.. Nos casos dos n"· 1.0, 2 .. 3.° e 5.. dêste artigo
po.c1erão ser· pos~as provisoriamente
em execução, puhlicando-se ?S diplomas que lhes respeitem, as resoluções submetidas pelo governador à sanção do Ministro
das qolónias, quando sôbre elas êste se não tiver pronunciado no pra~o de noventa dias que se seguir à entrada da respectiva proposta no Ministério.
§ 4 .. Se, nos termos do parágrafo
anterior qualquer
di~pI·oma tiver ~n~ra d o em execução,
b
,
procederá
o Ministro das Colónias, se o entender conveniente
nos
termos do artigo 13.0
'
Art. 47.0 ~e o Ministro das Colónias, nos precisos
termos do art:go ..~~.o do Acto Colonial, outorgar alguma
d~s suas .atnbUlçoes ao governador, os diplomas em
VIrtude dISSOpromulgados indicarão obrisratõriameute
os termos da autorização ministerial e fi~am sujeitos
à revogação prevista no artigo 13 ..
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Art. 48. Os governadores podem propor ao Ministro
das Oolónias todas as reformas de ordem legislativa que
entendam convenientes e que sejam da competência do
Ministro ou da Assemblea Nacional. Juntarão sempre
relatório justificativo.
Art. 49. Serão publicadas imediatamente
pelo governador em diploma legislativo as resoluções sôbre
matéria legislativa da sua competência para cuja execução não seja exigida prévia aprovação do Ministro
das Oolónias e sôbre que tenha recaído o voto do Conselho de Govêrno, com o qual se conforme.
0

0

SECÇÃO

IV

Do Conselho de Govêrno
SUB-SECÇÃO

Da competência

e composição

I

dos Conselhos

de Govêrno

Art. 50. Em cada colónia, presidido pelo governador
ou por quem suas vezes fizer, funcionará, com atribuições consultivas, um Oonselho de Govêrno.
Art, 51. O Oonselho de Govêrno será ouvido pelo
governador pàra o exercício da competência legislativa que o Acto Oolonial e a presente Oarta Orgânica
lhe atribuem.
§ único. O Oonselho de Govêrno emitirá parecer
sôbre todos os assuntos respeitantes ao govêrno e administração da colónia que, para êsse fim, lhe forem
apresentados pelo governador.
Art. 52. Nas colónias do Estado da :r nc1ia, Oabo
Verde, Guiné, S. Tomé, Macau e Timor o Oonselho
terá vogais oficiais e vogais TI ão oficiais nomeados e
eleitos. Nas colónias de Angola e Moçambique o Oonselho de Govêrno será composto por vogais oficiais e
vogais não oficiais eleitos.
§ 1. o Na nomeação elos vogais procurarão os governadores atender às indicações das instituições municipais e das classes comercial, industrial,
agrícola e
operária, se estiverem organizadas ; se não estive:em,
procurarão dar representação às classes que maiores
interêsses tiverem na economia ela colónia.
\
§ 2. Dcsempenhará as funções ele secretário do Conselho o funcionário que o governador nomear em portaria.
0
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Art. 53. Oompõem o Oonselho de Govêrno nas colónias de Angola e Moçambique:
1. o Vogais oficiais:
a) O Procurador da República;
b) O director dos serviços de Fazenda;
c) O director dos serviços de administração
civil;
d) Dois directores ou chefes de serviço escolhidos
anualmente pelo governador.
2. o Vogais não oficiais:
Oinco vogais eleitos.
§ único. O comandante militar da colónia e os governadores de província, quando estiverem na capital,
fazem parte do Oonselho ele Govêrno.
4.rt. 54. Compõem o Oonselho de Govêrno nas colónias do Estado da lndia, Oabo Verde, Guiné, S. Tomé,
Macau e Timor:
1.o Vogais oficiais:
a) O Procurador da Ropüblioa no Estado da ln dia ;
o delegado do Procurador da República na comarca da
capital da colónia em Oabo Verde, Guiné, S. Tomé,
Macau e Timor;
b) O director ou chefe dos serviços de Fazenda;
c) O director ou chefe dos serviços de administração
civil;
0

d) Um director ou chefe de serviço, escolhido anualmente pelo governador no Estado da ln dia, em Oabo
Verde, Macau e Timor.
2. o Vogais não oficiais nomeados:
a) Três no Estado ela lndia;
b) Três em Oabo Verde;
c) Dois na Guiné, S. Tomé, Macau e 'I'imor.
3. Vogais não oficiais eleitos:
a) Oinco no Estado da lndia;
b) Três em Oabo Verde;
c) Dois em Macau;
d) Um na Guiné, S. Tomé e Timor.
Art. 55. O Oonselho de Govêrno terá um vice-presidente, escolhido pelo governador ele entre os membros
do Oonselho e confirmado pelo Ministro das Colónias.
§ 1. N as coló~ias divididas em províncias o governador da pr.ovínCla que n~ sua área abranger a capital ela colónia, ou que mais próximo estiver desta, é o
vice-presidente do Oons('lho de Govêrno.
0
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Nas suas faltas, ausências ou impedimentos
será
o vice-presidente
do Oonselho substituído
pelo vogal oficial do Oonselho mais antigo no serviço da colónia.
Art. 56.0 As funções de vogal do Oonselho de Govêrno são obrigatórias
e gratuitas.
§ único. Aos vogais eleitos e nomeados que não residam na capital da colónia serão abonadas passagens
de ida e regresso.
Art. 57.0 Os vogais oficiais são funcionários
públicos; os vogais não oficiais serão escolhidos ou eleitos de
entre os cidadãos residentes na colónia, com a exclusão
dos funcionários
públicos,
quer do Estado,
quer dos
corpos administrativos,
em serviço activo, e dos indivíduos que exercerem
funções consulares
ou em consulados estrangeiros.
Art. 58.0 São condições indispensáveis
para qualquer
indivírluo
porler fazer parte como vogal não oficial do
Conselho de Govêrno:
a) Ser português
ou estar naturalizado
há mais de
cinco anos, tendo perdido a sua nacionalidade
anterior,
segundo a lei da nação de origem;
b) Ser de maior idade;
c) Residir na colónia há mais de três anos, habitando
na capital da colónia ou no círculo por onde Iôr eleito;
d) Saber ler e escrever português.
§ 1.0 Transitoriamente,
aos representantes
ela comunirlade chinesa no Conselho de Govêrno de Macau são
dispensadas
as condições das alíneas a) e d).
§ 2.0 Embora tenham as condições previstas neste artigo, não podem ser nomeados ou eleitos vogais do Conselho de Govêrn o:
1.0 Os individuas que, por sentença ou despacho com
trânsito
em julgado,
não estejam no gôzo dos seus direitos civis e políticos;
2. o Os falidos não rehabilitados;
3.0 Os que se encontrem
pronunciados
definitivamente;
I
4.0 OS'que tiverem já sofrirlo condenação por quaISquer crimes a que caiba pena maior;
5.0 Os que hajam sido demitidos do serviço público
por facto que importe deshonestirlacle.
Art. 59.0 Quando o governarlor
ou quem suas vezes
fizer não assumir,
por qualquer
motivo, a presidência
do Conselho de Govêrno, fUl'-se-á substituir
pelo viee-presiden te dêste,
0
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Art. 60. Nas suas faltas, ausências ou impedimentos são substituídos no Oonselho de Govêrno os vogais
oficiais pelos seus substitutos na função pública e os
vogais nomeados ou eleitos pelos seus suplentes.
Art. 61. As eleições dos vogais efectivos e suplentes
para o Oonselho de Govêrno serão feitas por círculos
eleitorais, pela forma e nas condições que em diploma
especial forem fixadas.
§ único. As direcções dos organismos corporativos
existentes e as das associações económicas designadas
pelo governador, ou, na sua falta, os maiores contribuintes, até ao número de quarenta, procederão à eleição dos vogais a que se refere êste artigo. No Estado
da lndia a eleição será também feita pelas associações
económicas, literárias ou científicas devidamente organizadas.
Art. 62. Perde o seu lugar no Oonselho o vogal nomeado ou eleito que aceitar do govêrno ou dos corpos
administrativos
ou de emprêsas particulares emprêgo
retribuído ou comissão subsidiada.
Art. 63. Só é permitida a renúncia do mandato de
vogal não oficial:
1.0 Quando o nomeado ou eleito tiver idade superior
a sessenta anos;
2. Quando, por motivo de saúde comprovado por
atestado médico, estiver impedido de assiduamente colaborar nos trabalhos do Oonselho;
3. o Quando circuns Lâncias de fôrça maior devidamente comprovadas o inibirem do regular desempenho
do cargo.
§ único. Oompete ao próprio Oonselho julgar da legitimidade elos impedimentos dos seus vogais e resolver
sôbre as renüncias e perda de mandato.
Art. 64. Quando, convocados os colégios eleitorais
para elegerem os seus representantes
ao Oonselho de
Govêrno, êles os não elegerem, proceder-se-á no prazo
de trinta dias a novas eleiçõcs; e se ainda desta vez
os não el.egerem, o governador nomeará os representantes efectivos e suplentes do círculo eleitoral.
0
Art. !i5. Os vogais não oficiais do Conselho do (lovêrno servirão pelo prazo ele três anos, sendo sempre
permitida a recondução ou reeleição.
0
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dos Conselhos

de Govêrno

Art. 66. Os Conselhos de Govêrno funcionam nas
capitais das colónias.
Art. 67. A todos os membros do Conselho de Govêrno incumbe, SE)mdistinção, o dever de zelar pela unidade do Império e pelo bem da colónia, promovendo o
seu progresso moral e material.
Art. 68. Os vogais do Conselho de Govêrno são invioláveis pelas opiniões e votos que emitirem no exercício do seu mandato, salvas as restrições dos parágrafos
seguintes.
§ 1.0 O Conselho de Govêrno deve retirar o mandato
ou expulsar do Conselho, por iniciativa de qualquer
dos seus membros, os vogais que emitirem opiniões:
a) Contrárias à existência e integridade de Portugal
como país independente;
b) Favoráveis à desagregação do Império Colonial;
c) Que representem incitamento
à subversão violenta da ordem política e social.
§ 2. A inviolabilidade
pelas opiniões e votos estabelecida neste artigo não isenta os vogais do Conselho
de Govêrno da responsabilidade
disciplinar,
civil ou
criminal por difamação, calúnia e injúria,
ultraje
à moral pública ou provocação pública ao crime.
A:rt. 69. Se, durante os trabalhos do Conselho de
Govêrno, algum dos seus membros proferir palavras,
referir factos ou tomar atitudes ofensivas do Chefe do
Estado, do regime republicano, dos membros do Govêrno da República e do Conselho de Estado ou da
autoridade superior da colónia; se desobedecer às leis,
perturbar a marcha regular dos trabalhos do Conselho
ou revelar acentuado desleixo no exercício das suas
funções, o governador, tratando-se de vogal não oficial,
suspendê-lo-é
do exercício das suas funções no Conselho de Govêrno durante um período até trinta dias,
pela primeira vez, e até um ano, pela segunda, comunicando-o ao Ministério das Colónias; tratando-se de
vogal oficial, aplicar-Ihe-á as penalidades disciplinares
em vigor que caibam à falta cometida.
§ 1.0 Pela segunda reincidência nas faltas aponta~as
perderá o vogal o seu mandato, não podendo ser reeleito
nem nomeado para o Conselho durante cinco anos.
0
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§ 2.° Á aplicação das penas a que se refere o presente artigo faz-se por simples decisão do governador,
ditada para a acta da sessão. Delas não cabe qualquer
recurso.
Árt. 70. Sob proposta fundamentada do governador
pode o Ministro das Colónias decretar a dissolução da
parte eleita e da parte não oficial de nomeação do Conselho de Govêrno, devendo mandar proceder a novas
eleições no prazo máximo de sessenta dias e ordenar
a substituição, no mesmo prazo, dos vogais não oficiais
de nomeação.
Árt. 71. Às sessões do Conselho ele Govêrno, quando
o governador o determine ou o Conselho manifeste êsse
desejo, poderão assistir, sem voto, quaisquer indivíduos
para prestar esclarecimentos sôbre assuntos da sua especial competência.
Árt. 72. Os Conselhos de Govêrno reúnem-se em
sessão ordinária anual e em sessões extraordinárias.
§ 1.0 O Conselho de Govêrno será convocado em cada
ano, em diploma do governador da colónia respectiva,
para sessão ordinária pelo período de trinta dias e,
por motivos imperiosos, para sessão extraordinária,
quando o governador o julgar necessário. Ás sessões
ordinárias do Conselho devem realizar-se, em cada
colónia, sempre na mesma época.
§ 2. Ás sessões ordinárias poderão ser prorrogadas
pelo tempo que o Conselho julgar indispensável para
a discussão dos assuntos pendentes, mas nunca por
período superior a trinta dias.
§ 3. Nas convocações extraordinárias
e no período
ele prorrogação das sessões ordinárias o Conselho apenab
se poderá ocupar dos assuntos expressamente indicados
na proposta de prorrogação ou no aviso de convocação,
findando a reünião logo que o Conselho haja sôbre êles
deliberado.
Art. 73. O Conselho de Govêrno é convocado pelo
seu presidente em exercício.
§ 1. o Á convocação para a sessão ordinária anual
será feita por aviso publicado no Boletim Oficial com
quinze dias de. antecc;dência e para as sessões extraordinárias por aVISOSdirectos aos vogais, expedidos por
forma a serem recebidos com a necesaãria antecedência.
§ 2. Nas con vocações iw1icar-se-á, com toda a precisão, o local, dia e hora em que devem realizar-se as
sessões.
0
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§ 3. Não são válidas nem produzem efeitos de qualquer ordem as sessões que não sejam precedidas de convocação feita pela forma que fica determinada
nos
parágrafos anteriores.
Art. 74. O Conselho de Govêrno não funcionará
sem que estejam presentes metade e mais um dos membros que o compõem, incluindo o presidente ou vice-presidente.
§ único. As resoluções só produzirão efeito quando
sôbre elas recair o voto da maioria dos vogais presentes
à sessão.
Art. 75. As sessões do Conselho de Govêrno serão
públicas, salvo se, pelo presidente, por iniciativa própria ou em virtude de proposta fundamentada
de um
vogal, o contrário Iôr determinado por razões ligadas
aos superiores interêsses da Nação ou da colónia.
Art, 76. A iniciativa da apresentação de propostas
para a discussão em Conselho ele Govêrno pertence ao
governador, que poderá delegá-la em um dos vogais
oficiais; qualquer dos vogais pode apresentar ao governador, durante o período das sessões, propostas que
julgue de interêsse para a colónia. Pode o governador
admiti-las à discussão, se não envolverem demin uíçâo
de receitas ou aumento de despesas sem compensação
efectiva.
§ 1.0 O disposto neste artigo não invalida o direito
de os vogais do Conselho apresentarem
emendas ao
texto em discussão durante as sessões.
§ 2. Durante a discussão do projecto de orçamento
geral da colónia não podem ser apresentadas à discussão quaisquer propostas que envolvam aumento de
despesa ou deminu'ição de receita.
Art. 77. As propostas para discussão e votação do
Conselho de Govêrno serão distribuídas com a antecedência ele oito dias pelo menos.
§ único. Poderão ser discutidas antes elo prazo fixado neste artigo as propostas para as quais seja pedida uro'ência, aprovada pelo Conselho.
.
Â.rt.
O presidente regula a marcha dos trabalhos
e a ordem das votações; esclarece os assuntos e resume
as discussões, se o julgar conveniente, mas não vota.
§ único. Quando houver empate nas votações, o
presidente adiará a decisão do assunto para outra sessão, com intervalo não superior a oito dias; e se nesta
0
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ocastao houver ainda empate, o governador procederá
como entender mais conveniente aos interêsses da colónia e da Nação.
Art. 79. Das sessões do Oonselho de Govêrno se lavrarão, em livro especial, actas que, depois de aprovadas, serão assinadas pelo vice-presidente do Oonselho
e pelo secretário.
§ 1.0 As actas das sessões públicas, logo depois de
aprovadas, serão impressas e distribuídas em anexo ao
Boletim Oficial.
~ 2. Das actas das sessões secretas será com urgência enviada, confidencialmente, cópia ao Ministério das
Colónias.
0

0

SECÇÃO v

Da secção permanente do Conselho de GOllêrno

Art. 80. Em cada colónia funcionará, junto do governador e por êle presidida, uma secção permanente
do Oonselho de Govêrno com as atribuições constantes
desta Carta Orgânica.
§ 1.0 Os vogais da secção permanente terão os deveres e regalias atribuídos aos vogais do Conselho de Go0

vêrno.

§ 2. O secretãa-io do Conselho ele Govêrno é o secretário da secção permanente.
Art. 81. A secção permanente do Conselho é constituída:
1. o Nas colónias de govêrno geral:
a) Pelo Procurador da República;
b) Pelo director dos serviços de Fazenda·
• c) Por dois vogais do Oonselho de Govêrno escolhidos pelo governador.
2. o Nas restantes colónias:
a) Pelo delegado do Procurador da República na comarca da capital da colónia·
b) Pelo director dos serviços de Fazenda;
c) ~or um v~gal escolhido pelo governador.
§ 1. Os vogais de escolha serão nomeados bem como
os seus substitutos, no princípio ela sessão ordinária
pura servirem durante um ano.
§ 2. Os .vogais de escolha podem ser reconduzidos
uma ou mais vezes.
0
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Art. 82.0 A secção permanente
do Conselho de Govêrno reünirá sempre que fôr convocada pelo seu presidente em exercício e pode funcionar, ainda que o Conselho de Govêrno esteja reünido.
§ 1.0 A secção permanente
pode tomar deliberações
desde que esteja presente a maioria dos seus membros.
§ 2.0 O presidente tem, em relação à secção permanente, as atribuições
que lhe pertencem
como presidente do Conselho de Govêrno.
Art. 83.0 As sessões da secção permanente
serão secretas e delas se lavrarão, em livro especial, actas, que,
depois de nprovad as, serã~ assinadas e rubricadas
pelo
presidente e pelo secretário.
§ único. Dessas actas será logo enviada cópia ao Ministro das Colónias,
Art. 84.0 E da competência ela secção permanente
do
Conselho de Govêrno:
1.o Dar parecer sôbre as matérias referidas no artigo 37.0 desta Carta Orgânica j
2.0 Pronunciar-se
sôbre todos os assuntos que lhe
forem submetidos pelo governador,
em harmonia com
o artigo 38.0
CAPITULO

IV

Da administração

geral

SECÇÃO I

Princípios gerais relativos à administração oolonlal
Art. 85.0 'I'odas as colónias que formam o Império
Colonial Português são solidárias entre si e com a metrópole. Neste princípio fundamental
se deve inspirar
toda a sua actividade espiritual,
administrativa,
financeira e económica.
Art.
86.0 ~
solidariedade
do Império
Colonial
abrange especialmente
a obrigação de contribuir
pela
forma adequada para que sejam asserrurados os fins
de todos os seus membros e a integrid~de
e defesa da
Nação.
Art. 87.0 As colónias constituem
pessoas morais.
E-lhes garantida,
em harmonia
com a lei, a descentralização alhninist.rati-ra e a autonomia financeira com-
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patíveiscom
a Oonstituíção
e o Acto Colonial,
o seu
estado de desenvolvimento
e os recursos próprios.
Art. 88.0 Em cada uma das colónias será mantida
a unidade de govêrno e administraçâo
pela existência
de uma só capital
e de um só govêrno geral ou de
colónia,
directamente
subordinado
ao Ministério
das
Colónias.
§ único. Lisboa é a capital do Império Colonial Português. As capitais das colónias continuam
nas localidades onde actualmente
funciona o seu govêrno. Tnvocanelo-se razões de grande
conveniência,
poderão ser
mudadas.
SECÇÃO II

Da aplícação

nas oolónias das leis e mais diplomas

Àrt. 89.0 As colónias

regem-se

por

diplomas

espe-

CIaIS.

§ 1.0 Se os diplomas provierem da Assem blea N acional, nos termos do artigo 4.0 da presente Carta Orgânica, ao Ministro das Colónias cumpre fazê-los executar.
§ 2.0 As leis gerais ou especiais do País só serão
aplicadas
às colónias depois de as entidades
indicadas
nos artigos 27.0 e 28.0 elo Acto Colonial haverem exexcido a sua competência
para êsse efeito.
§ 3.0 Não têm função na legislação
destinada
ao
ultramar
os decretos-leis
a que se refere o 11.0 2.0 elo
artigo 109.0 da Conetitaúção,
salvo o caso previsto no
artigo 140.0 desta.
Art. 90.0 A iniciativa
dos diplomas especiais a aplicar às colónias pertence:
1.0 Ao Ministro elas Colónias nos caSOR:
a) Do artigo 27.0 e seu § único do Ado Colonial,
em relação à Aasemblea
Nacional
ou ao Conselho elo
Império
Colonial;
b) Do artigo 28.0 do Acto Colonial,
em relação a
todas as matérias
que .na presente Carta Orgânica
lhe
estiverem
especialmente
atribuídas.
A compete'ncia
do
Ministro
das Colónias compreende
a dos governadores
coloniais.
2.0 Ao Ministro das Colónias ou a qualquer membro
da Assemhlea
Nacional
nos rostautos
casos da competên cia colonial des ta;
3.0 Aos governac1oreR coloniais nas matérias
que, no
Acto Colonial ou na presente Carta Orgânica,
uão es-
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tiverem
especialmente
atribuídas
à Assemblea
N acional ou ao Ministro das Colónias, salva a :faculdade que
lhes é concedida pelo artigo 48.°
§ 1.0 Nas hipóteses elo artigo 27.D e elo seu § único do
Acto Colonial, as propostas apresentadas
pelo Ministro
das Colónias terão sempre a referenda
ou assinatura
do Presidente
do Con sel h.o.
§ 2.° As propostas concernentes
à aprovação
de tratados, convenções
ou acordos Com nações estrangeiras
deverão ser também nssin adas pelo Ministro elos N egócios Estrangeiros
; e, se disserem respeito a autorização
de empréstimos
(lue exijam caução ou gnrantias
especiais, será indispensável
a assinatura
elo Ministro
das
F'iuaucae
ou daquele
por cujo Ministério
Iôr prestadn
a ('uu(;ão ou garantia.
Art. 91.° 1\ puhlicação
ele diplomas relativos às colónias é da competência
elo Ministério
(las Colónias e dos
goyprna(10rp5
r-olo nin is. Os diplomas
publicados
por
outros Ministérios
,;enlo manrludos
executar
nos terrií.órios do Império por portaria
elo Ministro das Colónias,
em que se e~tal)('lpçnlll as l'(>g'l'a~ especiais exigidas
pelas cond ições particulares
(las ('0]611ia8.
§ 1.0 As providências
da competênr-ia
do Mi ni stro
llas Colónias,
só ou cm conjunto
com outros :Ministros,
que hajam de vigorar numa ou mais colónias levarão
&t'mpre a menção
«Para serem publicadas
no Boletim

Oficial de ...

».

~ 2.0 TIm caso de grande urgência
o cliploma publicado no Tiiârio rio (lovêrno :'lC'l'Ú trnnsruií.irlo
telcgridi('amente
e logo l'('TlI'OC!UÚ<1o integralmente
o seu texto no
lloletim Uficial ou <>111 sup lernen lo a êste.
~ 3.° É termi nnntemen te prnihido aos govprnadores
coloniais
puhlicarom
nos Bol ct i n ,ç Oficiais quaisquer
disposições trauscri í.as elo Diário do Govêrno , sem que
isso lhes seja nrilunrulo
pelo ~rinistério
das Colónias.
Não terá valor a puhlicaçâo
feita cm contrário.
§ 4.° Os diplomas publicrulo<; pelo Ministro das Colónias 110 uso da~ ~l~as fnculdados
legislativas
terão a
forma. dos decretos sllnples r serão SPlllpl'e assinados pelo
Prr~iclcntc
elo C()n~elll().
~\1'1. 92.° Bm carla ('01cíniu .cd puhlic'aclo umlJolr.tim
O/I('Útl, eIl1rcgra semanal ou quinzenalmente;
nêle serão
inscrlos to<1os os (liplomas (lue na colónia devam ser
observados obrigatoriamente.
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§ 1.0 Os diplomas publicados no Diário do Govêrno
para serem cumpridos nas colónias só entram em vigor
nestas depois de transcritos nos respectivos Boletins
Oficiais. Essa transcrição é obrigatàriamente feita no
primeiro número do Boletim Oficial que fôr publicado
depois da chegada do Diário do Govêrno.
§ 2.° As leis só entram em vigor nas colónias, independentemente da sua publicação nos Boletins Oficiais,
quando, observadoo os preceitos dos artigos 27. ou 28.
do Acto Colonial, nelas se declarar que se aplicam a
todo o território da República. N cm neste caso se dispensa a transcrição ulterior nos Boletins Oficiais.
Art. 93. A obrigatoriedade das leis ou dos diplomas publicados nos Boletins Oficiais nunca depende da
sua inserção em quaisquer outras publicações.
Art. 94. Os diplomas cuja primeira publicação fôr
feita nos Boletins Oficiais das colónias terão a data do
número em que foram iusertos. Aqueles que pela primeira vez tiverem sido publicados no Diário do Govêrno
manterão nas colónias a data da publicação neste. Uns
e outros serão sempre referidos, tanto em diplomas oficiais como em quaisquer actos, pela data da primeira
publicação.
Art. 95. As leis e mais diplomas com carácter legal
começarão a vigorar nas colónias, salvo declaração especial,. nos prazos seguintes, contados da publicação
nos respectivos Boletins Oficiais:
a) Cinco dias nas colónias da Guiné, Macau e Timor,
nas ilhas de Santiago e de S. 'I'omé, nos distritos ou províncias das capitais das colónias de Angola, Moçambique e Estado da Jndia, excepto nos distritos de Damão
e Dio, onde estes prazos serão respectivamente de oito
e quinze dias;
b) Trinta dias nos restantes territórios das colónias
de Cabo Verde, S. Tomé, Angola e Moçambique.
§ 1.0 O dia da publicação da lei ou diploma não se
conta, salvo se as suas disposições deverem entrar imediatamente em vigor.
§ 2. Fundando-se em deficiência de meios de comunicação, pode o Min~stro elas Colónias em decreto, elevar até cinqüenia dias o prazo, referido na alínea b),
para pontos determinados ele Allgola e Moçambique,
sob proposta dos respectivos governadores.
0
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SECÇÃO III

Da organização e funolonamento

dos sersíçoe de admlnlstraQão

SUB-SECÇÃO

Dos serviços

J

gerais de aomtnlstr-acão

Art. 96.° Os negócios de administração central nas
colónias são tratados:
1.0 Por direcções de serviços ou por repartições centrais de serviços;
2.° Por repartições técnicas de serviços;
3.° Pelos organismos militares
referidos no artigo 105.°
§ LoAs direcções de serviços dividem-se em repartições e estas em secções.
§ 2. As repartições podem estar ou não subordinadas
a direcções de serviços; quando não estiverem, chamar-se-ão repartições centrais.
§ 3. As direcções ele serviços e as repartições centrais
ou técnicas de serviços terão a sua sede na capital da
colónia; serão fixadas sucessivamente em Bissau as da
Guiné e em Nova Lisboa as de Angola.
Art. 97. Só os serviços de natureza administrativa
geral serão confiados a direcções de serviços. Em regra.
só nas colónias de govêrno geral haverá direcções ele serviços. Os serviços de natureza técnica serão confiados a
repartições técnicas de serviços.
§ único. Diplomas especiais fixarão para cada colónia, com expressa aprovação do Ministro das Oolónias,
a distt ibuíçâo dos serviços pelos organismos referidos
no artigo anterior.
Art. 98. As direcções de serviços serão dirigidas por
funcionários com o título de directores de serviços (la
colónia; as. repa:tiçõ~s. t~cnicas de serviços c as repartições centrais .sento dir-igidas por chefes de serviços; as
outras repartlções por chefes de repartição.
§ único. Sàmente serão considerados directores ele
serviços da colónia os funcionários que chefiarem as direcções ele serviç?s fixadas. nos diplomas a que se refere
o § único do artIgo. antenor; não podem como tais ser
considerados ou designados quaisquer outros funcionários.
Art. 99.0 Poderão as funções ele director ele serviços
e de chefe de serviços ser exercidas em comissão ou por
contrato por indivíduos de comprovada competência
0

0

0
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técnica e critério demonstrados
no exercício ele cargos
públicos de idêntica natureza na metrópole ou nas colónias, quando possuam a necessária
preparação
técnica
oficial e assim convenha ao serviço público.
§ 1.0 Quando os funcionários
a que se refere êste artigo forem nomeados
em comissão,
entender-se-á
que
a nomeação é válida por dois anos contarlos do dia da
posse, podendo ser reconduzidos
por períodos iguais sucessivos, se o Ministro
das Colónias assim o entender
e o governador
o propuser,
até ao período máximo de
oito anos.
já referidos,
an§ 2.0 A exoneração dos funcionários
tes de terminar
o período por que a comissão estiver
fixada, não poderá ser feita a seu pedido, salvo quando
não houver inconveniente
ou quando houver vantagem
de serviço público.
§ 3.0 Os contratos de indivíduos
para o desempenho
das funções de directores
e chefes de serviços obedecerão às condições estabelecidas
nesta Carta Orgânica.
Art. 100.0 Os directores e chefes de serviços da colónia despacham
directamente
com o governador
e, em
nome dêle, expedem as ordens necessárias
para o cumprimento das suas determinações.
Art. 101.0 Cada governador
tem sob a sua directa
superintendência
uma reparbição ele gabinete.
§ 1.0 Nas col ónias ele govêrno geral 11a verá um eh efe
de repartição
de gabinete de Iivre escolha elo governador
e servindo em comissão amovível.
Nas outras colónias
o chefe ela repartição
de gabinete
será o ajudante
de
campo ou o secretári.o elo governador.
§ 2." Nas repartições de gabinete prestarão serviço os
ajudantes
de campo, oficiais às ordens ou secretários
do
governador.
.
. § 3. o O~ quadro.s ~ atribuições elas repartições
de gabiuete sem o deteruunarlOfl em portaria da colónia.
§_4." Quan~lo. a acumulação
elo trabalho o exigir, poden~o temporàriamsn+prestar serviço na repartição
de
galnnete,
por ordem (10 governador,
outros funcionárioa
da colónia, sem prejuízo elas funções <Luelhes compitam.
_Art. 102." O ~ovel'~l~c1ol', por meio de portaria
publicada no Bol~t,m Ofw/(/l e to.man(lo a responsnbilitlarlo
d e tudo, podem delpgar nOI> ell1'e<!Lol'cs nu chpf<'R ele serviços e nos oficiais que (lirijam os neg<Íc:ios militares
do
terra e mar a resoluçâo ele alguns dos assuntos que por
estes devam ser tratados.
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das colónias se corresArt. 103.0 Só os g(\vernadores
pondem com o Govêrno Central.
§ 1.0 A correspondência
para o Govêrno Central será
sempre dirigida ao Ministro das Colónias.
§ 2.° Nenhum funcionário
em serviço na colónia poderá corresponder-se
directamente
com o Govêrno Central ; da aplicação
dêste princípio
exceptuam-se,
nos
c~s?s que expressamente
a lei previr, os serviços judiCIaIS.

§ 3.

A correspondência
que, não envolvendo
informações sôbre qualquer assunto, respeitar
apenas a simples remessa
de guias,
notas biográficas,
contratos,
traslados,
cópias ou elementos,
mapas e estatísticas,
documentos
de contabilidade
e de fiscalização
e quaisquer outros documentos
regulamentares
poderá,
mediante expressa delegação do governador,
sempre revogável, ser assinada pelos funcionários
referidos no artigo
anterior,
sob a designação
«Pelo governador».
§ 4.0 Os funcionários
encarregados
pelo Ministério
das Colónias de inspecções,
sindicâncias
ou inquéritos,
que ti verem de apresentar
directamente
relatórios
do
exercício da missão de que estiverem
incumbidos,
enviarão simultâneamente
cópias autênticas
dêsses relatórios ao governador,
e nenhuma
outra correspondência
lhes será permitida
para o Govêrno Central que não seja
por intermédio
do governador.
§ 5.0 O organismo central dos serviços de estatíetica
de cada colónia, em assuntos de natureza
técnica, corresponrler-se-á
com o I nstituto N acion al de Estatísti ca,
mas por intermédio
do govl'rlladol';
cumprirá
as instruções
ele natureza
técnica
que êsse Instituto
lhe
transmitir.
Eshí obrigndo a fornecer-lho
em tempo devido as iII fOl'lnaç.ões c ('lp~nenlos precisos para a publicação de cstal.ísticas gerais do Império.
§ 6.° A correspondência
oficial será de três ordens:
ordinária!
confi~lcncial
e secreta.
A correspon dência
confidencial
sera usada nos casos em que convenha
manter sob reserva qualquer negóeio corrente do Estado,
e só poderá ser aberta pela própria entidade
a que se
destinar;
a correspon~lê.neia
serrda
não pode ser conhecida
senão d?s Ministros,
governadores,
directores
gerais e secr('tár~o geral 10 :Ministério, e será usada só
quando, por eHCl'lto, (PI) ha m de ser tratnr'os altos negócios do Estado que devam ser guardados
em segrêdo.
A lei cominnrá penas especiais para os que divulgarem,
Q
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desencaminharem
dencial e secreta.

ou destruírem
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correspondência

confi-

SUB·SECÇÃO II

Dos serviços

militares

0

Art. 104. O Estado assegura nas colónias a existência
e o prestígio
das instituições
militares
de terra e mar
exigidas pelas supremas
necessidades
da defesa da integridade
nacional e da unidade do Império,
da manutenção da soberania portuguesa
e da ordem e da paz públicas.
§ único. As fôrças militares coloniais podem ser empregadas em qualquer ponto do território
português
ou
no estrangeiro
para os fins neste artigo designados,
Art. 105.0 Os negócios relativos à administração
militar nas colónias são tratados sob a imediata
superintendência
dos governadores:
1) No que respeita aos assuntos
às Iôrças militares
de terra:

que interessam

a) Pelos comandos militares
das colónias, ou, na sua
falta, pelos quartéis generais das fôrças do exército em
Angola, Moçambique,
Estado ela India e Macau;
b) Pelas repartições
militares
nas outras colónias.
2) No que respeita

aos assuntos

ele marinha:

a) Pelos departamentos
marítimos
em Angola e Moçambique;
b) Pelas capitanias dos portos nas restantes colónias.
§ único. Aos departamentos
marítimos
e capitanias
dos portos pertence tratar de todos os assuntos de marinha, quer militares,
quer de outra natureza.
Art. 106.0 Quando houver comando militar
da colónia, por seu in tennéclio se exercerão as atribuições
militaresdo
governador,
nos termos elo § único do ar0
tigo 34. Os comandantes
militares
de Angola e Moçambique serão pelo menos coronéis com o curso da arma;
exercerão
os seus cargos em comissão e só emquanto
tiveram
a confiunen
do Mi nisl.ro c do governador.
Respondem
pela disciplinn,
instruçilo
e oficiêueia
das
fôrças sob o RPU comunrln,
devendo,
dentro (las Ruas
atl'ibnú;ões,
cuidar ele tudo () quP intr-ressr: :t dof'esa (la
colónia, propondo
sl1periornwnll'
o quc julgarem
couvenrente.
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§ 1.0 Á direcção dos quartéis generais pertence aos
chefes do estado maior, que serão oficiais superiores do
exército, do estado maior, nas colónias de Angola e
Moçambique, e capitãis ou majores de qualquer arma,
com o respectivo curso, de preferência do estado maior,
no Estado da índia e em Macau.
§ 2. Ás repartições militares serão dirigidas por capitãis de qualquer arma, com o respectivo curso, com
a designação de ((chefes das repartições militares».
Árt. 107. Os departamentos marítimos serão dirigidos por chefes dos departamentos marítimos. Ás capitanias dos portos serão dirigidas por capitãis dos portos.
§ único. Os chefes dos departamentos marítimos serão oficiais superiores de marinha. Em regra, os capitãis dos portos terão o pôsto de primeiros tenentes.
Art. 108. Os comandantes militares de colónias, os
chefes de estado maior, os chefes dos departamentos marítimos e os capitãis elos portos de colónias onde não
haja departamentos marítimos terão vencimentos de categoria e exercício, fixados em diploma legislativo, independentemente dos postos dos oficiais que desempenharem êsses cargos.
§ único. Os chefes dos estados maiores e os chefes dos
departamentos marítimos são equiparados a chefes de
serviços das colónias de govêrno geral. Os chefes das repartições militares e capitâis dos portos de colónia onde
não haja departamentos marítimos são equiparados a
chefes de serviços. Uns e outros podem, nestas qualidades, fazer parte dos Conselhos de Govêrno.
Art, 109. Á organização militar é una para todo o
território da N ação portuguesa.
§ 1.0 Para execução do que no § único do artigo 53.0
da Constituição se dispõe
será adoptado um rezime
de
•
b
transição com as restnções temporárias indispensáveis.
§ 2. Diplomas especiais,. tendo em vista o princípio
consignado no presente artigo, organizarão os serviços
militares de terra e mar nas colónias.
Art. 110. O serviço militar nas colónias é geral e
obrigatório para todos os portugueses. Á lei determina
a forma de ser prestado.
Art, 111. A lei regulará a organização geral da Nação para o tc'mpo de guerra, em obediência ao princípio
de nação armada. N a~ colónias todas as organizações
de serviços terão em VIsta as necessidades supremas da
0
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defesa do território, procurando adaptar-se a elas e facilitar a missão das instituições militares .
.A.rt. 112. Nenhum cidadão pode conservar ou obter
emprêgo do Estado, das autarquias locais, das companhias com prerrogativas de administração pública e das
emprêsas com concessões ou contratos com o Estado nas
colónias se não houver cumprido os deveres a que estiver
sujeito pela lei militar em vigor nas colónias .
.A.rt. 113. .A.qualquer empregado do Estado, dos corpos e corporações administrativas ou de companhias que
com um ou outros tenham contrato é garantido o direito ao lugar durante o tempo em que fôr obrigado a
prestar serviço militar .
.A.rt. 114. Os governos coloniais procurarão manter a instrução militar de todos os elementos mobilizáveis dos quadros de sargentos e oficiais do exército que
se encontrem no território sujeito à sua jurisdição. Com
autorização do Ministro das Colónias poderão convocá-los para períodos de instrução, de modo a habituá-los
ao comando das tropas indígenas.
§ único. Todos os elementos mobilizáveis do exército
ou da armada residentes ou de passagem em qualquer
colónia se consideram à ordem dos organismos militares
referidos no artigo 105.°, para efeitos de defesa do território, da ordem e da paz públicas .
.A.rt. 115. O Estado garante protecção e pensões àqueles que nas colónias se inutilizarem no serviço militar
em defesa da Pátria ou da ordem pública, e bem assim
à família legítima cujo sustento depender dos que nêle
perderam a vida.
§ único. Leis especiais regularão a forma e termos da
protecção mencionada e o quantitativo e duração das
pensões que se concederem .
.A.rt. 116. Será comum a todas as fôrças militares
em serviço nas colónias o regulamento de disciplina militar colonial.
§ único. O regulamento disciplinar militar das colónias só é a~li?ável ~os mili~ares que exerçam cargos civis na adml111straçao colonial, quando cometam infracções de carácter militar .
.A.rt. 117. Nenhum oficial ou sargento do exército ou
da armada poderá servir nas colónias em comissão militar, seguidamente,
por período superior a seis anos,
nem a ela regressar, depois de cumprida a comissão,
sem na metrópole haver prestado serviço militar efec0
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tivo, de tropas ou de especialidade, por tempo não m:ferior a dois anos.
único. Quando a comissão militar seja interrompida por motivo de licença ou qualquer outro motivo
legal que dê direito ao abono de passagens de vinda e
regresso, também o tempo total do serviço na colónia
não poderá exceder seis anos, nem outra comissão de serviço poderá seguir-se antes de decorridos dois anos do
serviço militar e:fectivo, de tropas ou de especialidade,
p~estado na metrópole.

's

SECÇÃO IV

Dos funclonl\rfos coloniais

Art. 118.° Os :funcionários públicos coloniais, quer do
Estado quer dos corpos e corporações administrativas,
estão ao serviço da colectividade e não de qualquer partido ou organização de interêsses particulares.
Estão
obrigados, em todas as circunstâncias, a acatar e :fazer
respeitar a autoridade do Estado, representada pelo Govêrno ,

An. 119.° As normas reguladoras da disciplina dos
funcionários constarão de diploma geral, aplicável a
todos os funcionários coloniais ou em serviço nas colónias, com excepção dos militares e judiciais.
§ 1.0 A disciplina imposta pelo serviço público vincula o :funcionário em toda a sua actividade pública,
tanto em actos de serviço como fora dêle, e na actividade
particular em todas as matérias que importem ou interessem ao govêrno e administração coloniais e à dignidade e prestígio da função que exerce.
§ 2.° Lei competente estabelecerá para todas as colónias e para todos os :funcionários civis uma escala uniforme de penalidades, referindo de modo expresso os
seus efeitos.
Art. 120.° O processo disciplinar será sempre sumário, não dependendo de :formalidades especiais; deve ser
conduzido de forma. que leve sem demoras ao apuramento das responaabil idades , não podem ser juntos aos
autos papéis que contenham matéria estranha à acusação "
J •
• ]'
•d d
.
~ L" _l!;mprocess? úlSClp mar a única nuli a e Insuprível é a não audição do argüido, se dever realizar-se.
§ 2.° O :funcionário implicado em processo disciplinar
poderá ser desligado do serviço, se fôr conveniente para
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a boa marcha das investigações, emquanto durar a instrução ou até julgamento final, sem vencimento ou com
parte dêle até 50 porcento. Pode também ser-lhe fixada
residência em localidade certa; mas neste caso não poderá haver supressão de vencimento superior a 50 por
cento.
§ 3.° Das decisões em matéria disciplinar cabe recurso gracioso e hierárquico na forma que a lei prescr~~.

•

§ 4.° O procedimento disciplinar é independente do
procedimento criminal no que respeita à aplicação das
penas.
§ 5.° Sempre que a falta disciplinar constituir simultâneamente facto punido pela lei é obrigatória a participação às autoridades judiciais.
Art. 121.° O Ministério das Oolónias ou os governadores das colónias podem mandar apresentar no Ministério os funcionários cuja presença, por razão grave,
seja inconveniente para o serviço da colónia.
§ 1.0 Os governadores justificarão sempre a sua deliberação, quer na guia que ao funcionário passarem, quer
em confidencial dirigida ao Ministro.
§ 2.° Se o Ministro concordar com a atitude dos governadores, serão os funcionários apresentados no Ministério nas condições do presente artigo colocados na
situação de adidos fora do serviço se noutra colónia não
puderem ou deverem ser colocados. Não concordando o
Ministro, voltarão os funcionários à colónia e será o
governador debitado pelas passagens.
§ 3.° O funcionário que, num período de cinco anos,
fôr mandado apresentar duas vezes no Ministério das
Oolónias por governadores diferentes, perde o direito a
passagens por conta do Estado. Na terceira vez será
aposentado ou demitido, conforme tiver ou não tempo
para a aposentação. ,
Art. 122.° Os quadros dos funcionários coloniais são:
a) Quadros cOJ?un.sdo Império Oolonial;
b) Quadros pnvabvos de cada colónia.
§ único. S>S quadros elosfuncionários são os que constar~m da 1.e1e ~os orJamentos em vigor; os que nestes
estiverem inscritos nao podem nunca exceder os que a
lei fixar.
Art. 123.° São quadros comuns do Império Oolonial
os que expressamente como tal forem declarados na lei.
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§ 1.0 São declarados desde já quadros comuns do Império:
a) Os militares dos extintos quadros privativos coloniais, incluindo os dos quadros militares de saúde;
b) Os da magistratura judicial e do Ministério Público, incluindo os conservadores do registo predial; os
dos notários, secretários e ajudantes das Relações e escrivãis e1e direito, na forma da lei especial;
c) Os do professorado secundário;
d) Os da Fazenda e aduaneiros nas categorias superiores a segundo oficial;
e) Os da administração civil nas categorias superiores a primeiro oficial ou administrador de circunscrição;
f) Os dos correios e telégrafos nas categorias superiores a primeiro oficial;
g) Os dos engenheiros, arquitectos e condutores de
1." classe dos serviços de obras públicas, portos, caminhos de ferro, geologia e minas.
§ 2.° Oonsideram-se, para todos os efeitos, funcionários dos quadros comuns do Império:
a) Os directores de serviços e chefes de serviços;
b) Os militares de terra e mar;
c) Aqueles que exerçam lugares para cuj o preenchimento a lei exija cursos superiores.
Art. 124.° Os funcionários dos quadros comuns são
nomeados, confirmados, reconduzidos, transferidos, exonerados, demitidos ou aposentados pelo Ministro das
Oolónias, segundo as disposições da lei geral.
§ 1.° Na colónia a colocação dos funcionários dos quadros comuns pertence, na forma da lei, aos governadores
gerais ou de colónia, salvo quando forem incumbidos
de missão especial.
§ 2.° Os funcionários dos quadros comuns podem ser
transferidos para outra colónia, ou exonerados do lugar
que na colónia exerçam, por conveniência ele serviço.
Art. 125.° Os funcionários dos quadros privativos,
salvas as excepções expressamente consignadas na lei,
são nomeados, confirmados, reconduzidos, transferidos,
colocados, exonerados, demitidos ou aposentados pelo
governador da colónia, segundo as disposições em vigor
nesta.
Art. 126.° As nomeações para os quadros do funcionalismo colonial são das três espécies seguintes:
a) Interinas;
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b) Provisórias j
c) Definitivas.
§ 1.0 As nomeações interinas, salvo as que por lei
expressa competem ao Ministro das Oolónias, serão feitas pelos governadores gerais ou de colónia, em casos
de absoluta e inadiável urgência de serviço público,
para período não superior a oito meses, o qual, com
autorização do Ministro das Oolónias, poderá ser prorrogado por mais quatro meses. As nomeações interinas
só conferem ao funcionário direito ao respectivo vencimento e apenas durante a efectividade do serviço.
§ 2.° São considerados interinos os professores temporários nomeados para exercerem as suas funções em
cada ano escolar.
§ 3.° As nomeações para qualquer cargo público terão
carácter provisório durante cinco anos, independentemente do pôsto a que respeitem. A nomeaç-ão inicial
será por dois anos j se o funcionário tiver boas informações será reconduzido por mais três. Se no fim de cinco
anos o merecer será nomeado definitivamente, na forma
da lei.
§ 4.° Os funcionários nomeados provisoriamente, nos
termos do presente artigo, têm os deveres que incumbem
aos funcionários de nomeação definitiva.
~ 5.° Se o funcionário a nomear definitivamente fôr
militar, a nomeação dependerá de prévio assentimento
do Ministro da Guerra, sôbre requerimento do interessado.
Art, 127.° No recrutamento dos funcionários adoptar-se-á em regra o sistema dos concursos de provas
públicas.
Art. 1.28.° Nos casos previstos na lei e, naqueles em
que a dificuldade ou especialidade do serviço público
fi, desempenhar
o exija, o Ministro das Oolónias e os
gove!~adores, nos limites das suas atribuições, podem
ad~mtll' por contrato" para o serviço do Estado, pessoas
cUJa comprovada competência para êsse efeito as recomende.
§ 1.0 Os contratos obedecerão às seguintes condições:
a) Ser~m p.elo ~eríod? de um ano e renováveis por
perfodos IguaIs ate ao limits de cinco :
. b) Nuo .da:rem ao c~ntratarlo, salva ~utoriznçrr() pspecl.aJ do M~mstro, ouvido o Oonselho do Império 0010mal, venClmentos,. regalias 011 direitos superiores aos
que legalmente estiverem estabelecidos e no orçamento
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vierem previstos para os funcionários
de igualou
equivalente categoria;
c) Não darem direito a aposentação;
d) Não darem direito a passagens para a família do
contratado
senão depois da primeira
renovação;
e) Conformidade
do Ministro
das Colónias com as
condições estabelecidas,
para o que lhe será enviada
previamente
a respectiva
minuta.
§ 2.0 São nulos os contratos feitos em contrário do
que no 'presente artigo se estabelece.
Art. 129.0 Não poderá ser nomeado
ou contratado
para cargo público quem tiver anteriormente
sido condenado a pena maior ou correccional,
aposentado
ou
demitido
por decisão tomada em processo disciplinar,
pelos crimes de furto, roubo, burla, abuso de confiança,
falsidade, difamação
ou calúnia, provocação pública ao
crime, prevaricação,
peculato
e concussão,
peita, suhôrno e corrupção,
inconfidência,
incitamento
à indiscipl iua ou outros que se elevam considerar
deshonrosos.
~ 1.0 Em qualquer tempo poderão ser demitidos
pelo
Ministro
das Colónias ou pelos governadores
coloniais
os funcionários
nomeados contra o que no presente artigo se acha disposto.
~ 2.0 Serão sempre demitidos
os funcionários
que
forem condenados
pelos crimes referidos
neste artigo.
Art. 130.° Os direitos,
deveres e garantias
dos funcionários
constarão
de leis gerais, comuns a todos 09
funcionários
do Império.
Art. 13J.o As situações dos funcionários
civis coloniais, q~lalquer que seja o quadro a que pertençam,
são
as segumtes:
a) Actividade do serviço;
b) Disponibilidade;
c) Inactividade;
d) Aposentação.
§ único. Lei g~ral definirá os casos que devem conaid arar-se abrangidos
por qualquer
das situações
referidas e com ela se conformarão
todas as organizações
dp serviços nas colónias.
o
Al't. ]32.° O regime de Iicençaados
funcionários
civis nas colónias abrangerá
as seguintes
espécies de
liel'nça, C]ualqu~r .qll~ soja
seu quadro ou categoria:
11) Licença (h~"H'lpl111ar.arma] , a gozar em carta ano
rivil , sem perda rte vencimsn+., e depois de dose meses
(lI' ~('rviço (feetivo c seguido na própria colónia;
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b) Licença graciosa periódica, que, em regra, deve
ser gozada na metrópole ou na colónia da sua naturalidade;
c) Licença da junta da saúde, a gozar na colónia
ou noutro ponto, mas só quando a vida do funcionário
correr risco pela permanência na colónia e estiverem
esgotados os recursos locais para o seu tratamento;
d) Licença registada, durante período não superior
a seis meses seguidos;
.
e) Licença ilimitada, que nunca poderá durar por
período inferior a dezóito meses; tem como efeito passar o funcionário à inactividade,
não podendo voltar
ao serviço sem haver vag-a na sua categoria e classe.
§ 1.0 As licenças disciplinares só serão concedidas
aos funcionários com bom comportamento,
boas informações e assiduídade ; podem ser gozadas na própria colónia ou em colónia vizinha, portuguesa ou estrangeira, mas sem dispêndio para a Fazenda. Não têm
direito a licença disciplinar
os funcionários que tiverem férias legais. Nesta licença descontar-se-ão sempre as faltas dadas ou as licenças gozadas durante os
últimos doze meses. .
§ 2. ° As licenças só poderão ser concedidas quando
não houver inconveniente para o serviço.
Art. 133.° Nenhum director de serviços, chefe de
serviços, chefe de repartição ou equiparado que pertença aos quadros comuns do Império pode servi,r na
mesma colónia por período superior a oito anos seguidos ou interpolados num período de doze.
§ único. Pode o Ministro das Colónias, sempre que
o julgue necessário, consentir, mediante portaria, a
permanência dos funcionários indicados no presente
artigo, na mesma colónia, por um período não superior
a três anos, além do indicado.
Art, 134.° Cada funcionário civil colonial terá a sua
fôlha de serviço; dela' constarão todos os elementos que
in~eressem ~ ~u~ biografia profissional e ao serviço público. O Ministério das Colónias fará publicar os modelos da fôlha de serviço.
§ 1.0 O serviço dos funcionários civis coloniais e a
sua conduta moral e profissional serão sujeitos a informação anual.
§ 2.0 Todos os funcionários coloniais terão bilhete
de identidade. Será comum a todos os quadros o moclêlo
do bilhete de identidade. Serão passados pelo Ministé-
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rio das Oolónias os bilhetes de identidade dos funcionários dos quadros comuns e assinados pelo secretário
geral do Ministério. Serão assinados pelos governadores das colónias os bilhetes de identidade dos funcionários dos quadros privativos.
Art. 135. A lei indicará os regimes de incompatihilidades e acumulações aplicáveis aos funcionários
coloniais, tendo em conta as exigências morais e técnicas de cada cargo ou função.
§ único. As funções de governador geral, de colónia
ou de província, as de comandante militar de colónia,
as de directores ou chefes dos serviços de Fazenda,
aduaneiros e de administração civil e as dos inspectores
administrativos e de Fazenda são incompatíveis e inacumuláveis com quaisquer outras, públicas ou privadas, remuneradas ou não, ainda que a título de simples
inerência, com excepção apenas das que respeitarem
ao exercício dos lugares designados por lei no Conselho
de Govêrno e na sua secção permanente, nas conferências de governadores, no tribunal administrativo
e
nos conselhos disciplinares.
0

SECÇÃO

v

Da admínístraçãc

looal

Art. 136.° As instituições administrativas
municipais e locais são representadas nas colónias por câmaras
municipais, comissões municipais e juntas locais, conforme a importância, desenvolvimento e população de
civilização europeia da respectiva circunscrição.
Art. J:37. o Os concelhos, com o seu corpo administrativo, são pessoas jurídicas, com a autonomia administrativa que a lei lhes atribuir. Estão sujeitos à fiscalização do Poder Central.
Art. ] 38. o Nas. colón ias di vi di d as em províncias a
a(l ministração
dos illtC1'0SSeScolccti vos ela província estará eonfiada a .i un tas provinciais, na forma e termos
ela lei.
~ único. O g-ovcrnaclor da provínci~l! o presi.clente _:1a
junta provincial e o executor das decisões c deliberações
desta.
Art. 1:39.0 A criação ou extinção elas câmaras ou 00missões lIlnnj(·jpai~ ou juntas locais é atribuição dos
g'llVl'l'llaclorcs gerais ou ele colóniu ; é preciso voto afir-
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mativo do Conselho de Govêrno e aprovação expressa
do Ministro das Colónias sempre que se trate da criação ou extinção de câmaras municipais.
Art. 140.° Os vogais dos corpos administrativos
são
natos, de nomeação e eleitos, conforme a lei designar.
Art. 141.° Os estrangeiros com residência habitual na
colónia por tempo não inferior a cinco anos, sabendo
ler e escrever português, parlem fazer parte das câmaras
ou comissões municipais e juntas locais até ao máximo
de um têrço dos seus membros.
§ único. Têm de ser diferentes as nacionalidades dos
estrangeiros que façam parte de um mesmo corpo administrativo local.
Art. 142.· Ninguém pode exercer simultâneamente
funções em mais de um corpo administrativo.
Art, 143. As deliberações dos corpos administrativos locais só são executórias e produzem efeitos quando
tiverem carácter definitivo e depois de lavrada e assinada a respectiva acta em livro próprio.
§ único. A lei mencionará expressamente as matérias
em que as deliberações dos corpos administrativos ficam
sujeitas a tutela.
Art. 144. Os corpos administrativos respondem civilmente pela violação de direitos adquir-idos, ocasionada
pelos' seus actos e decisões ou deliberações e pelos que
os seus funcionários ou empregados tiverem praticado
dentro da sua competência legal, com observância das
formalidades reputadas essenciais e para a realização
dos fins da lei.
Art. 145.° Cada câmara ou comissão municipal
e
0

0

junt.a l?cal tem a sua secretaria privativa,
dirigida pelo
r(,Hp~('tl:vO
chefe, tcn do as repartições,
secçõoa
e serviços in di.spensáveis ao expcdicnte
e execução ele todas

as deliberações.
Art. 146. Os funcionários, contratados e assalariados
dos corpos administrativos
estão sujeitos à disciplina
geral dos funcionários púhlicos, tendo os deveres dêstes
e,. dent~o das possibilidades financeiras dos corpos adrnin.istra.tivos, os mesmos direitos.
Art. 147. Os corpos administrativos
podem organizar autonomamente OR serviços de interêsse próprio OH
comum que a lei designar.
§ único. Os serviços autónomos são criados pa.ra
satisfação de necessidades públicas a que a iniciativa
elos particulares não proveja de modo completo e nunca
0

0
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para realizar lucros ou estabelecer
concorrência
com as
indústrias
particulares
congéneres.
Art. 148.° A administração
da Fazenda
dos corpos
administrativos
locais tem por base orçamentos
estabelecidos para êsse efeito e organizados
para vigorarem
durante um ano económico.
Os orçamentos
dos corpos
administrativos
obedecerão a planos e regras de elaboração e execução uniformes.
CAPITULO V
Da administração

financeira

das colónias

SECÇÃO I

Princípios gerais

Art. 149.° As colónias administram-se
com autonomia financeira,
mas estão suj eitas à superintendência
e fiscalização
do Ministro
elas Colónias.
§ 1.0 A autonomia financeira elas colónias fica sujeita
às restrições
ocasionais
que sej a indispensável
estabelecer por virtude
de situações graves da sua Fazencla
ou pelos perigos que estas pORsam envolver para a Nação.
§ 2.° Ao Ministro das Colónias, em face elas circunstâncias referidas
no parágrafo
anterior,
portence retirar ou restituir
às colónias a sua autonomia
financeira.
Art. 150.° A metrópole
presta assistência
financeira
às colónias mediante
as garantias
necessárias.
§ único. Só ao Tesouro Nacional
e à Caixa Geral de
Depósitos,
Crédito e Previdência
podem ser cecliclas ou
du.d as em penhor as acções e obrigações
ele companhias
cou ccssionál'ia:;
pcrt.cn ccu tes a uma colónia;
RÓ às entidades referidas podem ser consignados,
em virtude
de

qualquer
combinação
financeira,
08 rendimentos
dêsses
títulos.
Art. 151.° Silo imprescr.itívcis
as dívidas, passadas ou
futuras, ele cada colónia à metrópole,
à Caixa Geral de
Depósitos,
Crédito e Previrlêneia
ou às outras colónias

e vice versa, provenientes

de financiamentos

ou emprés-

timos.
.Art. 152.° As colónias têm a fUC'111rla(1er1e ad qu ir ir ,
contratar
e estar pm j u ízo ; têm a reHpoTlflahiJirlnr1p
dos
seus actos e contratos.

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 6

538

1.' Série

§ umco. As faculdades estabelecidas no presente artigo estão sujeitas às limitações que a lei impuser, obedecendo aos princípios do Acto Colonial e ao interêsse
nacional.
Art. 153.° As colónias têm o seu activo e passivo próprios, competindo-lhes a disposição das suas receitas
e a responsabilidade das suas despesas e dívidas, nos
termos da lei. Esta responsabilidade
nunca poderá,
salvo no caso de prestação de garantia especial, ser
exigida à metrópole ou a outra colónia.
Art. 154.° São propriedade de cada colónia:
1.0 Os bens, mobiliários ou imobiliários, que dentro
dos limites do seu território não sejam propriedade privada;
2.° Os bens imobiliários que ela haja adquirido fora
dos limites referidos;
3. o Os títulos públicos ou particulares que possua ou
venha a possuir, seus dividendos, anurdades ou juros
e as participações de lucros ou de outra espécie que lhe
sejam destinados.
SECÇÃO II

Dos orçamentos coloniais

Art, 155. A administração financeira de cada colónia está subordinada a um orçamento privativo. Os orçamentos de todas as colónias são elaborados segundo
um plano uniforme.
Art. 156. Os orçamentos das colónias não podem entrar em vigor sem aprovação expressa do Ministro das
Colónias, dada em portaria publicada no Diário do Govêrno.
Art. 157.° 'I'odas as despesas públicas das colónias
são obrigatoriamente incluídas no orçamento do serviço
a que respeitam.
A:rt. 158. o Nos orçamentos das colónias não podem
se:: incluídas despesas ou receitas que não tenham sido
criadas ou autorizarlas por diplomas legais competentes.
Art .. 159.° Não podem SOl' incluídas nos orçamentos
ou servir de elemento de previsão orçamental, para serem pagas por rubricas relativas a exercícios findos,
quaisquer d esposas realizadas além elas dotações autorizadas.
Art. ,1~O.0 Só podem RN incluídas nos orçamentos
das colónias como desposaR de exercícios findos as desPOM1,S que, tendo sido autoriz:1clas nos termos legais
e
0

0
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tendo cabimento em dotação orçamental, satisfaçam ao
preceituado num dos seguintes números:
1.0 Não haverem sido satisfeitas nos prazos regulamentares por demora no deferimento das pretensões
dos interessados, apresentadas em tempo perante as
autoridades competentes;
2. Constituírem dívidas a impedidos nos termos do
Código Civil;
3.° Representarem créditos legalmente constituídos
mas não Iiquidados ou pagos, por motivo de equidade
que o Ministro ou o governador da colónia tenham reconhecido em despacho fundamentado;
4.° Constituírem encargos de dívida pública, não
prescritos, a cargo da colónia.
§ 1.0 Apenas se exceptuam das disposições dêste artigo, podendo ser inscritas nos orçamentos das colónias
sem dependência de dotação orçamental anterior, as
dívidas resultantes de condenação por sentença judicial
passada em julgado; as provenientes de casos de fôrç:a
maior ou fortuitos e aquelas em que o não pagamento,
por razão de justiça, possa representar descrédito para
o Estado; nestas hipóteses será sempre preciso parecer
favorável do Conselho do Império Colonial e despacho
do Ministro, dados em face dos documentos comprovativos.
§ 2. Os governadores das colónias justificarão semp:ve devidamente todas as inscrições ele verbas que fizerem nos orçamentos para pagamentos ele despesas
ele sxercícios findos.
Art. 161.° Os projectos dos orçamentos coloniais são
preparados nas colónias, sob a direcção dos governadores e discutidos nas sessões ordinárias dos Conselhos de
Govêrno. Dão entrada no Ministério das Colónias para
revisão e aprovação pelo Ministro, até ao dia 15 de Setembro anterio.r ao comêço do ano económico a que
disserem respeIto.
§ 1.0 Os projecto~ ?rç.amentais serão preparados ele
modo a resultar equilíbrio entre as receitas e despesas,
ou com as s.ugestões que se julgarem indispensáveis
ao restabeleCImento dêste equilíbrio.
§ 2.° Os direct?re~ dos. erviços de Fazenda das colónias são responsavels pela remessa ao Ministério dos
projectos ele orçamento a tempo de ali entrarem na data
referida. Se não entrarem, perderão êsses funcionários
todos os vencimentos a que tiverem direito no prazo
0

0
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que decorrer entre o dia 15 de Setembro e o dia em
que os projectos entrarem no Ministério. Só facto de
Iôrça maior relativo aos meios de comunicação pode
impedir a aplicação desta penalidade, que será imposta
por simples despacho ministerial.
Art. 162.° A revisão dos orçamentos coloniais é função própria do Ministro das Colónias, que a deve exercer ele modo que até ao dia 8 de Dezembro todos os
orçamentos coloniais estejam revistos e aprovados.
§ 1.0 A acção do Ministro das Colónias, quanto aos
projectos
de orçamentos das colónias, exerce-se pela
verificação, quer do cômputo de cada receita, quer da
legalidade ,e exactidão das despesas, devendo faz81r as
conseqüentes correcções.
§ 2. Existindo situação deficitária ou risco de a
haver, serão feitas no orçamento as modificações necessárias para o restabelecimento elo equilíbrio, tomando
o Ministro as providências necessárias para o garantir.
§ 3. O Ministro das Colónias dará aos govemadores
as instruções que julgar convenientes para a execução
dos orçamentos coloniais.
Art. 163. Os governadores das colónias, em diploma
legislativo, mandarão executar os orçamentos, depois de
aprovados pelo Ministro,
com as alterações que ôste
houver introduzido.
Art. 164. Qua.ndo, por circunstâncias
anormais, os
orçamentos não estiverem aprovados a tempo de entrarem em vigor no comêço do 3JD.O
económico, continuarito provisoriamente
em vigor por duodécimos,
só
quanto à despesa ordinária, o orçamento do ano antecedente e os créditos sancionados durante êle para
ocorrer a novos encargos permanentes.
§ único. Do orçamento que vier a ser posteriormente aprovado pelo Ministro só serão válidos os duodécimos referentes aos meses ainda não decorridos.
Art. 165. A provada insuficiência das verbas autorizadas. para despesas certas 011 veriáveia é suprida
por meio de transferências ele' verbas dentro da tabela
da despesa ordinária; para ocorrer ao cncargo de deRpesas totalmente imprevist,aA no orçamento serão abert?S créditos .cl'lpeciaiR e cxtraor(liná~ios, com aR formaIidades legais.
~ 1.0 'Os créditos e_-traordinál'io.fl sõmente podem ser
abertos para ocorrer :1Osencargos de situn(:õcR extraordinárias c urgentes, qU3JD.doprovierem de casos de
0
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Iôrça maior, como inundações,
incêndios,
epidemias,
devastações,
guerra interna ou externa,
alteração
de
ordem pública,
ou a circunstâncias
imprevistas
que
assumam o carácter de calamidade pública.
§ 2.° Os créditos especiais podem ser abertos nos seguintes casos :
a) Para o serviço da dívida pública da colónia;
b) Para o pagamento
de despesas que por sentença
dos tribunais o Estado seja compelido a satisfazer;
c) Para despesas autor-izadas
por leis posteriores ao
orçamento;
ri) Para impressos e comunicações
ou despesas de
hiziene
saúde e confôrto ;
~) P~ra despesas de serviços que, por disposição 1e-gal, estejam autorizados a despender todas as receitas
'Iue lhes estiverem consignadas;
1) Para despesas resuitantes da execução de contrato"
em curso;
.q) Para despesas de anos económicos findos.
§ 0.0 Os créditos extraordinários
são abertos pelos
governadores
gerais ou de colónia sob sua responsabilidade e preced idos de comunicação telegráfica
ao Ministro das Colónias, em que se indicará
a cobertura
utilizada.
~ 4.0 A abertura de créditos espeCIaIS deponde da
existência de receita compensadora
ou <la anulação de
dotações cntrespondentr-s
ilS novas
despesas.
São sempre autor-izados pelo Mi n.ist.ro elas Colónias.
SECÇÃO III

Das receitas das colónias
0

Ârt. 166. Hão receitas próprias de cada colónia os
impostos ou taxas arrecadados
no seu território
e 09
que, cobrados .fora .dêle, lhe pertençam por disposição
expressa da lei, e ainda os rendimentos
que directa ou
indirectamente
provenham de seus bens, serviços, concessõea o e::~1()ra5ões feitas pelo Estado ou em que êste
tenha partlClpaçllo.
Art. 167.° 'Todas as receitas
de uma colõniu,
sem
distinção de orde~n nem de natureza, de qualquer proveniência que sepm, com ou sem aplicação especial.
salvo disposição expressa. em contrário,
são entregues
na Caixa do 'l'esouro e constituem rendimento geral do
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Estado, que nas contas públicas deve ser devidamente
descrito em harmonia com a lei.
Art. 168.° Só podem ser lançadas e cobradas as receitas que tiverem sido autorizadas na forma legal e que
estiverem inscritas nas tabelas orçamentais, salvo se tiverem sido posteriormente criadas ou autorizadas.
Art. 169.° Oompete às colónias criar, alterar ou suprimir impostos e taxas no seu território, observados
os princípios do Acto Oolonial, da presente Oarta Orgânica, da lei geral e das convenções internacionais.
Art. 170.° O estabelecimento, alteração ou supressão
de todos os impostos ou taxas que recaiam sôbre indígenas é da exclusiva competência do governador, que
na organização do imposto indígena terá em atenção:
a) A forma que melhor se coadune com o estado social, os usos e costumes, tradições e necessidades dos indígenas e o meio natural em que vivem;
b) A aplicação obrigatória de uma determinada percentagem do produto anual do imposto a obras de protecção, assistência, educação e instrução dos indígenas
e a melhoramentos de ordem material que os interessem.
Art. 171.° As alterações dos direitos aduaneiros nas
colónias, a introdução de rubricas novas nas pautas ultramarinas e o desdobramento de rubricas existentes são
da competência do Ministro das Colónias, devendo ser
da sua iniciativa ou da dos governadores das colónias.
Art. 172.° Os empréstimos são da iniciativa dos governadores das colónias, mas só podem ser contraídos
nos
termos do Acto Oolonial e da presente Oarta Orcâ•
b
nica.
§ 1.0 Não podem ser contraídos sem prévia autoriza-

ção da Assemblea Nacional os empréstimos que exijam
caução ou garantias especiais.
§ 2..° Dependem de prévia aprovação do Ministro das
Ooló~llas os e.m.présti,mosque não exijam caução ou garantias eapeciais, que tenham de ser amortizados em período .que exce~a o exercício em que forem contraídos
ou cujo total seJa superior a dois duo décimos da receita
anual da colónia.
§ 3. ° ~ã~ autorjzados pelos governadores das colónias
os em~restImos. I.nternos que, não exigindo caução ou
garantIas espeCIaIS,devam estar totalmente amortizados
no fim do exercício em curso, até ao limite de dois duodécimos da receita da colónia prevista no orçamento em
vigor.
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~ 4. As colónias não podem contrair empréstimos em
países estrangeiros.
§ 5. Qualloo seja preciso recorrer a praças externas
para obter capitais destinados ao govêrno de uma colónia, a operação financeira será feita exclusivamente de
conta da metrópole, sem que a colónia assuma responsabilidades para com o estrangeiro; todas as responsabilidades serão tomadas para com a metrópole, à qual
serão prestadas as garantias devidas.
0

0

SECÇÃO IV

Das despesas das colónias

Art. 173. As verbas autorizadas para certa despesa
diversa da que estiver designada no orçamento ou no diploma que tiver aberto o
crédito.
Art. 174. O governador ela colónia é o ordenador das
despesas inscritas no orçamento.
§ 1.0 N enh uma ordem pode ser dada sem informação
favorável do director ou chefe dos serviços ele Fazenda
quanto ao cabimento e legalidade da despesa.
S 2. Sempre que o governador discordar da informação do director ou chefe elos serviços ele Fazenda poderá
ouvir o tribunal administrativo.
§ 3. Se o parecer do tribunal fôr contrário à informação do director ou chefe dos serviços de Fazenda, será o
assunto submetido ~L decisão do Ministro das Colónias,
sendo-lhe remetido todo o processo.
§ 4. Se o parecer do tribunal fôr favorável à realização da despesa, poderá o governador ordená-la antes da
decisão do Ministro, tomando inteira responsabilidade.
§ 5. Se a direcção de Fazenda e o tribunal administrativo igualmente informarem no sentido da ilegalidade da clespes~ ou da sua não realização, 'o governador
não pode ordena-la, mas pode submeter a decisão do processo ao Ministro das Colónias.
Art. 175. Nas colónias é expressamente proibido realizar despesas que não tenham sido inscritas nos orçamentos e be111assim contrair encarece de que resulte
excedl'rem-se .as dotações 1or~amentn,is
)
, devendo os governadores, directores e c lefes de serviços providenciar
de forma que as despe. as nunca excedam as verbas autorizadas.
0

não podem ter aplicação

0

0

0

0

0
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§ umco , Üs gove'l'nadores, directores p chefes de serviço são obrigados a aplicar as verbas autorizadas
para
as despesas elos seus serviços ele modo a alcançarem
o
máximo de rendimento
útil com o mínimo de dispêndio.
Art. 176.° Os directores
dos serviços de Fazenda das
colónias são os únicos responsáveis
pelas despesas ilegalmente realizadas,
com a excepção prevista lIO § 4,° (lo
artigo 174.°
Art. 177.° Na metrópole
nenhuma
despesa pode ser
paga por conta ele qualquer das colónias se não satisfizer
a uma das seguintes
comliçõcs :
1.° Constituir
abono de vencimentos
nos precisos
termos ele guia ou comunicação
passada ou feita pela
Fazenda (la colónia;
2.° Ser solicitada
pelo governador
geral 011 de colónia, com a informação
de haver sido ordenada nos termos legais;
3.° Constituir,
por exprosaa diapoaição legal, encargo
da colónia a pagar na metrópole,
tendo verba no orçamento.
§ único. As despesas que na metrópole forem pagas
contra o que no presente
artigo se determina
são da
reaponsahilirlnrle
do chefe (la Rcpnrtição
de Contabilidade das Colónias.
Art. 178.° Nenhuma
colónia pagará,
por conta de
outra,
qualquer
despesa sem ordem expressa
do governador
desta e informação
acêrca de verba e saldo
disponível.
J~SÜtS despesas
efectuar-Re-fio por operações
ele tesouraria
e serão comunicadas
na forma da lei ao
Ministério
das Colónias.
Art. 179.° Constituem
encargo (le cada colónia:
a) ~s juros, ?-nu'úlrtelcs de empréstimos
e encargos
que tiver assumido por contraio ou lhe forem impostos
por lei;
b) O:> serviços (la administração
(la própria colónia;
c) O fomen i o eloi; HCUS terrirõri os ;
,rl) O Iabrieo (la sua morda c valores selados e postais ;

e) O vencimento
proporção
do tempo
f) As pasRage_nR
gredados
e vadios
outras colónias pOl'
autoridadoa
:

elo pessoal elas classos inactivas
na
por quC' rir-la houver sorvido ;
e manutcllção
dos deportados,
dee mais indivíeluOR enviados
para
(lc(rnninação
(los RPUS tribunais
ou
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g) O pagamento dos serviços de fiscalização da sua
administração financeira;
h) As despesas com o Conselho do Império Colonial
e sua secretaria;
i) As despesas com os tribunais superiores e outros
serviços comuns a diversas colónias, na proporção das
suas receitas;
j) Os subsídios para a manutenção de carreiras entre
os portos da colónia ou entre estes e os de outras colónias vizinhas.
Art. 180.° Constituem encargo da metrópole:
a) As despesas consideradas de soberania, incluindo
as que se fizerem com a delimitação de fronteiras, as
do Padroado do Oriente e as da residência de S. João
Baptista de Ajudá;
b) As despesas da administração central do Ministério das Colónias;
c) As missões políticas de civilizacão, propaganda
e estudo, quando de sua iniciativa;
d) Os auxílios a estabelecimentos de formação de
missionários e auxiliares, pela entrega de edifícios próprios, subsídios extraordinários e pela inscrição no Orçamento Geral do Estado de uma verba destinada a
êsses estabelecimentos;
e) Os subsídios totais ou parciais a companhias de
navegação marítima ou aérea, de telegrafia e análogos;
j) As passagens e manutenção dos deportados, degredados, vadios e outros inrlivíduos enviados para as colónias por determinação dos seus tribunais ou autoridades.
SECÇÃO v
Da oontabilldade

e fisoallzaQão

Art. 181.° A contabilidade das colónias será organizada COlll? a. ela m;tr?pole, c~m as modificações que
se tor~e:n lllchspcnsa:el.8 por circunstâncias especiais.
Ao Ministre das Colomas cumpre adaptar sucessivamente às colónias a legislação metropolitana reguladora
da contabilidade pública, publicando as providências
especiais necessárias.
Art. 182.°. As c~ntas das despesa públicas nas colónias coinci(hrão ngOl'osamen te com a classificação orçamental em vigor.
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Art. 183.° As colónias enviarão ao Ministério, nos
prazos fixados na lei, as suas contas anuais.
§ 1.0 Pela remessa das contas das colónias nos prazos
da lei são responsáveis os directores ou chefes dos serviços de Fazenda das colónias. Quando, até ao fim do
prazo legal, as contas não tiverem dado entrada no Ministério, o director ou chefe dos serviços de Fazenda
responsável será suspenso de exercício e vencimentos
por três meses; esta penalidade ser-lhe-à imposta por
simples despacho ministerial.
§ 2.° Quando o Ministro das Colónias entender que
as responsabilidades
do atraso na remessa de contas
pertencem a quaisquer outros funcionários, suspender-lhes-á o pagamento dos vencimentos pelo tempo que
entender justo, até noventa dias.
§ 3.° Se até trinta dias depois do fim do prazo legal
as contas não tiverem entrado no Ministério, o Ministro
das Colónias, na primeira vez, agravará a pena do § 1.0,
suspendendo, por portaria, o director ou chefe dos serviços de Fazenda responsável, de exercício e vencimento
durante seis meses; na segunda vez mandá-Io-á
passar
à inactividade por dezóito meses; na terceira vez demiti-Io-á ou mandá-lo-é aposentar.
§ '4.° Nos casos do parágrafo anterior o Ministro,
de.e9is de aplicar as penas referidas, mandará proceder
a' Inquérito para punir todos os mais funcionários responsáveis pelos atrasos verificados.
Art. 184.° A fiscalização superior da administração
financeira é exercida pelo Ministro {las Colónias, por
intermédio dos serviços do Ministério, por meio de inspecções ordinárias e extraordinárias e pelo visto das entidades competentes.
§ 1.0 Em cada colónia os governadores exercerão
activa e constante fiscalização sôbre a O'estão financeira dos serviços, sendo seu dever evitar todos os O'astos ilegais, inúteis, desproporcionadoR ou diseorda~tes
dos fius superiores da colonização portuguesa.
§ .2:° Logo que em qualquer processo se prove a culpabi lidade do exactor c~aFazenda, por acto a que corresponda a pena de demissâo, ser-lhe-á esta imposta pelo
governaclor, seja q_ua_lfôr a a1t:ll'a cm que o processo se
encontre, sem preJulzo da decisâo final.
§ 3.° Quando se verificar algum alcance será o responsável recolhido imediatamont., à cadeia' püblica por
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ordem da autoridade judiciária, do inspector ou do governador; será conservado em custódia até julgamento.
SECÇÃO VI

Dos fundos de reserva

Art. 185.° As quantias que constituírem os fundos
de reserva das colónias serão aplicadas:
1.0 Em títulos de dívida pública do Estado Português ou de Estados estrangeiros de grande crédito;
2.° Em prédios urbanos de boa construção e rendimento;
3.° Em barras ou moedas de ouro;
4.° Em títulos de companhias nacionais ou estrangeiras com grande crédito;
5.° Em depósitos no banco emissor da colónia.
§ I." Em cada uma das categorias enumeradas nos
n.O 2.°, 4.° e 5.° e em títulos de Estados estrangeiros
não podem ser empregados mais de 12,5 por cento da
importância total dos fundos ele reserva. A colónia não
pode aplicar mais de 5 por cento elos fundos ele reserva
em títulos da mesma entidade (salvo nos do Estado
Português); no mesmo prédio não podem ser aplicados
mais de 2,5 por cento do fundo total.
§ 2.° Do limite estabelecido no parágrafo anterior
exceptuam-se as acções das companhias nacionais que,
por contrato com o Estado, elisfrutem de prerrogativas
de administração pública.
Art. 186.° A aplicação ele quaisquer quantias do
fundo de reserva à satiRtação de necessidades da colónia depende sempre ele autorização expressa do Ministro das Colónias, dada em portaria.
Arí, 187.° Os fundos (le reserva são O'eridos por um
conselho de administração presidido p~lo governador
da colónia e composto mais pelo director ou chefe <los
serviços de !"~zend~ e I~e~odirector ou chefe dos serviççs cl e ad lUlIllstraça o cIvIL
Att. 188.° 'I'otlos OR títulos e barras ou moedas de
ouro que façam parte dos fundos ele reserva das colónias eRtarão à gunrda do respectivo banco emissor ou
do Banco de Portugal.
S
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CAPITULO VI

Da administração

da justiça

SECÇÃO I

Dos tribunais nas colónias

Art. 189.° A administração
da justiça no Império
Oolonial rege-se pelo Estatuto Judiciário das Colónias
e pela legislação especial aplicável, observados os princípios do Acto Colonial e da presente Oarta Orgânica.
Art, 190.° A função judicial é exercida no Império
Colonial por tribunais ordinários e tribunais especiais.
São tribunais ordinários:
a) O Supremo Tribunal de Justiça;
b) Os tribunais das Relações das colónias nos distritos judiciais que lhes estiverem designados;
c) Os tribunais judiciais da L" instância, em harmonia com as necessidades da administração da justiça.
§ 1.0 Não é permitida nas colónias a criação de tribunais especiais com competência exclusiva para julgamento de determinada ou determinadas categorias de
crimes, salvo sendo estes fiscais, sociais ou contra a
segurança do Estado.
§ 2. Para resolução de questões entre indígenas
podem ser investidos nas funções de julgar funcionários ou tribunais especiais ou as autoridades administrativas locais.
~rt. 191. As colónias são representadas nos tribunais:
a) Pelos Procuradores da República, junto das Relações;
. b) Pelos '~elegados' elos Procuradores da República,
Junto dos tribunais da L" instância;
c) :r:elos ~eprescntantes legalmente designados, junto
dos tnibunais especiais.
§. único. ~m ,:irt;Hle da representação que por êste
artigo lhes e atribuída, os Procuradores da República
e seu~d.elegad~s cu!uprirão diligentemente,
na defesa
dos direitos e mteresses do Estado, as instruções que
pelos governadores lhes forem transmitidas por escrito,
salvo no que respeitar tt técnica jurídica ou processual.
0
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Art. 192. As audiências dos tribunais ordinários são
públicas, excepto nos casos que a lei expressamente
referir e naqueles em que a publicidade Iôr contrária
à ordem pública, aos interêsses do Estado, aos da colonização ou da soberania portuguesa e aos bons costumes.
§ 1.0 Nas colónias será sempre feito em audiências
secretas o julgamento dos crimes contra a segurança
do Estado ou contra a honestidade das pessoas, e ainda
dos de natureza social, aos de difamação, calúnia ou
injúria, provocação pública ao crime e distribuíção ou
impressão de publicações clandestinas.
§ 2. Os governadores das colónias ou das províncias,
tendo em vista as disposições anteriores, podem solicitar ao juiz do processo que as audíências para o julgamento de certo crime sej am secretas; e assim o
ordenará sempre o juiz. Os governadores tomarão as
medidas de prevenção e segurança necessárias ao segrêdo das audiências.
§ 3.° Não é permitida a publicação na imprensa periódica de relatos das sessões secretas de julgamento.
Só a sentença pode receber publicidade.
Art. 193." 'São tribunais administrativos
coloniais:
a) No Império, o Conselho do Império Colonial, que
funciona em Lisboa;
b) Em cada colónia, um tribunal administrativo,
que funciona na sua capital.
§ único. O tribunal administrativo da Guiné poderá
funcionar em Bissau.
Art. 194.° O Oonselho do Império Oolonial exerce
jurisLlição para a resolução das questões contenciosas
da administração colonial cm todo o Império.
Art. 195." Aos tribunais administrativos das colónias
compete:
1. o Julgar. a~ questões contenciosas que digam respeito à admllll~tração geral da colónia e à administracão da sua l!azeuda ;
'2'.0 Julgar as co~tas dos corpos e corporações administrativas e as mais que a lei indicar;
:1.0 Emitir parecer sôbre matéria ele ordenamento de
(le~pesas ou assun tos rela li vos à administração da colónia, sempre que o governador o solicitar;
4.° Exercer as atl'lbu'ições que a lei especialmente
lhes conferir.
0

0
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Art. 196. Das decisões dos tribunais administra tivos há recurso para o Conselho do Império Colonial
nos casos e pela forma estabelecidos na lei.
Art. 197. Os tribunais administrativos são independentes do Poder Executivo no desempenho das suas atribuíções ; exercem sôbre todas as pessoas e assuntos da
sua competência jurisdição própria e os seus acórdãos
têm o carácter e efeitos das decisões dos tribunais ordinários.
Art. 198. Na execução dos seus despachos e sentenças os tribunais das co16nias têm direito à coadjuvação (las outras autoridades quando dela carecerem.
§ 1. Salvo caso de extrema urgência, a coadjuvação neste artigo referida será sempre solicitada por
escrito à autoridade administrativa ou militar superior
do local onde a sua intervenção Iôr necessária e comunica~a aos governadores gerais da co16nia ou da 'pro0

0

0

0

víncia,

§ 2. A intervenção referida no parágrafo
anterior
não poderá ser negada até ao limite das fôrças de
que as autoridades administrativas
ou militares dispuserem e nos termos solicitados pelos tribunais.
Art, 199. Nos feitos submetidos a julgamento não
podem os tribunais das colónias aplicar leis, decretos
ou quaisquer outros diplomas que infrinjam o disposto
na Constituição e no Acto Colonial ou ofendam os princípios nêles consignados, tal como na presente Carta
Orgânica do Império são interpretados.
§ 1. A constitucionalidade
da regra de direito contida nos diplomas emanados dos órgãos da soberania
designados na Constituição, no que respeita à competência da entidade de que dimana ou à forma de elaboração, s6 poderá ser apreciada pela AssembIea N acional e por sua iniciativa ou do Govêrno, determinando
a mesma Assemblea os efeitos da inconstitucionalidade,
sem ofensa porém das situações criadas pelos casos julgados, nos termos do artigo 123. e seus parágrafos da
Constituição.
§ 2. Sempre que, fora dos casos do parágrafo anterior, nos tribunais das colónias se levantar o incidente
da inconstitucionalidade
de qualquer diploma ou regra
de direito, quer por iniciativa das partes quer dos magistrados, se o juiz do processo entender que a argüição
0

0

0

0

0
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tem fundamento, subirá o incidente em separado ao
Conselho do Império Colonial para julgamento.
§ 3.° Recebido o processo, logo o presidente nomeará
relator um jurisconsulto que do Conselho faça parte;
êste, por escrito e no prazo máximo que decorrer até
à segunda sessão seguinte, dará o seu parecer, do qual
serão distribuídos duplicados a todos os membros do
Conselho. Na sessão imediata se discutirá o incidente,
lavrando-se, segundo o vencido, acórdão sôbre a inconstitucionalidade
da norma ou diploma em causa, mandando-os observar ou mandando que não se apliquem.
§ 4.° A conclusão do acórdão do Conselho referido
no parágrafo anterior será telegràficamente comunicada
h colónia ou colónias interessadas, p3Jra cumprimento.
SECÇÃO II

Dos magistrados judlolals e do Ministério Públioo
Art, 200.° Os juizes dos tribunais ordinários das colónias são vitalícios e inamovíveis; a sua nomeação,
promoção, demissão, suspensão, transferência
e colocação na disponibilidade ou inactividade fazem-se nos
termo" (la. ()rganiza\,tlo -l udiciúria (las L'olónius.
§ único. É rle quatro anos o período de inamovibilidade a que se refere o presente artigo.
Art. 201.° A magistratura
do Ministério Público é
hierárquica, amovível, responsável e dependente do Ministro das Colónias.
§ 1.0 A amovibilidade consiste em poderem os Procuradores ela República ser livremente exonerados e os
seus rlelegaelos e conservadores do registo predial transferidos pelo Ministro das Colónias.
§ 2.° Além da responsabilidade civil e criminal por
actos praticados no exercício das suas funções, os maO'istrados do Ministério Público e os conservadores têm
b
responsabilidade disciplinar directa para com o Ministro das Colónias, pelo cumprimento dos seus deveres
e pela observância das orclenR e instruções quc receberem, auto ao ~filliRlro, corno elos governadores.
§ 3.° Os magIstrados e agentes do Ministério Público
nas colónias são hieràrquicamente
subordinados uns
aos outros e lodos no Milli8tro das Colónias.
í
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Art. 202.° j. discipline
dos magistrados
judiciais
será estabelecida
de modo a garantir
fi iudcpoudência
e isenção das decisões ou julgamentos
e a sua perfeita
conformidade
com a lei e a justiça.
Será, por isso,
interdita
aos magistrados
j udiciais tcd a a actividade
de natureza
não judicial;
é-lhes proibida
qualquer
intervenção
na vida política
ou administrativa
das
colónias e o exercício de emprêgo particular
ou ligação de interêsses, por si ou suas mulheres, com qualquer
emprêsa.
Aos magistrados
do Ministério
Público
só
serão permitidas
as intervenções
quc a Ir-i expressamente previr.
§ 1.0 Os magistrados
judiciais
e do Miuiatério
Público das colónias "fio inelegíveis
para quaisquer
funções públicas.
§ 2.° Os magislrados
judiciais ou do j1iniHlério Público que exercerem
funções ou empl'egos
iuterditos
serão, na primeira
condenação
que por (>8:,1(' fado lhes
fôr imposta,
passados à inactividade
\101' (loil' anos
c,
na segunda, aposentados ou rlerui tirlos, conforme o caso.
Art. 203.° Sempre que os juízes ou m<1gitd rndos do
Ministério
Público
forem requisitados
pelos governos
das colónias para o desempenho
de comissões, permanentes ou temporárias.
de natureza
não judicial,
serão
colocados na disponibilidade,
deixando (le ocupar lugar
no quadro, salvo nos casos expressamente
previstos na

lei.
§ único.

Consideram-se
funções
ele natureza
judicial os inquéritos,
sindicâncias
e inspecçõea
de que
magistrados
forem encarregados.
. Art. 20.J. o Salvo por promoção ou por mol ivo disciplinar,
nenhum juiz pode ser transferido
ele uuia para
outra comarca nas colónias sem ter, pelo menos, um ano
de permanência
efectiva na comarca de onrle fôr transferido .
0

•\rt. 205. i'4pmlHe que IHH colónias ljl1UJ([UCI'
magistrado ju(lie.ia.l ou elo MÍlliRtério Público proceda (lo modo
a dcspreetigiar
as fUllÇ'ÕP'l
l[11('
exerce, () o'ovPl'nador
respecti vo parti ri pá-lo-ri con fi rlen cialm (,Ill(~ l~ Ministro
das Colónias sem dependência
do disposto no artigo 248.0
na Organização
urliciárin , êsto fnni l'l'lllell't' n participação às instân cias (1isei pli II ares com pel eu leso
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§ 1.° A disposição do presente artigo abrange a crítica, verbal ou escrita,
em público,
ou a apreciação
malévola
dos actos do Govêrno Central ou dos governadores gerais, de colónia ou de província
pelos magistrados
judiciais
ou elo Ministério
Público
e ainda
a prática
de qualquer
acto de natureza
política.
§ 2.° Nos casos referidos no parágrafo
anterior serão
sempre os magistrados
punidos com pena de suspensão
de exercício e vencimentos.
Art, 206.° Os juízes Rão irresponsáveis
nos seus julgamentos, ressalvadas
as excepções que a lei consignar.
~'ut. 207.° As funções dr consultor
jurídico
dos governadores
são exercidas, nas colónias de govêrno geral,
pelo Procurador
da República
e, nas outras, pelo seu
delegado
na comarca da capital ou pelo mais antigo
dos delegados,
se houver dois.
§ único. São atribuições 00 consultor jurídico elo governador
esclarecer
cOJU o seu parecer escrito todos os
assuntos de administração
pública,
de técnica jurídica
e todas as dúvidas de interpretação
ou ele aplicação das
leis sôbre que o governador
o mande ouvir.
SECÇ.1:0 III

Do regime preventívo e repressivo dos orimes
Art. 208.° Para prevcução
ou repressão
dos crimes
haverá penas e medidas de segurança
que terão por fim
a defesa (la sociedade,
da unicladc nacional
e da soberania portuguesa
o tau to quanto possível a readaptação social do deliuqüenie.
§ 1.0 Nas colónias de .\ngola,
~Ioçambique,
Estado
da índia e Timor não se aplicará
mais a pena de degrêdo para out t-a colónia. ~\.s coudeuaçõcs
a que, pela
lei penal em vigor, corresponda
essa pena serão cumpridas dentro (la própria colónia em local apropriado.
()s governos de N. rl'~mé, Cabo Verde, Guiné e Macau
poderão fazer, rUJ1:1Hl~' o clpgl'êdo rcspoet ivamente
em
.\Jlgola, os três prrmetros (' em Timo!', o iilí imo.
~ 2.° Pura a dpf('~a .da opinião públ ica , prevenção dOR
delitos por abuso de liberdudo (le imprensa. e facilidade
de exigência
judicial
ou aclminish'ativa
cIp responaa-
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bilidades, às publicações periódicas que saírem de novo
nas colónias será exigido depósito prévio, à ordem da
autoridade judicial da sede de comarca e dos governadores da colónia onde estiver instalada a redacção, da
quantia que a lei fixar e que não poderá ser inferior a
50.000$ ou equivalente quando se tratar de jornal que
deva aparecer mais de quatro vezes por semana e a
25.000$ ou equivalente quando se tratar de outros.
A garantia do depósito prévio não se aplicará às publicações puramente literárias ou científicas, emquanto
mantiverem êsse carácter. O levantamento do depósito
só pode ser autorizado um ano depois do aparecimento
do último número da publicação.
§ 3. ° Sem a realização do depósito prévio não poderá
a publicação periódica aparecer, sob pena de apreensão
e destruição pelas autoridades administrativas
e de por
elas ser fechada e vendida em hasta pública, a favor da
Assistência, a tipografia em que tiver "ido impressa.
O depósito deverá ser recomposto sempre que, por virtude da exigência de qualquer responsabilidade.
se
ache deminuído, sob as penas referidas.
§ 4.° O director de publicação periódica que, nas
colónias, recusar a inserção das notas oficiosas dos governadores, ele d imeneõee não excedentes a duas colunas de composição ordinária, será condenado em multa
não inferior a 5.000$ ou equivalente. A remessa das
notas oficiosas será feita por meio de ofício, lavrando-se
documento de entrega.
Art. 209.° O regime penal aplicável aos indígenas
corresponderá em cada colónia ao seu estado SOCÜtJ e
modo de ser individual. A reforma das leis penais e
prisionais ultramarinas eleve ter em atenção êste princípio essencial.
Art. 210. AR portarias regulamentares
da colónia
poclerão ccminar aos contraventores
as penalidades mencionadas no artigo 486.° do Oódizo Penal com as modificações vigentes na metrópole~
,
.~rt. 211.° Pode SPl' recusada, pelo Ministro dn'KColónias ou pelos governadores coloniais, a en trada numa
colónia a qualquer nacional ou estranzeiro
se não
mostrar satisfazer •às concli,>õcslecais
ou
~e
d;
sua.
prc\
b'
sença resultarem inconvenientes.
0
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§ 1.0 Os nacionais ou estrangeiros que residam ou se
encontrem em colónia portuguesa poderão dela ser expulsos por tempo não superior a cinco anos, pelo governador ou pelo Ministro das Colónias, se da sua presença resultarem
graves inconvenientes
de ordem
interna ou externa.
§ 2.° Da decisão do governador que ordenar a expulsão de nacionais ou estrangeiros, nos termos do parágrafo anterior, cabe recurso, sem efeito suspensivo,
para o Ministro das Colónias.
Art. 212.° Não será. permitida a entrada ou permanência numa colónia a todos os que nela hajam sofrido
pena (le clegrf>dodurante os Ól1('() unos que se seguirem
ao seu cumprimento, a não ser que hajam sido condenados a tal pena pelos tribunais da própria colónia.
CAPITULO VII
Da ordem económica

e social nas colónias

SECÇÃO I

Do regime eoonómloo geral das oolónias

Art. 213.° U Ministro elas Colónias e os governos coloniais têm a obrigação de coordenar e regular superiormente a vida económica e social das colónias com os
objectivos seguintes:
1.0 A nacionalização
da gente, dos capitais e das
actividades;
2. ° A criação e manutenção das condições necessárias
ao desenvolvimento das populações nativas;
3. ° A elevação moral, intelectual e económica dos
indígenas;
4.° O progressivo e metódico aproveitamento dos recursos e possibilidades naturais elos territórios do Império;
. _
"
.
5.° A reahzaçao da justiça social compatível com as
condições económicas e politicas.
§ único. No prosseguimento da sua acção as autoridades refericla~ no. pr~sente artigo terão sempre e~
vista os objectIvos IlJ.chcados no artigo 31.° da Constituição e os meios referidos no seu título VIII.
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J..rt. 214.0 Os regimes económicos das colónias são estabelecidos em harmonia com as necessidades
do seu desenvolvimento,
com a justa reciprocidade
entre elas e
os países vizinhos e com os direitos e legítimas
conveniências
da Nação Portuguesa.
Arí.. 215.0 Pertence ao Govêrno Central, sem prejuízo
da descentralização
administrativa
garantida
pelo Acto
Colonial,
assegurar
pelas suas decisões a conveniente
posição dos interêsses
que, nos termos do artigo anterior, devem ser considerados
em conjunto
nos regimes
económicos das colónias.
Art. 21G. o A organização
cconómica das colónias terá
em vista a criação de organismos
que se integrem
na
organiza ção económi ca geral da Nação; deverá realizar
o máximo de produção e riqueza socialmente
útil e estabelecer
uma vida colectiva
de que resultem
poderio
para o Estado e justiça
entre os cidadãos.
~'._rt. 217.° De futuro a administração
e exploração
dos portos comerciais
das colónias são reservadas
para
o Estado. Lei especial regulará
as excepções que, dentro de cada pôrto, em relação a determinadas
instalações ou serviços, devem ser admitidas.
sncção

II

Das concessões nas oolónias
Art. 218.0 As concessões
do Estado
nas colónias,
ainda quando hajam de ter efeito com aplicação de capitais estrangeiros,
serão sempre suj eitas a condições que
assegurem
a nacionalização
e demais conveniências
da
economia da colónia. Diplomas especiais regularão
êste
assunto para os mesmos fins.
Art. 219.0 São cOllsilloradas de iutcrêsso colectivo e
sujeitas a regimes especiais de administração,
concurso,
supe.rintendê.n~ia
ou fiscalização
do Estado,
por intermédio do Mirristro das Colónias ou dos O'ovemos coloniais, conforme. as necessidades
da seO'Ul~an"a
~
~ pública ,
da defesa nacional e llaS relações económicas e sociais,
todas as cmprêsas que visem ao aproveitamento
e exploração
(las cousas que fazC>!l1 parlo
<lo domínio público elo Estado nas colónias.
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Art. 220.° O Estado não concede, em nenhuma
colónia, a emprêsas particulares
ou colectivas:
1.0 O exercício de quaisquer
prerrogativas
de administração pública, nas quais se considera compreendido
o direito de cunhar moeda;
2.° A f'aculdade de estabelecer,
fixar ou cobrar quaisquer tributos ou taxas, ainda que seja em nome do Estado;
3.° O direito de posse de terrenos, ou de áreas de pesquisas mineiras, com a faculdade ele fazerem sub-concessões a outras emprêsas.
§ único. Na colónia onele actualmente
houver concessões (la natureza daquelas a que se refere êste artigo
observar-se-á
o seguinte:
a) Não poderão ser prorrogadas
ou renovadas,
nu
todo ou em parte;
b) O Estado exercerá o seu direito de rescisão ou resgate, nos termos das leis ou contratos
aplicáveis;
c) O Estado terá em vista a completa unificação
administrativa
de cada colónia, devendo os seus agentes orientar lodos os actos de govêrno ou administração
110 sentido
de a prepararem.
Art. 281.° Nonlruma pOl'~'ão de território
colonial poderá ser alienada a govêrno ou outra entidade pública
de país estrangeiro.
§ único. Exceptua-se
o terreno ou construção
para
instalação
restrita
ele determinada
representação
consular, emquanto ela subsistir,
depois ele a aquisição haver sido autorizada
pela A.ssemblea Nacional e em local
cuja escolha tenha sido aceita pelo Ministro
das Colónias, se igual regalia Iôr reciprocamente
reconhecida
ao
Govêrno Português.
Art. 228." Não sâo perrni idns :
í

1.0 Numa zona contínua
de 80 metros além do máximo nivel da preiamar,
as cOllces,.,ões de terrenos confinantes com a costa marítima,
dentro ou fora das baías;
2.° Numa zona contínua de 80 metros além do nível
normal das tíguai;. as concessões de terrenos confinantes
com lagos naYCg:1veis ou com rios abertos à navegação
internacional;
3. o Numa h ixa de 100 ml'tl'O'; ou superior,
se lei
cspecinl n (lE'tt'l'minnl'. para todos os lados. as concessões
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de terrenos contíguos ao perímetro das estações das linhas férreas, construídas, projectadas, ou que para êsse
fim os governos entendam dever reservar;
4. ° Outras concessões de terrenos que não possam ser
feitas conforme as leis que estejam presentemente em
vigor ou venham a ser promulgadas.
§ único. Em casos excepcionais, quando convenha
aos interêsses do Estado:
a) Pode ser permitida, conforme a lei, a ocupação
de parcelas de terreno situadas nas zonas designadas
nos n.OS l.0, 2.° e 3.°, dêste 'artigo, por prazo que não
exceda cinqüenta aIUOS,prorrogáveis por mais dois períodos de vinte, se êsse fôr o interêsse elo Estado;
b) Podem as referidas parcelas ser compreendidas
. na área das povoações, nos termos legais, com aprovação expressa do Ministro das Colónias, ouvidas as instâncias competentes;
c) Podem as parcelas assim incluídas na área das
povoações ser concedidas temporàriamente
em harmonia com a lei, sendo também condição indispensável a
aprovação expressa do Ministro das Colónias, ouvidas
as mesmas instâncias.
Art. 223. o Nas áreas destinadas a povoações marítimas das colónias ou à sua presumível expansão as concessões ou sub-concessões de terrenos a fazer ficam suj-eitas às seguintes regras:
l.0 Não poderão ser feitas a estrangeiros sem a aproViação do Conselho de Ministros;
2. ° Não poderão ser outorgadas a quaisquer outros
indivíduos ou sociedades senão para aproveitamentos
que tenham de fazer para as suas instalações urbanas,
industriais ou comerciais.
§ l.0 Não dependem de autorisação prévia do Governo os actos de transmissão particular da propriedade de terrenos; mas se a transmissão contrariar o
disposto nos n. l.0 e 2.° poderá ser anulada por simples despacho dos governadores gerais ou de 'colónia,
publicado nos Boletins Oficiais nos seis meses seguintes
~q~ele em que (~Ofa.cto houver conhecimento, Rem preJl~lZ,O
.da anulação em qualquer tempo, pelos meios ordináeios, nos termos do parágrafo sC'O"uinte.
§ 2.°. São imprescritívsi R ORdireit~s que êste artigo
e o artigo anterior asseguram ao Estado,
A

OO
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§ 0.° As áreas das povoações marítimas e as destinadas à sua natural expansão serão delimitadas por IDeio
de providência publicada no Boletim Ofiáalda
colónia interessada.
Art. 224.° Nunca poderão sair do domínio público
bens ou direitos do Estado nas colónias que interessem
ao seu prestígio ou superiores conveniências nacionais.
Art. 225.° As tarifas de exploração de serviços p
blicos concedidos estão sujeitas à regulamentação e fiscalieação dos governos coloniais e do Ministro das Colónias; sem la aprovação destas autoridades, ouvidas as
instâncias 'competentes, não poderão entrar em vigor.
Art. 226. ° As concessões para a instalação dr nov as
indústrias nas colónias só terão carácter definitivo depois de confirmadas pelo Ministro das Colóniaa.
§ único. Decreto especial condicionará a instalação
de novas indústrias nas colónias.
ú-

SECÇÃO III

Das relações eoonómioas da metrópole oom as oolõnlas
e destas entre si

Art, 227.° A economia da metrópole e elas colónias
tem por base uma comunidade e solidariedade naturais
que a lei reconhece e protege e que os governos devem,
em todas as circunstâncias,
procurar desenvolver.
Art. 228.° As mercadorias produzidas na metrópole
ou em território do Império gozam, ao ser importadas
em qualquer colónia, ele uma rodw;:ão não inferior a
50 por cento, calculada sôbre os direitos da pauta mínima que vigorar.
§ único. As alterações à redução de direitos neste
artigo estabelecida dependem de aprovação do Ministro
das Colónias .
.\1'1,. 229.° As mercu(lol'ül'l produzidas
cm qualquer
colónia gozam (~e uma redução não interior a 50 por
cento ao serem Importadas na metrópole ou em outra"
colónias. Esta redução será sempre calculada sôbre o
mais baixo direito aplicável às mesmas mercadorias,
quando tiverem outras proveniências.
Art. 230.° () trMego marítimo entre os portos de
uma colónia ou ele colónias portuguesas é reservado
:1 bandeira nacional que ele mnrln regular os sirva.
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§ 1.0 Exceptuam-se os portos coloniais que, por virtude de acordos ou tratados internacionais, estejam em
regime diferente do que êste artigo prescreve.
§ 2. o Ao Ministro das Colónias é reservada a faculdade de autorizar a navegação estrangeira a transportar passageiros nas zonas de tráfego reservado nas colónias à bandeira nacional..
§ 3.° :F: permitido sempre o transporte de correspondência, livros, revistas ou jornais em navios estrangeiros.
CAPITULO VIII

Dos indígenas
Art. 23l. o O Estado garante a protecção e defesa dos
indígenas das colónias, conforme os princípios de humanidade e da soberania nacional, as disposições legais
e as convenções internacionais
que actualmente vigoram ou venham a vigorar. As autoridades coloniais impedirão e castigarão conforme a lei os abusos contra
a pessoa e bens dos indígenas.
Art. 232.° A todas as autoridades administrativas
coloniais pertence assegurar aos indígenas o exercício
dos seus direitos, o respeito pelas suas pessoas e cousas,
o gôzo das isenções e beneficios que a lei lhes concede,
defendendo-os contra as extorsões, violências ou vexames de que possam ser vítimas e impondo o pagamento
dos salários que lhes forem devidos.
Art. 233.° Todas as autoridades e colonos elevem protecção aos indígenas. :F: seu dever velar pela conservação
e desenvolvimento das populações, contribuindo,
em
todos os casos, para melhorar as suas condições de vida;
têm obrigação de amparar e favorecer as iniciativas
que se destinem a civilizar o indígena e a aumentar
o seu amor pela PátrIa portuguesa.
ArL. 234." Na divisão aclministrativa
(la" colõnius
atender-se-á esp:cialmente
à densidade
(la população
indígena, sua riqueza, movimento comercial e desenvolvimento agrícola.
Art. 23f •.o ]<;m to(lnR as eo]ónias se Inr:í a ()rn'nJliza~>rr(1
das populaçõos indígenas para' fins de assist&ncia ele
administração
pública e ele defesa militar, apr~vcit~ndo-se tan~o. qua.nto possível os serviços das suas auto.
ridades trnrlieiounis,
na fonnn o torrnos (ln lei.
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Art. 236." Será organizado e mantido constantemente em boa ordem o registo geral ou recenseamento
das populações indígenas.
Art. 2;17.° As autoridades
e colnnos fomentarão activamente a difusão da língua portuguesa entre os indígenas.
Art. 2;~8.0 () 1';.~tac1o ('sLtl)('lec(' insl.i! lIú':(J('s públicas
e promove a criação de institu'ições particulares, por. tuguesas -amas e outras, em favor dos direitos dos indígenas ou para a sua assistência e educação.
Art. 239.° .\. lei garante aos indígenas, 110S termos
por ela declarados, a propriedade e posse dos seus terrenos e culturas, devendo ser respeitado êste princípio
em todas as concessões feitas pelo Estado e fiscalizada
rigorosamente a sua aplicação.
§ único. A propriedade indígena nas colónias de
Africa e Timor não poderá ser alienada, nem por qualquer forma obrigada, considerando-se nulos todos os
actos de transmissão que não sejam os admitidos pelo
uso consuetudinário
gentílico entre os membros da
respectiva família.
Art, 240.° O Estado não impõe nem permito que se
exija aos indígenas das suas colónias qualquer espécie
de trabalho obrigatório ou compelido para fins particulares, embora não prescinda de que êles procurem
pelo trabalho os meios de subsistência .
•Yrt, 24l.° O Esta(lo semento pode compelir os indígenas ao trabalho em obras públicas de interêsse geral
da colectividade, em ocupações cuj os resultados lhes
pertençam, em execução de decisões judiciárias
de
carácter penal ou para curo primento ele obrigações
fiscais .
•\rt. 242." U trabalho dos ilH1ígt'llaS ao serviço do
Estado ou dos corpos administrativos
é remunerado .
•'\_rt. 2·13.° São prorbidos .
1.0 Todos os regimes pelos quais o Estado se obrigue
a fornecer trabalhadores indígenas a quaisquer emprêsas de exploração económica;
2. o Todos os regimes pelos quais os indígenas existentes em determinada circunscrição territorial sejam
obrirrados a prestar trabalho às emprêsas acima indicada~ por qualquer título .
244.° O regime do ('OUÜ'atode trabalho dos indígenas assenta na liberdade individual e no direito a
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justo salário e assistência, intervindo a autoridade pública somente para fiscalização.
§ único. ~ assegurada 3:0S Indígenae nas colónias
portuguesas liberdade de escolha do trabalho que melhor
entenderem,
quer de conta própria, quer de conta
alheia, nas suas terras ou nas que para êsse efeito estão
destinadas nos territórios do Império. Reserva-se porém
o Estado o direito de os tutelar, procurando encaminhá-los para métodos de trabalho por conta própria que
melhorem a sua condição individual e social.
Al'L. 2.15.° Será organizado
um regime de inspecção
ao trabalho dos indígenas directamente dependente do
Ministério das Oolónias.
Art. 246.° Nas colónias atender-se-a ao estado de CYOlução dos povos nativos, havendo estatutos especiais
dos indígenas que estabeleçam para estes, sob a influência elo direito público e privado português, regimes
jurídicos de contemporização com os seus usos e costumes individuais, domésticos e sociais que não sejam
incompatíveis com a moral, com os ditames de humanidade ou com o livre exercícioc1a soberania portuguesa, embora procurando o seu lento aperfeiçoamento.
Art. 247.° O Bstarlo nsscguru nos seus territórios
ultramarinos a liberdade de consciência e o livre exercício dos diversos cultos, com as restrições exigidas
pelos direitos e interêsses da soberania de Portugal,
pelos princípios ele humanidade e pela manutenção da
ordem pública, e de harmonia com os tratados e convenções internacionais.
Art. 248.° As missões catúlicus P()J'i.llglll'~aH <lo ultrumar, instrumentos
de civiliz:wão (' iufluência
nacional, c ~s estabelecimentos ac f;rma\·ão de pessoal pum
os se~vlços .de~a~ e do Padroado Português terão personalitlade jurídica
e, serão protegidos e auxiliados pelo
Estado como institUIções de ensino.
§ único. Nos orçamentos das colónias serão inscritas
verbas especiais para o serviço das missões católicas
portuguesas e facultados os meios necessários de acção
junto elos indígenas.
Ministério elas Oolónias, 5 de Maio ele 1937. - O Mielas Colónias, Francisco José Vieira Machado.

nistro

(Toxtll
!l••

rectlücado

poln portaria

o.· 8:780, publicada

1:8,1.4 sôrlo, de 3 do Juubo dI' 1~37).

00

Dlàrto elo

aOt~tI'"

L' Série

ORDEM DO ExfmCITO

N.o li

111- OETERMINAÇOES

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-I.a

Repartição

I) É revogada a declaração III), inserta na Ordem do
Exército n.? 7, La série, de 1930, p. 327, ficando om
vigor o n." 56.0 das instruções para o serviço de fardamento publicadas
na Ordem do Eiré: cito n. o 14, La série,
de 1920.
Os comandantes
das unidades e estabelecimentos
militares promoverão
que seja recomendado,
insistentcmonto,
às praças,
que são responsáveis
pecuniária
e criminalmente pela conservação
dos artigos que levam, quando
licenciadas,
e que deverão apresentá-los
nas revistas do
inspecção
ou quando convocadas,
sendo- lhes expres~amente vedado o seu uso nas ocupações civis.

Ministério da Guerr'a - 2. a Direcção Geral-

3.a Repartição

II) São autorizados
todos os militares, civis e pessoas
de família, com direito a passagem em caminho de ferro,
por conta do Estado,
1I0S termos
do regulamento
do
transportes
de 1931 (f trdem do Exército 11.0 7, La série,
do mesmo ano), a utilizar as camionetas
para as localidades oru que haja estabelecido
o serviço de ligação com
as estações das diversas
companhias
de caminhos
de
ferro, sob a denominaçiio
«Despachos
Centrais»,
cujo
percurso é considorudo
complemellto dOH trnnsportos
0111
caminhos de ferro.
É também autorizado o transporte ela mobilia nas condições indicadas,
com préYÍo deferimento
do requerimeuto solicitando o transporte,
nos termos do artigo 13.0
d o citado regulamento.
Para o ?frito dov.em ser passadas requisições do modõlo om vigor, dondamonte
preenchidas,
indicando
as
localidades,
com despachos contrais, a que são destinados os passagoiros
ou os artigos de mobília, as quais
SrLO, presontemente, as quo constam do adjunto mapa.
(Circular

II."

1:>, ele lU de Junh» de lUi37).
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dos Caminhos de Ferro

Tornar

.

ou Yila Franca

(Ir

Abrantes
Muge.

o

Portugueses

Cabaços.
Areias.
Ferreira de Zêzere.
Bes teiras.
Sernachc do Bomjardlm.
Sertã.
Alto do Cavalo.
Oleiros.
Alenquer.
Labruge ira.
Abrantes.
Salvaterra
Benavente.

.

Pombal

.

Penafiel.

Dagorda

Poniche.

ou Caldas da Rainha

de Magos.

Ancião.
Castanheira
do P0ra.
Figueiró dos Vinhos,
Avclar,

Penafiel .....

Covilhã.

Covilhã.

Aveiro.

ílhavo.

Portalegrc

Portalegre.
Lago.
Rendufu,
Feira Nova.
Amares,
Bouro.
Vilur da \,pig-a.

Gerez.
Braga

L' Série

de 1igação

Companhia

Carregado
Xira.

N.o

"

Pico de I!ogala(loo.
Portela do V:\(I('.
Ponto da Barca.
Arcos de Valdevez.
Prado.
S. Paio do Morclim.
1"rOS808.

R. -leróniu.o

(Itt'al).
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N.o G

Despachos

CNII

rnb,

\ Braga.
Bom Jesus.

Braga

.I

Odemira

Odemira.

Entroncamento

'I'ôrrcs Novas,

Belver

.

I
I

Queluz

.

l

Maçào.
Amêndoa.
Cardigos.
Chão de Lopes.
Belas.
Idanha,
Venda Sêca,

I

Castelo

Branco

. . . . . . .

I Sarzedas,
Sobreira
1

Formosa.
Proellça-a- "\ ova.

I

Cete

1':IVi\~.

Régua

.

. . . • . • . . . . .

.

Calçada.
Elltre-os-Rios.
~ Sobrado de Paiva.

I
)
I

Elvas.
Campo ;\.[aior.
Lan)e~o.
C'-ltitullheira do Ouro.
Leoluil.
Moimenta da Beira.
Yila ela Ponte.
Britinnde.
Granja \ova.
Barracão;" ovo.
Vi la ela Rua.
Adbarros.
Pouso,
Armnm.u-,
S. ('081n nrlo.
Vil:i ~o\'a de Ourém.

Estanc.ia

Murtosa.

Valado.

Alcoha':a.
Arronclce~.

Loulé.
l.nir ia

Loulé.
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N.o 6

corrtruls

------.------I
Santarém.

. . . . . . . ..

Caldas na Rainha.

. . . ..

Vielais.
Rio Maior.
S. João da Ribeira.
Santarém (central).
Santarém (estação).
S. Migucl de Machade.
Redondo.

Évora

Tôrres Vedras.

Lousã

Santarém.
S. João da Ribeira.
Rio Maior.
Vida is.
Caldas ela Rainha.

. . . . . . .

Lourinhã.
Paio Correia.
Araújo Marteleira.
Góis.
Arganil.

.

Guarda.

Guarda.

Mun<;ão.

Melgaço.
Valadares
Ponso.
Pt-so.
Companhia

(Minho).

Naci.onal de Caminhos

de Ferro

Vila Flor.

Cachão
Mirandela

...

Valpaços.

Vila Pouca de Aguiar

Carrazeda

Chave"

..

Valpaços.

Moncorvo.

Alfândega

Freixo de Espada-à-Cinta.

Freixo ele Espada-à-Cinta.

de Montenegro.

da Fé.

Mogadouro.
Mogadouro

Sendim,
Miranda do Douro.
Vimioso.
Campo de Besteiros.
Caramujo (Paredos).
Tondela.

Tondela

\'iHI'II.

. • . . . . • . .

•

Vila Nova de Paivn.
Hátfío.

1." Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

Estações de ligação

N.o 6

Despachos

567

centrais

Companhia Portuguesa das Linhas do Vale do Vouga

Oliveira

de Azeméis

. . . . .

S. Pedro do Sul . . • . . . .

Vermoirn.
Ossela.
Vale ele Cambra.
Macieira.
Rossas.
Arouca.
Cobertinha.
Cruzeiro.
Alva.
Castro Daire.
Sátão.
Mundão,
Avinsres.
Cepõ~E.
Vouguinha.
Cruz.
Cova de Barro.
Vila Nova de Paiva.
Cavernãis.
Barreiro.
Dccermilo.

Visou ......•.....

Rãs.
A. da Beira.
Ponte do Abade.

Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal

Póvoa do Varzim.

Aver-o-Mar.
Navais.
Apülia.
Fao.
Esposende.
Marinhas.
S. Bartolomeu do Mar.
Belinho a S. Paio.

Fafe

Pica.
Lallleiras.
Cerdeira.
Gandarela.
Quintela.
Pedreira.
Arco de Baúlho.
Olch.
Cabeceiras de Basto.
Cavez.

.
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Despachos centrais

de ligação

. . . . • • . • . . ..
.

I

Daivões.
Reboriça.
Salvador.
Ribeira da Pena.

Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta
Vilar Formoso.

. . . . . . .

Guarda

.

Vila Franca

Almeida.
Junça,
Vale de la Mula.
S. Pedro.
Guarda.
Ponte do Abade.
Trancoso.
Celorico da Beira.

das Naves.

Gouveia ..

Gouveia.

Contenças.

Vila Nova de Tazém.

Nelas

.

Seia.
Paranhos da Beira.
S. Horuão,
Ol ive rinha.
Cabanas.
Erveual da Beira.
Sarneice.
Lagares da Beira.
í

Oliveira

do Hospital

.....

Santa Comba Dão

Tábua.
Coja.
Vila Nova de Olíveirinha.

Mangualde

Castendo.

....

Fornos ele Algodres
Celorico da Beira

Fornos de Algodres.
.

Celorico da Beira.
Trancoso.
Ponte do Abade.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

III) As autoridades militares, quando tenham do passar itinerários para qualq uer localidade, devem atender
aos meios de transporto existentes: caminho de ferro,
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carreiras de camioneta, automóveis de aluguer e, considerando também as despesas de ajuda de custo, fazer utilizar o transporte mais económico.
Quando haja vantagem em utilizar autumóveis de aluguer, tomando por base as importâncias que estejam
dentro do limite estabelecido no decreto n.? 22:150, publicado na Ordem do Exército n. ° 11, 1. a série, de 1033,
p. 636. deve ser domontrado, detalhadamente, na ocasião da liquidação da conta, que o meio de transporto
adoptado é o mais económico, considerada a despesa no
seu conj unto.
(Circular

n.? 11, de 25 -Ie Junho

de 1937).

IV) Que se observe o srguinte, acôrca da renovação
periódica das rações de reserva fornecidas às unidades,
para evitar a sua deterioração, cousideraudo- se, por esta
forma, substituídas as determinações
anteriores sôbre o
assunto:
1.0 As rações de reserva serão consumidas no prazo
máximo do três meses, contado da data da sua recepção
nos quartéis;
2.° O consumo das rações de reserva terá lugar em
dois dias seguidos, dentro do mesmo mês, constitnindo
a primeira e segunda refeições do primoiro dia e a torcoira refeição do dia seguinte;
3. ° Por cada ração de reserva, completa, consumida
será abonada à administração do rancho uma importância igual à diferença entre a verba fixada para o rancho
goraI e pão de um dia e o custo de uma ração de reserva completa;
4.° A Manutenção Militar publicará, mensalmente, na
sua tabela de preços, o custo da ração de reserva completa para os efeitos de que trata o número anterior.
(Cireular

n.v 15, de 9 do corrente).

António de Oliveira Salazar,
Está conforme,

o

Chefe do Gabinete,

\t~ ~t) E

~~
~~

4'111t. •

- E
Q.t
CONTRA AERONAVES ~

&

~

MINISTÉRIO Df\ GIJERRf\

Ordem

o

D'ARCO

do Exército
1.9

N.O 7

PAÇO

Série

31 de Agosto de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:

l-LEIS

Ministério

das Obras Públicas

e Comunicações

Lei n.v 1:959

Em nome
eu promulgo

da Nação a Asscmblea
a lei soguiuto :

Nacional

decreta

e

BASE I

0::1 sorvíços do~ correios, telégrafos o telefones coastituom um orgarusmo
autónomo,
sob a designação
de
A(lllltnistr[l,çi1o Geral dos Correios, 'I'olégrafos c Tolofones abroviadamentC'
C. T. T., subordinado
ao Ministro
das' Obras públicas o Comunicações
e assistido por um
represontanto
do Tribunal do Contas.
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BASE II

A Administração GemI dos C. T. T. tem orçamento
privativo das suas receitas e despesas, cujas totalidades
serão fixadas anualmente no decreto que aprovar o Orçamento Geral do Estado, depois de aprovada a respectiva avaliação e distríbutção
pelo Ministro das Obras
Públicas e Comunicações, com visto do Ministro das
Finanças.
As alterações que seja nocessário efectuar no orçamento serão autorizadas pelo administrador geral, quando
respeitem a transferência de rubrica para rubrica em
qualquer das classes, ou de número para número dentro
das classes 1.\ 3.a e 4.3 As transferências, de artigo
para artigo, de verbas de despesa da mesma classe e
dentro do mesmo capítulo e as transferências de número
para número na classe 2. a deverão SBr autorizadas por
decreto com as formalidades legais.
BASE III

A Administração
Gernl dos C. T. T. constiturrá
e
manterá os seguintes fundos especiais:
a) Fundo de 1.0 estabelecimento;
b) Fundo de reserva.
O fundo de 1.0 estabelecimouto destina-se a custear
despesas relativas a construções, obras novas e aquisições de utilização permanente necessárias aos serviços
da Administração Geral.
O fundo de reserva destina-se a custear a renovação
do material e de instalações, bem como a cobrir prejuízos e deficits eventuais.
O fundo de reserva, até ~t importância máxima de
3/4 do sou valor, poderá ser convertido em títulos de
crédito do Estado. Da parte em dinheiro utiliz ar-se-á
o necessário ao regular funcionamento da tesouraria e
armazéns gerais dos C. T. '1'.

BASE IV

Constituem receitas do fundo de 1.0 ostabclecimonto :

a) O produto de empréstimos para êsso fim especialmente destinados;

V Série
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b) As dotações especiais que forem concedidas pelo
Estado;
c) As subvenções,
comparticipações,
ofertas e legados
concedidos por entidades oficiais ou particulares;
d) A parte do fundo de reserva que para êle possa
transitar com dos tino a construções,
obras novas e aquisições de utilização permanente.
Oonstituem receita do fundo de reserva:
a) A parte do excedente das receitas sobre as despesas de cada gorôncia da Administração
Geral não atribuída ao Estado como participação
de lucros;
b) O produto da venda dos bens móveis e imóveis do
património privativo da Administração
Geral que os seus
serviços possam dispensar;
c) A anuidade de reintegração
do capital convertido
cm 1.0 ostabelecimento,
calculada por forma a permitir
a renovação
do material
e instalações,
se o Govêrno
tiver entendido que as circunstâncias
permitem essa reconstitrnção e nos termos em que o determinar ;
d) O rendimento dos valores que lhe pertencerem.
BASE

V

Os serviços prestados
pela Adrninistração
Geral dos
O. T. T. são pagos por quem os utilizar conforme as
tabelas de portes, taxas e tarifas aprovadas em decretos
referendados
pelos Ministros das Finanças e das Obras
Públicas e Oomunicações.
Esta regra terá as excepções seguintes:
a) O Presidente
da República,
o Presidente
do Oonselho, os Ministros,
os Snb-Secretários
de Estado,
o
Presidente
da Assemblea
Nacional, o Presidente
da Oâmara Corporativa
e os administradores
dos O. T. T.
podem utilizar gratuitamente
os serviços nacionais teleeráficos ou telefónicos
e gozam de isencão das taxas
~elati\'as às instulações radioeléctricas
receptoras;
b) Os sel'v,iços do Est~ldo e dos corpos administratiYOS as autondades
e entidades oficiais aozam de isenção
,
d·
~
de porte na ~orrespoll êncía postal trocada entre si,
isenção extens,,~a à cO:'l'espoudêneia
com particulares,
quando esta. seja cons,lclent<la própria
dos resp{'ct~vos
serviços ou Inerente à função das autoridades
ou entidades oficiais, bem como da redução de 80 por conto nas
taxas dos trlegmmas
nacionais expedidos
nas mesmas
circunstâncias.
Não gozam destas regalias os serviços
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autónomos

com receitas próprias
e os que têm a seu
cargo explorações
industriais,
com ou sem autonomia,
com excepção da Caixa Económica Portuguesa,
nas suas
relações com as delegações postais, e nas transferências
de fundos, que continuarão
a regular-se
pelos decretos-leis n.OS 26:096, de 23 de Novembro de 1935, e 16:883,
de 4 de Maio de 1929.
São mantidas
as actuais isenções às Misericórdias
e
outras iustiturçõos
de boneficôncia ;
. c) Os funcionários da Administração
(l oral dos C. 'r. T.,
em assuntos oficiais da mesma Administração
Geral, podem utilizar gratuitamente
os respectivos
serviços nacionais, bem como os internacionais
previstos nas convenções, acordos ou regulamentos;
d) Aos serviços de interêsse público snbaidiados pelo
Estado e cuja acção so estenda a todo o território nacional poderá ser concedida isenção de porte em toda OH
parte da correspondência
postal nacional;
e) Os estabelecimentos
de ensino do Estado, observatórios meteorológicos,
asilos, hospitais o quaisquer estabelecimentos
do assistência,
bem como os grandes mutilados de guerra,
os paralíticos,
os inválidos o os cegos,
são isentos de pagamento
das taxas do licença para instalações rudioeléctricas
rocoptoras ;
f) Os possntdoros de instalações rndioeléctricas
roceptoras do gnlcnn, provando qUf\ são pobres, têm redução
de 50 por cento nas taxas das respectivas licenças.
A discriminação
dos serviços, autoridades
c ontidados
abrangidos
pelas alíneas b) e ri) sorú feita om portarias
dos Ministros das Fiuanças o das Obras Públicas o Comunicações.
Cousidcram-se
abolidas a partir de 1 do Janeiro do
1038 as isenções ou reduções do portos) taxas ou tarifas
não constantes
desta lei.
13ASg VI

OS portes, taxas o tarifas dos serviços nacionais dos
C. T. T. serão fixados do modo a cobrir todos os oncargos das o?,pl.oraçõos corroHpondl'nto8,
dcsdo quo (lstn~
tenham atingido,
8011 administrnção
compotonte,
a capacidade normal do sou rendimento.
Os portes, taxas (,
tarifas relativos aOH H(I]·viçOH interuacionais
serão fixados
do modo análogo,
tendo, porém, om considoracão
o disposto nos tratados.
convcnçõos ou acordos aplicávois.
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BASE VII

o

movimento
de fundos, resultante
elas operações
a
cargo da Administrução
Geral, será feito por intermédio
dos COÜ'l'S dependentes
do Ministório das Finanças, excepto as cobranças
feitas nas estações de Lisboa, que
serão entregues
na tesouraria
da mesma Administração
Geral. O produto dos valos emitidos nas estações de Lisboa será outregue na sede do Banco de Portugal,
como
caixa geral do 'I'esouro.
As importâncias
arrecadadas
ou pagas nos cofres do
Tesouro,
relativas
aos C. T. T., serão escrituradas
em
coutas especiais de operações
de tesouraria,
ficando o
Banco de Portugal,
como caixa geral do Tesouro, e os
cofres dopondontes
do Ministério das Finanças
autorizados a pagar,
som dependência
de ordem prévia da
Dirpcçtto Geral da Fazenda Pública, as despesas classificadas nas referidas contas.
A Direcção Geral da Contabilidade
Pública e a Administração Geral dos C. T. 'I'., pelo serviço competente,
procederão
trimestralmente
à conferência da conta corrente da mesma Administrul,'ão
Geral com O Tesouro,
devendo o saldo apurado
no fim de cada trimestre
ser
entregue à entidade credora.

BASE VIu

As disponibilidades
da Administrn<;ão
Geral
dos
C. '1'. T. serão depositadas,
em couta corrente e à sua
ordem, na Caixa Geral do Depósitos,
Crédito e Providência. e levantadns
conforme as necessidades
do respcctivo serviço.
B.\SE IX

As contas
anuais
do tesoureiro
da Admiuistrncão
Gcrnl (lo~ C. 'L'. 'r..' dos choros dos depósitos dos armazéns gorais o (los diversos oxactores serão julgadas polo
'I'ribuual
do Contas uos tormos <lu sua lPgislac:ão espocial.
.\. couta auuul da Admilli::traf,'ão Geral dos C. '1'. T.
<' a (lo tosoureiro
serão Upl'Osontadas ao 'rribullal
do
Contas até 31 de Ou tubro do ano seguinte.
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BASE X

Constiturrão receita

geral do Estado 20 por cento do
excedente
das receitas
sôbre as despesas de cada gerência da Administração
Geral dos C. T. T., devendo
esta além disso inscrever,
em orçamento,
a importfmcia
que, em relação a cada triénio e pelo mesmo título de participação de lucros, fôr fixada pelo Ministro das Finanças.
BASE XI

lt

aprovado o programa
geral de remodelação
do material e instalações da Administruçâo
Geral dos C. '1'. T.,
compreendendo:
a) O plano geral de construções telefónicas e telegráficas, a realizar
no prazo de quinze anos, no total de
326:000 contos;
b) Um plano de edificações, a realizar no prazo de
cinco anos, no total de 66:500 contos;
c) Um plano de aquisição de material, incluindo mobiliário para as estações o serviços, automóveis,
máquinas e diversos, a realizar no prazo de cinco anos, no total
de 21:800 contos.
BASE XII

Para custear as despesas
de oxecução do programa
referido na baso anterior é autorizada
a coucessão de
um empréstimo à Administração
Geral dos C. T. T. até
à importância
máxima do. 414:300 contos, a utilizar durante quinze anos. Este empréstimo
será concedido em
duas séries: a primeira
sério, até à importância
de
241:300 contos, nos primeiros cinco anos; o a soaunda
sério, até à importância
de 173:000 contos, nos do~ anos
seguintes.
A primeira série será concedida em conta
corrente,
durante. o período da construção,
à taxa do
juro de 4 por cento, o amortizada
em quarenta anos a
contar de 1943. A segunda série será autorizada
nos
termos o nas condições que vierem a SOl' fixados oportunamento pelo Govõrno.
BASE XIII

O Govõruo

poderá determinar
quo as construções
do
i~terêsse local ,ou rogional, se façam mcdianto comparti.
cipação financeira das eutidados interessadas quo as roquererem.
•
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XIV

A execução do plano de edificações a que alude a alínea b) da base XI será confiada a uma comissão administrativa, dependente da Direcção Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais, sujeita à sua fiscalização técnica
e administrativa.
Esta comissão, nomeada pelo Ministro das Obras
Públicas e Comunicações,
será composta de um engenheiro de reconhecida competência, um delegado dos
O. T. T. e um arquitecto.
Publique-se e cumpra-se como nela se contóm.
Paços do Govêrno da República, 3 de Agosto de
1937. - AN'l'ÓNIO OSCAI~ DE FltAGOSO OARMONA - António de Oliveira Salazar-Joaquim
José de Andrade e
Silva Abranches.

11Ministério

DECRETOS

da Guerra - 3.a Direcção

Geral-I.a

Repartição

Decreto-lei n.> 27:862

Usando da faculdade conferida pola 2.:1parte do n.? 2.0
do artigo 109.0 da Constiturcão, o Govêrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. Emquanto não estiver normalizado o
funcionamento dos cursos de oficiais milicianos será
considerado em vigor o decreto-lei n." 26:784, de 13 de
Julho de 193G, sem a limitação do idade a que se refere
o artigo 1.0 do mesmo decreto.
§ único. Para 'as praças que so encontrem nas colónias
portuguesas ou no ostrangeiro, e independentemente do pe~
ríodo dos cursos a que as mesmas deverem ser chamadas,
poderá a concessão ser requerida em nome dos interessados por seus parentes ou representantes na metrópole.
Êste decreto entra imediatamente em vigor,
Publiq ue-se e cumpra-ao como nêle se contém,
Paços do Govêrno da Renública
15 de Julho do
1937. - AwrÓNIO ÓSCAR DE FRAGOS'O OAUMONA - António de Oliveira Salazar - Môrio Pais de SousaManuel. Rocll'i(Jue.~Júnicr=: Manuel Ortius de Bettencourt - Joaquim José de Andrtule e Silva Abr'anches-
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Francisco José Vieira Macluulo - António Fa1'Ía Carneiro Pacheco - Pedro Teotonio Pereira - Eajitel da
Silva Neves Duque.

Presidência
Decreto-lei

do Conselho
n.O 27:868

É de todos sabido quo a máquina do escrever se tornou instrumento
de trabalho indispensável
o do uso geral
nas repartições
públicas e na vida particular
o compreendo-se bem que o seu rendimento
seja maior so dispuser de teclado em harmonia com a expressão gráfica
da nossa língua, teclado ôsse defendido em livros da
especialidade.
Dêste modo segue-se
o exemplo do outros países,
como a Inglaterru,
a Alemanha, a França, a Espanha,
que adoptam
teclados com características
especiais, conhecidos respectivamente
pelos nomes dêsses paísos, por
lhe reconhecerom
vantagens largamente
experimentadas;
e não há que estranhar
a intervenção
do Estado nesta
matória, porque cabo na sua orientação do imprimir uma
foição nacionalista
a todos os ramos do actividade,
disciplinando-os
em benefício elo País.
Nestes termos e com base no parecer da comissão
nomeada por portaria de 23 de Abril ele 1036, publicado
na Diário do Govêrno n.? 141, 2.a s6rie, de 19 de Junho
seguinte:
U sande da fuculdade conferida pela 2. a parto do n ,o 2.°
do artigo 109.° da Constitutção, o Govêrno decreta o ou
promulgo,
parI} valor como lei, o sezuinto :
.
1.0 E~ mandado adoptar, oa partir do 1 de JaArtlgo
neiro de H)39, 11:1S máquinas
do escrever de qualquer
marca ou fabricante
negociadas
no território
nacional,
com a excepção prevista no artigo 2.°, o teclado português, representado
no IDade-lo publicado
com õste docroto-lei e que dêlo faz parto intoarnnto,
'.
b
§. 100f' ornecimonto
de máquinas
de escrever para
os ser~iç~s públicos, a partir de 1938, inclusive, só pode
ser adjudicado
aos rcprcsentantos
do marcas quo so comprometam
a ontrcgar mAquinas do teclado portuguõs.
§ 2.° Os sinuis do diagrmna do teclado POl'tllg110i:i quo
não sejam caractol'~~ ~lo.alfaboto, no taçõos fónicas (acontos) ou notações sintácticas
(sinais de pontuação) pode-
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ser suprimidos nas máquinas de escrever que possuam menos de quarenta e seis teclas ou substituídos,
nas máquinas comuns, por outros sinais que interessem
à técnica especial de determinados serviços.
Art. 2.° A partir da data referida no artigo anterior
fica proibida a importação no território nacional de máquinas de escrever que não disponham do teclado português, com excepção das que comprovadamente se destinem a dactilografar documentos cm língua estrangeira,
devendo os interessados munir-se previamente de licença
passada pelo Ministério das Finanças para a respectiva
1'.'10

im portação.

Publique-se e cumpra-se como uõle se contém.
Paços do Govõrno da República, 17 de Julho de
1037. - A~'róNIü ÜSCAR DE FRAGOSO CARMONA -- Antónia de Oliveira Salazar - Ná)'io Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Beiteucourt - Joaquim José de Andrade e Silva Abranches=:
Fnmeisc«
José Vieira Machado - Autónio Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira -- Rafael da
Silva Neves Duque.

..
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portug'uês

Dbscrracões>« Todas as teclas subsidiátins serão expressas na línl?ua portuguesa.
lado esquerdo e a da «solta margem» também de preferência do lado direito.

A do «retrocesso»

colocar-se-i

de preferência

do

1." Série
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Geral

Decreto n.s 27:897
Com fundamento nas disposições do artigo 2.° do decreto-lei n.? 24:914, de 10 de Janeiro
de 1935, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida
pelo n. o 3.0 do artigo 100.0 da Constituição, o Govôrno decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 E aberto 'no Ministério
das Finanças,
a
favor do Ministério
da Guerra,
um cródito especial da
quantia de 38.50015, a qual é inscrita no orçamento do
segundo dos referidos Ministérios,
em vigor no corrente
ano económico, pela forma abaixo designada:
CAPÍTOLO 1.0
Gabinete do Ministro
Ministro, Sub-Secretário
Artigo

de Estado e Repartição do Gabinete do Ministro

3.°_ A - Aquisições

de utilização

1) Aqu isiçâo de semoventes
a) Viaturas

permanente:

:

com motores:

Compra de um automóvel para o serviço do Sub-Secretário
<10 Estado
da Guerra.
. . . . . . . . . "

lt

38.500~mO

Art. 2.°
anulada a ímportancía de 38.500t$ na verba
da alínea a) «Compra
de ll1aterial de guerra, material
aeronáutico,
material de engenharia
e de material para
os diferentes serviços do exército,
a efectuar nas fábricas e oficinas dependentes
do Ministério da Guerra e na
indústria
particular»
do n. ° 2) « Aq uisição de material
ele defesa e segurança
pública» do artigo 43.0 «Aquisiçõos do utilização permanente»,
capítulo 3.0, «2. a Direcção Geral do Ministório da Guerra»,
elo orçamento
do
Ministério da G uerra decretado para Hl37.
Art. 3.0 A aquisição do automóvel
a que respeita o
artigo 1.0 dôste diploma far-se-(( com a entrega simultânea do automóvel j)orlge 11[ G-203, no valor de 20.0006,
qno tem de ser substituído.
Êsto cródito foi registado na Direcção Geral da Con:
tabilidade
Pública e a minuta do presento decreto fOI
examinada e visada polo Tribunal do Contas, como pro-
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ceitua O § único do artigo 36.° do decreto-lei n.? 18:381,
do 24 do Maio de 1930.
Publique-se e cumpra-se
como nêlo so contém.
Paços do Govôrno
da República,
28 do Julho do
Hl37.-AN'rÓNIO
ÓSCAl~ DE FRAGOSO CARl\IONA-An-

iónio de Oliveira Salazm'-lIJan'o
Pais ele SousalIJanuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Joaquim José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vteira li/achado - António Faria Carneiro Pacheco -- Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.
Decreto n.O 27:904
Com fundamento
nas disposições da alínea b) do arn." 18:381, do 24 de Maio de
tigo 35.0 do decreto-lei
1930, o do artigo 2.° do decreto-lei n.? 24:014, de 10
de J anoiro de 1035, e mediante proposta aprovada pelo
Ministro das Finanças,
nos termos do último daq uelcs
artigos;
Usundo
da faculdade
conferida
pelo n.? 3.° do artigo 109.° da Constitutção,
o Govêrno decreta e ou promulgo o soguinte :
Artigo 1.0 g aberto no Ministério
das Finanças,
a
favor do Ministério
da Guerra, um crédito especial da
quantia do 6.30015, a qual reforça o orçamento do segundo dos referidos
Ministérios,
em vigor no corrente
ano económico, pela forma abaixo designada:
CAPÍTULO 0.°
Serviços do Artilharia
Grupo

Artigo

21.7.0-A - Diversos

1) Fôrça motriz:
Ct) Energia

de EspeCialistas

serviços:

,
eléctrica

para fôrça motriz .

1,500$00

CAPITULO 13.°
Serviços de Saúde Militar
Companhias

de Saúde

366.°- Despesas de higiene, saúde (' confôrto :
1) Luz, aquecimento, água, limpeza, etc, :
1.' Companhia
,

Artigo

SOI/!U

elos

j'CfOI'\'08

'

1.80Ü~()O
ü,:lO()$üO
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Art. 2,° O refõrço autorizado
polo urtigo anterior
tem compensação
na importâncin, (lo 5,3006 constituída
pelas seguintes
quantias,
(IUO são anuladas
nas verbas
do orçamento do Ministério da Guerra para HlB7 abaixo
descritas:
CAPÍTULO

9.°

Serviços de Artilharia
Artigo

Extinto

Quadro Auxiliar

lG9.o -

Rernuncraçõcs

dos Serviços

de Artilharia

certas ao pessoal em exercício :

1) Pessoal de nomeação vi tal íein além dos quadros
CAPÍTULO

1.500~OO

13.0

Serviços de Saúde Militar
Extinto Quadro Auxiliar
de Saúde

Artigo 351.° exercício:

Remunerações

certas

1) Pessoal de nomeação vitalícia
SUIIW

1bste crédito

foi registado

dos Serviços

ao pessoal

cm
4.800,100

além (los quadros

das anulações

na Direcção

G.300$OO

, . ,

Geral

da Con-

tabilidade
examinada

Pública o a minuta elo proseuto decreto foi
(\ visada pelo Tribunal de Contas) como proccitua o § único do artigo 36,° do decreto-lei n.? 18:381,
do 2J do Maio ue 1930.
Publique-se o cumpra so como n010 se coutóm.
PllÇOS
do Govõrp o da República,
~Ç) do Julho
do

1937,-AN'l'ÓNIO
()SCAI~ DE FUAfWiSO CARMONA-Antõuio de Oliveira Salazar --lI/ário
Pat» de SOll81l-Manuel Ilodriques
Júnior - J.llallllel Ürtin« de BettenCOUl't Joaquim José de Andrade e Silra Abranclies
FranciscO José Vieira Jlaclwdo - António Faria nu'neiro Pacheco - Pedro
Teotónio Pereira
Rafael
da
Silva Neves Duq1le.

Decl'cto n.O 27:957

Com fuudan1l'uto nas disposic:õcs (lo artigo 2.° do do«roto-lei n." 2-1-:914, do 10 do Juneiro do 1935, o IHOdiante proposta aJlro\'a<l~ 1'010 Ministro das Finanças,
110S termos
(lo mesmo artigo;
Usando

da faculdade

conforida

pelo

li.o

3. o do ar-
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tigo 109.° da Üonstitutção,
O Govêrno
decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 lb aberto no Ministério
das Finanças,
a
favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia de 18.G30~, a qual reforça a verba «Compra de
um motor de 50 H. P. para o barco-mina»
descrita n~
alínea a) «Máquinas,
aparelhos,
instrumentos
e uten~llios» do n." 1) «Aquisição de móveis» do artigo 20::>.°
«Aquisições de utilização permanente»,
capítulo 9.° «Serviços de Artilharia
(Grupo de Defesa Submarina
de
Oosta)», do segundo dos referidos Ministérios em vigor
no corrente ano económico.
Art. 2.° lt anulada a importnncla de 18.630;$ na verba
do n." 1) «Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» do artigo 169.° «Remunerações
certas ao pessoal
em exercício», capítulo 0.° «Serviços de Artilharia
(Extinto Quadro Auxiliar dos Serviços de Artilharia)»,
do
orçamento do Ministério da Guerra decretado para 1037.
Êste crédito foi registado na Direcção Geral da Con:
tabílidade
Pública e a minuta do presento decroto fOI
examinada
e visada pelo Tribunal do Contas, como preceitua o § único do artigo 36.° do decreto n.? 18:381,
de 24- de Maio de 1930.
Publique se e cumpra-se como nõle so contém.
Paços do Govêrno da República, 1G de Agosto de

1937. - ANTÓNIO 6SCAl~ DE FRAG OSO CAlmONA - António de Oliveira Salaear - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Beiiet"
court - Joaquim 'José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vieim Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.

III-DETERMINAÇOES
Ministério

!) ~m

da Guerra _I.a üireecãe

Geral-

3.a Repartição

aditamento ao disposto na dcterminnção VI) do
da Ordem do ,E,r'éJocito n.? 1, La sério, ue H)2~,
.' nunca uma unidade deverá ter na situação de 11cen ml1 do um soldado pront.o da instrucão
na última osco l11 de recr t
.
•
.
baixo
u
u as que tOU1Ultirado no sorteio númoro maIS
e
q e qualquer das pra<;as da mesmu ospClcialidad
que se encontram no sou serviço efectivo o tenha sido

n.
p.

{4

1,0

Série
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liconciado nos termos do § 3.0 do artigo 7. do decreto
n: o 16:407, de 19 de Janeiro de 1929 (Ordem do Etcército n.? 2, Ln série, P: 67), embora o sorteio em que tenha tomado parte se tenha realizado noutra unidade.
A praça que tenha sido aumentada a uma unidade, por
troca, cumpre no serviço efectivo a obrigação que, pelo número tirado no sorteio, competiu à praça com quem trocou.

E II) É revogada
a determinação
III) da Ordem do
i xérctto
n. o 3, La série, de 1936, p. 197, e a determinação I) da Ordem do Exército n.o 6, La série, do mesmo
ano, p. 376.

III) Que para a classe de sargentos, bem como para
todas as praças de pró do serviço especial, as vagas em
cada põsto consideram-se
ocorridas, para efoito da apliSação do artigo 117.0 do decreto n." 17:379, de 27 de
otembro de 1929, na data do facto que as motivou, embora as praças que derem lugar à ocorrência só venham
a mudar de situação em data posterior.
As praças promovidas
só terão direito aos vencimentos do novo pôsto desde a data da Ordem que inserir a
promoção.
Ministério

da Guerra - 2.3 Direcção

Geral-

a

3.

Repartição

IV) Devendo começar, em breve, o funcionamento dos
cursos do oficiais milicianos o tornando-se necessário fixar
as normas a que devo obedecer o abono de vencimentos,
t~nto a instrutores
como a instruendos,
nas diferentes
Situações, determina-se
que sóbre o assunto se observem
as seguintes disposições:
Instrutores
t Laos
oficiais nomeados. p.ara .e~~rcer o cargo de ins.rutores dos cursos de OfiClUISmlhClanos não terão, por
~ste serviço, direito 11 rem?noração
esp~cial,. m:lT~.tendo
odos os vencimentos
da situação anterior, [neluindo a
gl'utificac,:ão de O'uarniçilO.
2. a Os oficiai~ no quadro sem comissão de serviço o
Os
. em serviço
.
d ofio'lIUS
e fecti
ectIvo que J.'rorem nomeá d os para
~s.emp('nhar o cargo do instrutores
dos cursos do ofimilicianos, em qualq uer unidade .~u <,stabel.ocim?nto
lltar, terão dir ito às mesmas gratLticações, lOclullldo
N

~1~
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a do guarnição, dos oficiais de igual patente dessa unidade
ou estabelecimento
desempenhando
o mesmo serviço.
3. a Os oficiais nomeados para instrutores
dos cursos
de oficiais milicianos que, por õste facto, mudarem oventualmente de residência terão direito às ajudas de custo
regulamentares.
Instruendos
4.:1 Os alunos dos cursos de oficiais milicianos, cabos
ou soldados,
considerados
cadetes, terão o vencimento
diário, único, de 1Ot$, desde a data do início dos respectivos cursos e durante a vigência destes, vencimento
que conservarão
nas situações de convalescença ou doença
nO seu domicilio até oito dias, dotenção , prisão e licenças regulamentares,
mas perderão 50 por cento daquela
importância
quando estiverem com baixa ao hospital ou
enfermaria
ou noutras situações em que recebam
alimentação por conta do Estado. Os referidos cadetes que,
findos os cursos, continuem, por qualquer circunstância,
no serviço militar
terão apenas
direito,
durante
este
tempo, ao vencimento do seu põsto efectivo, conforme a
situação em que se encontrarem.
5." Exceptuam-se
da regra estabelecida no número anterior os furriéis e sargentos
em serviço efectivo, chamados à freqüência
dos cursos de oficiais milicianos, os
quais continuarão
a ser abonados dos vencimentos
a q ue
têm direito por conta das verbas normais do orçamento.
6." Os primeiros' ou segundos sargentos cadetes, nas
situações do licenciados e licença registada
ou especial
para estudos, convocados para a freqüência
dos cursos
de oficiais milicianos terão direito, desde a data da sua
apresentação e emquanto se conservarem nessa situação, ao
vencimento que compete aos sargentos do quadro permanente de igual graduação,
pago pela verba orçamental do
«Vencimentos dos alunos dos cursos de oficiais milicianos».
que
7.a Os alunos dos cursos de oficiais milicianos
forem funcionários
do Estado
ou dos corpos administrativos são abonados por ôasos cargos do fi/I; dos venci~entos correspondentos
às suas categorias
civis, deduzindo-so-luos,
nossos fi/o, não o vencimento de 10~ a que
se refere a disposição 4.n mas sc"'unuo foi estabelecido
pelo Ministério das Fin~nças,' o c~rrcsponuente
ao pró
de 11m soldado da sua arma ou serviço, som readmissão
e .arranchado
e fardado por conta do Estado (~J5 em
Lisboa e t$34 nas outras localidades).
.
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8.3 Os cabos e soldados, residentes nas ilhas adjacentes, que forem convocados para os cursos de oficiais
milicianos
a realizar
no continente
terão direito, por
conta do Estado, a transporto para as localidades onde se
realizam os cursos o destas para as ilhas e a alimentação
desde a sua apresentação
até à véspera do início dos mosmos e desde o dia imediato àquele em que findam os cursos até ao do desembarque
na localidade da procedência.
(Circular

n.?

1(>, ,1e 21

dc Julho de 1937).

V) Q,uando se dê a substitutção
de qualquer membro
do conselho administrativo,
devem as actas da sessão em
que se faz a transmissão
do poderes ser assinadas não
só pelos oficiais que passnm a fazer parto do conselho
mas também 1)el08 que dôlo deixam de fazer parto.
(Circular

n.O 17/41, do 14 de Agosto do 1937).

VI) Em virtude
do despacho
do Sub-Secreüí.rio
de
Estado
da Guerra,
de 13 de Julho de 1937, o disposto
no decreto de 3 de Novembro de 1910, inserto na Ordem
do Eirérctto n." 4, p. Gl, deve ser interpretado
no sentido de que os oficiais e praças com baixa ao hospital,
doentes no seu domicílio. convalescentes
ou de licença
da junta, por motivo de ferimento 011 desastre em serviço, conservam
todos os vencimentos da situação anterior, exceptuando
o subsídio de alimentação aos sargentos
durante o tempo em que estejam com baixa ao hospital.
Fica anulada a determinação
VII) da Ordem do Exército n.? 9, 1.a série, do H)36, P: 477.

IV - DECLARAÇOES
Ministério
I) Para

da Guerra - 2.3 Direcção

os devidos

Geral- 3.' Repartição

efeitos se publica

a seguinte

decla-

l'ação, insorta no Diário do GOl'êrno n." 298, 1. a série, de
!.?Ode Dezembro do 1934, p. 2135:
Ministério do Comércio e Indústria

Direcção Geral das Indústrias - 2,' Repartição Industrial
I.' SecçãO
Nos termos elo § ::?o do artigo 3.° do decreto n." 22:037,
do 27 do Dezembro de 10HZ, 1'10 publica que, por despac}lO
do S. E x. n o Ministro do Com6rcio e Indústria
do 14 de
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Dezembro do corrente ano, foi determinado que da lista
dos artigos estrangeiros organizada para os efeitos do
artigo 3. o do referido decreto, publicada no Diário do
Gonêrno n. o 94, 1. série, de 29 de Abril de 1933, sej a
eliminado o artigo «Fitas para máquinas de escrever»,
Direcção Geral das Indústrias, 15 de Dezembro de
1934. - O Director Geral, Luiz Mira Feio.
li

Nota. - A lista a que se refere a declaração supra vem publicada na Ordem do Exército n.? 10, de 1933, pp. 600 e seguintes.

Ministério

da Guerra - 5. a Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

II) Em virtude do preceituado no artigo 7.0 do decreto-lei n. o 25:299, de 6 de Maio de 1935, declara-se,
para os devidos efeitos, que S. Ex." o Sub-Secretário de
Estado da Guerra autorizou, por seu despacho da presente data, nos termos do § 2.0 do artigo 17.0 do decreto-lei n." 16:670, de 27 de Março de 1929, as transferências no orçamento do Ministério da Guerra, em vigor
no actual ano económico, a seguir mencionadas:
CAPÍTULO

8.°

Serviços de Infantaria
Pessoal da Arma de Infantaria

Artigo

148.° - Remunerações

certas ao pessoal em exercício:

Da verba do n.s 2) «Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» para a verba do n.v 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por lei»

CAPÍTULO

400.000GOO

10.°

Serviços de Cavalaria
Pesspal da Arma de CavalarIa

Artigo.239.0

-

Remunerações

certas ao pessoal em exercício:

Da verba do 0.° 2) "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» para a verba do n.s 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por leie . . .

200.000$00
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CAPÍTULO 11.°
Serviços

de Engenharia

Pessoal da Arma de Engenharia
Artigo

265.° -

Remunerações

certas

ao pessoal em exercício:

Da verba do n.? 2) "Pessoal de nomeação vitalicia além dos quadros» para a verba do n." 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por lei». ..

CAPÍTULO 14.
Serviços

30.000$00

0

de Veteriná.ria

Militar

Pessoal do Serviço Veterinário
Artigo

398.· -

Remunerações

certas ao pessoal em exercício:

Da verba do n.? 2) "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» para a verba do n.? 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por lei" .

30.0001il00

CAPÍTULO 15.0
Serviços

de Administração

Militar

, Pessoal do Serviço de Administração
Artigo

412.

0

-

Remunerações

certas

Militar

ao pessoal em exercício:

Da verba do n.? 2) "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» para a verba do n.? 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por lei». . .

200.000100

CAl?ÍTULO 16.

0

Quadro dos Serviços Auxiliares
do Exército, Picadores
Militares, Chefes de Bandas de Música e Praças de Pré
do Serviço Especial do Exército.

Quadro dos Serviços Auxiliares do Exército
Artigo 446.· -

Remunerações

certas

ao pessoal em exercício:

Da verba do n.? 2) "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» para a verba D.· 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por Ici- . ..

30,000,,00
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Praças de Pré do Serviço Especial do Exército
Artigo

458.°- Remunerações

certas

ao pessoal em exercício:

Da verba do n.s 2) «Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» para a verba do n." 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por lei». . .

300.000$00

5. a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, 29 de Julho de 1937. -- O Chefe da Repartição,
Ildefonso Ortigão Peres,
III) Em virtude do preceituado no artigo 7.0 do decreto-lei n.? 25:299, de 6 de Maio de 1935, declara-se,
para os devidos efeitos, que S. Ex. a O Sub-Secretário de
Estado da Guerra autorizou, por seu despacho da presente data, nos termos do § 2. o do artigo 17.0 do decreto-lei n.? 16:670, de 27 de Março de 1929, as transferências
no orçamento do Ministério da Guerra, em vigor no actual
ano económico, a seguir mencionadas:
'
CAPÍTULO
Serviços

9.°

de Artilharia

Escola de Recruta de Artilharia
Artigo

234.° - Encargos

1) Alimentação

administrativos:

e vestuário:

Da verba da alínea a) «Rancho a 5:000 recrutas, a 2$70 por dia» para a verba da
alínea b) "Pão a 5:000 recrutas, a $82
por dia»
.

13.°

CAPÍTULO
Serviços

6.000$00

de Saúde Militar

Tratamento Hospitalar
Artigo

394.°- Despesas de higiene, saúde e confôrto:

1) Serviços clínicos e de hospitalização:
Da verba da alínea a) "Tratamento
do
pessoal em serviço no Ministério
da
Guerra, nos hospitais militares e civis»
para a verba da alínea b) "Tratamento
d~ .recrutas
nos hospitais
militares
e
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5. Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, 5 de Agosto de 1937.-0
Chefe da Repartição,
Ildefonso Ortupu: Peres.
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1~ectificação
1'\ a Ordem elo Exército 0.° 6, de 24 de Julho do corrente ano,
p. 483, no 0.° 2) do artigo 454.°, onde se lê: «1 capitão na inactividade (Fevereiro a Dazemuro de 1936) ... ", deve ler-se: « 1 capitão na inactividade
(Fevereiro a Dezembro de 1937) ... u,
(Rectificação publicada no Diàrio do Gooêrno 0.° 17G, 1." série, de 30 de Julho do corrente ano).

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.
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Chefe do Gabinete,
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N,O 8
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Série

6 de Outubro de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:

1Ministério

DECRETOS

da Guerra - 5,3 Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública
Decreto

Geral

n,>27:981

Com fundamento nas disposições do artigo 2.° do decreto-lci n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n. ° 3,° do artiao
109,° da , Constituíção, o Govêrno decreta e ou proo
mulco o segum,te:
A~,ti(l'o 1,° E aberto no Ministório das Finanças, a
favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia de 40,162tS5~, a qual reforça a verba da alínea a)
«Alimontação e alojamento fi oficiais tirocinantes e aos
do cursos técnicos de comandantes de batalhão e compnnhia.» do n." 1) «AliID:eJ;ttaçü?e alojamento» do artigo 160.° «En('a~gos a~mmlstrattv,os», capítulo 8.~ «Serviços do infantal'Hu) (I~Hcola Prática do Infantaria), do
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orçamento do segundo dos referidos Ministérios em vigor
no actual ano económico.
Art. 2.°
anulada a importância de 40.162a50 na
verba do n." 2) «Pessoal de nomeação vitalícia além dos
quadros» do artigo 148.° «Remunerações certas ao pessoal em exercício», capítulo 8.0 «Serviços de infantaria»,
do orçamento do Ministério da Guerra decretado para
1937.
Êste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto n.? 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Pnblique-se (J cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 20 de Agosto de
1937. -- ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oltxeira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júni01'-Manuel
Ortins de Bettencourt --- Joaquim J08é de Andrade e Silva Abranches=:
Francisco José Vieira Machado -- António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.

lt

Min'istério

do Interior-

Direcção Geral de Administração
Política e Civil

Decreto-lei

n.s 27:995

Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do artigo
109.° da Oonstiturção, o Govêrno decreta e eu promulgo,
para valer como lei, o seguinte:
Dos eleitores

(las juntas

de freguesia

Artigo 1.~ 0. direito de eleger as juntas de freguesia
pertence p,l'lvatlvarq.ente às famílias, representadas pelos respectivos chefes.
Art. 2.° São chefes de família para os efeitos declarados no artigo anterior:
'
1.o Os cidadãos portugueses com família lcgttimamento
constituída
que com 610s viva em comunhão do mosa o
hahitaçâo o sob a sua autoridado ;
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2.° As mulheres portuguesas, viúvas, divorciadas ou
judicialmente separadas de pessoas e bens, ou solteiras,
maiores ou emancipadas, quando de reconhecida idoneidade moral, que vivam inteiramente sôbre si e tenham a seu cargo ascendentes, descendentes ou colaterais ;
3.° Os cidadãos portugueses, maiores ou emancipados,
com mesa, habitação e lar próprios.
Art. 3.° Não podem ser eleitores:
1.0 Os alienados e bem assim os interditos, por sentença com trânsito em julgado, da regência da sua pessoa e da administração dos seus bens;
2. o Os notoriamente reconhecidos como dementes, em.
bora não estejam interditos por sentença;
3.° Os falidos ou insolventes, emquanto por sentença
com trânsito em julgado não forem rehabilitados;
4. ° Os privados do exercício de direitos politicos por
efeito de sentença penal;
5. o Os pronunciados por despacho passado em j ulgado;
6.° Os que professem ideas contrárias à existência de
Portugal como Estado independente ou à disciplina social, ou propaguem doutrinas tendentes à subversão violenta das instituíçõee e princípios fundamentais da sociedade;
7. ° Os indigentes e os que recebam subsídios da assistôncia pública ou da beneficência particular;
8.° Os que tenham adquirido a nacionalidade portuguesa, por naturalização ou casamento, há menos de dez
anos.
Dos elegíveis

Art. 4.0 Só podem ser eleitos vogais das juntas de
freauesia os chefes de família, com capacidade eleitoral,
qu; estejam inscritos no respectivo recenseamento e saibam ler e escrever.
Art. 5.0 São inelegíveis, e não podem por isso sor
votados para vogais das juntas de freguesia:
1 o Os Ministros e Sub-Secretários de Estado;
0 Os juizes
dos tribunais ordinários e especiais e
respectivos agen~es do Ministério Público e os funcionários seus subordmados;
3. o Os magistrados administrativos o os funcionários
seus suhordin::ulos;

2:
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4. ° Os funcionários dependentes .dos corpos administrativos;
5.° Os funcionários policiais;
6.° Os funcionários dos serviços aduaneiros e das
contribuYções e impostos;
7.° Os funcionários do corpo diplomático e consular
português;
8. ° Os funcionários de sanidade maritima;
9.° Os membros das direcções, conselhos de administração ou fiscais de emprêsas, sociedades ou companhias
que tenham contrato com a junta de freguesia;
10. ° Os directamente interessados em contrato com a
junta de freguesia e os respectivos fiadores;
11.° Os que tiverem entre si, ou com o escrivão da
junta, parentesco, por consangüinidade ou afinidade, em
qualquer grau da linha recta ou no segundo grau da linha colateral;
12.° Os vereadores da câmara municipal e os vogais
da junta de freguesia imediatamente anteriores à eleição,
se alguma delas tiver sido dissolvida e os mesmos não
tiverem protestado contra a deliberação ou deliberações
que motivaram a dissolução;
13.° Os que, em conseqüência de processo disciplinar,
tiverem sido demitidos da presidência da câmara municipal do concelho a que pertence a freguesia, mas só
nos seis anos subseqüentes à demissão;
14.° Os que tiverem deixado relaxar as contribmções
devidas ao Estado ou aos corpos administrativos, emquanto as não pagarem integralmente;
15.° Os que tiverem sido condenados criminalmente
por sentença com trânsito em julgado, emquanto não
cumprirem a respectiva pena;
16.° Os que estiverem em liberdade precária;
17. ° Os que tenham adquirido a nacionalidade portuguesa, por naturalização ou casamento, há menos de dez
anos.
§ 1.0 A inelegibilidade prevista nos n.O 2.°, 3.° e
9.° dôste artigo abrange os substitutos e interinos que
exerçam o cargo em todo ou em parte do tempo da eleição, enteD:dendo.-se por tempo da eleição o que decorro
desde o dia designado para a realização do acto eleitoral até à conclusão do apuramento.
§ 2.° Não são compreendidos nas disposições
dos
n.08 2.0 a 8.° inclusive os funcionários na situação do
licença ilimitada, aposentados ou reformados.
S
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eleitoral

Art. 6.0 O direito de votar é verificado pelo recenseamento eleitoral.
Art. 7.0 Compete à junta de freguesia elaborar, conservar e rever o recenseamento dos chefes de família
da freguesia.
§ único. As despesas com o expediente do recenseamento constituem encargo obrigatório da junta.
Art. 8.0 Só podem ser inscritos no recenseamento os
chefes do família com capacidade eleitoral que residam
na freguesia há mais de um ano e que declarem ser sua
intenção permanecer nela.
Exceptuam-se os funcionários públicos e administrativos, com domicilio necessário, que serão inscritos em
seguida à nomeação, contrato ou transferência.
§ 1.0 Ninguém pode estar inscrito no recenseamento
de mais de uma freguesia.
§ 2.0 A inscrição voluntária no recenseamento de uma
freguesia implica a escolha de domicilio nessa freguesia.
Art. 9.0 A junta elaborará o recenseamento da freguesia tomando por base o último recenseamento existente e fazendo nêle as alterações que se tornem necessárias, de modo que se conserve apenas a inscrição de
todos aqueles que tenham as condições de capacidade
eleitoral definidas neste decreto-lei.
Art. 10.o Nos cadernos de recenseamento
inserever-so-á, adiante de cada nome de eleitor, a sua idade,
estado, profissão e morada.
Art. 11.° O recenseamento eleitoral será anualmente
revisto. A revisão consiste em actualizar o recenseamento com a inscrição de novos eleitores ou com a eliminação daqueles cuja inscri\iw não seja de manter, e
com as necessárias correcções relativas à idade, estado,
profissiw e morada dos recenseados cuja inscrição persistir.
Art. 12.0 O presidente da junta poderá convocar o
pároco, o reged?r, ou quaisquer pessoas idóneas da fr~cuesia ou reqUIsItar das estações oficiais os esclareci",
' f 01'mentes de que necossiit e, a fim de obter todas as m
mações que julgar úteis à revisão do recenseamento.
Art. 13.0 A inscrição no recenseamento terá lugar
oficiosamente ou pOL' via de requerimento.
~ 1.0 A inscri<:iio oficiosa Iar-sc-á, ou por iniciativa (la
pr0pria junta, cm face das informações e declarações
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por ela directamente colhidas, ou em conseqüência dos
mapas organizados pelos serviços públicos.
§ 2.° A inscrição por via de requerimento terá por
base:
1.0 Requerimento, escrito ou verbal, do próprio interessado, pedindo a inscrição no recenseamento, com o
fundamento de que reúne os requisitos legais para ser
inscrito;
2.° Requerimento, assinado por dois ou mais chefes
de família eleitores, pedindo a inscrição de cidadãos,
residentes na freguesia, que, realizando as condições de
capacidade eleitoral, não se encontrem ainda inscritos.
§ 3.° Os requerimentos a que se refere o parágrafo
anterior serão dirigidos ou apresentados ao presidente
da junta de freguesia, indicando, além do nome, a idade,
estado, profissão e morada das pessoas cuja inscrição se
pretende e declarando ou confirmando a declaração, feita
pelo recenseando, de que sua intenção permanecer na
freguesia.
Art. 14.° Serão elimiuados do recenseamento:
1.0 Os falecidos, sendo o óbito comprovado pela relação fornecida pelo conservador do registo civil ou ajudante do respectivo pôs to;
2. o Os que se inscrevam no recenseamento de outra
freguesia, se esta inscrição fôr confirmada pelo presidente da respectiva junta ou comprovada por certificado;
3.° Os que se ausentem da freguesia por tempo superior a um ano, salvos os casos de serviço militar, prisão
ou hospitalização;
4.° Os que declarem a transferência do seu domicilio
politico;
5.° Aqueles em quem se vier a verificar algum dos
fundamentos de incapacidade eleitoral enumerados no
artigo 3.° dêste decreto-lei.
§ único. A eliminação por qualquer outro f'lndamento
só poderá ser ordenada pelos tribunais do contencioso
administrativo precedendo recurso.
é

Das O!leraçÕes

do

recenseamento

Art. 15.° As operações do recenseamento terão inicio
em 1 do Fevereiro de cada ano e serão assistidas e fiscalizadas pelo presidento da câmara municipal do concelho, ou delegado seu, a quem cumpro promover o
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pontual cumprimento das disposições legais e o esclarecimento das dúvidas que se suscitarem.
§ 1. o As irregularidades verificadas pelo presidente da
câmara ou pelo seu delegado serão por aquele participadas ao governador civil do distrito, que as transmitirá
ao Govêrno quando não caiba na sua competência resolvê-las.
§ 2. o Nas freguesias dos concelhos de Lisboa e P ôrto
as atribuições de inspecção e assistência às operações do
recenseamento eleitoral pertencem ao governador civil
do distrito, com a cooperação dos administradores dos
bairros.
Art. 16.0 O presidente da junta de freguesia, até oito
dias antes do designado para comêço das operações do
recenseamento, tornará público, por edital afixado nos
lugares do estilo, que a partir do dia 1 de Fevereiro e
até ao dia 15 de Março poderão os chefes de familia requerer a sua própria inscrição ou a de terceiros, quando
uns ou outros não estiverem inscritos nos respectivos
cadernos e reúnam as condições de capacidade eleitoral
definidas neste decreto-lei.
§ 1.0 Nas freguesias situadas em cidades ou vilas o
edital será publicado, por uma só vez, em um ou dois
jornais locais, havendo-os, e nas freguesias dos concelhos de Lisboa e Porto far-se-á a publicação, também
por uma só vez, em dois jornais de grande circulação.
§ 2.° O presidente da junta, no próprio dia da afixação do edital, remeterá cópia dêste ao presidente da
câmara municipal do concelho. Nas freguesias dos concelhos de Lisboa e Pôrto a cópia do edital será remetida ao administrador do bairro.
Art. 17.0 Os presidentes das câmaras municipais e
em Lisboa e Pôrto os administradores dos bairros, recebidas as cópias dos editais a que se refere o § 2.0 do
artizo anterior, oficiarão ao conservador do registo civil ~u ajudante do respectivo pôsto, ao juiz de direito
da comarca, aos directores elos estabelecimentos que
sirvam para hospitalização de alienados e aos directores de estabelecimentos de assistência pública ou de
beneficência particular existentes no concelho, comunicando-lhes o inicio das operações do recenseam~nto
eleitoral o a obrigação que lhes incumbe de orl?aruzarem as relações e mapas 11, que se refere o artigo seguint().
Art. 18.0 Até ao dia 15 de Fevereiro serão remetidos
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aos presidentes das câmaras municipais e em Lisboa e
Pôrto aos administradores dos bairros:
1) Pelas repartições e serviços civis, militares ou militarizados do Estado ou dos corpos administrativos,
mapa do pessoal com direito de voto, nos termos do
presente decreto-lei ;
2) Pelos conservadores do registo civil ou ajudantes
dos postos, relações dos chefes de família nas condições de serem eleitores falecidos no ano anterior;
3) Pelos juizes de direito, por intermédio dos chefes
das secretarias judiciais, relações dos individuos que
durante o ano anterior tenham sido condenados na comarca a pena maior, ou interditos, por sentença, da regência da sua pessoa e administração dos seus bens,
privados do exercicio de direitos politicos ou declarados falidos ou insolventes e não rehabilitados, desde quo
a sentença tenha transitado em julgado;
4) Pelos directores dos estabelecimentos que recolham
alienados e de outros estabelecimentos que alberguem
pobres e indigentes, notas dos indivíduos nas condições
de serem eleitores e que se encontram recolhidos ou
assistidos.
§ único. Os mapas, relações e notas a que êste artigo
se refere individualizarão as pessoas pelo nome, idade,
estado, profissão e morada e serão remetidos ao presidente da câmara municipal do concelho ou administrador do bairro do seu último domicilio.
Os mapas a que se refere o n.? 1) conterão ainda a
declaração, que deverá ser prestada perante quem os
subscrever, de que as pessoas nêles mencionadas tôm a
intenção de permanecer na freguesia onde residem.
0
Art. 19. Até ao dia 1 de Março os chefes de secretaria das câmaras municipais e em Lisboa e Pôrto os
secretários das administrações de bairro, servindo-se dos
elementos referidos no artigo anterior, organizarão, relativamente a cada freguesia, a relação dos indivíduos
que, em face daqueles elementos, devem ser inscritos ou
eliminados do recenseamento.
§ 1.0 O processo organizado nos termos dêste artigo
será imediatament~ ~ubmetido à apreciação do presidente
da camara ou admllllstrador de bairro, que, em despacho
fundamentado, o declarará organizado om conformidade
com, a .lei ou ordenará aR moclificacõcs quo tiver por nocessanas.
,1
~
••
II..ou ar mnus§ ....o O prosi id ou t e ua
camaru
llllUllclpa
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trador de bairro providenciarão de forma a que as relações a que êste artigo se refere estejam definitivamente
organizadas e delas sejam entregues cópias às juntas de
freguesia a que respeitam até ao dia 15 de Março.
Art. 20.0 As juntas, coligidos todos os elementos a
que êste decreto-lei se refere, organizarão até 1 de Abril
o recenseamento geral da freguesia pela ordem alfabética dos eleitores.
Art. 21.0 O recenseamento será numerado e rubricado
em todas as suas fôlhas pelo presidente da junta e terá
têrmo de abertura e encerramento, subscrito pelo mesmo
presidente e vogais da junta, declarando-se no têrrno de
encerramento o número de eleitores inscritos.
Art. 22.0 Uma cópia fiel do recenseamento organizado
nos termos dos artigos anteriores, e tendo, em listas separadas, as relações dos chefes de família que foram
eliminados e dos que foram inscritos de novo, será exposta na sede da junta durante cinco dias, para exame
e reclamação dos interessados.
Art. 23.0 Da inscrição ou da falta desta podem o
interessado ou qualquer chefe de família eleitor reclamar para o presidente da câmara municipal do concelho,
ou em Lisboa e Pôr to para os administradores
de
bairro, nos cinco dias imediatos ao do têrmo da exposição do recenseamento.
§ único. Da decisão 0.0 presidente da câmara ou administrador de bairro, a qual será tomada nos cinco dias
imediatos; cabe recurso, dentro dos cinco dias seguintes, para o auditor administrativo.
Art. 24.0 Até 1 do Maio os auditores administrativos
proferirão sentença sõbre todos os recursos interpostos
dentro dos prazos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 Os auditores poderão fazer apensar todos os
processos de recurso da mesma freguesia cujos fundamentos sejam idênticos, para o efeito de nêles proferirem uma única sentença.
§ 2.0 Proferida a sentença, ela qual não haverá recurso, o proc~sso será enda~o à junta de fregu?sia llê~S
quarenta o Ol.tOhora~ seguintes, para esta, ate ao
10 de Maio, introduzir no recenseamento as alterações
que foram ordenadas.
8 3.0 O recenseamento que sofrer quaisquer mo(~ificaçõ~s por virtude do sentença pr~ferjda 'pelos auditores
serÍL de novo patente durante cmco dias Il~t sedo da
junta a todas as pessoas que o queiram oxannnar.

(li<;
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Art. 25.° Qualquer pessoa poderá tirar cópias do recenseamento e fazê-las autenticar pelo secretário ou escrivão da junta, mediante o pagamento de metade da
taxa a que se refere o artigo 29.°, que terá o destino
indicado no § único do mesmo artigo.
Art. 26.° A junta de freguesia guardará e conservará
sob sua responsabilidade o recenseamento, bem como
todos os documentos que serviram para a sua elaboração.
Art. 27.° O presidente da junta de freguesia, organizado definitivamente o recenseamento, remeterá ao presidente da câmara municipal do concelho, e em Lisboa
e Pôr to ao administrador do respectivo bairro, até ao
dia 1 de Junho, nma cópia por êle verificada e rubricada em todas as suas fôlhas.
Art. 28.° Recebidas as cópias a que se refere o artigo
anterior, o presidente da câmara municipal, e em Lisboa e Pôrto o administrador do bairro, mandado proceder à organização do livro do recenseamento eleitoral
do concelho ou bairro, do qual constarão, dispostos por
ordem alfabética, os recenseamentos de todas as freguesias que os compõem.
§ único. Do livro do recenseamento, que deverá estar
concluído até ao dia 1 de Julho, serão extraidas duas
cópias, para serem remetidas até ao dia 31 do mesmo
mês, uma ao govôrno civil do distrito e outra à Direcção Geral de Administração Política e Civil, do Ministério do Interior.
Art. 2\).° O vogal secretário ou o escrivão da junta
de freguesia, o chefe de secretaria ela câmara municipal
e o secretário do govêrno civil elo distrito são obrigados a passar, dentro de cinco dias e independentemente
de qualquer despacho, todas as certidões, que a requerimento verbal ou escrito de qualquer interessado lhes
forem pedidas, de todo ou parte do recenseamento ou
da cópia arquivados na secretaria, mediante a taxa de
5{$ por cada certidão, acrescendo
por cada nomo
transcrito além de cinco.
§ único. A importância das taxas cobradas nos termos dêste artigo constituo receita ela junta de freguesia
a que respeita o recenseamento de quo se extraíram as
certidões.
Art. 30.0 Todo o processo oleitoral, incluindo os recursos interpostos nos tribunais administrativos o os reconhecimentos notariais, ó isento do imposto do sêlo ou
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de quaisquer taxas, salvo o que fica disposto no artigo
precedente.
§ único. Todos os documentos destinados a instruir
processos eleitorais, e que por êsse motivo são abrangidos pela isenção a que se refere o corpo dêste artigo, deverão declarar o fim para que são passados, e
para nenhum outro poderão ser utilizados.
Art. 31.° Além do procedimento disciplinar que lhes
couber, incorrem nas penalidades correspondentes
ao
crime do artigo 304.° do Código Penal as entidades ou
funcionários que se recusem a passar as certidões ou a
praticar os actos necessários à instrução dos recenseamentos e processos eleitorais, ou que sejam responsáveis pela sua demora.
Da apresentação

de listas

Art. 32.° Os vogais das juntas de freguesia são eleitos em lista completa.
Só podem ser votadas as listas apresentadas ao presidente da câmara municipal do respectivo concelho ou,
em Lisboa e Põrto, ao administrador de bairro, até
doze dias antes daquele que houver sido designado para
a eleição.
§ 1.0 Cada lista deverá conter seis nomes e será acompanhada de uma declaração, assinada pelos apresentantes, indicando a freguesia a que respeita.
§ 2.° A apresentação das listas será feita por cinco
eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, dos quais
o primeiro será considerado como mandatário dos restantes, para o efeito de os representar em todas as operações subseqüentes em que tenham de intervir.
§ 3.° Concluída a apresentação das listas, o presidente
da câmara ou vereador seu delegado, e em Lisboa e
Pôrto os administradores
de bairro, procederão à vorificação delas, podendo convidar o mandatário dos apresentantes a corrigir quaisquer deficiências notadas que
não sejam d~ molde. a invalidá-las.
.
§ 4.° As listas cuja apresentação não obedeça ao dISposto nos §§ 1.0 e 2.° dêsts artigo ter-se-ão como não
apresentadas.
§ 5.° As listas etn que figurem candidatos cuja ineleO'ibilidade fõr docurncntnlmsnn,
comprovada por qual~uor eleitor torsc-ão igualmente por não aprcscntudus
se , ouvido o respectivo mandatário, quando compareça
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no prazo que lhe for designado, não se demonstrar a
falsidade da arguição e aquele não propuser outro candidato em substiturção do eliminado.
.
§ 6.0 Nas listas em que o número de candidatos fõr
superior ao legal excluir-se-ão os últimos nomes excedentes.
§ 7.0 Quando o número de candidatos fôr inferior ao
fixado na lei, será a lista havida como' não apresentada
se o mandatário, no prazo que lho fôr assinado, a não
preencher em forma legal.
§ 8.0 Os funcionários públicos civis ou militares não
poderão ser incluídos nas listas sem prévia autorização
do Govêrno, pelo Ministro respectivo.
Art. 33.0 De todas as operações reforidas no artigo
anterior será lavrada uma acta onde sucintamente so
enumerom as razões por que foram aceites ou recusadas
as listas apresentadas.
§ 1.0 Desta acta, que será assinada pelo presidente
da câmara ou vereador seu delegado e em Lisboa o
Põrto polo administrador do bairro, e bem assim pelos
mandatários ou eleitores que se apresentem a declarar
que o desejam fazer, se extratrá uma cópia, que será
afixada imediatamente no átrio da câmara municipal ou
administração de bairro.
§ 2.° A verificação das listas e as decisões que sôbro
elas tomar o presidente da câmara ou vereador seu do- .
legado, e o administrador do bairro, bem como a redacção da acta, devem estar concluidas até oito dias antGS do designado para a eleição.
§ 3.0 Acto seguido à aprovação das listas o presidento da câmara ou administrador do bairro remeterão
aos presidentes das juntas de freguesia cópias devidamente autenticadas das que tiverem sido aprovadas.
0
§ 4. Das decisões do presidente da câmara, ou vereador seu delegado, e do administrador do bairro, sobro apro;ação .ou rejeição de listas, pode qualquer chefe
de família eleitor recorrer nas quarenta e oito horas
imediatas para
auditor administrativo, que proferirá
sentença dentro dos três dias imediatos.
Das sentenças do auditor administrativo, que serão
imo~i~tamente comunicadns ao presidente da câmara ou
administrador de bairro, não haverá recurso.
§ 5.° As sentenças dos auditores do que resulto qualquer modificação às decisiJes do presidente da câmara
ou vereador seu delegado, ou do administrador do bairro,
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serão imediatamente comunicadas por aquelas autoridades aos presidentes das juntas de freguesia a q!le respeitem, a fim de lhes darem cumprimento.
Da eleição e das assembleas ou secções de voto

Art. 34.0 Os vogais das juntas de freguesia SrLO eleitos
por escrutínio secreto.
§ 1.0 A eleição realizar-se-á no segundo ou terceiro
domingo do mês de Outubro, conforme o presidente da
câmara designar, e será anunciada com quinze dias de
antecedência, pelo menos, por meio de editais afixados
nos lugares do estilo e publicados em jornais locais, se
os houver.
§ 2.0 Nos concelhos de Lisboa e Porto a eleição realizar-se-â num domingo do mês de Outubro designado
pelo governador civil dos respectivos distritos, nos termos do parágrafo anterior.
Art. 35.0 Cada freguesia constitue uma assemblea eleitoral.
§ 1.0 Quando o número de eleitores o justifique poderão os presidentes das câmaras municipais, e em Lisboa
e Porto os governadores civis, até dez dias antes do designado para o acto eleitoral, desdobrar as assembleas
em secções de voto, demarcando-as de forma a que cada
uma destas não abranja mais de 2:000 eleitores.
§ 2.0 Todos os desdobramentos ordenados serão comunicados ao presidente da junta de freguesia a que respeitem e à Direcção Geral de Administração Politica e
Civil, do Ministério do Interior.
Art. 36.0 As assembleas eleitorais deverão roünir-so
em edificios públicos e, na falta dêstes, em edificios particulares, cedidos para tal efeito.
Art. 37.0 No domingo imediatamente anterior ao designado para o acto eleitoral o presidente da junta, 1)01'
edital afixado nos lugares do estilo, anunciará o dia,
local e hora em que reúnem a assemblea ou as secções
de voto, tornando público os desdobramentos, se os houver.
Art. 38.0 A assemblea e as secções de voto serão
presicliJ.as por um cidadão nomeado por alvará do presidente da câmara municipal até ao domingo anterior à
eleição. Nos concelhos de Lisboa e Pôrto esta nomeação
pertence ao go\'ernador civil do distrito.
.
~ 1.0 O presidente da câmara, e em Lisboa e POrto
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os governadores civis, nomearão também um suplente
para presidir à assemblea ou secção de voto no impedimento do presidente efectivo.
§ 2,0 As nomeações serão comunicadas, pelo menos
até à antevéspera da eleição, aos presidentes das juntas (
de freguesia, que as transmitirão aos nomeados.
Da votação e apuramento
0

Art. 39. A mesa da assemblea eleitoral ou secção
de voto constítuir-se-á pelas nove horas do domingo
marcado para a eleição.
§ único. A mesa constituida antes da hora fixada neste
artigo considera-se ilegítima, sendo nulos todos os actos
eleitorais em que ela interferir.
Art. 40.0 As mesas eleitorais são constituídas pelo
presidente, dois escrutinadores, dois secretários e dois
suplentes, todos escolhidos pelo presidente da mesa.
§ único. Se uma hora depois da fixada para a formação da mesa o presidente não comparecer, ou se se tiver
ausentado antes da eleição, fará as suas vezes o suplente
nomeado ou, na falta dês te, o mais velho dos eleitores
presentes.
Art. 41.0 O presidente da junta de freguesia é obrigado a assistir à constituIção da mesa ou a fazer-se
representar por qualquer dos vogais da junta.
Art. 42.0 Constituída a mesa o presidente da junta
ou quem o representar fará entrega, à pessoa que presidir à assemblea ou secção de voto, de uma cópia das
listas admitidas ao sufrágio e dois cadernos dos eleitores
que podem votar e três cadernos para nêles se lavrarem
as actas da eleição, com termos de abertura e rubricas.
Art. 43.0 Os boletins de voto terão a forma rectangular, com as dimensões de 0,18 ><0,16, e podem ser
manuscritos, dactilografados, litografados ou impressos,
em papel almaço branco e sem marca ou sinal exterior.
§ único. Os boletins de voto inserirão os nomes dos
candidatos pela ordem estabelecida na respectiva lista
de candidaturas.
Art. 44.0 O presidente e demais componentes da mesa,
que forem eleitores, podem votar em primeiro lugar se
estiverem inscritos no respectivo caderno, seguindo-se-lhes os magistrados, autori<lades e vogais dos corpos
administrativos.
Art. 45.0 Depois de votarem as entidades a quo se
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refere o artigo anterior um dos secretários procederá
à chamada dos eleitores, pela ordem alfabética, e à medida que cada um entregar o seu boletim de voto ao
presidente os dois escrutinadores descarregarão simultâneamente o nome do votante dos cadernos do recenseamento, após o que a lista será lançada na urna.
§ único. Finda a primeira chamada seguir-se-á outra,
igualmente por ordem alfabética, dos eleitores que não
tiverem votado, e terminada esta a mesa aguardará por
duas horas os eleitores que se apresentem a votar, findo
o que o presidente declarará encerrada a votação.
Art. 46. o Nas freguesias onde funcione uma única
assemblea, logo que a votação seja encerrada, proceder-se-á ao apuramento da eleição, fazendo-se a contagerr
do número de votos de cada lista e de cada candidate
nela inscrito.
§ 1.0 Nas freguesias onde a votação se tenha desdobrado por secções de voto, concluída em cada uma destas
a contagem dos votos de cada lista e de cada candidato,
as respectivas mesas, depois de lavrada acta, da qual
constarão os actos essenciais ocorridos, reünir-se-ão na
sede da junta de freguesia a fim de procederem ao apuramento da eleição.
§ 2. o A assemblea de apuramento das secções de voto
reünir-se-á no próprio dia da eleição sob a presidência
do mais velho dos presidentes das respectivas mesas,
que escolherá de entre os presentes um secretário e um
escrutinador.
0
Art. 47. Das actas das opel'ações da votação e apuramento constarão:
1. o Os nomes dos cidadãos que constituíram a mesa;
2. o O número de votos obtidos por cada lista e por
cada candidato;
3. o A lista considerada eleita;
4.0 Quaisquer ocorrôncias dignas de mencionar-se.
§ único. Desta acta serão extraídas duas cópias para
serem remetidas uma ao governador civil do distrito o
outra ao presidente da câmara municipal do concelho
ou em Lisboa e Pôrto ao administrador do bairro.
Art. 48.0 No apuramento só serão contados os boletins de voto correspondentes às listas aprovadas para
sufrágio.

§ único. Os eleitores poderão .cortar algum ou alguns
dos nomes constantes do boletuu de voto, mas nunca
substituí-los
por outros.
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Art. 49.° Considerar-se-ão eleitos os candidatos que
constituem a lista vencedora e, de entre êles, serão proclamados vogais efectivos os três primeiros mais votados,
e em caso de igualdade de votação os que figurarem em
primeiro lugar na ordem de inscrição da lista.
Art. 50.° Se decorridas quarenta e oito horas sôbre
a proclamação não houver reclamação ou protesto, considerar-se-ão definitivamente proclamados os vogais eleitos. Havendo reclamação ou protesto, o presidente da
câmara municipal, e em Lisboa e Põrto os administradores de bairro, dscidi-lo-á nas quarenta e oito horas
seguintes, cabendo recurso desta decisão, dentro de
igual prazo, para o auditor administrativo.
§ único. O recurso relativo à eleição dos vogais das
juntas de freguesia será decidido pelos auditores no
prazo de oito dias, a contar da sua interposição.
Disposições transitórias

Art. 51.° As eleições das juntas de freguesia a realizar em Outubro de 1937 seguirão os trâmites estabelecidos no presente decreto-lei, tendo-se em vista, quanto
ao recenseamento eleitoral, o que vai disposto nos artigos seguintes.
Art. 52.° Até 10 de Setembro de 1037 as comissões
do freguesia a que alude o artigo 6.° do decreto-lei
n." 23:406, de 27 de Dezembro de 1933, procederão ii.
revisão da relação dos chefes de família eleitores, do
modo a abranger todos os chefes ele família como tais
considerados pelo mesmo decreto e pelo artigo 2.° do
presente decreto-lei.
§ 1.0 Os novos inscritos constiturrão uma lista complementar que será apensa à relação já existente e dela
se oxtraírá cópia que será remetida até 13 de Setembro
tt comissão elo artigo 7.0 elo decreto-lei n. ° 23:4:06.
§ 2.° :\té 15 de Setembro os chefes do famílin podem verificar nas sedes dos concelhos ou linirros se
~stiw incl~idos nas li~tas cornplomontaros a que se 1'0fere o paragrafo anterior e reclamar a sua inscricão perante a comissão do artigo 7.° do decreto-lei n.? ~B:406.
§ 3.° Até 20 de Setembro poderão os interessados
recorrer para o auditor admin istrativo das decisões da
eomisaâo eoncolhia ou do bai 1'1'0, .lovondo as decisões
SOl' proferidas
e comunicadas it comissão recorrida até

28 elo Sotomhro.
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§ 4. ° As listas complementares,
depois de rectificadas,
serão apensas
aos respectivos
cadastros
dos chefes de
família eleitores
e dela se extraIrão
cópias que serão
entregues
até 6 de Outubro ao presidente
da câmara
municipal
ou em Lisboa e Pôrto ao administrador
de
bairro.
Art. 53. o Até três ~as antes do que fôr designado
para a eleição os presidentes
das câmaras municipais,
13 em Lisboa
e Põrto os administradores
de bairro,
remeterão
aos presidentes
das juntas de freguesia duas
cópias dos cadastros e das listas complementares
apensas dos chefes de família eleitores,
desdobradas
de harmonia com as secções de voto, onde as houver.
Art. 54.0 O Ministério
do Interior
fará expedir as
instruções
necessárias
à completa
execução
dêste decreto-lei.
Publique-se
e cumpra-se
como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República,
27 de Agosto de
1937. - ANTÓNIO ÚSCAR DE FRAGOSO CARMONA- António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior-Manuel
Ortins de BettenCOU1't- Joaquim José de Andrade e Silva A branchesFrancisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Siln:a Neves Duque.

Ministério da Guerra-2.a

Direcção Geral-I.a

Repartição

Decreto n.O 28:000
Considerando
que o Ministério
da Guerra necessita
contratar
11 transformação
de granadas
de 28cm;
Considerando
que a execução
daqueles
trabalhos
abranze o corrente ano económico e o do 1938 ;
COI~ fundamento
na alínea a) do artigo 30.0 do decreto-lei n. o 2~:257, de 25 de Fevereiro
de 1933, e no
artigo 4.0 do decreto- lei n. o 24:914, de 10 de Janeiro
do 1935'
Gsand~ da f:l.culdado conferida
pelo n." :3.0 do artigo 109.° da COllstitui'<;ão, o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte;,.
...
.
Artigo único. h autorizado
o Ministério da Guerra a
celebrar
contrato para a transformação
do granadas
do
28'111, cujo oncargo resultante
da execução
do mesmo
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diploma, de transportes, bem como de diversas despesas
na importância de 1:300.324625, salrá de
verbas orçamentais do Ministério da Guerra, sendo:
acessórias,

N o ano económico de 1937 (verba da alínea a)
elo n.v 2) elo artigo 44.°, capítulo 3.°). . ..
No ano económico de 1938 (dotação correspon<lente à referida verba de 1(37).
.
Total elo cncct1'go . . .,

491.425MO
808.898$'85
1:30().324~25

Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República,
30 de Agosto de
1937. - AN'rÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA- António de Oliveira Salazar.

Decreto n,v 28:001

Considerando que o Ministério da Guerra necessita
contratar a aquisição de 600 cargas de pólvora para
obus de 28cm;
Considerando que parte do referido fornecimento tem
de ser efectuada no ano económico de 1038 ;
Com fundamento na alínea a) do artigo 30. do decreto-Iei n.? 22:257, de 25 de Fevereiro de 1933, e no
artigo 4.0 do decreto-lei n." 24:914, de 10 de Janeiro
de 1935;
Usando da faculdade conferida pelo n.? 3.° do artigo 109.° da Constitulçâo,
o Governo decreta e eu promulgo o seguinto;
.
Artigo único. g autorizado o Ministério da Guerra a
celebrar contrato de compra de 600 cargas do pólvora
para obus de 28cm, cujo encargo resultante da execução
do mesmo diploma, do direitos alfandegários
o de outras
desposas, na importãucia de 438.4748, saIrá de verbas
orçamentais do Ministério da Guerra, sondo:
0

No ano económico de 19::n (verba do n.s 2) do
_ artigo 13.°, capítulo 3.°) . . . . . . . . .
.1\0 ano e,cooómi.co de 19at$ (dotação correspondente a mencionada verba de 1!.:j37) • . . .
To tal do cncw'go

142.1fi8~OO
2()6.316~OO

. . . . .

Publique-se e cumpra-se como nêle so contém.
Paços do ~ovôrno da República, 30 do Agosto do
1937.-ANTONIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-António de Olivetra Salazar,
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Repartição da Direcção Geral
da Guerra-S.a
da Contabilidade Pública
Decreto n.v 28:027

Com fundamento nas disposições
do artigo 2.° do decreto-lei n." 24:914, de 10 de Janeiro
de 1935, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando
da faculdade
conferida
polo n. ° 3.° do artigo 109.° da Constituíção,
o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 É aberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial
ela
quantia
de 10.800a, a qual reforça a verba elo n." 2)
«Pessoal
contratado»
do artigo 519.° «Remunerações
certas 110 pessoal em exercício», capítulo 18.° «Serviços
de instrução
militar (Instituto
Feminino de Educação
e
Trabalho),
do orçamento
do segundo dos referidos
Ministérios em vigor no actual ano económico, sendo 1.800í!ll
para elevar a 9.00015 o vencimento
de 7.200t5 de uma
professora
e 9.000,.$ destinados
ao vencimento
de outra
professora
não inscrito no mencionado orçamento.
Art. 2.° É anulada a importância
de 10.800$ na verba
do n.? 1) «Pessoal dos quadros
aprovados
por lei» do
artigo 519.° «Remunerações
certas ao pessoal em exercício», capítulo 18.° «Serviços de' instrução militar» (Instituto Feminino de Educação e Trabalho),
do orçamento
do Ministério da Guerra decretado para 1937.
Êste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade
Pública o a minuta do presente
decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo 3G.o do decreto-lei n.? 18:381,
de 24 de Maio do 1930.
Publique-so
e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govérno da República,
13 de Setom bro de

1937. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CA1UIONA - António de Oli?;eú'a Salazar - Mário Pais de SOllsaManuel Rodl'igues Júnior - j1[anuel Ortins de Bettencourt- Joaquim José de Andrade e Silva Abra~chesFrancisco José J 'ieira Machado - António Fana Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Nece« Duque.
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Decreto n.v 28:028

Com fundamento nas disposições do artigo 2.° do decreto-lei n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n.? 3.0 do urtigo 109.0 da Constitutção,
o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.o ID aberto no Ministério das Finanças, a favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia ele 306.408t$97, 11 qual ó inscrita sob o n." 2)
«Restitutção
à Junta Autónoma dos portos do Arquipélago da Madeira da importância de venda de cambiais
entregues nos cofres do Tesouro como receita do Estado»
do artigo 25.0 «Encargos administrativos», capítulo 2.°
«Primeira Direcção Geral do Ministério da Guerra», do
segundo dos referidos Minist('rios em vigor no corrente
ano económico .
Art. 2.0 A importância
descrita no artigo anterior é
compensada com a quantia de 306.408,697, proveniente
da venda de cambiais, que o conselho administrativo da
Primeira e Segunda Direcções Gerais do Ministério da
Guerra entregou nos cofres do Tesouro om 17 de Maio
de 1937, como receita do Estado, e que posteriormente
foi reconhecido que pertence à Junta Autónoma dos portos do Arquipélago da Madeira, reforçando a mesma
quantia o artigo 180.0 «Reposições não abatidas nos pagamentos», capítulo 7.° «Reembolsos e reposições», do
orçamento das receitas do Estado em vigor no actual
ano económico.
Êste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo 36.° do decreto n." 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govõmo da República 13 de Setembro de
1937. - AN'l'ÓN;IO ÓSCAlt DE FRAG~SO CAR:\IONA - - António de Oliveira Salasar - Mário País de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel O~tins de BettenCOUl't Joaquim José de Andrade e Silva Abranches=«
Francisco José Vieira Machado -- António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael ela

Silva Neces Duque.
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~'inistério

da Guerra-5.a
Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto n.s 28:049

Com fundameuto no disposto no § 1.0 do artigo 17.°
do decreto n." 16:670, de 27 de )fHrço de 1929, e no
artigo 37.0 do decreto n." 18:381. de 24 de Maio de 1930;
Usando da faculdade conferida polo n. o 3. do artigo 109. da Constituíção , o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo único. É transferida a quantia de 142.158;5 da
verba de 7 :000.0006 da alínea a) do n. o 2) do artigo 4-1:.0,
capítulo 3. o, do orçamento do Ministério da Guerra em vigor no corrente ano económico para a verba de 7 :500.0006
da alínea a) do n." 2) do artigo 43.0 dos referidos capitulo o orçamento, destinada a sa.tisfazer parte do encargo
com a aq uisição de 600 cargas de pólvora para obus
de
Êste decreto foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública, nos termos da parte final do artigo 37.0
do decreto n.? 18:381, de 21 de Maio de 1930.
Publique-se e cumpra-se como nõle se contém.
Paços do Govêrno da República, 20 de Setembro de
1937.-AxTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAmrONA-António
de Oliveira Salazar.
0

0

ss=.

,,-

Ministério

DETERMINAÇOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Determina-se
Família

que o funcionamento do _Pavill.lão da
Militar passe a reger-se relas segumtes instru-

ções:
Instruções para o funcionamento do
Pavilhão da Família Militar
Designação e fins

1.0 O PavilhãO da Família -:\lilitar (P. F. :N1.),existente
no Il ospital :Nfilitar Principal do Lisboa, constitue ~l~a
secção do referido Hospital, a cuja direcr:ilo o administrac;ão fica sujeito, embora com escrita própria.

61G

ORDEM DO EXERCITO N.O 8

La Série

2.0 O funcionamento
do P. F. M. regula-se
pelo regulamonto goraI do serviço de saúdo do exército, salvo
nas disposições
especiais constantes
dêste regulamento
privativo.
3.0 O P. F. M. destina-se ao tratamento
de oficiais do
exército e pessoas da sua família sofrendo de doença do
fõro cirúrgico.
a) São consideradas
pessoas
de família do oficial a
mulher e os filhos menores e ainda as que com êle cohabitem permanentemente
o cuj a sustentação
esteja a seu
cargo exclusivo.
b) As viúvas e órfãos de oficiais do exército, quando
nada conste em seu desabono , terão as mesmas regalias
que tinham durante
a vida dos seus maridos
ou dos
seus pais.
4.0 Serão também admitidos no P. F. M.:
a) Os oficiais da armada e suas famílias ;
b) Os alunos da Escola Militar;
c) Os alunos do Colégio Militar;
d) Os alunos do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército;
e) As alunas do Instituto Feminino de Educação e
Trabalho,
para tratamento
de doenças do fôro cirúrgico,
e também do fõro módico quando estas não sejam contagiosas ou não possam ser tratadas
na enfermaria
do
Instituto;
.f) As enfermeiras em serviço no Pavilhão, nas mesmas
condições da alínea anterior.
5.0 Não serão admitidos no P. F. M. doentes crónicos
e incuráveis.
6.° É motivo de admissão a gravidez,
mesmo quando
se espere um parto normal.

Admissão de doentes

7. o Salvo o caso de urgência, D. admissão dos doentes
será feita em face dum título de baixa (mil).
a) As baixas 0.0 pessoas de família de oficiais serão
assinadas
pelo chefe sob cujas ordens ôle serve e acompanhadas
de uma declaração
do oficial em como o doente
está nas condições prescritas
por êste regulamento;
b) As baixas de viúvas ou órfãos serão passadas no
comando militar da área da sua residência,
que assume
a responsabilidade
da identidade do internado;
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c) As baixas dos alunos dos estabelecimentos
de en-.
sino serão assinadas pelo director respectivo;
d) As baixas das enfermeiras serão assinadas pelo sub-director do hospital;
e) As baixas dos oficiais serão, nos termos do regulamento geral do serviço de saúde do exército, acompanhadas por uma declaração
do oficial em que se obriga a
pagar a diferença entre a quantia abonada diariamente,
pela sua baixa, pela verba orçamental
do fundo de tratamento e a diária devida ao P. F. 1\1.
8.0 Só poderão ser admitidos no P. F. M. os doentes
previamente
inscritos nas consultas externas de cirurgia
ou especialidades
cirúrgicas
que funcionem no Hospital
Militar Principal, mediante proposta do respectivo clínico.
9.0 As assinaturas
serão todas autenticadas
directamente pelo s810 branco, ou por quem de direito, salvo
a do oficial médico, que fica autenticada
pela do chefe
que assina a baixa.
10.o Todas as declarações inexactas serão punidas disciplinarmente
; os doentes a quem digam respeito terão'
alta logo que não haja perigo de agravamento
da doença.
O procedimento
disciplinar não inibe da responsabilidade
de pagamento
110 hospital
da despesa feita pelo doente
durante o internamento.
11.0 Em caso de urgência verificada no Hospital, ou
por médico militar fora do Hospital, podem os doentes
ser admitidos com um título de baixa provisório,
procedendo-se como preceitua o artigo 169.0 do regulamento
gel;al do serviço de saúde do exército.
A baixa provisória ficará apensa a declaração do oficial
a que se refere a alínea a) do n. o 7.0, e a declaração de
urgência da admissão quando elaborada fora do Hospital.
O médico que faça a admissão
é responsável
pelo
cumprimento
desta disposição.
Serviço clínico

12. Os doentes internados no P. F. M. podem ser
tratados por qualquer
médico militar de sua livre escolha; quando o doe~te ~ão escolha ,assistente
será tratado por um dos cirurgíõo« da clínica a que a doença
dica respeito. nomeado por escala.
o O director
do Hospital
pode autorizar,
quando
lhe seja pedido, que médicos civis observem qualquer
doente internado,
em conferência com o assistente.
0

13.
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14. o Em qualquer emergência
providenciará
o médico
de dia ao Hospital emq uanto não compareça o assistente,
que deve ser imediatamente
avisado.
O médico de dia registará no boletim clínico a sua
observação
e tratamento.
Serviço de enfermagem

15.0 O serviço de enfermagem será desempenhado por
enfermeiras
militares, e na sua falta por enfermeiras
civis contratadas.
§ 1.o Uma das enfermeiras
deve ter o curso de parteira.
§ 2.0 O director do Hospital poderá, quando o julgar
conveniente,
mandar
prestar
serviço no P. F. M. um
enfermeiro militar.
16.0 O director do Hospital nomeará de ontre as enfermoiras do P. F. M. uma enfermeira
chefe, que, além de
organizar
as escalas de serviço e fazer as requisições,
é responsável
perante
êle pelo serviço de enfermagem,
limpeza, ordem e disciplina do Pavilhão.
17. o O pessoal de enfermagem
será coadjuvado
pelo
número necessário
do criadas assalariadas
e por uma
cozinheira.
18.0 Haverá sempre uma enfermeira
de dia, ou mais,
se o director do Hospital entender necessário.
19.0 A enfermeira
chefe e a enfermeira
do dia têm
direito a alimentação
pelos fundos do Pavilhão.
Alimentação

dos doentes

0

20. Na alimentação
dos doentes adotar-se-ão , tanto
quanto possível, as normas regulamentares
da alimentação hospitalar,
tomando- se como tipo a ração de oficiais.
21.0 O P. F. M. terá cozinha privativa.
Altas dos doentes
0

22. Nenhum doente poderá sair do Pavilhão
sem o
respe~tivo
título. de alta (nl/2) , que será passado na secretaria do Hospital, mediante a apresentação do respectivo boletim clinico.
23. o Se algum doente se ausentar
do Pavilhão
sem
que lhe tenha sido dada alta polo clínico assistente e
sem o rospectivo título do alta, perde o direito a conti-
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nuar O tratamento no Pavilhão, na respectiva consulta
externa ou em qualquer dependência do Hospital.
§ único. No caso previsto no presente artigo, o director do Hospital assim o comunicará à autoridade que as.
sinou o título de baixa, remetendo-lhe o título de alta,
no qual será indicado, a tinta encarnada que se ausentou sem que lhe tivesse sido dada alta. '
24.0 No caso de falecimento, o Hospital enviará o respectivo título (m/3) à autoridade que tiver assinado o título de baixa do mesmo doente.
Visitas

25.0 Os doentes em tratamento no P. F. M. poderão
receber visitas todos os dias, às horas que forem determinadas pelo director do Hospital, salvo quando haja
contra-indicação devida ao estado do doente ou quando,
por qualquer motivo de ordem disciplinar ou de fôrça
maior, o director entenda não dever permitir essas visitas.
26. o As visitas serão recebidas na sala destinada a
êsse fim quando os doentes estejam levantados, ou no
quarto respectivo quando o seu estado lhes não permita
recebê-las na sala.
Neste último caso não poderão entrar no quarto mais
de duas pessoas de cada vez, devendo, no caso de serem
em maior número, reduzir o tempo de duração da visita.
Devere. do. doentes

27. o Os doentes acatarão e cumprirão inteira e completamente as prescrições do seu módico assistente, tanto
no que diz respeito à terapêutica como à alimentação, ou
a quaísq uer outras medicações.
28.0 Os doentes ou respectivos chefes de família são
responsáveis por qualquer estrago ?u dano ql;e cau'saren~,
tanto no edifício como no respectivo material ou mobíIiãrio.

29. o Os doentes internados no P. F. M. poderão durante o seu internamento estar acompanhados permanentemenf€> por uraa pessoa d.e famíli,.?-'que torá al.ojan;ento
no quarto do doente o ahmenta~ao, ra5ã~ ordínária de
oficial contra o pagamento da importância que semestralmdnte fôr fixada por proposta fundamentada do dil'ector do IIospital.
30. o Para o efoito de [l dmínistração, escrituração e
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contabilidade, cada pessoa de família a que se refere o
artigo anterior terá o seu boletim de internamento (1ll/5).
31. ° Além dos deveres acima indicados, os doentes e
pessoas que os acompanharem sujeitar-se-ão às prescrições regulamentares ou determinações especiais do director do Hospital e que serão afixadas em sítios bem
visíveis do Pavilhão.
Receita e gerência dos fundos do Pavilhão

32. ° Os doentes entrados no P. F. M. serão registados
na secretaria, num livro de registo especial (ffi/6),excepto
os oficiais do exército, que serão registados como se estivessem com baixa ao Hospital.
33. ° Para escrituração das receitas e despesas do r. F. M.
existirão no conselho administrativo do Hospital os livros
e registos auxiliares necessários, privativos e independentes das restantes contas.
34.° As receitas do P. F. M. serão constituídas:
a) Pelas diárias pagas pelos doentes e pessoas que os
acompanhem;
b) Por todas as outras verbas que os doentes têm a
satisfazer nos termos dêste regulamento;
c) Pela dotação orçamental, quando lhe seja atribuída;
d) Por legados ou donativos.
35.° A diária de internamento será fixada semestralmente, mediante proposta do director do Hospital Militar
Principal, aprovada pelo Ministro da Guerra.
36.0 A diária de internamento será paga integralmente
por todos os doentes internados no r. F. M., salvo:
a) Os oficiais do exército e os doentes referidos nas
alíneas b), c), d) e e) do n.? 4.°, que pagarão apenas a
diferença entre esta diária e a verba orçamental que o
Hospital recebe pelo sen internamento, a qual constitue
também receita do P. F. M.;
b) As enfermeiras do Pavilhão, que sofrerão apenas o
desconto de um têrço dos seus vencimentos.
37. ° Com excepção dos oficiais do exército, dos alunos da
Escola Militar, do Colégio Militar, do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército e do Instituto Feminino de Educação e Trabalho e das enfermeiras do Pavilhão, os doentes internados pagarão ainda:
a) Uma quantia variável como pagamento da intervenção cirúrgica ou aplicação de aparelho a que sejam
submetidos;
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b) Os aparelhos .de prótese de qualquer natureza que
se tornem necossános;
c) As análises, exames radiológicos e tratamentos
fisioterápicos, pelo preçário das consultas externas;
d) Os medicamentos ,que lhes sejam prescritos, pelo
preço do custo do Hospital,
38. o O preço da operação será o fixado numa tabela
proposta anualmente ao Ministro da Guerra pelo director do Hospital.
A nenhum doente poderá porém ser exigido polo
custo da operação importância superior ao quantitativo
dos vencimentos mensais do oficial a quem a mesma
operação interesse.
39. o As importâncias pagas pelas operações darão
entrada no conselho administrativo do Hospital e serão
distribuídas mensalmente do modo seguinte:
60 por cento para o fundo do P. F. M.
40 por cento para o operador e seus ajudantes.
40. o Todos os médicos do quadro hospitalar serão
obrigados a prestar os serviços da sua especialidade aos
doentes internados no P. F. M. sempre que o clínico
assistente o julgue necessário e modiante solicitação
dirigida ao director do Hospital. Estes serviços serão
gratuitos quando prestados aos oficiais do exército e aos
doentes referidos nas alíneas b), c), d), e) e f) do n.? 4.0
e pagos à razão de 20a por visita quando prestados a
outros doentes.
Os serviços clinicos prestados pelo médico de dia,
quando chamado de urgência, não dão direito a qualq uer
remuneração.
41. o Em caso do óbito as despesas do funeral ficarão
a cargo da família ou herdeiros do falecido, salvo quando
êste tenha direito a funeral por conta da Fazenda Nacional. •
42.0 Todos os pagamentos serão feitos exclusivamente
pelo conselho administrativo, no fim de cada mês, contra nota discriminativa, directamente pelo doente, ou por
quem o reprosente, ou pelo conselho administrativo da
unidade que passar o respectivo título de baixa, que os
descontará nos vencimentos do responsável
pelo pagamento' neste caso êsto preencherá a declaração respectiva no conselho a~ministrativo (m/7).
.
..
43.0 Quando os internados do P. F. M. sejam ofi~lals
da armada ou possoas de sua família, depositarão adiantadamente a diária de quinze dias. Do mesmo modo se
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procederá
com os oficiais que não tenham vencimentos
pelo Ministério da Guerra.
44.0 Ao tesoureiro do conselho administrativo
será atribuída por êste serviço uma gratifica\~LO mensal de 100Ó.
Disposições diversas

45. o Todos os serviços do Pavilhão serão executados
às horas indicadas no horário elaborado pelo director do
Hospital,
o qual será afixado em local patente a todos,
no Pavilhão.
46.0 Qualquer
reclamação
que os doentes ou família
tenham a fazer será registada
num livro especial para
êsse efeito existente e à responsabilidade
da enfermeira
chefe.
47. o Quando as circunstâncias
assim o determinarem,
os doentes somente permanecerão
no P. F. M. o tempo
indispensável
para se operarem
e colocarem em condições de poderem completar o tratamento
em suas casas.
48.0 Nos casos omissos o director do Hospital resolverá e dará as ordens e indicações que julgar convenientes no sentido de manter a ordem e a disciplina indispensáveis em estabelecimentos
desta natureza,
tendo em
vista também o confõrto, bem-estar e regular tratamento
dos doentes internados
no Pavilhão.
49.0 No prazo de quinze dias a contar da publicação
das presentes instruções em Ordem do Exército, deverá O
director
do Hospital
Militar Principal
de Lisboa apresentar à sanção ministerial
uma proposta sObre o preço
da diária de internamento
no P. F. 1\1. e sõbre a orcanização da tabela do preços das operações, para vigo~arem no corrente ano.
50.0 Fica revogado o regulamento
do P. F. M. de 17
de Novembro de Hl28 e as alterações posteriores.
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M.odélo

n. •• 1

(a) ...
Vai dar entrada
Militar

Principal,

no Pavilhão

da Família

Militar,

do Hospital

o doente abaixo designado:

Nome ...
Filiação

...

Naturalidade:
Freguesia
Concelho
Data

.
.

do nascimento

Estado

...

Residência

da família:

Freguesia
Concelho

Quartel

.
.

em ... , •.. de .. , de 19 ...

o
Eutrou
de ...

no Pavilhão

Presidente

<la Família

de 19 ... , começando

do Conselho Administrativo,

Militar,

(a) Dcsjgnação

do conselho

do módico

cm ...

a vencer no dia ...

o Cirurgião

{Ii) Rubrica

dêste Hospital,

ndmillistrati\'O

que vortflcou

Assistente,

rosponsüvot

a nvce s sidndo

po!a hospitaliznÇ;lO.

de hospltallzD\·iio.
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(Ve1'SO)
Nos termos do regulamento
Hospital

Militar

Principal,

do Pavilhão
eu, abaixo

da Família

assinado,

nha honra que (a) ..• , que vai ser internado
conforme indicação

médica,

cargo

.

e sustentação

. . . , . , . de ...

Militar,

do

declaro pela mi-

no mesmo

Pavilhão,

vive comigo e está a meu exclusivo

de 19 •.•

(iJ) ...
(a) Nome e grau do parentesco.
(b) Asstuaturn
(nome e pôsto) ,

Visto.

o Presidente

do Conselho Administrativo,
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2

Principal

Pavilhão da Família Militar
Tem alta

o doente abaixo

designado,

n.s : ..

de ordem do re-

gisto dos doentes:

Nome

.

Filiação

.

N aturaliclade

:

Freguesia
Concelho ...

Começou a vencer
terminando

por êste Hospital

em ' .. de ".

de 19 ... ,

hoje o vencimento.

Foi tratado

de ...

Lisboa,

de .. , de 19 ...

..•

o

Director,
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n.°:3

Militar

Principal

Pavilhão da Família Militar
Aos .. , de '"
designado,

de 19 .. " neste Hospital,

11.° '"

de ordem no registo

faleceu o doente abaixo

dos doentes:

Nome ...
Filiação

...

Naturalidade:
Freguesia
Concelho

Tinha

.
.

entrado

Hospital

Militar

neste Hospital
Principal,

.•.

em .,.
de ...

de ...

de 19 ...

de 19 •..

o

Director,
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,j,

Hospital Militar Principal
Boletim cllntco n:" .•. ( ••. Série)
Pavilhão da Família Militar
Ouarto n,· .. ,
Nome .. ,
Fi liação ."

Vencimento
pelo
administrativo.

Primeiro
dia: ".
de '"
. de 1.9 ...
Ultimo dia: '" de ... de
1.9 ...

Naturalidade:
Freguesia
...
Concelho. , .
Data do nascimento
Estado ..•
Residência
mília:
Freguesia
Concelho

...
Respousâvcl
zação:

da fa-

pela hospitali-

Nome •. '
Pôsto ...
Situação ..•

..•
...

Temperamento

conselho

.. ,

Valores

depositados:

Diagnóstico:
Provisório
Definitivo

.
.

o Clinico,
Boletim

n.O

Pavilhão da Família Militar
Qlla1'lo n.· .,.

o

-<"

-

..
'"

Ã"

_- ;;;1

Hlstôr-in dn doença
e
sintomas diárJos

'l'rlllamento

Diota.

Ob •• rvaçõo •

---

a
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G

Hospital Militar Principal
Boletim de internamento

n;" .,.

( ...

Sé1-ie)

Pavilhão da Família Militar
Qual-lo

Vencimento
pelo
administrativo.

Nome ...
Nome do doente que
acompanha e número
do respectivo
boletim.
Grau de parentesco com
o doente.

Primeiro dia:
, ele 19 ...
Ultimo dia:

n.o .. ,

conselho

.. ' de
de '"

de

19...
Oficial:

Responsável
mento.

pelo paga-

Nome ...
Pôsto '"
Situação .. ,
Conselho administrativo
b aixa .. '

que passou

a
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b fI). Determina-se

que todas as repartições e mais estamilitares enviem directamente
à redacção
3g Anuá1'io Comercial, Praça dos Restauradores,
24, até
s Ide Novembro
do corrente ano, relação do seu pesoa , categorias e respectivas
moradas.
de eCImentos

S I~) Determina-se
~x.a o Ministro

que, em virtude de' despachos
de
das Finanças
de 11 de Março e 13
Agosto. últimos, apenas de~em. ser usadas nos serc' ços públicos
as lâmpadas
electncas
de produção' nalonal marcadas
com as iniciais P. E. (Património
do

d'

"f

E stado).
Ministério

da Guerra-2."

a

Direcção Geral-3.

Repartição

p IV) Determina-se

que os requorimentos
das praças que
cfçam o seu ingresso na guarda fiscal, na guarda nad onal republicana
ou na polícia de segurança
pública
nâIX?~ de .sor instruí~os
com a declaração do co~nselho
d6~lnIstrattvo
respoctIvo
do que ossas praças nao tôm
pri:to à Fazenda Nacional, devendo ser feita pelas próirrd s praças uma declaração de que se comprometem a
Ou eFntzar
a Fazenda Nacional por quaisquer extravios
efec( ~nos nos artigos de uniforme, no caso de se tornar
co tIvo o sou alistamento,
sendo só então efoctuada pelo
a nselho administrativo
a respectiva
declaração,
após
itnontl'eAga.dos artigos quo a praça levou, ou a rospectiva
pl'portancIa,
no caso de extravio ou dano de que as
aç:as sejam culpadas.
d V) Determina-se que as diárias dos doentes internaiaos na Casa de Saúde do TelhaI, ou suas sucursais, se'S ~ das seguintes importâncias, com princípio em 1 de
C' embro próximo
futuro:
1.a classe _ Oficiais . . . . .
30t$00
2. a classe
Sargentos....
20600
3.a classe
Cabos o soldados.
11600

Ministério da Guerra-Direcção

a

do Serviço de Saúde Militar-2.

Repartição

d VI) Determina-se quo a rodacç:io da determinação TV)
s~. Ordem do E.l'él'citu n." s, 1." série, de 19:31, passo a
1 a seguinte
:
C/tl«Que todos os documentos de entrada e saída de medinentos e utonsílios ele farm:í.cia dos ho~pitais militares
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e enfermarias
regimentais
sejam devidamente arquivados
para servirem como documentos de verificação.
Que as enfermarias
regimentais
e as farmácias
dos
hospitais militares de guarnição onde não esteja colocado
oficial farmacêutico
não aviem qualquer receita em que
sejam pedidos estupefacientes
ou cloratos e substâncias
medicamentosas
mencionadas na Farmacopeia Portuguesa
(edição de 1935) sob a rubrica «Tabela dos antigenésicos
ou abortivos
e dos tóxicos cuja venda fica dependente
de receita médicas, limitando-se
apenas a fornecer estes
artigos para o serviço interno, sob a fiscalização directa
do médico, quo terá à sua guarda os medicamentos
mencionados».

111Ministério

CONVENÇOES INTERNACIONAIS

dos Negócios Estrangeiros-Direcção
dos Negócios Políticos li Económicos

Geral

Tendo saído com inoxactidões
a primeira publicação
do texto português
das Convenções
de Genebra,
do 27
de Julho de 1929, relativas
ao «Tratamento
dos prisioneiros de guerra» e ao «Melhoramento
da situação dos
feridos e doentos nos exércitos em campanha»,
no Diário do Gouêrno respectivamente
do 27 do Abril o lG de
Julho de 1932, novamente
so procedo à publicação
dos
referidos textos.

ConvençãO relativa ao tratamento

~os prisioneiros

de guerra

(De 27 de Julho do 1929)

TíTULO I
Disposições
ARTIGO

A presente

Convenção

estipulado no título

gerais
1.0

aplicar-so-à)

som prejuízo

do

VII:

1) A todas as pessoas a quo se referem os artigos 1.0,
2.° e 3.° do regulamento
anexo à Convenção ela Ilaia,
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respeitante
às leis e costumes
da guerra terrestre,
de
18 de Outubro de 1907, e que tenham sido capturadas
pelo inimigo!.;
2) A todas as pessoas pertencentes
às fôrças armadas
das partes beligerantes,
capturadas
pelo inimigo no decurso de operações de guerra marítimas
ou aéreas, sob
reserva das modificações que as condições dessa captura
tornem inevitáveis.
Todavia, essas modificações não deverão atingir os princípios fundamentais
da presente Oonvenção e cessarâo desde que as pessoas capturadas
tenham dado entrada num campo de prisioneiros de guerra.

ARTIGO

2.·

Os prisioneiros
de guerra ficam em poder da Potência inimiga, mas não dos indivíduos
ou corpos de tropa
que os capturaram.
Devem ser tratados, em todas as circunstâncias,
com
humanidade
e ser protegidos especialmonte
contra actos
de violência, insultos e curiosidade pública.
As medidas de represálias
contra éles são interditas.

1 Heqnlamento anexo:
Artigo 1.' As leis, os direitos e 08 deveres da' guerra não se aplicam unicamente aos exércitos, mas também às milícias e aos corpos de voluntários
que reúnam as seguintes eond ições :
1.0 Terem à sua frente uma pessoa responsável pelos seus
subcrrliuados ;
2.0 Terem um sinal distintivo fixo que se reconheça a
distâur ia ;
3.0 Usarem armas abertamente;
4,0 Respeitarem
nas suas operações as leis e os costumes da guerra.

Nos países onde as milícias ou os rorpos dc voluntários constituírem ou fizerem paI:te do exército ês~es corpos e milícias serão
compreendidos na designação de «exército».
Art. 2.0 Os habitantes
de um território
não ocupado que, ao
àproximar-se o [nirnigo, pegarem espontâneamrnte
em armas par.a
combater as tropas invasor as, sem terem tido tempo de se organizar em conformidade
com o arti I!0 1.°, serão considerados co~o
beligerantes
quando empregarem as armas abortamente
e respeitarem as leis e costumes da guerra.
Art. 3.0 As fôrças armadas dNaspartes beligerantes poderão compor-se de combatentes e de nao combatentes. No caso de captura
por parte do inimigo, uus e outros terão direito ao tratamento de

prisioneiros

tio guerra.
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ARTIGO 3.°
Os prisioneiros
do guerra têm direito ao respeito da
sua pessoa e da sua honra.
As mulheres serão tratadas com todas as deferências
devidas ao seu sexo.
Os prisioneiros conservam a sua plena capacidade civil.
ARTIGO 4.°
A Potência
detentora
dos prisioneiros
de guerra é
obrigada a prover ao seu sustento.
Somente são lícitas diferenças de tratamento
entre os
prisioneiros
quando baseadas na graduação
militar, no
estado de saúde físico ou psíquico, nas aptidões profissionais ou no sexo daqueles, que delas beneficiem.

TíTULO II
Da captura
ARTIGO 5.°
Todo o prisioneiro
de guerra é obrigado a declarar,
quando interrogado
a êste respeito,
o sou verdadeiro
nome e graduação,
ou o seu número de matrícula.
No caso em que infrinja essa disposição expor-se-á a
uma restrição das vantagens concedidas aos prisionoiros
de sua categoria.
Nenhum constrangimento
poderá ser exercido sobre
prisioneiros
para obter informações
relativas à situação
do seu exército ou do seu país. Os prisioneiros
que recusarem responder não poderão ser nem ameaçados,
nem
insultados,
nem expostos
a vexames ou desvantagens
de qualquer natureza.
Se, por motivo do seu estado físico ou mental, um prisioneiro se oncontrar em condições do incapacidade
para
indicar a sua identidade, será confiado ao serviço de saúde.
ARTIGO 6.0
Todas as roupas e objectos de uso pessoal -excepto
armas, o equipamento
militar o documentos militaresficarão na posse dos prisioneiros
de guerra, bem como
capacetes metálicos e máscaras anti-gás,
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As importâncias
de que forem portadores os prisioneiros
somente poderão ser-lhes retiradas
por ordem de um
oficial e depois de verificado o seu valor. Ser-Ihes-á entregue um recibo delas. As importâncias
retiradas
serão
levadas à conta de cada prisioneiro.
Os documentos de identidade, distintivos de graduação,
condecorações
e os objectos de valor não poderão ser
retirados aos prisioneiros.

TíTULO III
Do cativeiro

SEOÇÃO I
Da evacuação

dos prisioneiros

de guerra

ARTIGO 7.°
No mais breve prazo possível depois da sua captura
os prisioneiros
de guerra serão evacuados para depósitos
situados numa região bastante afastada da zona de combate, para que se encontrem fora de perigo.
Somente poderão ser mantidos, temporariamente,
numa
zona perigosa
os prisioneiros
que, por motivo dos seus
ferimentos
ou das Suas doenças, corram maiores riscos
em ser evacuados do que permanecendo
nessa zona.
Os prisioneiros,
emqunnto aguardam
a sua evacuação
da zona de combate, não serão inutilmente expostos ao
perigo.
A evacuação a pé dos prisioneiros
não poderá fazer-se
normalmente
senão por étapes de 20 quilómetros
por
dia, a não ser que a necessidade
de atingir os depósitos
de água e de géneros exija étapes maiores.
ARTIGO 8.0
Os beligerantes
são obrigados a notificar-se reciprocamente toda a captura de prisioneiros no mais curto espaço
de tempo possível, por intormédio das repartições de ínformações,
organizadas
nos termos do artigo 77.0 São
ieualmeuto
obrigados
a indicar reciprocamente
os onder~ços para onde ~ .con:espondência
das famílias pode
SOl' dirigida
aos prisioneiros
de guerra.
Tam cedo quanto possível, todo o prisioneiro devorá
SOl' colocado
em circunstâncias
de se corresponder
êle
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próprio com a sua família, nas condições previstas nos
artigos 36.0 e seguintes.
No que diz respeito aos prisioneiros capturados no mar,
as diposições do presente
artigo serão observadas
logo
que seja possível após a chegada ao porto.

SECÇAO II
Dos campos de prisioneiros

de guerra

ARTIGO 9.·
Os prisioneiros
de guerra poderão ser internados numa
cidade, fortaleza
ou outro local qualquer,
com obrigação do daí se não afastarem além de certos limites determinados.
Poderão igualmente SOl' internados
em campos fechados;
não poderão ser encerrados
ou detidos
senão por medida indispensável
de sogurauça ou de higiene, e somente emquanto durarem as circunstâncias
que
determinaram
essa medida.
Os prisioneiros
capturados
em regiões doentias ou em
quo o clima seja pernicioso para pessoas vindas de regiões temperadas
serão transportados,
tam cedo quanto
possível, para um clima mais favorável.
Os beligerantes
evitarão, tanto quanto possível, reüuir
num mesmo campo prisioneiros
de raças ou nacionalidades diferentes.
Nenhum prisioneiro
poderá, seja cm que momento
fõr, ser reenviado para uma região em que fique exposto
ao fogo da zona de combate, ou ser utilizado para, pela
sua presença,
pôr certos pontos ou certas regiões ao
abrigo do bombardeamento.
CAPÍTULO
Da instalação

I

dos campos

ARTIGO 10.•
Os prisioneiros
de guerra serão alojados em ed~fícios
ou abarracamentos
que ofereçam todas as posslveís garantias de higiene o salubridade.
Os alojamentos
deverão estar inteiramente
ao abrigo
da humidade,
suficientemente
aquecidos
e iluminados.
Deverão
ser tornadas todas as precauções
contra o perigo de incêndio.
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Quanto aos dormitórios:
área total, cubagem mínima
do ar, arranjo interior e camas, as condições serão as
mesmas para as tropas de depósito
da Potência
detentora.

CAPÍTULO II
Da alimentação e do vestuário
dos prisioneiros de guerra
ARTIGO 11.·
A ração alimentar dos prisioneiros
de guerra será equivalente em quantidade e qualidade à das tropas de depósito.
Os prisioneiros
receberão,
além disso, os meios de
prepararem
êles próprios os suplementos
de que vierem
a dispor.
Sor-Ihes-á fornecida água potável em quantidade suficiente. O uso do tabaco será autorizado.
Os prisioneiros poderão ser empregados
lias cozinhas.
Todas :1S medidas disciplinares
colectivas
incidindo
sobre a alimentação
serão interditas.
ARTIGO 12.·
O vestuário,
roupa branca e calçado serão fornecidos
aos prisioneiros
de guerra peja Potência detentora.
A
substitutção
e as reparações
dêsses artigos deverão ser
asseguradas
com regularidade.
Além disso aos trabalhadoros, spmpre que a natureza do trabalho o exija, devodto SOl' foruccidos uniformes do trabalho.
Em todos os campos serão instaladas
cantinas cm que
os prisioneiros
poderão abastecer fie, ao preço do comércio local, de génoros alimentícios e objectos para seu uso.
As administrações
dos campos utilizarão em benefício
dos prisioneiros
os lucros provenientes
das cantinas.

CAPÍTULO III
Da higiene nos campos
AR'I'IGO 13.•
Os boligcruutos serão obrigados a tomar todas as medidas do higj('ne nocessárias
para assegurar
o asseio o a
salubridado
dos campos e para evitar as epidemias.
Os prisioneiros
de guerra disporão,
dia o noite, do
instalações conforme as regras do higiene e mantidas cm
permanente
estado de asseio.
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Além disso, e sem prejuízo dos banhos e duches, de
que os campos serão providos na medida do posstvol,
será fornocida água em quantidade
suficiente aos prisioneiros para os seus cuidados de limpeza corporal.
Os prisioneiros
deverão ter a possibilidade
de se ontregar a exercícios físicos e de beneficiar do ar livre.
:ARTIGO 14.·

Cada campo terá uma enfermaria
em que será prestada aos prisioneiros
de guerra toda a espécie de assistõncia de que possam carecer. Em caso de necessidade
reservar- se-ão locais de isolamento
para os enfermos
atacados de doenças contagiosas.
As despesas de tratamento,
incluindo as dos aparelhos
provisórios
de prótese, ficarão a cargo da Potência detentora.
Os beligerantes
serão obrigados a fornecer, a pedido,
a todo o prisioneiro
tratado uma declaração
oficial indicando a natureza
e a duração da sua doença, assim
como a assistência
recebida.
Podem os beligerantes
autorizar-se
mutuamente,
por
meio de acordos particulares,
a roter, nos campos, módicos e enfermeiros
encarregados
de tratar os seus compatriotas
prisioneiros.
Os prisioneiros
que sofram de uma doença grave ou
cujo estado reclamo uma intervenção
cirúrgica. impor'tante deverão ser admitidos,
a expensas
da Potência.
detentora,
om qualquer formação militar ou civil habilitada para os tratar.
ARTIGO

15.0

Pelo menos uma voz por mês serão organizadas
inspecções médicas aos prisioneiros
de guerra. Essas inspecções terão por objecto verificar o estado geral de
saúde e o estado de limpeza, bem como descobrir as
doenças contagiosas,
especialmente
a tuberculose
e as
afecções venéreas.
CAPÍ'rULO

IV

Das necessidades intelectuais e morais
dos prisioneiros de guerra
ARTIGO

1!J,O

Será deixada toda a latitude 110S prisioneiros
de guorra
para o exercício da sua religião, inclusive o poderem
assistir às cerimónias do sou culto) contanto quo ::>P con-
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formem com as medidas de ordem o de policia prescritas
pela autoridade militar.
Os ministros de um culto prisioneiros de guerra,
qualquer que seja a denominação dêsse culto, poderão
ser autorizados a exercer plenamente o seu ministério
entre os que professem o mesmo credo.
ARTIGO 17.·

Os beligerantes estimularão o mais possível as distracções intelectuais e desportivas organizadas pelos prisioneiros de guerra.

CAPÍTULO V
Da disciplina interior dos campos
ARTIGO 18.0

Cada campo de prisioneiros estará colocado sob a autoridade de um oficial responsável.
Além das provas exteriores de respeito previstas pelos
regulamentos em vigor nos sous exércitos em relação aos
seus nacionais, os prisioneiros de guerra terão por obrigação cumprimentar os oficiais da, Potência detentora.
Os oficiais prisioneiros de guerra não serão obrigados
a saüdar senão os oficiais do graduação superior ou
igual dessa Potencia.
ARTIGO 19,·

1:;'autorizado o uso dos distintivos de graduação
condecorações.

e de

ARTIGO 20.·

Os regulamentos, ordens, avisos o publicações de toda
a natureza deverão SOl' comunicados aos prisioneiros de
guerra numa língua que êlcs compreendam. O mesmo
princípio será aplicado aos interrogatórios.

CAPÍTULO VI
Disposições especiais relativas aos oficiais
e equiparados
ARTIGO 21..

Desde o eomêço das hostilidades os beligerantes terão
obrigação de so comunicar reciprocamente os títulos e as
graduações
em uso nos seus respectivos exércitos, com
o fim de assegurar a igualdade do tratamento entre os
oficiais O equiparados de grnduaçõcs oquivalcntes.
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Os oficiais e equiparados
prisioneiros
de guerra serão
tratados
com as atenções devidas à sua graduação e à
sua idade.
ARTIGO 22.·
Para assegurar
o serviço nos campos de oficiais serão
destacados para êsses campos soldados prisioneiros
de
guerra do mesmo exército, e tanto quanto possível falando a mesma língua, em número suficiente, tendo-se em
atenção a graduação
dos oficiais e equiparados.
Estes adquirirão
a sua alimentação
e o seu vestuário
com o soldo que lhes fôr abonado peja Potência detentora. A gerência
do rancho dos oficiais pelos próprios
deverá ser favorecida por todas as formas.
CAPíTULO

VII

Dos recursos pecuniários dos prisioneiros
de guerra
ARTIGO 23.·
Sob reserva de acordos particulares
entre as Potências
beligerantes,
e especialmente
dos previstos no artigo 24.°,
os oficiais e equiparados
prisioneiros
de guerra receberão da Potência detentora o mesmo sõldo que os oficiais
de graduação
correspondente
nos exércitos desta Potêucia, sob condição, todavia, de que êsso soldo não exceda
aquele a que õles têm direito nos exórcitos do país em
que serviam.
:f:sso soldo scr-lhes-á
entregue
integral.
mente, uma vez por mês, se fõr possível,
e sem que
possa ser feita qualquer dedução para despesas que incumbam à Potência detentora, mesmo que elas sejam em
seu favor.
Um acordo entre os beligerantes
fixará o câmbio aplicável a êste pagamento ; à falta de um tal acõrdo, o
câmbio adoptado
será o que vigorava à data da abertura das hostilidades.
Todos os pagamentos
efectuados
aos prisioneiros
de
guerra a título de soldo deverão ser roembolsados,
no
fim das hostilidades,
pela Potência que õlos servirl1m.
ARTIGO 24.·
Desde o comõço das hostilidades
os beligerantes
fixarão de comum acõrdo a quantia
máxima
em dinheiro
de contado que os prisioneiros
das várias graC!uações e
categorias
serão autorizados
11 conservar
em seu poder.
Todo o excedente
retirado
ou retido a um prisioneiro
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será, da mesma forma quo qualquer depósito de dinheiro
por êle efectuado, Iançudo à sua conta e não poderá ser
convertido noutra moeda sem o seu assentimento.
Os saldos credores das suas contas serão entregues
aos prisioneiros de guerra no fim do seu cativeiro.
Emquanto êste durar ser-lhes-ão concedidas facilidades para a transferência destas quantias, em todo ou
parte, para bancos ou particulares do seu pais de origem.

CAPíTULO VIU

Da transferência de prisioneiros

de guerra

ARTIGO 25.'

Salvo no caso de a marcha das operações o exigir, os
prisioneiros de guerra doentes e feridos não são transferidos emquanto a viagem puder comprometer a. sua cura.
ARTIGO 26.'

Em caso de transferência, os prisioneiros de guerra
serão com antecedência avisados oficialmente do sou
novo destino; serão autorizados a levar os seus artigos
pessoais, a sua correspondência
e as encomendas quo
lhes tenham sido ondereçadas.
Serão tomadas todas as disposições necessárias
para
que a cOl'rc~pondência e as encomendas endereçadas
ao S0U antigo campo lhos sejam expedidas
sem domora.
As quantias depositadas na conta dos prisioneiros
transferidos serão enviadas à autoridade competente do
lugar da sua nova residência.
As despesas originadas pelas transferências constituem
encargo da Potência detentora.

SECÇÃO III
Do trabalho dos prisioneiros de guerra

CAPíTULO I
Generalidades
ARTIGO 27.•

Os beligerantes poderão empregar como trabalhadores
os prisiolleiros de guerra válidos, segundo a sua graduação e as suas aptidões, excepto os oficiais (3 equiparados.
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Se, todavia, alguns oficiais ou equiparados solicitarem
um trabalho que lhes convenha, procurar-se-d arranjar-lho na modida do possível.
Os sargentos prisioneiros de guerra s6 poderão ser
empregados em trabalhos de vigilância, a não ser que
êles façam o pedido expresso de uma ocupação remuneradora.
Os beligerantes são obrigados a colocar, durante toda
a duração do cativeiro, os prisioneiros de guerra vítimas
de acidentes de trabalho em circunstâncias de poderom
aproveitar os benefícios das disposições aplicáveis aos
trabalhadores da mesma categoria, segundo a legislação
da Potência doten tora. No que respeita aos prisioneiros
de guerra aos quais estas disposições legais não possam ser aplicadas por motivo da legislação dessa Potência, esta obriga-se a recomendar ao sou corpo legislativo todas as medidas próprias a indemnizar com
equidade as vítimas.

CAPíTULO II
Da organização do trabalho
ARTIGO 28.0

A Potência detentora assumirá a inteira responsabilidade da manutenção, assistência, tratamento o pagamento dos salários dos prisioneiros de guerra trabalhando por conta de particulares.
ARTIGO 29.0

Nenhum prisionoiro do guerra poderá ser empregado
em trabalhos para os quais seja fisicamente inapto.
ARTIGO 30.0

A duração do trabalho diário dos prisioneiros de
guerra, incluindo a do trajecto de ida o regresso, não
será excessiva e não deverá, em caso algum, exceder a
admitida para os operários civis da região emprogados
no mesmo trabalho. Será concedido a cada prisioneiro
um reponso de vinte e quatro horas consecutivas cada
semana, de preferência ao domingo.

1.- Série
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III

Do trabalho proibido
ARTIGO 31.·

Os trabalhos executados pelos prisioneiros de guerra
não devem ter qualq uer relação directa com as operações de guerra. ]~j especialmente prorbido empregar os
prisioneiros no fabrico e transporte de armas ou munições de qualquer natureza, assim como no transporte
de material destinado às unidades combatentes.
Em caso de violação das disposições precedentes, aos
prisioneiros é permitido, depois da execução ou comêço
de execução da ordem, apresentar as suas reclamações
por intermédio de homens de confiança, cujas funções
são previstas pelos artigos 43.° o 44.°, ou, na falta de
homem de confiança, por intermédio dos representantes
da Potência protectora.
ARTIGO 32.·

É proibido o emprêgo de prisioneiros de guorm em
trabalhos insalubres ou perigosos.
J~j prorbido qualquer agravamento
trabalho como medida disciplinar.
CAPíTULO

das condições de

IV

Dos destacamentos de trabalho
ARTlGO 33.·

O regime d~s destacamentos de trabalho deverá. ser
semelhante ao dos campos de prisioneiros de guerra, em
particular no que diz respeito às condições higiónicas,
alimentação, assistência om caso de acidente ou doença,
correspoudaucía e recepção do encomendas.
Todo o destacamento de trabalho estará dependente
do um campo de prisioneiros. O comandante dêsse campo
sorá responsável pelo cumprimento, no destacamento de
trabalho, das disposições da presente Convenção.
CAPÍTULO

V

Do salário
ARTIGO 34.•

Os prisioneiros de guerra não receberão salário polos
trabalhos relativos à administração, arranjo o CODsorvação dos campos.
4
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Os prisioneiros empregados noutros trabalhos terão
direito a um salário a fixar por acôrdo entre os beligerantes.
Estes acordos especificarão igualmente a parte que a
administração do campo poderá reter, a quantia que pertencerá ao prisioneiro de guerra e a maneira como essa
quantia será posta à sua disposição durante a duração
do seu cativeiro.
Emquanto se não concluírem êsses acordos a retribuíção do trabalho dos prisioneiros será fixada conforme
as normas seguintes:
a) Os trabalhos feitos para o Estado serão pagos segundo as tarifas em vigor para os militares do exército
nacional quando executando os mesmos trabalhos, ou,
se elas não existirem, segundo uma tarifa em relação
com os trabalhos executados;
b) Quando os trabalhos forem por conta de outras
administrações públicas ou para particulares, as condições serão reguladas de acõrdo com as autoridades militares.
O saldo a crédito do prisioneiro ser-Ihe-á entregue
no fim do seu cativeiro. Em caso de falecimento será enviado por via diplomática aos herdeiros do falecido.

SECÇÃO IV
Das relações dos prisioneiros
com o exterior

de guerra

ARTIGO 35."

Desde o princípio das hostilidades
publicarão as medidas previstas para
disposições da presente secção.

os beligerantes
a execução das

ARTIGO 36.-

Cada um dos beligerantes fixará periodicamente o
número de cartas e postais que os prisioneiros de
guerra das diversas categorias são autorizados a expedir
por mês e notificará êste número ao outro beligerante.
Estas cartas e postais serão enviados pelo correio pela
via mais curta. Não poderão ser retardados nem retidos
por motivo disciplinar. No prazo máximo de uma semana
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depois da sua chegada ao campo, e do mesmo modo em
caso de doença, a cada prisioneiro será facultado poder
escrever à sua família em postal comunicando a sua
captura e o estado de saúde. Os ditos postais serão remetidos com a maior brevidade possível e não poderão
ser retardados por motivo algum.
Em regra geral, a correspondência dos prisioneiros
será redigida na lingua da sua nacionalidade. Os beligerantes poderão autorizar a correspondência noutros
idiomas.
ARTIGO 37.0

Os prisioneiros de guerra serão autorizados a receber
individualmente encomendas postais contendo géneros
alimentícios e outros artigos destinados ao seu abastecimento ou ao seu vestuário. As encomendas serão entregues aos destinatários contra recibo.
ARTIGO 38.0

As cartas e remessas de dinheiro ou de valores, bem
como as encomendas postais destinadas aos prisioneiros
de guerra ou por êles expedidas, quer directamente,
quer por intermédio das repartições de informações previstas no artigo 77.0, serão isentas de todas as taxas
postais, tanto nos países de origem e de destino como
nos países intermediários.
As dádivas e socorros em géneros destinados aos
prisioneiros serão igualmente isentos de todos os direitos
de entrada e outros, assim como das taxas de transporte nos caminhos de ferro explorados pelo Estado.
Os prisioneiros poderão, em caso de urgência reconhecida, ser autorizados a expedir telegramas, pagando as
taxas usuais.
ARTIGO 39.0

Os prisioneiros de guerra serão autorizados a receber
individualmente remessas de livros, que poderão ser
submetidos à censurn.
Os representantes
das Potências protectoras e das
sociedades de socorro devidamente reconhecidas e autorizadas poderão enviar obras e colecções de livros às bibliotecas dos campos de prisioneiros. O onvio destas
remessas às bibliotecas não poderá ser retardado sob o
pretexto de dificuldades de censura.
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ARTIGO 40.0

A censura da correspondência deverá ser feita no
mais breve espaço de tempo possível. A verificação das
encomendas postais deverá, além disso, efectuar-se om
condições apropriadas a garantir a conservação dos gé·
neros que elas porventura contenham, e, se possível, na
presença do destinatário ou de um homem de confiança
devidamente reconhecido por êle.
As protbições de correspondência postas em vigor polos beligerantes, por motivos militares ou politicos, somente podem ter carácter temporário e deverão SOl' tam
curtas quanto possivel.
ARTIGO 41.°

Os beligerantes darão todas as facilidades para :t
transmissão de escrituras públicas ou documentos destinados aos prisioneiros de guerra ou por ôles assinados,
especialmente procurações e testamentos.
Tomarão as medidas necessárias para assegurar, em
caso de necessidade, a legalização das assinaturas feitas
pelos prisioneiros.

SEOÇÃO V
Das relações dos prisioneiros de guerra
com as autoridades
CAPÍTULO

I

Das queixas dos prisioneiros de guerra .
por motivo do regime do cativeiro
ARTIGO 42.0

Os prisioneiros de guerra terão o direito de apresentar às autoridades militares sob cujas ordens se encontram os seus pedidos acêrca do regime de cativeiro a
que estão sujeitos.
Terão igualmente o direito de se dirigir aos represoutantas das Potências protoctoras para lhes assinalar os
pontos em relação aos quais têm queixas a formular
acêrca do regime de cativeiro.
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Estes pedidos e reclamações deverão ser transmitidos
com urgência.
Mesmo no caso de se reconhecer que não são fundados,
não poderão dar origem a qualquer castigo.
CAPíTULO
Dos representantes

II

dos prisioneiros

ARTIGO 43.

de guerra

0

Em todas as localidades onde se encontrem prisioneiros de guerra serão estes autorizados a indicar homens
de confiança encarregados de os representar perante as
autoridades militares e as Potências protectoras.
Esta indicação será submetida à aprovação da autoridade militar.
Os homens de confiança serão encarregados da recepção e repartição das remessas colectivas. Da mesma
forma, no caso de os prisioneiros organizarem entre si
um sistema de assistência mútua, essa organização será
da competência dos homens de confiança. Por outro lado,
estes poderão prestar os seus bons ofícios aos prisioneiros para facilitar as relações dêstes com as sociedades
de socorros mencionadas no artigo 78.0
Nos campos dos oficiais e equiparados o oficial prisioneiro de guerra mais antigo dentro da graduação mais
elevada será reconhecido como intermediário entre as
autoridades do campo e os oficiais e equiparados prisioneiros. Para êsse efeito terá fi faculdade de escolher
um oficial prisioneiro para o auxiliar como intérprete
nas conferências com as autoridades do campo.
ARTIGO 44.0

Quando os homens de confiança forem empregados
como trabalhadores, a sua actividade como representantes dos prisioneiros de guerra deverá ser contada na
duração obrigatória do trabalho.
Serão dadas todas as facilidades aos homens de confiança para se corresponderem com as autoridades militares e com a Potência protectora. Essa correspondOncia
não será limitada.
Nonhum representante
dos prisioneiros poderá SOl'
transferido H0Jll que lhe tenha sido concedido o tempo
necessário para colocar o sou sucessor ao corrente dos
assuntos em curso.
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III

Das sanções :penais
relativas aos prísíoneiros de guerra
I - Disposições gerais
ARTIGO

45."

Os prisioneiros do guerra estarão sujeitos às leis, regulamentos e ordens em vigor nos exércitos da Potência
detentora.
Todo o acto de insubordinação autorizará a aplicação
a seu respeito das medidas previstas nessas leis, regulamentos e ordens.
Ficam todavia ressalvadas as disposições do presente
capítulo.
ARTIGO

46."

Aos prisioneiros de guerra não poderão ser aplicadas
pelas autoridades militares nem pelos tribunais da Potência detentora outras penalidades além daquelas pre-.
vistas para os mesmos factos pelo que respeita aos militares dos exércitos nacionais.
Em igualdade de' graduação, os oficiais, sargentos ou
soldados prisioneiros de guerra que estejam cumprindo
uma pena disciplinar não' serão sujeitos a um tratamento
menos favorável que o previsto, pelo que respeita à
mesma pena, nOE exércitos da Potência detentora.
São proibidos todos os castigos corporais, a clausura
em locais não iluminados pela luz do dia e, de uma maneira geral, toda e qualquer forma de crueldade.
São igualmente proibidas as penas colectivas para
actos individuais.
ARTIGO

47."

Os factos que constituam uma falta contra a disciplina,
e especialm~nte a tentativa de evasão, serão averiguados
com urgência: para todos os prisioneiros de guerra, graduados ou não, as prisões preventivas serão reduzidas
ao mínimo estritamente indispensável.
Os processos judiciais contra os prisioneiros de guerra
serão conduzidos tam ràpidamente quanto o permitam
as circunstâncias; a dotenção prevontíva sorá restringida
o mais possível.
Em todos os casos a duração da detenção preventiva
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será deduzida da pena aplicada, disciplinar ou judicialmente, sempre que essa dedução seja admitida para os
militares nacionais.
ARTIGO 48.·

Os prisioneiros de guerra não poderão, depois de terem sofrido as penas judiciais ou disciplinares que lhes
tiverem sido aplicadas, ser tratados por forma diferente
da dos outros prisioneiros.
Todavia, os prisioneiros punidos por motivo de uma
tentativa de evasão poderão ser submetidos a um regime
de vigilância especial, que não poderá: no entretanto,
implicar a supressão de qualquer das garantias concedidas nos prisioneiros pela presente Convenção.
ARTIGO 49.·

A nenhum prisioneiro de guerra pode ser retirada a
sua graduação pela Potência detentora.
Aos prisioneiros punidos disciplinarmente não poderão
ser retiradas prerrogativas inerentes à sua graduação.
Em particular os oficiais e equiparados a quem sejam
aplicadas penas que obriguem a clausura não serão colocados nos mesmos locais que os sargentos ou soldados
punidos.
ARTIGO 50,·

•

Os prisioneiros de guerra evadidos quo sejam recapturados antes de terem podido juntar-se ao seu exército ou
doixar o torritório ocupado pelo exército que os capturou somente poderão ser punidos com penas disciplinares.
Os prisioneiros que, depois de terem conseguido voltar a juntar-se ao seu exército ou a deixar o território
ocupado pelo exército que os capturou, sejam de novo
feitos prisioneiros não serão punidos com qualquer pena
pela sua evasão anterior.
ARTIGO 51,·

A tentativa de evasão, mesmo no caso do reincidência,
não será considerada como uma circunstância agravante
no caso em que o prisioneiro de guerra seja entregue
aos tribunais por crimes ou delitos contra as possoas
ou contra a propriedade cometidos no decurso dessa
tentativa.
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uma

evasão tentada ou consumada,
os camaraque tenham cooperado na evasão apenas
incorrer
por êsse facto numa pena disciplinar.

das do evadido
poderão

ARTIGO 52.·
Os beligerantes
velarão por que as autoridades
competentes
usem da maior indulgência
na apreciação
de
saber se uma infracção cometida por um prisioneiro de
guerra deve ser punida disciplinar ou judicialmente.
Exercerão
uma acção idêntica principalmente
quando
se tratar de apreciar factos em correlação
com a evasão
ou tentativa de evasão.
Um prisioneiro não poderá, em razão do mesmo facto
ou do mesmo motivo de acusação, ser punido senão uma
s6 yez.
ARTIGO 53.·
Nenhum prisioneiro
de guerra punido com uma pena
disciplinar
que se encontrar nas condições previstas para
a repatriação
poderá sor retido sob pretexto
de que
não cumpriu a sua pena.
Os prisioneiros
a repatriar
sobro os quais esteja pendente uma acção penal poderão ser excluídos da repatriação até ao final do procosso, e, em caso elo condenação, até à execução da pena j os que estivorem já prosos
em virtude de sentença poderão ser retidos ató ao firo
da sna detenção.
Os beligerantes
trocarão
entre si as listas daqueles
que não puderem ser repatriados
pelos motivos indicados neste mesmo artigo.
II - Penas discIplinares
ARTIGO 54.·
A prisão é a pt>na disciplinar
mais severa que pode
ser aplicada a um prisioneiro
de guerra.
A duração
de um mesmo castigo não pode exceder
trinta dias.
Êsto máximo de trinta dias não poderá sor ultrapassado nem mesmo no caso de um prisioneiro
ter do responder disciplinarmente
na mesma ocasião por várias
faltas, quer estas tenham ou não ligação entro si.
Quando, no decurso ou <lpÓS o fim dum período do detenção, um prisioneiro
soja punido com uma nova pona
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disciplinar,
um prazo de três dias pelo menos separará
cada um dos períodos de detenção, desde quo um dêles
soja do dez dias ou mais.
ARTIGO 55.·
Sob reserva da disposição
a que se rofero a última
parte do artigo 11.0, são aplicáveis,
a título de agravação da pena, aos prisioneiros
de guerra punidos disciplinarmente
as restrições
do alimentação
admitidas no
exército da Potência detentora.
Todavia,
ostas restrições
não poderão SOl' ordenadas
senão no caso em que o estado de saúdo dos prisioneiros
punidos o permita.
ARTIGO 56.·
Em caso algum os prisioneiros
de guerra poderão SOl'
transferidos
para estabelecimentos
penitenciários
(prisões,
penitenciárias,
trabalhos forçados, etc.) para aí cumprirom penas disciplinares.
Os locais destinados ao cumprimento
de penas disciplinares deverão possuir as necessárias condições higiénicas.
Aos prisioneiros
punidos serão facultados
os meios
de se manterem em estado de asseio.
Todos os dias estes prisioneiros
terão a faculdade de
fazer exercício ou permanecer
ao ar livre pelo menos
durante duas horas.
ARTIGO 57.·
Os prisioneiros
de guerra punidos disciplinarmente
serão autorizados
a ler e a escrever, assim como a expedir e a receber cartas.
Em compensação,
as encomendas
e remessas
de dinheiro poderão ser entregues aos destinatários
somente
depois de expirada a pena. Se se der o caso de as encomendas não distribuídas
conterem géneros sujeitos a drterioração,
serão estes destinados à enfermaria
ou à coo
zinha do campo.
ARTIGO 58."
Os prisionoiros
de guorra punidos disciplinarmonto
serão autorizados,
quando o pedirem, a aprosontar-se à
visita médica diária. Receberão
a assistência
julgada
necessária
pelo médico c, no caso do necrssidado,
serão
evacuados para a enfermaria do campo ou para os hospitais.
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ARTIGO 59."

Sob reserva da competência dos tribunais e autoridades
militares superiores, as ppnas disciplinares não poderão
ser pronunciadas senão por um oficial munido de poderes disciplinares, na sua qualidade de comandante de campo
ou de destacamento, ou pelo oficial responsável que o
substitua.
III-Das diligências judiciais
ARTIGO 60."

Quando da instauração do um processo judicial contra
um prisioneiro do guerra, a Potência detontora avisará
logo que o possa, e sempre antes da data fixada para a
abertura dos debates, o representante da Potência protectora.
Êste aviso conterá as indicações soguintos :
a) Estado civil o graduação do prisioneiro;
b) Lugar onde reside ou ando está detido;
c) Especificação do ou dos motivos dr acusação, acompanhados da citação das disposições legais aplicáveis.
No caso de não SOl' possível fornecer neste aviso a indicação do tribunal que o há-de julgar, a da data da
abertura dos debates e a do local ando êles terão lugar,
estas indicações serão fornecidas posteriormente ao ropresentantc da Potência protectora o mais breve poso
sível, e om todos os casos três semanas pelo menos
antes da abertura dos debates.
ARTIGO 61."

Nenhum prisioneiro do guerra poderá SOl' condenado
som ter tido ocasião de se defender.
Nenhum prisioneiro poderá ser constrangido a recouhecor-so culpado do facto de quo {. acusado.
ARTlGO 62."

O prisioneiro de guerra terá o direito de ser assistido
por um defensor de carreira da sua escolha e de rccorror, se houver nocessidado, ao sorviço de um intérproto
competente. Será avisado dêsto direito eru tempo útil,
antes dos debates, pela Potência detentora.
Na falta de escolha feita pelo prisioneiro a Potência
protectora poderú foruecer-Iha um dofensor. A Potência
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detentora remeterá à Potência protectora, a pedido desta,
uma relação de pessoas idóneas para apresentarem a
defesa.
Os representantes da Potência protectora terão o direito de assistir aos debates da causa.
A única excepção a esta regra é a de os debates deverem permanecer secretos no interêssc da segurança do
Estado. A Potência detentora. informará disso a Potência protectora.
ARTIGO 63.

0

Uma sentença respeitante a um prisioneiro de guerra
somente poderá ser proferida pelos mesmos tribunais e
segundo a mesma forma (lo processo que as respeitantes
a pessoas pertencentes às forças armadas da Potência
detentora.
ARTIGO 64.·

Todo o prisioneiro de guerra terú o direito do rccorrer contra toda a sentença dada a seu respeito, da mesma
maneira que aos indivíduos pertencentes ao exército da
Potência detentora.
AR lIGO 65.·

As sentenças proferidas contra os prisioneiros de
guerra serão imediatamente comunicadas à Potência
protectora.
ARTIGO 66.·

Se Iõr proferida uma sentença do morto contra um
prisioneiro de guerra, uma comunicação expondo om
detalhe a natureza e as circunstâncias da infracção será
dirigida, o mais cedo possível, ao ropr ssontuate da Potência protectora. para ser transmitida à Potência em
cujo exército o prisioneiro serviu. A sentença não scrá
executada antes do expirado um prazo do, polo menos,
três meses a partir dessa comunicação.
AR'rIGO 67.•

Nenhum p risioneiro do guerra poderá sor privado do
benefício d:l~ disposições do artigo 42.0 da pro~('ntt' Convenção por motivo (lo uma sentença ou por outra razão
qualquer.
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TÍTULO IV
Do fim do cativeiro

SEOÇÃO I
Da repatriação

directa e da hospitalização
em pais neutro
ARTIGO 68."

Os beligerantes são obrigados a reenviar para o seu
país, independentemente de graduação ou de número, os
prisioneiros de guerra doentes e gravemente feridos,
depois de os terem pôsto em condições de serem transportados.
Para êste efeito, os beligerantes, por acordos concluidos entre si, fixarão tam cedo quanto possível os casos
de invalidez ou doença que obrigam à repatriação directa, assim como os casos implicando eventualmente a
hospitalização em pais neutro. Emquanto se não concluírem tais acordos, os beligerantes poderão utilizar o
acôrdo-tipo anexo, a título de documentário, à presente
Convenção.
ARTIGO 69."

Desde a abertura das hostilidades os beligerantes
entender-se-ão para a nomeação de comissões médicas
mixtas. Eatas comissões serão compostas de três membros, dos quais dois pertencentes a um país neutro e um
indicado pela Potência detentora; um dos médicos do
país neutro será presidente. Estas comissões módicas
mixtas procederão ao exame dos prisioneiros doentes e
feridos e tomarão todas as decisões úteis a sou respeito.
As decisões destas comissões serão tomadas por maioria o executadas no mais breve espaço de tempo.
ARTIGO 70,-

•

Alóm daqueles que tenham sido designados pelo módico do campo, os prisioneiros do guerra abaixo mencionados serão submetidos tt visita da comissão módica
mixta mencionada no artigo 69.°, tendo em vista a sua
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repatriação directa ou a sua hospitalização om país
neutro:
a) Os prisioneiros que façam o pedido directamente
ao médico do campo;
b) Os prisioneiros que forem apresentados pelos homens de confiança previstos no artigo 43.°, quer estes
actuem por sua própria iniciativa quer a pedido dos próprios prisioneiros;
c) Os prisioneiros que tiverem sido propostos pela Potência nos exércitos da qual êles serviram ou por uma
associação de socorros devidamente reconhecida o autorizada por essa Potência.
ARTIGO 71.0

Os prisionoiros de guerra vítimas de acidentes do trabalho, excepção feita dos feridos voluntàriamento, aproveitarão, no que diz respeito a repatriação ou hospitalização eventual em país neutro, dos benefícios das
mesmas disposições.
ARTIGO 72.·

Durante a duração das hostilidades e por razões do
humanidade, os beligerantes poderão concluir acordos
tendo em vista a repatriação
directa ou a hospitalização em país neutro dos prisioneiros do guerra válidos
que tenham sofrido um longo cativeiro.
ARTIGO 73.·

As despesas do repatriação ou de transporte para um
país neutro dos prisioneiros de guerra, a partir da fronteira da Potência detentora, serão de conta da Potência
em cujos exórcítos õles tenham servido.
ARTIGO 74.•

Nenhum repatriado
viço militar activo.

poderá ser empregado num ser-

SEOÇÃO II
Da libertação e da repatriação
no fim das hostilidades
ARTIGO 75.•

Quando os beligernutos concluírem uma convenção de
armistício, deverão, em princípio, incluir nela disposições
relativas à repatriação dos prisioneiros de guerra. Se
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nessa convenção não tiverem podido ser insertas disposições a tal respeito, os beligerantes deverão, não obstante,
pôr-se o mais breve possivel em relações para êsse efeito.
Em todos os casos a repatriação dos prisioneiros ofectuar-seá no mais curto espaço de tempo após a conclusão da paz.
Os prisioneiros de guerra sôbre os quais impenda
uma acção penal por crime ou delito de direito comum
poderão todavia ser demorados até final da organização
do processo e, em caso de condenação, até expirar a
pena. Procederse-á de igual forma para os condenados por crime ou delito de direito comum.
Por acôrdo entre os beligerantes, poderão sor instituídas
comissões com o fim de procurar os prisioneiros disporROS e assegurar
a sua repatriação.

TíTULO V
Do falecimento

dos prisioneiros
ARTIGO

de guerra

76."

Os testamentos dos prisioneiros de guerra serão recebidos e feitos nas mesmas condições que para os militares do exército nacional.
Seguir-se-ão igualmente as mesmas regras no que
respeita aos documentos relativos à verificação dos óbitos.
Os beligerantes velarão por que os prisioneiros de
de guerra falecidos no cativeiro sejam sepultados decentemente e por que as sepulturas contenham todas as
indicações necessárias, sejam respeitadas e convenientemente cuidadas.

TíTULO VI
Das repartições de socorros e de informações
relativas aos prisioneiros de guerra
ARTIGO

77."

Desde o eomõço das hostilidades, cada uma das Potõncias beligerantes, assim como as Potências neutras que
tiverem recolhido beligerantes constitutrão uma repartição oficial de informações sõbre os prisioneiros de guerra
qU0 se encontrem no seu território.
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No mais breve espaço de tempo possível, cada uma das
Potências beligerantes informará a sua repartição de informações de toda a captura de prisioneiros efectuada
pelos seus exércitos, dando-lhe todos os esclarecimentos
de identificação de que disponha, permitindo avisar ràpidamente as famílias interessadas, e fazendo-lhe conhecer os endereços oficiais para os quais as famílias poderão escrever aos prisioneiros.
A repartição de informações fará chegar com urgência todas estas indicações às Potências interessadas
por intermédio, por um lado, das Potências protectoras
e, por outro lado, da repartição central prevista pelo artigo 79.0
A repartição de informações, encarregada de responder a todas as preguntas respeitantes aos prisioneiros
de guerra, receberá dos diversos serviços competentes
todas as indicações relativas aos internamentos, mudanças, concessões de liberdade sob palavra, repatriações, evasões, estadias nos hospitais, falecimentos, assim
como as outras informações necessárias para estabelecer e manter em dia uma ficha individual para cada prisioneiro de guerra.
A repartição inscreverá sõbre essa ficha, na medida do
possível e sob reserva das disposições do artigo 5.0: o
número de matrícula, o apelido e nomes, a data e lugar
do nascimento, a graduação e a unidade do interessado,
o nome do pai e o apelido da mãi, o enderôço da pessoa
a avisar em caso ele acidente, os ferimentos, a data o o
local de captura, do internamento, dos ferimentos, ela
morte, assim como todos os outros esclarecimentos importantes.
Listas semanais contendo todos os novos esclarecimentos susceptíveis ele facilitar a identificação de cada
prisioneiro serão transmitidas às Potõncias interessadas.
A ficha individual do prisioneiro de guerra será remetida após a conclusão da paz à Potência que êle tenha
servido.
A repartição de informações será, além disso, obrigada
a recolher todos os objectos do uso pessoal, valores, correspondência, cadernetas de sóldo, elementos de identificação, otc., que tiverem sido abandonados pelos prisioneiros de guerra repatriados, postos em liberdade sob
palavra, evadidos 0\1 falecidos, enviando-os aos países
interessados.
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ARTIGO 78.·

As associações de socorros aos prisioneiros de guerra
regularmente constituídas segundo as leis do seu pais,
e tendo por objecto serem as intermediárias da acção
caritativa.receberão
por parte dos beligerantes. para si
e para os seus agentes devidamente acreditados, todas
as facilidades, dentro dos limites impostos pelas necessidades militares, para realizarem eficazmente a sua tarefa
humanitária.
Os delegados destas sociedades poderão
ser admitidos para distribuir socorros nos campos,
assim como nas estações de étapes dos prisioneiros repatriados, mediante uma permissão pessoal passada pela
autoridade militar e tornando o compromisso, por escrito, de se submeterem a todas as medidas de ordem e
de policia que esta prescreva.
ARTIGO 79.0

Uma agência central de informações sôbre prisioneiros de guerra será criada em pais neutro. O Comité
Internacional da Cruz Vermelha proporá às Potências
interessadas, se o julgar necessário, a organização de
urna tal agência.
Essa agência será encarregada de concentrar todos
os esclarecimentos interessando os prisioneiros que ela
possa obter por vias oficiais ou particulares; transmiti-Ios-á o mais ràpidamente possível ao pais de origem
dos prisioneiros ou à Potência que êles tenham servido.
Estas disposições não deverão ser interpretadas como
restringindo a actividade humanitária do Comitó Internacional da Cruz Vermelha.
ARTIGO 80.0

As repartições de informações gozarão de franquia ele
porte em matéria postal, assim como de todas as isenções previstas no artigo 38.0

TíTULO VlI
Da aplicação

da Convenção a certas categorias
de civis
ARTIGO 81.0

Os indivíduos que seguem as fõrcas armadas som delas
fazerem directamente parte, tais corno correspondentes,
repórteres de jornais, vivandeiras, fornecedores, que
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caírem em poder do inimigo e que êste julgue conveniente deter, terão direito a ser tratados
como prisioneiros de guerra, contanto que se encontrem munidos de
uma autorização da autoridade militar das fõrças do exército que êles acompanhavam.

Tf'rULO VIII
Da execução da Convenção
SEOÇÃO I
Disposições gerais
ARTIGO 82

o

As disposições
da presente
Convenção
respeitadas
pelas Altas Partes Contra tantos
ci rcunstâncias.
No caso em que, em tempo de guerra,
gerantes não seja parte na Convenção,
as
ções ficarão todavia obrigat6ri as entre os
que nela participam.

deverão ser
em todas as
um dos belisuas disposibeligerantes

ARTIGO 83."
As Altas Partes Contratantos
reservam-se
o direito
do concluir convenções especiais sõbre quaisquer assuntos relativos aos prisioneiros
de guerra que lhes pareça
oportuno regular particularmente.
Os prisioneiros
de guerra beneficiarão
dêsses acordos
até à conclusão da repatriação,
salvo disposições expressas om contrário contidas nos já citados acordos ou em
acordos ulteriores,
ou igualmente
salvo medidas mais
favoráveis tomadas por uma ou outra das Potências beligerantes a respeito dos prisioneiros
que elas tenham em
seu poder.
Com o fim de assegurar
a aplicação, do parte a parte,
das disposicôoe da presente Convenção
o de facilitar a
conclusão
das convenções especiais acima previstas,
os
beligerantes
poderão autorizar,
desde o comêço das hostilidades, reüniões de representantos
das autoridades respectivas encarregadas
da administração
dos prisioneiros
de guerra.
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ARTIGO 84.0
O texto da presente Convenção e das Convenções especiais previstas pelo artigo precedente será afixado, tanto
quanto pessível,
na língua pátria dos prisioneiros
de
guerra ti om lugares onde possa ser consultado por todos
.os prisioneiros.
O texto destas Convenções será comunicado, a seu pedido, aos prisioneiros
que se encontrem na impossibilidade de tornar conhecimento do texto afixado.
ARTIGO 85.0
As Altas Partes
Contratantes
comunicarão
entre si,
por intermédio
do Conselho Federal Suíço, as traduções
oficiais da presente
Convenção,
assim como as leis e
regulamentos
que p.ossam ser levadas a adoptar para assegurar a aplicação da presente Convenção.

SECÇÃO II
Da organização

da físcalização

ARTIGO 86.0

/

As Altas Partes Contratantes
reconhecem que a. aplicação regular da presente Convenção encontrará uma garantia na possibilidade
de colaboração das Potências protectoras encarregadas
de salvaguardar
os interêsses dos
beligerantes;
a êsse respeito as Potências
protectoras
poderão,
além do seu pessoal diplomático,
designar delegados
escolhidos
entre os seus próprios nacionais ou
entre os nacionais
de outras Potências
neutras.
Estes
delegados
deverão ser submetidos
à aprovação do beligerante junto do qual venham a exercer a sua missão.
Os representantes
da Potência protectora. ou os seus
delegados
acreditados
serão autorizados
a dirigir-se
a
todas as localidades,
sem excepção alguma, em que so
encontrem internados prisioneiros de guerra, Terão acesso
em todos os locais ocupados por prisioneiros
e poderão
entrar
em relação com estes, goralmente
sem testemunhas, pessoalmente
ou por intermédio de intérpretes.
Os beligerantes
facilitarão,
D:1 mais Iarza medida possível, 11 tarefa dos reprosontantos
ou dos delegados acreditados da Potência protectora.
As autoridades
militares
serão informadas
da sua. visita.
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Os beligerantes
poderão entrar em acórdo para permitir que pessoas da própria nacionalidade
dos prisioneiros sejam admitidas
a participar
nas viagens de inspoc-

ção.
AH'rIGO 87.0
Em caso de desacôrdo
entre os beligerantes
sõbre a
aplicação das disposições da presente Convenção, as Potências protectoras
deverão, na medida do possível, prestar os seus bons ofícios no sentido de conciliar a divergência.
Para tal efeito cada uma das Potências
protectoras
poderá, em especial, propor aos beligerantes
interessados uma reünião de representantes
dõstes, eventualmente
em território
neutro
convenientemente
escolhido.
Os
beligerantes
serão obrigados a dar seguimento
às propostas que lhes sejam feitas neste 'sentido. A Potência
protectora
poderá,
se tanto fôr necessário,
submeter
à
aprovação
das Potências
em causa uma personalidade
pertencendo
a uma Potência neutra ou uma individualidade delegada pelo Comité Internacional
da Oruz Vermelha, que será chamada a tomar parte nessa reünião.
ARTIGO 88.0
As disposições
que precedem
não constituem
obstáculo à actividade humanitária
que o Comité Internacional da Oruz Vermelha
possa desenvolver
para protecção dos prisioneiros
de guerra, mediante a aprovação
dos beligerantes
interessados.

SECÇÃO III
Disposições

finais

ARTIGO 89.0
N as relações entre as PotCI1CÍ,aS ligadas pela Convonção da Haia respeitante
às leis e costumes da ;ruerra
terrestre,
quer se trate da de 29 de Julho de 1899 ou
da de 18 de Outubro de 1907, e quo participem
da presento Convenção, esta completará
o capítulo II do Rogulamento anexo às citadas Oonvenções da Haia.
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so.-

A presento Convenção, que tcrá a data do hoje, poderá, até ao dia 1 do Fevereiro de 1930, ser assinada
em nome de todos os países representados
na Conferência quo teve a sua abertura em Genebra no dia 1 de Julho do 1929.
ARTIGO

!l1.0

A presente Convenção serú ratificada tam cedo quanto
possível.
As -rutificaçõos serão depositadas em Berna.
H('digir s0-á uma acta de depósito de cada ratificação,
uma cópia da qual, certificada conforme, será remetida
]>010 Conselho Federal Suíço aos GO"NllOS do todos os
países em nome elos quais a Convenção tenha sido assinada ou cuja adesão tenha sido' notificada.
ARTIGO

!l~.O

A presente Convenção entrará om vigor sois meses
depois de terem sido depositados, pelo menos, dois instrutneutos de ratificação.
I'osteriormentc,
cntrnrá om vigor para cada Altu Parte
Contratante
sciK 11l"8eS após o depósito do respectivo
instrumento do ratificação.
ARTIGO

03."

A [-urtir da data ela sua ontrada om vigor, a presente
Couvcneão será aberta às adosõos de qualquer Puís om
cujo nome ela não tenha sido assinnda.
ARTIGO

94."

As adesões serão notificada!' por oscrito ao Conselho
Federal RUÍ<;o e produzirão os seus efeitos seis meses
D pós a data da ohogada da notificação.
O Conselho Federal Suíço comunicará as adesões aos
G ovemos de todos os paises em nome dos quais a Convenção tenha sido assinada 011 cuja adesão tenha sido
notificada.
ARTlGO

n5.

O

O estado do guorra durá ofoito imediato ás ratificaçõos
depositadas e às adesões notificadas pelas Potências boligcrantcs antes ou depois do cumõço das hostilidades. A

1:' Série
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comunicação das ratificações ou adesões recebidas das Potências em estado de guerra
será feita polo Conselho
Federal Suíço pela mais rápida via.
ARTIGO 96.·
Cada uma das Altas Partes Contratantos
terá 3. faculdade do denunciar
a presente Convenção.
A denúncia
somente produzirá
os sous efeitos um ano depois de notificada por escrito ao Conselho Federal Suíço. Êste comunicará essa notificação aos Governos de todas Il,S Altas
Partes Contratantes.
A donúncia somente terá efoito om relação à Alta
Parte Contratante
tI ne a tenha notificado.
Além disso, esta denúncia não produzirá os seus efeitos durante uma guerra na qual esteja onvolvida a Potência denunciante.
Neste caso a presento Convonção continuará a produzir os sons efoitos, para além do período
de um ano, até à conclusão da lH1Z O, om todos os casos,
até quo as operações do repatriação
estejam terminadas.
ARTIGO 97.0
Uma cópia, certificada conforme, da presente Convonnos arquivos da Sociedade das Nações por intermédio
do Conselho Federal
Suíço. Do
mosmo modo. serão comunicadas
pelo Conselho Federal
Suíço ZI Sociedade (las Nacõcs as rutiticações,
adesões e
denúncias que ao mesmo Conselho forem notificadas.
Em fó do que os .Pleuip otenciúrius abaixo meucionudos
assinaram
a presente Convenção.

ção será depositada

Feito cm G0!1pbra aos vinte c sete de Julho do mil novecentos e vinte e nove, cm 11111 só exruuplur,
que fioará
depositado
nos arq uivos lln Confodcrução
8uit,;a c do
qual serão remetidas cópina, cortificadn s oouíormvs, aos
GOVC'rIlOS do todos os pulsos convidados
pam a Conto-

rência.
Assinaram

esta Convenção

Alemanha.

Estados Unidos da .\mél'ica.
Áustria.
Bélgica.

os soguintos

pníses :

C6!
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Bolívia.
Brasil.
Grã-Bretanha
e Irlanda
do Norte, assim como Todas
as Partos do Império Britânico
quo não são membros
separados da Sociedade das .N açõos.

Canadá.
Austrália.
Nova ,7; el fio dia.
Africa do Sul.
Estado Livre da Irlanda.
Índia.
Bulgária.
Chilo.
China.
Colômbia.
Cuba.
'Dinamarca.
República Dominicana.
Egipto.

Espanha.
Estónia.
Finlândia.
França.

Grécia.
IIungria.
Itália.
Japão.
Letónia.
Luxemburgo.

México.
Nicarágua.
Noruega.
Holanda.
Pérsia.
Polónia.
Portugal.
Homónia.
Reino dos Sórvios,
Sião.
Suécia.
S\líç':\.

Chcco-Eslovaquia.
Turq uia.
Uruguai.

Venezuela.

Croatas

c Eslovenos.
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ORDEM DO EXERCITO N."' 8

665

Anexo à Convenção relativa ao tratamento
dos prisioneiros
de guerra, de 27 de Julho de 1.929
A

ACORDO- TIPO

Respeitante à repatriação directa e à hospitalização em paIs neutro
dos prisioneiros de guerra por motivos de saúde
I - Princípios gerais para a repatrínção directa
c para a hoapitalizal:í\o em pais neutro
A) Prinoipios gerais para a repatriação

directa

São repatriados
directamente:
1. Os doentes e feridos que, segundo previsões médicas, não seja de presumir
curarem-se
num ano, o seu
estado exigindo um tratamento
e a sua aptidão intelectual ou fisica parecendo ter sofrido uma deminurção considerável.
3. Os doentes e feridos iscuráreie cuja aptidão intelectual ou corporal
pareça ter sofrido uma deminujção
considerável.
B. Os doentes e feridos CUI·Ildo8 cuja aptidão intelectual ou corporal pareça ter sofrido uma deminutção considerável.

B) Principios gerais para a hospitalização

em país neutro

São hospitalizados:

1. Os doentes e feridos que seja de presumir se curem
dentro de um ano e cuja cura pareça ser mais corta e
rápida se êles puderem beneficiar dos recursos quo oferece o pais neutro elo que se se prolongar o seu cativeiro
prupriamento
dito.
2. Os prisioneiros
de guerra cuja saúde intelectual ou
flsica par('ça, segundo ar-; previsõo« médicas, gravemente
ameaçada se se mantiverem cativos, ao passo que a h08pitalizução
cm pai" noutro poderia pr ovàvolrncn to subtraí-los a êsso risco.
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dos hospitalizados

São repatriados os prisioneiros de guerra hospitalizad.os em pais neutro que pertençam às seguintes catogonas:

1. Aqueles cujo estado de saúde se apresenta como
sendo ou devendo tornar-se de molde a terem de ser
incluídos nas categôrias daqueles a repatriar por motivos de saúde.
2. Os curados cuja aptidão intelectual ou física pareça ter sofrido uma dominurção considerável.
II - Prtucípíos especiais para a repatriação directa
ou para a hospitalizarão em país neutro
A) Princípios especiais para a repatriação

Serão repatriados:
1. Todos os prisioneiros de guerra que, em conseqüência de lesões orgânicas, sofram das alterações seguintes, efectivas ou funcionais: perda de um membro,
paralisia, alterações articulares ou outras, desde que a
falta seja, pelo menos, de um pó ou de uma mão, ou
equivalha à perda de um pó ou de uma mão;
2. Todos os prisioneiros de guerra feridos ou' lesos
cuj o estado sej a tal que os torne enfermos de que se
não possa, sob o ponto de vista médico, prever a cura
dentro de um ano;
3. Todos os doentes cujo estado seja tal (lue os torne
enfermos de que se não possa, sob o ponto de vista médico, prever a cura dentro de um ano.
A esta categoria pertencem especialmente:
a) As tuberculoses progressivas de quaisquer órgãos
flue, segundo as previsões módicas, não possam ser curadas ou, pelo menos, melhorar consideràvelmento
por
efeito de um tratamento em pais neutro;
b) As afecções (10 aparelho respiratório, de carácter
não tuberculoso, prosumidamouto incuráveis, tais como,
sobretudo, o onfizoma pulmonar fortemente desenvolvido,
com ou sem bronquite, as dilatações brõnquicas, a asma
grave, as intoxicações pelos gases, etc.;
c) As afecções crónicas graves do aparelho circulatório, por exemplo, as afecções valvulares com tendência
para as perturbações
da compensação, as afecções relu-
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tivamente
graves do miocárdio,
do pericárdio
e dos
vasos, especialmente
os aneurismas
não operáveis dos
grandes vasos, etc. ;
d) As afecções crónicas graves do aparelho digestivo;
e) As afecções crónicas graves dos aparelhos urinário
e genital,
sobretudo,
por exemplo,
todos os casos do
nefrites crónicas confirmados
com semiologia completa,
e muito especialmente
quando existam já alterações cardíacas e vasculares,
assim como as pielítes e cistites
crónicas;
f) As doenças crónicas graves do sistema nervoso
central e periférico,
tais como, sobretúdo, a neurastenia
e a histeria
graves, todos os casos incontestáveis
de
epilepsia, a doença de Basedow grave, etc. ;
g) A cegueira dos dois olhos, ou a de um õlho quando
a visão do outro seja inferior a 1, mesma corrigida.
A
deminuíção da acuidade visual nos casos em que lH1,ra
um õlho, pelo menos, não seja possível elevá-la a 1/2
pelo emprego
de lentes correctoras.
As outras afecções
oculares compreendidas
na presente categoria (glaucoma,
irite, coroidite, etc.);
h) A surdez total bilateral, assim como a surdez total
unilateral
no caso de o ouvido incompletamente
surdo
não perceber a palavra falada em voz normal a 1 metro
de distância;
1') 1'0<1os os casos incontoatávnis de afecções mentais;
J) OS casos graves do intoxicação crónica pelos metais ou outras causas (saturnismo,
hidrargirisnio,
morfinismo, cocamismo , alcoolismo, intoxicação
pelos gases,

etc.);

.

l) As afecçõe~

.

crónicas dos órgãos locomotores
(artrite deformatória,
gota, reumatismo
com alterações
reconhech-eis clínicamente],
contanto quo sejam graves ;
111) Todos os ncoplasmas malignos, quando não tratáveis por intervenções
operatórias
relativamente
henignas,
sem perigo para a vida do opcrado;
11) Todos os casos d(' malária com alterações ol'gunicus apre('iávcis
(aumento de volumo crónico (lo fígado,
do baço, ('aq uexia, ctc.):
o) As afecções cutâneas crónieas p;raves, contanto
que a sua natureza não constitua uma indicação médica
do hos pitalizaçttO em pais noutro ;
1)) As ~vitam.inoses graves (bóri-béri, pelagra, escorbuto crólllco).
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B) Princípios especiais para a hospitalização

Os prisioneiros
de guerra devem ser hospitalizados
no caso de sofrerem das afecções seguintes:
1. 'rodas as formas de tuberculose de quaisquer órgãos, quando, segundo os actuais conhecimentos
médicos, sejam susceptíveis
do cura ou, pelo menos, de melhoria considerável
pelos métodos aplicáveis
em país
neutro (altitude, tratamento
nos sanatórios,
otc.).
2. Todas as formas - que careçam de tratamontode afecções dos aparelhos respiratório,
circulatório,
digestivo
génito-urinário,
do sistema nervoso, dos órgãos dos sentidos, dos órgãos de locomoção e cutâneas,
sob condição, todavia, de que não estejam incluídas nas
categorias
que impõem a repatriação
directa ou que não
sejam doenças agudas com franca tendência para a cura.
As afecções previstas neste parágrafo
são aquelas que,
pela aplicação dos meios de cura existentes em pais neutro, oferecem realmente ao paciente maiores probabilidades de cura do que se êle fõr tratado no cativeiro.
Há que considerar
muito especialmente
as perturbaçõos nervosas cujas causas eficientes ou determinantes
sejam os factos da guerra ou do próprio cativeiro, como
a psicastenia dos prisioneiros
do guerra o outros casos
análogos.
Todos os casos dôste género dovidarnonto
comprovados dovom ser hospitalizados,
desde que pela sua gravidado ou pelas suas caratorlsticas
constitucionais
DiLO
sejam casos para repatriação
directa.
Os casos de psicastonia
dos prisioneiros
do guerra
que não estejam curndos após três meses de hospitaliznção em país neutro, ou que passado êsto prazo não se
oncontrem
manifestamente
em via do cura, deverão ser

e

repatriados.
3. Todos os casos de ferimontos,
lesões o suas conseqüências que ofereçam maioros probabilidades
de cura
em pa~s neutro ~do q~18 no cativeiro, sob condição de
quo tais casos nao sej am liuor dos quo implicam repatriação directa quer insignificantos.
4. 'rodos os casos ele malária, devidamoute
comprovados e quo não aprosontcm
n1toraçõos orgânic'as reconheclvcis
clmicamcnto
(aumento dr volume crónico <lo
fígado, do baço, caquoxia,
ctc.), se a estadia cm pais
neutro
oferecer
perspectivas
especialmente
favoráveis
de cura definitiva.
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5. Todos os casos de intoxicação (em especial pelos
gases, pelos metais, pelos alcalóides) para os quais as
perspectivas de cura em pais neutro sejam especialmente
favoráveis.
São excluídos de hospitalização:
1. Todos os casos de afecções mentais devidamente
comprovados.
2. Todas as afecções nervosas orgânicas ou funcionais reputadas incuráveis. (Estas duas categorias são
das que dão direito a repatriação directa).
3. O alcoolismo crónico grave.
4. Todas as afecções contagiosas, nos periodos em
que são transmissíveis (doenças inficiosas agudas, sífilis
primária e secundária, tracoma, lepra, etc.),
III - Observações gerais

As condições acima fixadas devem, de uma maneira
geral, ser interpretadas e aplicadas num espírito tam
largo quanto possível.
Esta latitude de interpretação deve ser ospecialmente
aplicada aos estados nevropáticos ou psicopáticos causados ou determinados pelos factos da guerra ou do
próprio cativeiro (psicastenia dos prisioneiros de guerra),
bem como aos casos de tuberculose em todos os graus.
evidente que os médicos do campo e as comissões
módicas mixtas podem encontrar-se em presença do um
grande número de casos não mencionados entre os exemplos dados no n.? II ou de casos que se não adaptem a
ôssos exemplos. Os exemplos citados acima são apresentados apenas como exemplos típicos; não se estabeleceu uma lista anúloga de exemplos de alterações cirúrgicas pelo facto de que, abstracção feita dos casos
Incontestáveis pela sua própria natureza (amputações), é
difícil elaborar uma lista de tipos particulares; a experiência tem demonstrado que uma exposição dêsses
casos particulares não deixa de, na prática, ter inconvenientes.
'rodos os casos que se não adaptem exactamente aos
exemplos citados devem ser resolvidos dentro do espírito dos princípios gerais acima enunciados.

t~

Direcção Geral dos Negócios Políticos e Económicos,
29 de Julho de 1037.- O Secretário Geral, L1lI'z '1'. de
Sampaio.
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Convenção ~e Gene~ra para melhorar a situação ~os feri~os
e ~oentes nos exércitos em campanha
(Do 27 de Julho ele 1929)

CAP1TULO I
Feridos e doentes
ARTIGO

1.0

Os militares e outras pessoas oficialmente ligadas aos
exércitos que estejam feridos ou doentes deverão ser
respeitados e protegidos em todas as circunstâncias;
os beligerantes que os tenham em seu poder cuidarão
dêles com humanidade
e. tratá-los-ão,
independentemente da sua nacionalidade.
Todavia, o beligerante que fôr obrigado a abandonar
feridos ou doentes ao seu adversário deixará com êles,
tanto quanto o permitam as exigências militares, uma
parte do seu pessoal e do seu material sanitário para
ajudar ao seu tratamento.
ARTIGO

2.°

Sob reserva dos cuidados a prestar-lhes em virtude
do artigo antecedente, os feridos e doentes de um exército caídos em poder do outro beligerante serão considerados prisioneiros de guerra, sendo-lhes aplicáveis as
r~gra~ gerais do direito das gentes respeitantes aos prisioneiros.

Os beligerantes ficarão, todavia, com liberdade para
estipular em favor elos prisioneiros feridos ou doentes
quaisquer cláusulas que julguem úteis, além das obrigações existentes.
ARTIGO

3.°

Depois de cana combate o vencedor tomará medidas
para procurar os feridos e os mortos e para os proteger
da pilhagem e dos maus tratos.
Sempre que as circunstâncias o permitam, os beligerantes convirão num armistício local ou numa interrupção de rogo para permitir o levantamento dos feridos caídos entre as linhas.
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4.°

Os beligerantes farão conhecer reciprocamente,
no
mais breve espaço de tempo possível, os nomes dos Ieridos, doentes e mortos recolhidos ou descobertos, assim
como todos os elementos próprios à sua identificação.
Passarão e enviarão certidões de óbito.
Recolherão e permutarão igualmente todos os obj ectos para uso pessoal encontrados nos campos de batalha ou nos mortos, especialmente a metade da sua placa
de identidade, devendo a outra metade ficar ligada
ao cadáver.
Tomarão medidas para que a inumação ou a incineração dos mortos seja precedida de um exame atento
dos corpos e, se Iôr possível, feito por um médico, a
fim de verificar o óbito, estabelecer a identidade e poder atestá-la.
Tomarão medidas também para que sejam enterrados
com decência, que as suas sepulturas sej am respeitadas
e possam a todo o tempo ser reconhecidas.
Para êsse efeito e no comêço das hostilidades organizarão oficialmente um serviço de sepulturas com o
fim ele tornar possível exumações eventuais e assegurar
a identificação dos cadáveres, qualquer que seja o local
sucessivo das sepulturas.
Terminadas as hostilidades, trocarão entre si a lista
das sepulturas e a dos mortos enterrados nos seus cemitérios ou em qualquer outra parte.
ARTIGO

5.0

A autoridade militar poderá apelar para o zêlo caritativo dos habitantes para recolher e cuidar, sob a sua
fiscalização, feridos ou doentes dos exércitos, concedendo às pessoas que tenham respondido a êsse apêlo
uma protecção especial e certas facilidades.
CAP1TULO

II

Formações e estabelecimentos
ARTIGO

sanitários

G.O

As formações sanitárias móveis, isto é, aquelas que
são c1.estilladas a acompanhar os exércitos em campanha
e os estabelecimentos fixos do serviço de saúde
serã~ respeitarlos e protegidos pelos beligerantes.
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ARTIGO 7.°

A protecção devida às formações e estabelecimentos
sanitários cessará no caso de estes serem utilizados para
cometer actos prejudiciais ao inimigo.
ARTIGO 8.°

Não serão considerados como sendo de natureza a
privar uma formação ou um estabelecimento sanitário
da protecção assegurada 'pelo artigo 6.°:
1) O facto de o pessoal da formação ou do estabelecimento se encontrar armado e fazer uso das suas armas
em sua própria defesa ou dos seus feridos;
2) O facto de, à falta de enfermeiros armados, a formação ou estabelecimento se encontrar guardado por
uni piquete ou por sentinelas;
3) O facto de serem encontradas na formação ou estabelecimento armas portáteis e munições retiradas aos
feridos e aos doentes e que não tenham ainda sido enviadas para o serviço competente;
4) O facto de o pessoal e o material do serviço veterinário se encontrarem na formação ou estabelecimento,
sem fazerem parte integrante do mesmo.
OAPITULO

III

Do pessoal
ARTIGO 9.°

O pessoal exclusivamente destinado ao levantamento,
transporte e tratamento dos feridos e doentes, assim
como a administração das formações e estabelecimentos sanitários e os capelãis ligados aos exércitos serão
respeitados e protegidos em todas as circunstâncias. Se
caírem em poder do inimigo não serão tratados como
prisioneiros de guerra.
Os militares especialmente instruídos para, em caso
de necessidade, serem empregados como enfermeiros ou
maqueiros auxiliares no levantamento, transporte e tratamento nos feridos e doentes, e que estejam munidos
de um documento de identidade, beneficiarão do mesmo
regime que o pessoal sanitário permanente se forem
capturados quando se encontrarem no desempenho dessas funções.
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ARTIGO 10.°

:e equiparado ao pessoal mencionado na primeira alínea do artigo 9.° o pessoal das sociedades de socorros
voluntárias devidamente reconhecidas e autorizadas pelo
Govêrno quando seja empregado nas mesmas funções
que o pessoal referido na dita alínea, sob condição de
que o pessoal dessas sociedades estej a suj eito às leis e
regulamentos militares.
Oada Alta Parte Oontratante notificará à outra, quer
em tempo de paz, quer por ocasião da abertura ou no
decorrer das hostilidades, mas sempre antes do seu emprêgo, os nomes das sociedades que tiver autorizado a
prestar o seu concurso, sob a sua responsabilidade,
ao
serviço sanitário oficial dos seus exércitos.
ARTIGO 11.°

U ma sociedade reconhecida de um país neutro não
poderá prestar o concurso do seu pessoal e das suas rormações sanitárias a um beligerante senão com o consentimento prévio do seu próprio Govêrno e autorização
do próprio beligerante.
O beligerante que tiver aceite o auxílio terá obrigação antes do seu emprêgo de fazer a respectiva notificação ao inimigo.
AR'fIGO 12.°

As pessoas indicadas nos artigos 9.°, 10.° e 11.° não
poderão ser retidas depois de caírem em poder da parte
adversa.
Salvo acôrdo em contrário, serão reenviadas ao beligerante a que pertençam desde que uma via se encontre aberta pa::a o seu regresso e que as exigências militares o psrmitam.
Emquanto aguardarem o seu regresso continuarão a
desempenhar as suas funções sob a direcção da parte
adversa; serão de preferência destinadas ao tratamento
dos reridos e doentes do beligerante a que pertençam.
Ao partirem levarão as bagagens, instrumentos, armas c meios de transporte que lhes pertençam.
ARTIGO 13.0

Os bclio'erantes assegurarão ao pessoal indicado nos
artigos 9.:;', 10.° e 11.°,. durante o tempo que es~iver em
seu poder, a mesma ahmentação, o mesmo alojamento,
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os mesmos abonos e o mesmo vencimento que ao pessoal correspondente do seu exército.
Desde o princípio das hostilidades os beligerantes entender-se-ão acêrcada
correspondência de graduação
do seu pessoal sanitário.
CAPITULO

IV

Edifícios e material
ARTIGO 14.0

As formações sanitárias móveis, quaisquer que sejam,
conservarão, se caírem em poder do adversário, o seu
material, os seus meios de transporte e o seu pessoal condutor.
Todavia, a autoridade militar competente terá a faculdade de se servir. dos mesmos para tratamento dos
feridos e doentes; a restituição terá lugar nas condições
previstas para o pessoal sanitário, e, tanto quanto possível, simultâneamente.
ARTIGO 15.0

Os edifícios e o material dos estabelecimentos sanitários fixos do exército ficarão submetidos às leis da
guerra, mas não poderão ser desviados do seu emprêgo
emquanto forem necessários aos feridos e aos doentes.
Todavia, os comandantes das tropas em operações poderão dispor dêles em caso de necessidades militares urgentes, assegurando previamente a situação dos feridos
e dos doentes que ali estejam em tratamento.
ARTIGO 16.0

Os edifícios das sociedades de socorros gozando dos
benefícios da Convenção serão considerados como pr.opriedade privada.
O material destas sociedades, qualquer que seja o lugar o~de se enc.ontre, será igualmente considerado como
propnedade privada.:
O direito de requisição reconhecido aos beligerantes
pelas leis e usos da guerra não será exercido senão em
casos de urgente necessidade e depois de assegurada
a situação dos feridos e doentes.
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OAP1~rULO V
Transportes

sanitários

ARTIGO 17.0

As viaturas próprias para as evacuações sanitárias
que circulem isoladamente ou em combóio serão tratadas como as formações sanit:hias móveis, sob reserva
das disposições especiais seguintes:
O beligerante que interceptar as viaturas d.e transporte sanitário, isoladas -ou em combóio, poderá, se as
necessidades militares o exigirem, detê-las, ou deslocar
o combóio, encarregando-se em todos os casos dos feridos e doentes que elas transportem.
Não poderá utilizá-las senão no sector em que tiverem sido interceptadas e exclusivamente para fins sanitários. Estas viaturas, uma vez a sua missão local terminada, deverão ser restituídas nas condições previstas
no artigo 14.
O pessoal militar empregado no transporte, e munido
para êste efeito de um documento regular, será reenviado nas condições previstas no artigo 12. para o pessoal sanitário, e sob reserva da última parte do artigo 18.
Todos os meios ele transporte especialmente organizadOR para as evacuações e o material
de apetrechamento
dêsses meios de transporte próprio elo serviço de saúde
serão restituídos conforme as disposições do capítulo IV.
OS meios de transporte militares que não pertençam
ao serviço ele saúde poderão ser capturados com as suas
parelhas.
O pessoal civil e todos os meios de transporte provenientes da requisição ficarão submetidos às regras
gerais do direito das gentes.
0

0

0

ARTIGO 18.0

Os aparelhos aéreos utilizados como meios ele transporte sanitário beneficiarão ela protecção ela Convenção
durante o tempo em que estiverem exclusivamente reservados às evacuações de feridos e doentes e ao transporte de pessoal e de material sanitário.
Serão pintados de branco e terão bem visível nas
suas faces inferior e superior o sinal distintivo previsto no artigo 19. ao lado das côres nacionais.
0

,

"
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Salvo com licença especial o expressa, sor-lhes-â proíbielo sobrevoar a. linha de fogo e a zona situada à frente
dos principais
postos médicos de triagem,
bem como,
de uma maneira
geral, todo o território
inimigo
ou
ocupado pelo inimigo.
Os aparelhos
sanitários
aéreos deverão obedecer
a
toda a intimação
para aterrar.
Em caso de aterragem
assim imposta
ou fortuita
"àure o território
inimigo ou ocupado pelo inimigo,
09
fericlos e os doentes, assim como o pessoal e material
sanitária,
inclusive
o aparelho
aéreo, beneficiarão
das
disposições da presente Convenção.
O pilôto, os mecânicos e os operadores de telegrafia
sem fios (rf. S. F.) capturados
serão restituídos
com
a condição ele não serem mais utilizados,
até no fim
das hostilidades,
senão no serviço sanitário.

CAP1'fULO

VI

Sinal distintivo
ARTIGO 10.°

Bm homenagem
à Suíça, o sinal herúltlioo da cruz
vermelha
sôbre fundo branco,
formado pela inversão
elas côrcs feclerais, é mantido
como emblema
e sinal
distintivo
elo serviço sanitário
dos exércitos.
Todavia,
para os países que empreguem
Ja, cm vez
da cruz vermelha,
o cresceu te vermelho
ou o leão c o
sol vermelhos sôbro fundo branco como siual d istintivo
estes emblemas são igualmente
admitidos no sentido da
preseute
Convenção.
AR1'IGO 20.0

O emblema figurará nas bandeiras,
como cm todo o material
empregado
tário, com a autorização
ela autoridade
tente.
ARTIGO 21.°

braçais,
assim
no serviço sanimilitar
compe-

O pessoal protegido
em virtude elos artigos 9.°, primeira alínea, 10.0 c 11.° usará, Iixado no bruco esquerdo,
um braçul munido
do sinal distintivo,
ent~egue e carim bad o por uma autoridade
militar.
Ao pessoal a CJue se l'pfen' o artigo 9.°, primeira c segunda ul íncas scni forllc('ielo um c!Ot'ulllcldo (le idcn idado, que consistirá
quer numa inscrição na caderneta
militar,
(FIel' num documento
especial.
í
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As pcs:;oas a que se referem os artigos 10.0 e 11.0
que não tenham uniforme
militar
serão providas pela
autorirlude
militar
competente
de um certificado
de
identidade,
com fotografia,
atestando
a sua qualidade
de sanitário.
Os documentos
de identidade
deverão ser uniformes
e do mesmo morlêlo em cada exército.
Em caso algum o pessoal sanitário
poderá ser privado dos seus distintivos,
bem como .los documentos"
de idení idade que lhe são próprios,
Em caso de extravio terá o direito de obter duplicado
dos mesmos.
AnTIGO

22.

0

A bandeira-distintivo
da Convenção
não poderá ser
arvorada senão sôbre as formações e os estabelecimentos
sanitários
que ela obriga a respeitar
e com o consentimento
da autoridade
militar.
~ os estabelecimentos
fixos (1 cverá e nas formações móveis poderá ser acompanhada
(h bandeira
nacional
elo beligerante
de que
d('pl'nde a formação ou o estabelecimento.
'I'odaviu,
as formações
sanitárias
caídas em poder
do inimigo
não arvorarão
senão a bandeira
da Convenção cmquanto se encontrarem
nessa situação.
Os beligerantes
tomarão,
tanto quanto as exigências
nrilitnrcs o permitam,
as mcd idns nocessárins para tornar nit idamente
visívoi s ~IS fôrças inimigas
terrestres,
aéreas e marítimas
os emblemus-distintivo
nsaiualanrlo
as Iormaçõo:
e os cstubclecimentns
snnitúrios,
com o TIm
de afastar u possihili dude de toda a acção agressiva .
•\nTIGO

23.0

As formações sanitárias
dos países neutros que nas
cOlltlic;ões previstas pelo artigo 11. tiverem sido autol'iza!1a~ a fornecer
os seus servicos
deverão arvorar,
com a bandeira
(la Convenção,
a bandeira
nacional elo
bl'lig'l'],!llltr ele quo tll'pl'D!lam.
E~.as formuçõe terão o direito, emquan ío prestarem
o" seus serviços a um beligeranto,
de arvorar igualmente
a sua ha n.lcirn nucionnl.
.\5 di jlosic;õe;;
alílll':l llo url.iuo
pl'<·l·l.cIente
., da :;Pglllllla
.
e
6('1'-] h es-Iío ap 1reaveis.
.
0

.-\WI'IGO 21.0

O cmbleruu
e as l'ulanus

da cruz vermelha
sôhru fUIlelo branco
vermelha»
ou «cruz de Genebra»

«t:l'm:
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não poderão ser empregados,
qu('r cm tempo ele paz,
quer em tempo ele guerra,
senão para proteger
ou
designar as formações e os estabelecimentos
sanitários,
o pessoal e material
protegidos
pela Convenção.
O mesmo acontecerá com respeito aos emblemas a que
se refere o artigo 19.°, segunda alínea, para os países
que os empreguem.
Por outro lado, as sociedades de socorro voluntárias
a que se refere o artigo 10.° poderão fazer uso, conforme a legislação nacional, do emblema distintivo para
a sua actividade
humanitária
em tempo de paz.
A título excepcional
e com autorização
expressa de
uma das sociedades nacionais
da cruz vermelha
(crescen te vermelho,
leão e sol vermelhos)
poderá ser feito
uso do emblema ela Convenção, cm tempo de paz, para
marrar
o lugar de postos de socorros exclusivamente
reservados
a prestar SOCOIrOS gratui tos a feridos ou a
doentes,
CAP1TULO

Aplicação e execução
ARTIGO

As disposições

to.das pelas Altas

VII
da Convenção
2:3.°

da presente
Convenção
serão respeiPartes Contratantes
cm todas as cir-

cunstânciaa.
No caso cm que, em tempo de' guelTn, um beligerante
não Reja parle na Convenção,
n~ suas disposições ficarão contudo obrigutórius
entre í.o.los os beligerantes
que nela participem.
ARTIGO

26.°

Aos comandan tcs em chefe (los exércitos bel igeranf es
compete pro,er
no que diz respeito
aos detalhes
de
execução elos artigo" precedentes,
assim como aos casos
não previstos,
segundo as inel.ruções elos seus respccti vos Governos (' conformo os prillt'ÍpioR gt'rais (h presente Convenção.
AH'J'IGO 27.0

As Altas Partes
Oontratanlcs
tomarão
as medidas
nr(~('~sárias para instrui r as S1111R tropas, e especialmente
o pessoal protegido,
sôbrn as disposições da presente
Convenção, tornando-as
igualmente
conhecidas
elas populações.
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Repressão dos abusos e infracções
ARTIGO

28.0

Os Governos
das Altas Partes
Contratantes,
cuja
legislação
não seja, à data da publicação
desta Convenção, suficiente,
tomarão ou proporão às suas legislaturas as medidas necessárias
para impedir:
a) O emprêgo por particulares
ou por sociedades,
à excepção daquelas que a isso tenham direito em virtude da presente Convenção,
do emblema ou da denominação
de cruz vermelha
ou cruz de Genebra,
do
mesmo modo que de todo o sinal e de toda a denominação constituindo
uma imitação,
quer êste emprêgo
tenha em vista um fim comercial
ou outro fim qualquer;
b) Em virtude da homenagem prestada à Suíça pela
adopção das côres federais invertidas,
o emprêgo por
particulares
ou sociedades do brasão de armas da C011federação Suíça ou de sinais que constituam
uma imitação dêle, quer como marcas de fabrico ou de comércio ou como elementos dessas marcas, quer num ohj ectivo contrário à lealdade comercial,
quer em condições
susceptíveis
de ferir o sentimento
nacional
suíço.
A interdição
prevista
na alínea a), do emprêgo de
sinais ou de denominações
constituindo
uma imitação
do emblema ou da denominação
de cruz vermelha
ou
do cruz de Genebra,
assim como a interdição
prevista
na alínea b), elo emprêgo do brasão de armas da Confederação Suíça ou de sinais 'que constituam
uma imitaçãodêle,
produzirão
os seus efeitos a partir ela data
determinada
em cada legislação,
e o mais tardar cinco
anos após a entrada em vigor da presente Convenção.
Desde essa entrada
em vigor não será lícito adoptar
uma marca de fabrico ou de comércio contrária
a estas
in terdições.
ARTIGO

2().0

Os Governos elas Alias Partes Contratantes
tomado
ou proporão igualmente
às suas lcgislaturas,
em caso
de insuficiências
das suas leis penais, as medidas necessárias para reprimir,
em tempo de guerra, to elo o ado
contrário
às disposições da presente Convenção.
Os mesmos Governos
transmitirão
reciprocamente,
por intermédio
do Conselho Federal Suíço, as disposi-
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ções relativas a essa repressão, o mais tardar no prazo
de cinco anos a datar da ratificação da presente Convenção.
ARTIGO

30.0

A pedido de um beligerante, deverá abrir-se um inquérito, segundo uma forma a fixar entre as partes
interessadas, a propósito de toda a violação alegada
da presente Convenção; desde que se constate a violação, os beligerantes pôr-lhe-ão têrmo e reprimi-la-ão
o mais prontamente possível.
Disposições
ARTIGO

finais
3J.O

A presente

Convenção, que levará a data de hoje,
poderá, até 1 de Fevereiro de 1930, ser assinada em
nome de todos os países representados na Conferência
q ue foi aberta em Genebra no 1.0 de Julho de 1929,
as sim como pelos países não representados nessa Conferência e que são partes nas Convenções de Genebra
de 1804 ou de 1906.
ARTIGO

32.0

A presente Convenção será ratificada tam cedo quanto
possível.
As ratificações serão depositadas em Berna.
Recligir-se-á uma acta de depósito de cada ratificação,
uma cópia da qual, certificada conforme, será remetida
pelo Conselho Federal Suíço aos Governos de todos os
países em nome dos quais a Convenção tenha sido assinad a ou cuj a adesão tenha sido notificada.
AR.TIGO 33.0

A presente Convenção entrará em vigor seis meses
depois que dois instrumentos de ratificação, pelo menos,
tenham sielo depositados.
UlteriormenLe, entrará em vigor para cada Alta
Parte Contratante seis meses depois do depósito do seu
instrumento de ratificação.
ARTIGO

3[.0

A presente Conveução substiLuIrá as Convenções de
22 de Agosto ele 1864 e ele O ele Julho de 1906 nas
relações entre as Altas Partos Contratantes.
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35.0

A partir da data da sua entrada em vigor, a presente
Convonção será abertn às adesões de todos os países em
nome dos quais ela não tenha sido assinada.
ARTIGO

3G.O

As adesões serão notificadas
por escrito ao Conselho
Fotloral Suíço e produzirão
os seus efeitos seis meses
dl'poif) da data cm que ali dêem entrada.
O Conselho Federal Suíço comunicará
as adesões aos
G OVe1'llORd e torlos os países em nome de quem a Convenção lenha sido assinada ou a adesão notificada.
ARTIGO

37.0

O estado de gucrra dará efeito imediato às ratificaçõcs depositadas
e às adesões notificadas
pelas potências
beligerantes
antes ou depois do comêço das
hostilidades.
A comunicação
elas ratificações
ou adesões
recebidas das potências em estado de guerra será feita
pelo Conselho Federal Suíço pela via mais rápida.
AR'l'IGO

..

38.0

Cada uma elas Altas Partea Contratantes
terá a Iacultlade de dcnuuoiar
a presente Convenção. A denúncia somente produzirá
os seus efeitos um ano depois
do notificada
por escrito ao Conselho Federal
Suíço.
Este comunicará essa notificação aos Governos de todas
'as Altas Partes Contratantes.
A denúncia somente terá valor em relação à Alta
Parte Contratante
qur a tenha notificarlo.
A lé m rl isso. essa drnúncia
não produzirá
os seus
ef ei ios no decurso ele uma guerra na qual estej a implicada a potência
denuncian to Neste caso, a presente
Convl'uçilo eont inuará a produzir
os seus efeitos, para
além do pcrforlo do 11111 ano, até à conclusão da paz.
AR'l'IGO

:.l!l.O

G ln n t·,)Pia da presou t e COIl ven r;iio, certificada
cou
forme, ~l't'lí. rlcpositndu nos arquivos da Socicdudc das
Nar-õ('s por intermédio
elo ('011;;('1110 l''t'c1ernl Suí,;o. Do
me~ll1o modo serão comunicadas
pelo Conselho Federul Rllí~'o ;l :-:ol"ictlatlc tlas ~a,:õcs as rutificações, ade-

)
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Conselho

forem

notifi-

cadas.
Em fé do que os Plenipotenciários
abaixo mencionados assinaram
a presente Convenção.
Feito em Genebra,
aos 27 de Ju1ho do 19~O, num só
exemplar,
que ficará depositado nos arquivos ela Conf'odC!'a(;ão S Ul\,U, o do <111nl serão reir ei idas cópias, certificadas conformes, aos Governos Lle iodos os puíses convidados para a Conferência.
Assinaram

esta Convenção

os seguintes

países:

Alemanha.
Estados Unidos da América.
Allstria.
Bólgica .
. Bolt. ia.
Brasil.
Grã-Brctauhu
c Irlanda <lo Norte, assim como Todas
as Partos do Império Britnuico
que não silo membros
separados da Sociedade das N açõos.

Oanadú.
Austrália.
Nova Zelândia.
África do Sul.
Estado Livro da Irlanda.

Índia.
Bulgária.
Chile.
China.

Colômbia.
Cuba.
Dinamarca.

}\cpúblil'1t Dominicuna.
l~gipto.

!'~spa!lhll.
(~stónia.
Finlándi[~.

Franc:a.
G rócin.
HUl1gria.
Ltúlin .
J apão.

Lotóuiu,

Luxeui burgo.

1.·Spril'

ORDEM DO EXERCITO N." 8

G83

==~==========================

México.
Nicarágua.
Noruega.
Holanda.
Pérsia.
Polónia.
Portugal.

Roménia.
Reino

dos Sórvios,

Croatas

e Eslovenos.

t~ião.
Suécia.

Suíça.
Checo- Eslováquia.
Turquia.
Uruguai.
Venezuela.

Direcção Geral dOR Negócios Políticos o Económicos,
29 (lo .Julho do 1937.·
O Secretário
Gcral , LlIiz T. de
Sampaio.
Anión;u de Oliieira Saluzar,
E:::tú conforme.
() Ch~f(' do G~hiocl(',

- E ~~
CONTRA AERONAVES ~ ~

cr,
~
~

PACO

Df\ G!JE~~f\
I
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13 de Outubro de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:
l-LEIS

Ministério

da Guerra

Lei

1:960

n,>

Em nome da Nação, a Assomblea Nacional decreta
e eu promulgo a lei seguinte:

hei da organização do exército
CAPITULO I
Disposições
ARTIGO

gerais

1..

A organização militar do País tem por fim essencial
a manutenção da integridade do território e a de:fesa da
soberania do Estado.
São seus elementos constitutivos o exército e a armada.
ARTIGO

2.

0

O exército compreende Iõrças metropolitanas e coloniais, suj eitas a princípios gerais orgânicos comuns,
devendo ter-se em atenção as condições especiais do território em que normalmente se encontram constituídas.
O conjunto da:s fôrças metropolitanas constitu~ ,o
exército metropohtano; o conjunto das :fôrças cololllals
constitue o exército colonial.
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Os exércitos metropolitano e colonial são solidérios
na manutenção da integridade e na defesa da Nação
e podem ser empregados pelo Govêrno, dentro ou fora
do território, conforme as conveniências nacionais o
exigirem.
ÁRTIGO

3.°

O exército metropolitano, constituído exclusivamente
de portugueees, originários ou naturalizados, filhos de
pais europeus, residentes em território nacional ou estrangeiro, terá como funções principais:
1.0 Permanentemente,
manter, pela Iôrça das armas e com os outros meios de acção de que o Govêrno
disponha, a integridade do território do continente e
das ilhas adjacentes;
. 2.° Eventualmente, cooperar, por meio de fôrças expedicionárias, na defesa do território das colónias e na
satisfação de compromissos militares de ordem externa.
ARTIGO

4.°

O exército colonial, constituído de portugueses, originários ou naturalizados,
filhos de pais europeus ou
indígenas das colónias, assimilados ou não a europeus
pelo seu grau de civilização, residentes em território
nacional ou estrangeiro, terá como funções:
1.0 Permanentemente,
manter pela fôrça
das armas, e com os outros meios de acção de que o Govêrno
possa dispor, a integridade
do território do Império
Colonial;
2.0 Eventualmente,
cooperar, por meio de Iôrças expedicionárias, na defesa da integridade do território metropolitano e na satisfação de compromissos militares
de ordem externa;
3.0 Colaborar com as fôrças de polícia na manutenção ela paz e ordem públicas dentro do território colonial.
ARTIGO 5.0
Salvo as especialidades impostas pelas circunstâncias,
a unidade de organização militar, provista na Constituíçâo, assegurará a intermutabilidade
das unidades e
formarões militares em operações, a identidade de formação' elos quadros de oficiais e sargentos e a uniformidade do material.
Serão comuns aos exércitos metropolitano e colonial
os princípios que regem a instrução tática e técnica das
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tropas e o seu emprôgo em campanha, cujos regulamentos o Ministério das Colónias mandará aplicar às
fôrças coloniais.
ARTIGO 6.°
O exército metropolitano
está inteiramente
subordinado, em tempo de paz ou de guerra, ao Ministro da
Guerra.
Igualmente estão na dependência do Ministério da
Guerra, para efeitos de instrução militar, armamento
e equipamento, a guarda nacional republicana
e a
guarda fiscal. O Ministério da Guerra será obrigatoriamente consultado sôbre a organização militar dos dois
corpos referidos, e poderá dispor em tempo de guerra,
ou quando fôr declarado o estado de sítio, de parte ou
de todos os seus efectivos.
ARTIGO

7.°

Em tempo de guerra, a Legião Portuguesa ficará
submetida às leis militares edependerú,
para efeitos
de emprêgo, do Ministério da Guerra. Na mesma situação poderão ser colocados todos os outros corpos militarizados de terra.
Em tempo de paz, as fôrças da Legião Portuguesa poderão também ser colocadas na dependência do Ministério da Guerra, para efeito da manutenção da paz e
ordem públicas, em casos particularmente
graves, ou
para tomar parte em exercícios e manobras.
CAPITULO II

Divisão militar do território
ÂRTIGO

metropolitano

S.u

O território da metrópole divide-se em cinco ragioes
no continente e dois comandos militares nos arquipélagos dos Açôres e da Madeira. A região com sede em
Lisboa denomina-se Govêrno Militar de Lisboa.
A divisão militar tem por fim permitir:
a) A descentralização
da acção do Ministro da
Guerra, em especial quanto a administração, disciplina
e justiça;
b) A preparação e a execução das operações de recrutamento, instrução e mobilização militares;
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c) A preparação e execução das medidas relativas
à defesa aérea do território;
d) O exercício do comando superior das tropas nas
respectivas áreas e a execução das missões que às mesmas incumbem.
Os limites de cada região militar serão fixados tendo
em atenção:
1.0 As conveniências de ordem estratégica e de mobilização das Iôrças que devem actuai na defesa terrestre e aérea do território, em especial dos seus pontos ou
zonas vitais;
2. o Os recursos das várias regiões sob os pontos de
vista do recrutamento militar e da mobilização nacional;
a.o O sistema de comunicações do referido território;
4. o A divisão político-administrativa,
com a qual
deve coincidir tanto quanto possível.
ARTIGO

9. o

O território de cada região ou comando militar subo
divide-se em distritos de recrutamento e mobilização,
directamente
dependentes dos respectivos comandos.
Em cada distrito de recrutamento e mobilização haverá
uma secretaria de recrutamento e vários centros de mobilização.
AnTIGO
10.
0

A defesa costeira do território metropolitano, e, em
especial, a dos seus portos ou pontos de interêsse militar, ficará a cargo dos comandantes das regiões e dos
comandantes militares dos Açôres e da Madeira, os
quais poderão, em casos especiais, exercer a sua acção
por intermédio de comandos privativos. Essa defesa
será levada a efeito com a cooperação das Iôrças navais,
como fôr determinado, de forma a preparar e assegurar
o emprêgo dos respectivos meios, a sua orientação
técnica e coordenada em ligação com aquelas fôrças.
AnTIGO

11.0

Para o emprêgo das fôrças ele aeronáutica, isoladamente ou em conjunção com outras tropas, e para a
defesa activa do território metropolitano,
haverá um
Comando Geral ela Aeronáutica Militar, cuja acção se
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exercerá em relação a todo o território e sôbre todas
as tropas de aeronáutica e de defesa contra aeronaves nêle estacionadas. O Comando Geral da Aeronáutica Militar terá a sua sede em Lisboa e o respectivo
comandante dependerá directamente
do Ministro da
Guerra.
Subordinado ao Comando Geral da Àeronáutica Militar haverá um Comando de Defesa Terrestre Contra
Aeronaves, cuja acção se estenderá a todo o território
metropolitano, por intermédio dos comandos das regiões
e dos comandos militares dos Açôres e da Madeira.
CAPITULO III

Organização geral e constituição do exército
de campanha
a) Fôrças militares em operações
ARTIGO

12.

0

Para a realização de operações militares, em qualquer
ponto do território nacional ou fora dêle, constituir-se-ão, sob o mesmo comando, agrupamentos de Iôrças com
a designação de [ôrças militares em operações - abreviadamente F. M. O. -, cuja organização e repartição
geral serão determinadas, para cada caso, em harmonia
com os objectivos fixados para êsses agrupamentos.
Eventualmente,
poderão estar subordinadas aos comandos das Iôrças militares em operações as fôrças
navais constituídas para protecção, transporte e desembarque das mesmas Iôrças ou para cooperação
directa nas operações a seu cargo.
Às fôrças que, nos termos dêste artigo, devam sair
da metrópole para qualquer colónia ou destas para a
metrópole ou outra colónia, ou ainda para qualquer
ponto fora do território nacional, designar-se-ão genericamente - [ôrças expedicionárias.
ÀRTIGO

13.

0

A organização das fôrças militares em operações terá
sempre por base a existência de unidades das diversas
armas e formações dos diferentes serviços com a designação genérica de tropas,
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As armas têm por função principal o combate; aos
servi~os compete, essencialmente, .trover às necessidades das armas.
O agrupamento, sob o mesmo comando, de unidades
das diversas armas e de formações dos diferentes serviços faz-se em gmndes unidades.
Poderão ter organização similar à das grandes unidades, sendo também dotados de serviços, os agrupamentos de unidades ou sub-unidades de várias armas
com efectivo inferior ao da divisão, os quais terão a
designação de destacamentos miatos,
ARTIGO

14.0

A. composição das fôrças militares em operações compreenderá, em regra, uma ou mais grandes unidades ou
agrupamentos
de organização similar, tropas do comando em chefe e reservas gerais, e constará, bem
como a sua repartição geral, da ordem de batalha, documento especial e secreto, elaborado por proposta do
comandante designado para aquelas Iôrças.
A classificação das grandes unidades e a sua composição constarão do regulamento para o serviço de campanha. Serão grandes unidades fundamentais:
sob o
ponto de vista tático - a divisão; sob o ponto de vista
estratégico e de serviços - o exército.
As grandes unidades, agrupamentos similares e os
regimentos ou unidades equivalentes podem ser constituídos exclusivamente por elementos do exército metropolitano, do colonial, ou de um e outro; as unidades inferiores ao regimento são sempre constituídas
por elementos de um dos exércitos.
b) Comando das fôrças militares
ARTIGO

em operações

15.

0

O general comandante das fôrças militares em operações tem a designação de comandante em chefe. A sua
nomeação será feita por decreto e transmitida
ao interessado em documento especial designado por carta
de comando, donde constarão as prerrogativas
gerais
que lhe incumbem e a competência de ordem administrativa e militar que lhe é conferida de harmonia com
a natureza da sua comissão.
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N o caso de operações militares importantes a realizar simultâneamente em vários teatros de operações do
território metropolitano e colonial ou de cada um dêstes, o major general do exército assumirá a direcção
superior do conjunto das operações como comandante
em chefe dos eaércitos.
ARTIGO

16.

0

O comando das grandes unidades será exercido, em
regra, por generais, com a denominação de comandantes da respectiva grande unidade. Em situações especiais, nomeadamente em operações nas colónias, quando
o efectivo total das fôrças seja inferior a uma divisão, o comando em chefe poderá ser exercido por
oficial de graduação inferior a general. Nos agrupamentos inferiores, os comandantes serão sempre oficiais de
uma das armas ou do serviço do estado maior, mais graduados e em regra mais antigos do que os seus subordinados. Em qualquer hipótese, os nomeados serão
considerados, em quanto no exercício das funções de
comando, hieràrquicamente
superiores a todos os militares e funcionários que façam parte da unidade ou
agrupamento.
ARTIGO

17.

0

Os comandantes em chefe das Iôrças militares em operações serão responsáveis, perante o Ministro ou autoridade superior que os nomeou, pela eficiência das tropas
e serviços que lhes estejam subordinados e, especialmente, pelo resultado das operações .
.ARTIGO

18.°

São atribuições privativas de cada comandante em
chefe:
1.° A elaboração dos planos de operações j
2.° A condução das operações no território sob a sua
autoridade;
3.° O govêrno militar do mesmo território;
4. ° A alteração da ordem de batalha inicial j
5.° A nomeação, exoneração ou transferência do pessoal militar ou civil seu subordinado, com excepção
dos comandantes de exército j
6.° A conclusão de convenções, tréguas ou suspensões
de armas, que não envolvam preliminares de paz, na.
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medida dos poderes que o Govêrno lhe houver concedido na carta de comando respectiva.
O Govêrno definirá, para cada caso, as funções inerentes ao govêrno militar referido no n ." 3. e designadamente os limites em que ficarão subordinadas ao
comandante em chefe das Iôrças militares em operações
e aos comandantes de exército as autoridades civis,
a economia e as comunicações do território sôbre que
se exerce o govêrno militar.
0

ARTIGO

19.

0

Cada comandante em chefe ou comandante de grande
unidade ou agrupamento similar disporá, no exercício
das suas funções, de um estado maior e, quando necessário, de comandantes de armas e chefes de serviço para
o coadjuvarem na preparação e execução das operações
e no emprêgo de cada arma ou serviço.
c) Administração
ARTIGO

20.

0

A administração

das fôrças militares em operações
exercida pelo comandante em chefe,
que recebe os respectivos poderes, por delegação, conforme o território onde tiverem lugar as operações, do
Ministro da Guerra, do Ministro das Colónias ou do
governador colonial, a quem representa relativamente
aos escalões subordinados.
O comandante em chefe dispõe, além do efectivo em
homens, solípedes e material que o Govêrno puser à
sua disposição, dos créditos destinados às despesas inerentes às operações.
é superiormente

ARTIGO

21.

0

A administração no comando em chefe e nas grandes
unidades é exercida por intermédio dos órgãos postos
à sua disposição para o exercício do comando.
O comandante de qualquer unidade é responsável pela
sua administração p.erante o comando de que depender .
. Em .pequenas umdades, a administração será exercida directamente pelo respectivo comandante, que para
isso disporá de dois oficiais, sendo um responsável pelos
assuntos de contabilidade e outro pelos de tesouraria.
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d) Mobilização militar
ARTIGO

22.

0

A mobilização militar, preparada desde o tempo de
paz, será integrada na mobilização nacional prevista
pela lei da organização geral da Nação para
tempo de
guerra, e terá por fim o aproveitamento parcial ou integral dos recursos que constituem o potencial militar da
Nação, designadamente da totalidade das Iôrças armadas.
ARTIGO 23.

°

0

A constituIção das fôrças em operações, objecto dos
planos de mobilização, será determinada pelo Govêrno,
que, para êsse efeito, convocará as classes de pessoal
e dos quadros de complemento, e requisitará o gado e
material, na medida que o julgar conveniente.
A mobilização geral importará:
a) A passagem das unidades do tempo de paz ao pé
de guerra;
b) A constituição de unidades e formações novas;
c) O refôrço e complemento dos serviços militares do
terri tório.
ARTIGO

24.

0

A mobilização militar, que poderá ser escalonada no
tempo e no espaço, envolverá:
1.0 O direito de convocação pelo Govêrno de todo o
pessoal sujeito ao serviço militar, qualquer que seja a
sua situação;
2. A antecipação da prestação do serviço militar e a
convocação de pessoal não sujeito ao mesmo serviço;
3. .A requisição de material, gado e instalações.
0

0

ARTIGO

25.

0

A preparação e execução da mobilização militar
compete normalmente:
a) Às unidades permanentes, para as tropas activas;
b) Aos centros de mobilização, para as tropas licenciadas;
c) Aos dist~ito~ ~e recrutamento e mobilização, para
as tropas terntonals.
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26.0

Á execução da mobilização militar será estabelecida
em ordens de mobilização, assinadas e transmitidas
pelo Ministro da Guerra às autoridades civis e militares interessadas . .As ordens de mobilização terão a
necessária publicidade por meio de j ornais, cartazes
ou editais afixados nos lugares públicos, os quais constituem forma de intimação bastante par.a obrigar todos
os indivíduos por elas abrangidos.

CAPITULO IV

Organização geral do exército metropolitano
em tempo de paz
a)

Fins da organização e elementos essenciais
ARTIGO

27.

0

A organização do exército metropolitano em tempo
de paz terá por fim:
1.0 Garantir
a vigilância e protecção militar, inicialmente necessárias para assegurar a inviolabilidade
do território da metrópole, designadamente
nos seus
pontos ou zonas vitais;
2. Assegurar a possibilidade, quer do imediato refôrço dos meios permanentemente
destinados à missão
referida no número anterior, quer do envio em pra'ío
curto de uma jôrça expedicionária a qualquer ponto do
território nacional ou fora dêle;
3. Facultar a instrução geral militar de todos os
indivíduos recrutados para o serviço no exército metropolitano,
garantir
a instrução complementar
do
pessoal presente nas fileiras e formar os seus quadros
permanentes e de complemento de oficiais, sargentos e
especialistas;
4.° Permitir
a preparação e realização, quer ela
mobilização, transporte e concentração das fôrças militares em operações, quer ela mobilização e embarque
elas [ãrças exped~cionárias metropolitanas que devam
entrar na composição das fôrças militares em operações
nas colónias ou ser enviadas a qualquer ponto fora do
território nacional;
0

0
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5.° Excepcionalmente,
fornecer as fôrças necessárias à colaboração com as fôrças de polícia na manutenção da paz e ordem públicas internas ou assumir,
em casos particularmente
graves, a plenitude daquele
encargo.
ARTIGO

28.0

Para execução do disposto no artigo anterior, haverá
em relação a to elo o território ela metrópole:
a) A maj oria general elo exército;
b) O estado maior do exército;
c) A organização territorial, em harmonia com a divisão militar estabelecida;
d) A organização das tropas e respectivos comandos.
ARTIGO

29.0

Em cada reglao militar haverá um comando de região, compreendendo:
a) O comandante;
b) O estado maior;
c) O pessoal adjunto.
O comandante será um oficial general do activo, que
normalmente exercerá o comando militar superior do
território sob a sua jurisdição e o das íôrças militares
nêle estacionadas.
A acção de comando do general comandan te da região
será exercida por intermédio do respectivo estado maior,
e estender-se-i, quanto a disciplina, justiça e ordem pública, a todos os órgãos territoriais e tropas que, embora
não estejam na sua directa dependência, tenham sede
ou estacionem na área da região.
ARTIGO

30.0

O general coman~a.nte de cada região militar depende
directamente do Ministro da Guerra, perante quem responde pela disciplina, administração e eficiência das
Iôrças militares e órgãos territoriais
que lhe estejam
subordinados. Os comandantes de rczião
são também
o
responsãveis : em tempo de paz, pela segurança militar da zona ele território sôbre que exercem a sua jurisdição ; em tempo de guerra, pela segurança da zona
fronteiriça, emquanto não estiver terminada a concentração da grande unidade que deve operar na respectiva
zona do território.
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governador militar de Lisboa tem, ainda, a seu
cargo tomar as medidas especiais que interessam à segurança militar da capital.
Os comandantes militares dos Açôres e da Madeira
dependem directamente do Ministro da Guerra e têm,
querr em tempo de paz, quer em tempo de guerra,
funções análogas às dos comandantes das regiões militares, sendo sempre responsáveis pela segurança militar
do território sob sua jurisdição.
ARTIGO

31.

0

O pessoal do comando de cada região militar, com as
tropas, trens e mais pessoal auxiliar ao mesmo ligados,
constitue o quartel general da região militar.
Os comandos militares dos Açôres e da Madeira têm
organização similar à dos quartéis generais das regiões,
devendo atender-se à área restrita de território a que
respeitam e às suas condições militares.
Os quartéis generais d~s regiões militares estarão
organizados, em tempo de paz, de modo a tornar possível, em tempo ,de guerra, o seu desdobramento em quartel general territorial e quartel general de uma grande
unidade.
ú) Organização territorial
ARTIGO

32.

0

A. organização militar territorial tem por fim permitir, de harmonia com os objectivos designados no
artigo 27. o :
a) O recrutamento militar'
b) A instrução rpre-militar' dos mancebos, conforme
os princípios fixados na lei de recrutamento e servico
militar;
•
c) A instrução geral militar dos mancebos recrutados
para servirem no exército metropolitano;
d) A formação dos quadros de oficiais, sarcentos e
especialistas, destinados ao serviço do exército, quer em
te~po de paz, quer cm tempo de guerra, e bem assim
a Instrução complementar necessária à preparação e selecção dos referidos quadros;
e) A. preparação e execução das medidas necessárias
à constituição das Iôrças militares em operações, e, de-
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33."

A organização militar territorial abrange:
a) Quartéis generais militares regionais;
b) Secretarias dos distri tos de recru tamen to, para a
preparação e execução do recrutamento militar, bem
como para a guarda e escrituração dos registos e processos individuais das tropas territoriais;
c) Unidades e formações das várias armas e serviços
do exército, destinadas a centros de instrução de recrutas e pessoal disponível da respectiva arma ou serviço,
e a preparar os graduados inferiores e especialistas respectivos;
d) Centros de mobilização, de organização permanente ou eventual, independentes ou adstritos, para
efeito de administração, às unidades e formações constituídas, competindo-lhes a guarda e escrituração dos
registos de licenciados, a fim de preparar e executar a
mobilização militar ;
e) Bases aéreas e campos-bases para o serviço da aeronáutica militar;
f) Fortificações militares e outras obras de defesa
activa e passiva do território;
.q) Estabelecimentos militares, considerando-se como
tais:
Os institutos, escolas e centros de instrução, comuns
às várias armas e serviços, ou !privativos de qualquer
elêles;
Os depósitos gerais e territoriais ele gado e material
para as necessidades normais do exército e de mobilização;
Os hospitais militares regionais e os hospitais e enfermarias militares veterinárias;
Os tribunais, ~stabelecimentos penais, companhias e
depósitos diseip linares.
c) Organização das tropas
ARTIGO

34.

0

A organização das tropas tem por fim a execução das
fuuções referidas nos n.OS1.0, 2.° e 3.° do artigo 27.° e,
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em conjunção com a organização territorial, a execução
das fixadas nos n.O 3. e 4. do mesmo artigo.
Em tempo de paz, la organização das tropas compreende:
1.o Unidades de fronteira, organizadas segundo o
tipo das unidades de campanha, constituídas com efectivos, e armadas, equipadas e instruídas em condições
de poderem entrar imediatamente em acção e de assegurarem a guarda le vigilância dos pontos vitais do
território nacional e especialmente das fronteiras;
2. Unidades de linha, organizadas parte em quadros
e parte em efectivos, e armadas, equipadas e instruídas
em condições de poderem actuar dentro de reduzido
número de dias .
. As unidades de fronteira disporão de todo o material
de mobilização e poderão agrupar-se, a título eventual
ou permanente, em unidades de ordem superior.
As unidades e formações que, para efeito de instrução, façam parte das escolas práticas das várias armas
e serviços do exército terão organização análoga à das
unidades de fronteira.
S

0

0

0

ARTIGO

35.

0

O estacionamento,
em tempo de paz, das unidades e
formações de fronteira terá carácter temporário e será
determinado tendo em atenção as missões militares que
normalmente lhes incumbem e as necessidades da segurança do território.
As unidades e formações de aviação devem, em princípio, estacionar em bases aéreas. Podem contudo ser
estabelecidas em campos-bases, em virtude de necessidades especiais de natureza militar.
ARTIGO

36.

0

Além das funções relativas à instrução geral estabelecida no capítulo v, as unidades de linha destinam-se
a assegurar:
.
a) A preparaçâo tática e técnica dos quadros inferiores, permanentes ou milicianos ;
b) O refôrço dos efectivos das unidades de fronteira
ou a sua substiturçâo no caso de se constituírem Iôrças
expedicionárias;
c) O aumento do número de unidades e formações
em efectivos para reíôrço das unidades de fronteira, es-
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pecialmente na previsão de defesa do território metropolitano, e de maneira a permitir a constituição de
grandes unidades.
ARTIGO

37.

0

As unidades de linha agrupar-se-ão em:
1.0 Grandes unidades - quatro divisões, podendo as
unidades e formações de cada uma ter ou não a sua
sede na área de uma mesma região militar;
2.· Tropas e serviços de exército e tropas e serviços
de comando em chefe, na previsão das necessidades
iniciais de defesa geral do território metropolitano;
3. Unidades e formações de tropas não endivisionadas, cuja constituição seja imposta pelas necessidades
do recrutamento, da instrução e da mobilização.
O estacionamento em tempo de paz das unidades de
linha obedecerá às necessidades de segurança e mobi lisação, às facilidades de recrutamento e instrução e
aos recursos de aquartelamentos.
0

ARTIGO

38.

0

O número e a composição, cm tempo de paz, das unidades e formações das diversas armas e serviços do
exército constarão da lei de quadros e efectivos.
d) Elementos comuns às organizações
ARTIGO

territorial

39.

0

Para o serviço da organização territorial
haverá:
a) O corpo de generais;
b) O corpo do estado maior;
c) As armas;
d) Os serviços gerais do exército;
e) Os serviços auxiliares do exército.
ARTIGO

e das tropas

e das tropas

40.

0

O corpo de generai~ destina-se a garantir a existência
do pessoal necessário
ao exercício das funções de
comando, inspecção ou direcção superior.
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41.°

O corpo do estado maior é destinado:
a) A realizar estudos relativos à organização e preparação do exército para a guerra;
b) A auxiliar directa e imediatamente os comandantes das grandes unidades no exercício das suas
funções.
ARTIGO 42.
0

Em tempo de paz haverá organizados as armas e
serviços seguintes:
1.0 Armas:
a) Infantaria;
b) Artilharia;
c) Cavalaria;
d) Engenharia;
e) Aeronáutica.
2.0 Serviços:
a) Saúde;
b) Veterinária;
c) Administração militar.
ARTIGO

43.0

Além dos serviços de recrutamento e mobilização
essencialmente territorial haverá os seguintes serviços
gerais:
a) De instrução;
b) De transmissões, normalmente organizado com
elementos da arma de engenharia;
c) De transportes, compreendendo o trem hipomóvel,
o trem automóvel e caminhos de ferro;
d) De justiça, constituído por elementos civis e das
várias armas, com organização própria;
e) De manutenção, abrangendo os serviços de:
Material de guerra, constituído por elementos das
várias armas do exército, com organização própria;
Defesa terrestre contra aeronaves, organizado com
elementos de várias armas e elementos fornecidos por
outros Ministérios;
Fortificaçõee e obras militares·
Aeronáutica, a cargo da mesm'a arma;
Naúde e veterinário, cada um com organização própna;
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Administração militar, com organização própria,
incluindo os ramos de subsistências e fardamento e
parcialmente os de processamento, contabilidade e pagamento;
De remonta;
qartografia e logística, ligados ao serVIço de estado
maior.

A organização de cada serviço ou seus ramos deverá
ter em vista as conveniências das operações militares
para a de:fesa do território.
ARTIGO

44.

0

Os serviços auxiliares do exército destinam-se a fornecer o pessoal necessário ao exercício de :funções da
natureza burocrática que não requeiram competência
técnica especial.
O pessoal dos serviços auxiliares do exército poderá
igualmente ser afecto ao exercício do comando das tropas de trem.
CAPITULO

V

Instrução do exército metropolitano
ARTIGO

45.

0

A preparação do exército metropolitano para a
guerra, na parte relativa à instrução e educação militar
do pessoal, far-se-á em tempo de paz, continua em
tempo ele guerra e compreende:
a) A instrução pre-militar;
b) A preparação militar;
c) A preparação auxiliar.
ARTIGO

46.

0

A instrução pre-militar destina-se a facilitar a formação moral, física e militar do soldado, bem como o
recrutamento e formação de oficiais, sargentos e especialistas para os quadros permanentes ou milicianos, e
comportará:
1.0 O ensino elementar dos conhecimentos militares
comuns às várias armas e serviços;
2. A prática ela marcha e do estacionamento no
campo;
0
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avaliação
de distâncartas topográficas;
e exercícios de tiro;
passiva da população

47.

0

A preparação
militar
terá por fim:
a) A formação militar dos soldados e cabos do serviço
geral, bem como a instrução tática e técnica dos oficiais,
sargentos
e especialistas
dos quadros
permanentes
e
milicianos;
b) A eficiência técnica e moral das unidades das várias armas e das formações
dos diversos serviços e a
de conjunto
das tropas.
ARTIGO

48.

0

Â preparação
auxiliar
destina-se a Iacil itar o recrutamento
dos sargentos,
cabos e especialistas
dos quadros permanentes
do exército e consistirá em ministrar:
a) Às praças recrutas
e do quadro permanente
a
instrução
literária
indispensável
ao desempenho
das
suas funções táticas e técnicas e a sua especialização
e promoção
aos postos inferiores
do exército;
b) A instrução
técnica profissional
aos artífices do
exército e seus equiparados;
c) A instrução literária,
científica e preparação
pre-militar,
no sentido
de facilitar
o recrutamento
de
quadros para o exército.
Os militares
que não souberem ler e escrever, ao findarem o serviço nas fileiras, nelas permanecerão
pelo
período que o Govêrno fixar.

ARTIGO

Â instrução

49.

0

geral ele recrutas
realizar-se-ã
normalnas unidades de linha.
Â instrução
complementar
das praças {los quadros
permanentes
e a dos especialistas
terão lunar cm todas
as unidades.
e
A instrução
complementar
elos disponíveis
e dos licenciados far-se-á anualmente,
dentro dos períodos premente
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vistos na lei de recrutamento e serviço militar, pela
sua convocação por classes, e será ministrada:
a) Nas unidades de fronteira, de modo a elevar,
quanto possível, os efectivos das mesmas aos da guerra j
b) Em cada região ou comando militar, e, dentro
dêstes, em relação a cada arma, divisão de arma, serviço e especialidade,
nas unidades de linha, constituindo-se para êste efeito o número necessário de
unidades e formações, sob a designação de unidades e
formações de manobra.
As unidades de fronteira e as unidades de manobra
constituídas pam. efeitos de instrução poderão agrupar-se, dentro ou fora da área das regiões e comandos
militares a que pertencem, em grandes umidades de
manobra, cuja composição será, em princípio, a prescrita ou em estudo para unidades similares das Iôrças
em operações.
ARTIGO

50.

0

A convocação dos militares disponíveis e licenciados
para os fins do disposto no artigo anterior poderá servir
também para a realização de ensaios de mobilização
das unidades de campanha de que os mesmos devam
fazer parte, nos casos previstos nos planos de mobilização.
Os oficiais, sargentos e especialistas elos quadros permanentes ou milicianos que entrem na constituição das
unidades e formações de que trata êste artigo devem
ser os designados para efeito de mobilização.
ARTIGO

51.

0

A instrução de que trata o artigo 49. e designadamente a de conjunto far-se-á normalmente em campos
de instruçao, eventual ou permanentemente
organizados e instalados.
Para a instalação dos campos eventuais de instrução
deverão as autoridades militares utilizar de preferência
terrenos baldios. Na falta dêstes, ou quando, para me11101' aplicação de estudos da defesa do território
metropolitano, convier ocupar outros, a autoridade militar
terá direito de ocupar ou impedir transitoriamente
o
acesso a propriedades privadas, e ainda o movimento
0
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nas estradas e caminhos que as sirvam ou interessem
aos exercícios, marchas ou manobras a realizar. Lei
especial regulará as 'condições de exercício dêsse direito
e a obrigação de indemnizar os prejuízos sorridos.
ARTIGO

52.

0

A instrução para a formação dos quadros será ministrada:
a) Numa escola única de preparação militar e nas
escolas práticas respectivas, para oficiais dos quadros
permanentes das armas e do serviço de administração
militar;
b) Em cursos e estágios apropriados, para oficiais
médicos e veterinários dos quadros permanentes;
c) Num centro especial de instrução militar, para
oficiais do quadro dos serviços auxiliares do exército;
d) Nos cursos de oficiais milicianos, para oficiais de
complemento;
e) Em cursos e escolas regimentais ou em centros
especiais de preparação, para sargentos dos quadros
permanentes;
f) Em centros de formação especialmente autorizados, para sargentos milicianos.
ARTIGO

53.

0

A instrução complementar do pessoal dos quadros
permanentes do exército far-se-ã:
1.0 Em cursos e estágios, funcionando junto das unidades das tropas, em campos permanentes de instrução
e em escolas ou 'centros de aplicação comuns às várias
armas e serviços ou privativos de qualquer dêles.
2. o Num instituto de altos estudos militares, onde
funcionarão o curso de estado maior e os cursos e estágios necessários à preparação dos altos comandos do
exército;
3. Em exercícios de quadros e com tropas e em
manobras anuais.
A instrução complementar dos oficiais, sargentos e
especialistas dos quadros de complemento terá lugar,
nas unidades, em cursos especiais a realizar nas escolas
práticas e nos campos de instrução.
0
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CAPITULO VI
Disposições
ARTIGO

diversas

54.

0

O pessoal, gado e material, atribuídos aos comandos,
unidades e formações, apenas poderão ser empregados
no desempenho dos serviços aos mesmos atribuídos.
Exceptuam-se desta regra os oficiais, sargentos e especialistas, no que exclusivamente se refira a serviço de
justiça e disciplina, a instrução, ou a necessidades
urgentes de segurança do território ou de ordem pública.
Os cabos e soldados que, por superiores exigências de
interêsse público, houverem de ser mandados prestar
serviço fora dos corpos a que pertencerem,
sê-le-ão
sempre, a título temporário, por sub-unidades devidamente enquadradas e nunca a título individual.
As unidades de fronteira não poderão funcionar como
unidades ou formações de depósito de pessoal e gado
que lhes seja estranho, e, designadamente, como depósitos de adidos ou de material, os quais, quando necessários, consbiturrão
formações de natureza territorial.
ARTIGO

55.

0

Serão comuns à organização territorial, à organização
das tropas e ao 'Ministério da Guerra os quadros permanentes de pessoal das várias armas e serviços. Os oficiais na situação ele reserva não poderão servir em
tempo de paz na organização das tropas.
Para os oficiais das diferentes armas será limitado
o tempo de cada comissão de serviço fora das tropas do
exército metropol itano ou do exército colonial.
N a colocação dos oficiais, sargen Los e especialistas
atender-se-é
à necessidade ele renovar o pessoal nos diferentes serviços que lhes podem competir, designadamente no que diz respeito à prática do serviço nas tropas ou nos diferentes ramos da arma ou serviço a que
pertençam.
ARTIGO 5G.o
A execução da presente lei, na parte referente à
instrução das tropas licenciadas e territoriais,
bem
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como às organizações territorial e das tropas em tempo
de paz, especialmente no que diz respeito à necessidade
de instalação e comêço de funcionamento
de novos
órgãos, unidades e formações, será regulada pelos seguintes princípios:
1.0 Escalonamento,
no conjunto e dentro de cada
organização - territorial ou das tropas -, elos trabalhos necessários e despesas correlativas por um período
de tempo não inferior a cinco anos;
2. ° Instalação ele novos órgãos territoriais ou das
tropas, sem prejuízo da execução das missões que lhes
são atribuídas nesta lei, pela transformação dos órgãos
actualmente existentes nos que resultem das disposições
da mesma lei e pela compensação da despesa da manutenção dos novos órgãos, suprimindo outros menos
necessários ou reduzindo-se as suas despesas;
3.° Em novas construções ou alargamento das existentes, e bem assim no aumento de efectivos e de dotações de gado e material, devem preferir-se as que
interessam às tropas e, de entre estas, às unidades de
fronteira, especialmente às unidades e formações de
aeronáutica e das tropas de defesa contra aeronaves.
Publique-se e eumpm· 50 como nela so contém.
Paços 0.0 Govôrno \ln República,
1 do Setembro ao
lDB7.- AXTO,xW
Ói'\CAR DE l<'HA(WSO
CAIDIOXA
AIItôni» de Oliveira Salazar - ...l/mluel Ortin» de BetteuCUIl/'t Francisco Jus é Viei/'cl Xlacln«!»,

Lei n.s 1 :961

Em nomo da K ação, 11, Assomlilon
o ou promulgo a lei seguinte :

.I.

Tacional decreta

Iseí do recrutamento e serviço militar
CAPITULO I

Obrigação geral do serviço militar
Artigo 1.0 Todo o cidadão português, originário ou
naturalizado, filho de pais europeus, é obrigado ao ser-
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viço militar em harmonia com as suas aptidões físicas
e intelectuais.
Os indivíduos sem nacionalidade, filhos de pais europeus, residentes no País há mais de cinco anos, são
chamados às fileiras com o contingente a que pertencem.
A isenção só é admitida no caso de inaptidão para
servir nas tropas ou nos serviços auxiliares.
Art. 2.° São excluídos do serviço militar, embora em
caso de mobilização fiquem à disposição do Ministério
da Guerra:
1.0 Os indivíduos qu~ no País ou no estrangeiro liaj am sido condenados a pena maior;
2.0 Os indivíduos privados dos direitos de cidadão
português;
3.0 Os indivíduos acusados da prática de actos atentatórios dos bons costumes ou que afectem gravemente
a sua dignidade.
.
Ârt. 3.0 São isentos ela prestação de todo o serviço
militar:
1. ° Os que padeçam de alguma das lesões mencionadas na respectiva tabela;
2.0 Os que tiverem menos de 1m,52 de altura.
§ único. Nos quadros permanentes do exército nenhum militar poderá ingressar na classe de sargentos
ou ascender ao pôsto de oficial se não tiver a altura
mínima de 1m,62, salvo caso de promoção por feitos
distintos em combate.
Art. 4.0 São dispensados do serviço nas tropas activas e inscritos nas tropas licenciadas ou territoriais,
conforme a sua idade, os indivíduos naturalizados depois do ano em que completem vinte e seis de idade e
aqueles que possam certificar terem cumprido noutro
país, nas :fileiras, serviço equivalente ao exigido nesta
lei.
Art. 5.0 Em tempo de paz pode ser adiada a encorporação :

a) Por uma só vez:
1.0 Do mancebo que tiver irmão apurado no mesmo
ano·
2.~ Dos mancebos que façam parte da tripulação de
navio português em viagem, ou quando, no acto da
saída, seja de prever não poderem estar de regresso
antes da época da encorporação;
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b) Por mais de uma vez:
que residirem no estrangeiro por
motivo de estudos, até completarem vinte e cinco anos
de idade;
2. Dos mancebos julgados ou presumidos aptos para
o serviço militar que residam no estrangeiro há mais
de um ano;
3. o Dos alunos dos seminários e institutos de formação missionária, incluindo, quanto a estes, os auxiliares.
§ único. Os portugueses residentes habitualmente no
estrangeiro podem depois dos vinte e sete anos de idade
remir a obrigação do serviço militar em tempo de paz.
Em tempo de guerra terão obrigações de serviço idênticas aos indivíduos da classe a que deveriam pertencer.
Art. 6.° Os indivíduos abrangidos pelas disposições
da presente lei que deixarem ele satisfazer a prestação
normal do serviço militar por exclusão, inaptidão ou
qualquer outro motivo serão obrigados ao pagamento
de um imposto ou taxa especial durante o período de
duração do serviço militar.
§ único. A lei poderá estabelecer as isenções julgadas convenientes,
e determinar
o pagamento em
dôbro pelos mancebos refractários, compelidos ou que
faltarem, na época normal, à junta de recrutamento
sem motivo justificado.
Art. 7.° Ninguém pode ser investido no exercício
de funções, mesmo electivas, do Estado, dos corpos
administrativos
ou elas pessoas colectivas de utilidade
pública administrativa
se não demonstrar ter satisfeito
as obrigações da lei do recrutamento militar quando a
elas sujeito.
'
Em igualdade de condições legais, é motivo de primeira preferência, para provimento em funções públicas ou administrativas,
ter prestado serviço nas fileiras
durante o tempo mínimo exigido para a instrução de
recrutas ou para a freqüência dos eursos de preparnção
para quadros milicianos.
Art. 8. Ninguém pode ser prejudicado na sua colocação ou e~prêg.o .por virtude da obrigação da l?restação do serviço militar, o qual, nos termos ela legislação
aplicável, se contará para efeito ele promoção, aposentação ou reforma e para qualquer outra regalia derivada do Estatuto dos Funcionários ou de contrato
de trabalho.
1.0 Dos mancebos

0
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CAPITULO II

Operações de recrutamento
a) Reoenseamento
Art. 9.· É das atribuíções
das câmaras municipais
e elas administrações
dos bairros em Lisboa ePôrto,
por intermédio
dos respectivos
secretários,
o recenseámen to, no mês de Janeiro de cada ano, de todos os indivíduos sujeitos a serviço militar que completem vinte
anos entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro e sej am naturais do respectivo concelho ou bairro.
A elaboração
dos mapas do recenseamento
baseia-se:
a) Nas declarações obrigatórias
dos mancebos que estej am nas condições indicadas
e nas de seus pais ou
tutores;
b) Nas relações de nascimentos,
para êsse efeito organizadas
pelo Registo
Civil,
e em quaisquer
outros
documentos
ou informações.
Dos mapas do recenseamento
deverão também constar:
1.0 Os indivíduos já inclu ídos em recenseamentos
anteriores e isentos temporàriamente
;
2. o Os indivíduos
que, não tendo ainda ultrapassado
a idade de . quarenta
e oito anos, não hajam sido incluídos em recenseamentos
anteriores;
3.· Os indivíduos
a quem a voz pública
atribua
a idade de recenseamento
e não comprovem
tê-la diferente.
Os indivíduos
em idade de recenseamento
que residam há ruais de um ano em determinado
concelho ou
bairro poderão requerer a sua inclusão no mapa dêsse
concelho ou bairro.
Os indivíduos
naturais
da metrópole e residentes
nas
colónias deverão nelas ser recenseados
e cumprir o serviço militar,
salvo se requererem
para o cumprir
na
metrópole.
Poderão .também requerer
o recenseamento
e prestação
de .servIço militar
na metrópole
os indivíduos nela residentes
e naturais
elas colónias abranzidos na presente lei.
e
. , I
É adrríissíve
recurso d a operação do recenseamento.
0
de Portuenl
compete proArt. 10. Aos consulados
ceder ao recenseamento
elos inclivíduoso nascidos ou resi-
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dentes na respectiva área consular; .B os mapas de recenseamento deverão ser enviados à secretaria da câmara
municipal do concelho da naturalidade
dos recenseados, quando nascidos em território nacional, ou à do
concelho por êles indicado, nos restantes casos.
Art. 11.° Os indivíduos inscritos no mapa do recenseamento, que se julguem incapazes para o serviço militar, poderão, durante o mês de Março, comunicar o
facto na secretaria da câmara ou do bairro, juntando
à sua declaração certificados médicos que a comprovem.
Os processos sanitários assim constituídos serão remetidos aos distritos de recrutamento para serem submetidos à apreciação das juntas.
b) Inspeoção sanitária

Art. 12. Junto de cada distrito de recrutamento funcionarão na época própria juntas de recrutamento,
que terão a seu cargo a inspecção sanitária elos indivíduos recenseados e a classificação e alistamento dos julgados aptos para o serviço militar.
As juntas, nomeadas eventual e temporàriamente,
serão constituídas por um oficial superior de infantaria,
que servirá de presidente, por dois vogais, oficiais médicos, e por um secretário, sem voto, oficial do distrito
de recrutamento a que a junta pertencer. Um elos médicos poderá ser da reserva ou oficial miliciano licenciado.
Nenhum oficial pode fazer parte da mesma junta de
recrutamento mais de dois anos consecutivos.
Art. 13. A junta de recrutamento julga por inspecção directa da aptidão ou inaptidão dos indivíduos recenseados para as diversas armas e serviços do exército,
de harmonia com a capacidade física e as aptidões profissionais que possuam.
Quanto à aptidão física para o serviço, os indivíduos
presentes às juntas ele recrutamento são por estas divididos nas seguintes categorias:
1. o Apurados para t?do o serviço militar;
2.° Aptos para serviços auxiliares;
3." Adiados;
4. Isentos de todo o serviço militar.
a) São considerados aptos para serviços auxiliares,
independentemente
de apresentação às juntas de recrutamento, os sacerdotes ela religião católica e os indi0

0
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víduos que façam parte dos organismos de formação
missionária, os quais só poderão ser obrigados a serviço
de assistência religiosa, e, em tempo de guerra, a prestar também serviço nas formações sanitárias.
b) Ficarão suj eitos ao mesmo regime, na parte aplicável, os auxiliares das missões, durante o tempo que
permanecerem ao serviço das mesmas nas colónias portuguesas.
Além dos indivíduos compreendidos nas duas alíneas
anteriores, só serão julgados aptos para os serviços auxiliares os que pela sua constituíçãc física não possam
tomar parte em toda~ as acç~e~ de combate.
Consideram-se serviços auxiliares os prestados :
Nos trens hipomóvel e automóvel;
~os aeródromos;
N a defesa fixa elos portos e bases navais e eventualmente nas tropas de telegrafistas;
N os serviços de saúde e da administração militar;
N a organização territorial do exército.
Só serão isentos os indivíduos de má constituíção
física geral ou portadores de enfermidades que determinem impotência funcional, parcial ou total.
Os indivíduos adiados que, no segundo exame da
junta, ainda não possam ser considerados aptos para
qualquer espécie de serviço militar serão isentos.
Art. 14. Para o exercício das suas funções as juntas
de recrutamento deslocar-se-fio em regra para as sedes
dos concelhos. O Ministro da Guerra pode determinar
que na sede de um concelho a junta proceda à inspecção elos indivíduos recenseados de um ou mais concelhos.
Art. 1.5. Os indivíduos que faltarem à inspecção presumem-se apurados e serão classificados para a arma
de infantaria,
sem prejuízo do destino que ulteriormente se julgue conveniente atribuir-lhos.
Os indivíduos referidos no presente artirro
bem como
b ,
os mancebos que pretendam alistar-se voluntàriamente,
deverão, na época da encorporação, apresentar-se nas
sedes dos distritos de recrutamento,
a fim de serem
presentes à inspecção da junta ele recrutamento.
Art. 16. Das decisões da junta de recrutamento pode
ser interposto recurso para a junta hospitalar de inspecção regIOnal:
a) Por qualquer dos membros da junta com direito
a voto;
0

0

0
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b) Pelos inspeccionados, quando a deliberação da
junta não fôr tomada por unanimidade, o que deverá
ser comunicado aos mesmos, pelo respectivo presidente,
imediatamente após a decisão tomada.
Da decisão das juntas hospitalares pode ainda haver
recurso para o Ministro da Guerra. Este decidirá, ouvidos obrigatoriamente os órgãos técnicos do serviço de
saúde, que formularão o seu parecer sôbre os resultados
de análises ou exames requeridos pelos interessados ou
oficiosamente promovidos.
Quando em qualquer dos processos de recurso se verificar que a decisão recorrida enfermou de êrro evidente e injustificável, os responsáveis ficarão sujeitos a
sanções disciplinares.
c) Classificação e alistamento

Art. 17. A classificação para as diferentes armas e
serviços do exército será feita pela junta, de harmonia
com a capacidade física, as habilitações literárias e a
aptidão profissional dos apurados.
Art. 18. Os apurados pela junta de recrutamento
prestarão compromisso de honra, segundo a forma que
fôr estabelecida, e serão alistados pelas mesmas juntas
no próprio dia da inspecção sanitária.
0

0

d) Distribuição e encorporação do contingente

Art. 19.° A distribuição do contingente anual de
recrutas pelas diferentes armas e serviços do exército
será regulada pelo estado maior do exército.
Art. 20. A encorporação dos recrutas nas diferentes
unidades das armas e serviços será, em princípio, regional e far-se-á normalmente em dois turnos. As épocas
da encorporação e as percentagens do contingente a
convocar de cada vez serão fixadas em harmonia com
a capacidade dos aquartelamentos e as necessidades ele
trabalho da economia nacional. Pode ser concedida a
trans:ferência, por antecipação ou adiamento, de um
para outro turno.
Art. 21.° Poderá em tempo de paz ser atribuído subsídio ou pensão à família dos indivíduos chamados para
o serviço militar, cujo sustento estava exclusivamente
a cargo dos mancebos convocados e a que não possa
prover-se por outro modo.
0
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A doutrina dêste artigo é aplicável também à família dos indivíduos convocados para exercícios ou ruanobras e durante os períodos dessa convocação.
e) Disposições especiais do recrutamento para a armada

Art. 22. Até ao dia 30 de Junho de cada ano o Ministério da Marinha indicará ao da Guerra o número
de mancebos do contingente anual de recrutas que deverá ser reservado para a armada.
Os mancebos destinados à armada deverão saber ler,
escrever e contar, ser solteiros, sem encargos de família
e ter a altura mínima de 1m, 60.
Art. 23. A distribuição do número de mancebos necessários ao serviço da armada será feita proporcionalmente ao número de indivíduos apurados, nas regiões
e comandos militares, nos distritos de recrutamento e
nos concelhos ou bairros.
Art. 24. O recrutamento para a armada deverá em
princípio ser feito:
1.0 De entre os mancebos que, reünindo as condições
legais, declarem no acto da apresentação à junta ele recrutamento desejar servir na armada;
2. De entre os mancebos que reúnam as condições
estabelecidas no artigo 22. e sejam em cada concelho
ou bairro designados por sorteio.
São permitidas as trocas.
0

0

0

0

0

CAPITULO III

Serviço militar
a) Preparação militar da juventude
0

Art. 25. A preparação ela juventude para a defesa nacional abrange todos os indivíduos do sexo masculino, desde os sete anos até à idade ela encorporação
nas tropas activas, divididos para aquele efeito em dois
escalões sucessi vos:
, 1.0 Desde os sete aos dezóito anos;
2. Desde os dezoito anos até à idade da encorporação.
N o primeiro escalão será especialmente cuidada a
educação física c moral da juventude, que visará à for0
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mação do carácter e à devoção à Pátria,
no sentido da
ordem, no gôsto da disciplina
e no culto do dever militar.
O ensino será confiado à organização
nacional
Mocidade Portuguesa,
sob a direcção
do Ministério
da
Educação
N" acional, em ligação com o Mínistério
da
Guerra.
N o segundo escalão será ministrada
a instrução
pre-mi litar,
incluindo
a' defesa passiva
das populações
contra ataques aéreos. O ensino será confiado exclusivamente à Mocidade Portuguesa
para os estudantes
e à
Legião Portuguesa
para os restantes
indivíduos,
organizações respectivamente
subordinadas
aos Ministérios
da Educação Nacional e do Interior,
mas sob a orientação e fiscalização
elo Ministério
da Guerra
na parte
relativa
à preparação
militar.
N as mesmas condições poderá também ser autorizada
a constitulç'ão
de núcleos ele instrução
pro-militar
nas
associações
desportivas
e outras instituições
de carácter privado, desde que estejam inscritos na Legião ou
Mocidade Portuguesa
os indivíduos
que os constituam.
pre-rnilitar
terminará
sempre
Art. 26.0 A instrução
por exame de carácter prático, a fim de ser avaliado o
aproveitamento
dos indivíduos
que a frcqüentaram.
Os aprovados
neste exame poderão ser dispensados
de parte do tempo de serviço militar
obrigatório,
e,
quando reúnam
as condições legais, terão preferência
n.a admissão aos cursos preparatórios
de graduados milicianos.
Os aprovados
no mesmo exame, quando sejam destinados à freqüência
dos cursos de oficiais milicianos
poderão ser dispensados
de parte ou de todo o primeiro
ciclo do curso.
§ único. As vantagens
constantes
dêste artiao não
prejudicam
o direito ele preferência
estabelecido
nos
artigos 7." e '17.0
Art, '27.0 Os mancebos compreen(li<1os entre os dczóito
e. v.inte anos. de..i~acle serão in scri tos nas tropas territoruns e eonslltUll'tlo reserva de recrutamento
em caso ele
mo bil ização geral.
.
b) Duração geral do serviço
Art. ~8:0 Além .do tempo
e pro-militar
da JuvenhHle

destinado fi. educação fi ica
e à instrução
do recruta,
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a duração total do serviç~ militar é de vinte e oito anos,
repartido da forma segumte:
Nas tropas activas - seis;
Nas tropas licenciadas - dezasseis;
N as tropas territoriais - seis.
O tempo de serviço suplementar prestado nas fileiras,
voluntàriamente
ou por imposição legal, será levado
em conta nos prazos fixados neste artigo.
Art. 29. O militar na situação de disponibilidade
pode ser chamado às fileiras por si_mples aviso conv~catório do comandante da sua unidade, em cumpnmente ele ordem do Govêrno.
Quan do circunstâncias extraordinárias
o exijam, poderão ser chamadas todas ou algumas das classes das
tropas licenciadas ou elas tropas territoriais. A mobilização geral do exército metropolitano
será sempre
objecto de lei.
Art. 30. São considerados desertores e como tais sujeitos às disposições do Oódigo de Justiça Militar:
1.0 Os mancebos dos dezóito aos vinte anos que em
tempo de guerra deixem ele se apresentar nos locais e
prazos determinados;
~.o Os. militares
que deixem ele se apresentar nos locais, unidades e prazos que lhes forem designados, em
convocação indivi(~ual ou colectiva para exercícios ou
manobras, por efeito ele mobilização parcial ou geral,
ou por qualquer outro motivo ele serviço público.
0

0

o) Serviço nas tropas aotlvas
0

Art. 31. O tempo de serviço nas tropas activas compreende normalmente:
a) O tempo destinado à instrução de recruta de todas
as armas e serviços, 'lU?, em regra, não deverá exceder
quatro meses;
b ) Um ano ele serv~ço no quadro permanente;
c) Oinco anos n~ situação de disponibilidade.
Sempre que as cucunstâncias o exigirem, o Govêrno
poderá determinar a continuaçilo no quadro permanente de toda ou parte da classe que terminou o ano
de serviço nas fileiras.
A classe é constituída pelos recrutas que cm cada ano
são dados prontos da instrução.
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Art. 32. O Govêrno poderá antecipar, por sorteio,
a passagem à situação de disponibilidade dos indivíduos que em cada classe excederem as necessidades do
serviço nas fileiras.
Não serão permitidas as substituições no serviço, mas
o recruta poderá obter antecipação da passagem à disponibilidade mediante o pagamento de uma taxa, desde
que o requeira um mês antes da data da realização do
sorteio.
Poderá igualmente ser determinada,
sem sujeição
a pagamento de qualquer taxa, a antecipação da passagem à situação de disponibilidade
dos indivíduos
que, não tendo outros meios de prover a seu sustento
além do produto do seu trabalho, sejam casados ou
provem ser o único amparo de seus pais ou irmãos menores ou de mulher pobre e sexagenária que os tenha
criado e educado desde a infância.
Art. 33. Serão retirados do sorteio:
a) Os voluntários e readmitidos;
b) Os que requeiram a antecipação e se prontifiquem
ao pagamento da taxa;
c) Os designados na última parte do artigo anterior;
d) Os analfa betos ;
e) Os que faltarem à junta de recrutamento na época
normal sem motivo justificado;
f) Os refractários;
g) Os compelidos.
Art. 34. Em tempo de paz todos os indivíduos na
situação de disponibilidade podem ser chamados a um
período de instrução anual, não superior a três semanas.
Os oficiais milicianos, seja qual Iôr a sua classe, são
obrigados às mesmas convocações para manobras e poe1em ser chamados ao serviço das fileiras quando o
Govêrno o julgar conveniente.
Art. 35. Em tempo de paz os indivíduos que terminarem a obrigação de serviço na disponibilidade,
nas
tropas licenciadas e nas tropas territoriais, passam em
31 ~e p~zembro, respectivamente,
às licenciadas, às
te~r:tOl'lalS, ou terminam a sua obrigação do serviço
militar.
Em tempo de guerra, ou em caso de perigo iminente
dela, o Govêrnopode
determinar a não passagem de
escalão, ou a não libertação de quaisquer obrigações
militares; e pode ainda chamar às fileiras, por anteci0

0

0

0
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entre os dezóito

d) Seniço dos licenciados e territoriais
Art, 36. Em caso de convocação, os pertencentes às
tropas licenciadas ou às territoriais
são obrigados a
apresentar-se nas suas unidades ou nos locais e prazos
que lhes forem fixados.
As convocações serão, em regra, feitas por classes, a
começar pelas mais modernas, podendo abranger todo
ou parte do território e ser feitas por armas e serviços
ou por unidades e formações.
Em caso de agressão ou aglomeração injustificada de
Iôrças estrangeiras perto das fronteiras podem ser chamados às fileiras todos ou parte dos licenciados e territoriais das regiões agredidas ou ameaçadas.
A chamada às fileiras dos indivíduos pertencentes às
tropas territoriais pode ser feita individualmente e sem
precedência das classes.
Art. 37. Os militares pertencentes às tropas licenciadas ficam sujeitos a convocações 'para exercícios ou
manobras, que não durarão mais de três semanas de
cada vez, nem excederão três meses na totalidade.
Dessa convocação podem ser dispensados os que residam com permanência fora do continente ou das ilhas
ad j acen tes.
Os militares pertencentes às tropas territoriais podem
ser convocados para exercícios que visem especialmente
à defesa passiva do território contra ataques aéreos, por
tempo não excedente a uma semana em cada ano.
Podem ser dispensad?~ das convocações para exercícios ou manobras os mIhtares que serviram no quadro
permanente d.urante cinco anos, pelo menos, e os inscritos na Legião Portuguesa que nela freqüentem com
aproveitamento os períodos de instrução.
As convocações para exercícios ou manobras serão,
em regra, feitas para as unidades a que os licenciados
ou territoriais devem pertencer no acto da mobilização.
Art. 38. Em caso de mobilização ninguém pode valer-se do cargo que ocupa para se eximir às obrigações
da sua classe. Os militares pertencentes às tropas territoriais podem ser mantidos em lugares ela administração do Estado e dos corpos administrativos
ou ?m
emprêsas privadas, sempre que o interêsse público
0

0

0
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o eXIJa. O mesmo princípio pode ser aplicado aos militares licenciados, por necessidades do Govêrno e da defesa nacional.
Os indivíduos referidos no presente artigo ficam, porém, sujeitos às leis militares emquanto não fôr desmobilizada a sua classe.
Art. 39. Os licenciados ou territoriais com mais de
três filhos a seu exclusivo cargo serão considerados para
e~eito de mobilização como pertencentes à classe anterior.
Os licenciados com cinco ou mais filhos têm direito a
ser considerados, para efeito de mobilização, exercícios
ou manobras, como pertencentes às tropas territoriais.
Art. 40. Os licenciados e territoriais não podem:
a) Ausentar-se para o estrangeiro ou para as colónias
por prazo superior a três meses sem autorização dos
comandantes de região ou dos comandos militares dos
Açôres e da Madeira;
b) Transferir o seu domicílio sem conhecimento prévio do comandante da unidade ou chefe do distrito de
recrutamento a que pertencem e sem terem feito visar
a sua caderneta militar;
c) Estar ausentes do seu domicílio mais de seis meses
sem conhecimento da autoridade militar.
§ único. Os militares referidos na alínea a) devem
apresentar-se às autoridades consulares no estrangeiro
e às militares nas colónias e fazer visar a sua caderneta
militar quando fixarem residência na área em que aquelas exercem a sua jurisdição.
Art. 41. Os militares licenciados e territoriais, salvo
quando em efectivo serviço, não estão sujeitos, seja
qual fôr o crime ou delito cometido, ao fôro militar.
O mesmo preceito é aplicável aos oficiais separados
do serviço do exército, e, a não se tratar ele crimes
essencialmente militares, também aos oficiais e praças
reformados.
0

0

0

e) ServlQo dos voluntários e readmitidos
0

Art. 42. Podem alistar-se voluntariamente
nas fileiras ~ntes .d.e atingirem a idade legal da prestação do
serviço militar os mancebos que reúnam as seguintes
condições:

1.0 Ter dezóito anos completos na data do alistamento
e saber ler, escrever e contar correctamente;
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2.° Ser solteiro e ter autorização do pai, mãi ou tutor;
3.° Estar no pleno uso dos seus direitos civis e políticos e ter bom comportamento moral e civil;
4.° Não estar abrangido por nenhuma das excepções
previstas nos artigos 2. e 51.
5. Ter aptidão física, comprovada pela junta do recrutamento.
Os voluntários podem escolher a arma, serviço ou unidade em que desejam encorporar-se.
Em tempo de guerra pode ser autorizado o alistamento no exército, como voluntários, a todos os indivíduos que não estejam sujeitos à obrigação do serviço
militar.
Art. 43.° Os mancebos que se alistarem como voluntários obrigam-se a servir dois anos nas fileiras; mas
o Ministro da Guerra pode determinar a passagem à
disponibilidade findo o primeiro ano.
O número de voluntários a admitir será anualmente
fixado pelo Ministro da Guerra para. cada arma e serviço, tendo em atenção as especialidades em que possam
ser aproveitados.
Art. 44. Podem ser readmitidas, por períodos sucessivos de um ano, as praças que concluíram o serviço
no quadro permanente ou se encontrem na disponibilidade e queiram regressar ao serviço nas fileiras.
São condições indispensáveis para poder ser concedida
a readmissão:
1. o Aptidão física;
2.° Bom comportamento;
3. o Ter revelado zêlo pelo serviço e vocação profissional.
Art. 45.° O número de readmitidos é anualmente
fixado pelo Ministro da Guerra. Em tempo de paz o
Ministro pode faz~r. cessar a obrigação do serviço nas
fileiras aos readmitidoa que o requeiram ou que em
virtude do seu comportamento não convenha manter.
Em tempo de guerra os readmitidos são obrigados a
pennanecer nas fileiras, sej a qual Iôr a classe a que
pertençam.
A.Tt. 46.° As praças da guarda nacional republicana,
sem prejuízo do disposto no decreto n.? 21: 517, de 27
de Julho de 1932, da guarda fiscal e policia ele segurança pública são recrutadas ele entre os mi litares em
efectivo serviço ou na situação de disponibifidnde
que
0

0

;
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tenham servido, pelo menos, um ano no quadro permanente.
Emquanto pertencerem às tropas activas, as praças
da guarda nacional republicana, guarda fiscal e polícia de segurança pública podem ser mandadas regressar ao serviço do Ministério da Guerra desde que,
em virtude de mobilização parcial ou geral, tenha sido
convocada toda a classe a que pertençam.
Art. 47.,° Para admissão na guarda nacional republicana, guarda fiscal e polícia de segurança pública,
e bem assim em lugares dos quadros do funcionalismo
civil com vencimento igualou
inferior ao correspondente à letra U, segundo o artigo 12.° do decreto-lei
n 26:115, de 23 de Novembro de 1935, é motivo de
preferência, sem prejuízo das habilitações legais, ser
mais graduado e ter servido durante, pelo menos, três
anos no quadro permanente de qualquer das unidades do
exército.
.?

f) 88rvlQo dos refraotárlos e oompelldos

Art. 48.0 São considerados refractários
ao serviço
militar os mancebos apurados que, sem justificação
bastante, não se apresentarem nos distritos de recrutamento ou nas unidades a que tenham sido destinados
dentro elo prazo fixado.
Art. 49.0 São compelidos ao serviço militar os indivíduos a êle sujeitos que, tendo menos de quarenta e
oito anos, se hajam eximido à inspecção da junta de
recrutamento, na época normal e na da encorporação,
fôssem ou não recenseados.
Art. 50.0 Os refractários e os compelidos são obrigados a prestar serviço no quadro permanente do exército durante, pelo menos, o dôbro do tempo normal.
g) 8e1'VIQoem oompanhlas dlsolpllnares

Art. 51.° São directa o obricatõriamente
encorporaelos nas companhias disciplin~res metropolitanas
ou
coloniais:
~.o . Os condenados por difamação ou inj úria cou tra o
exército e por terem provocado ou favorecido a deserção
e a rebeldia contra as leis militares'
2.0 Os condenados a prisão cOl'l'cc~iona1 por violências contra crianças, roubo, rcccpta"uo o ahUHOde coufiança;
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3. Os condenados, duas ou mais vezes, por delito de
rebelião ou violências contra os agentes e depositários
da autoridade ou da fôrça pública ;
4. Os que, ao tempo do alistamento ou da encorporação, 'se reconheça professarem ideas contrárias à existência e segurança da Pátria ou à ordem social estabelecida pela Constituição Política.
Art. 52. Os encorporados nas companhias disciplinares, louvados ou condecorados por feitos em combate,
e bem assim os que tiverem praticado um acto de coragem ou extraordinária
dedicação, ou mantido conduta
exemplar durante o tempo de permanência nas fileiras,
podem ser transferidos, na passagem à dispemibilidade,
para as unidades regulares do exército.
Art. 53. Os militares encorporados ou transferidos
para as companhias disciplinares, que não forem julgados em condições de passarem às unidades regulares
do exército, continuarão pertencendo às mesmas companhias, até findar a obrigação de serviço militar, e
para elas serão convocados em caso de exercícios ou
manobras.
0

0

0

0

CAPITULO IV

Recrutamento

dos oficiais

a) OficIaIs do quadro permanente
0

Art. 51. O recrutamento dos oficiais do quadro permanente das diversas armas e do serviço de adruinistração militar será leito por intermédio da Escola do
Exército j o ingres,;o DO quadro permanente dos oficiais
dos restantes serviços será, em regra, feito precedendo
concurso.
Â.rt. 55. Serâo condições indispensáveis de ingresso
na Escola do Exército:
1.0 Ser cidadão português, solteiro, filho de pais portugueses e europeus j
2. Ter aptidão física. mais de dezassete e menos de
vinte e um anos (le idade, po(lenc1o admitir-se condições especiais de idade para a arma ele en O'enharia;
3. o T(lr a habilitações que forem exigidas para a
freqüência
do curso a que o candidato se destina j
4. o Dar garan ti a de Cooperar 'na realização elos fins
superiores do Estado e defcntlcr os princípios funda0

0
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mentais da ordem política e social estabelecidos na
Ooustitmção ;
5. o Possuir em alto grau o sentimento de devoção
à Pátria e a vocação para o serviço militar.
Art. 56. As vagas abertas anualmente na Escola
do Exército serão preenchidas, em primeiro lugar, por
candidatos vindos do Colégio :Militar, e, em segundo
lugar, pelos provenientes de outras escolas que não tenham sido excluídos daquele.
Para os indivíduos não provenientes do Colégio Militar é condição indispensável de admissão à matrícula
na Escola do Exército terem revelado aptidão militar
durante a freqüência do primeiro ciclo do curso de oficiais milicianos de infantaria.
Art. 57. O Colégio Militar consti tuírá a principal
base de recrutamento da Escola do Exército e nêle ingressarão normalmente os indivíduos que pretendam seguir a carreira das armas.
N este Colégio poderá o Estado custear, total ou parcialmente, a educação dos filhos dos oficiais dos quadros
permanentes do exército ou da armad» que necessitem
da sua assistência ou auxílio.
Art. 58. O Colégio Militar ministrará aos alunos
sdlitla educação moral, intelectual,
física e militar.
O ensino compreenderá as matérias estabelecidas na
lei para o curso liceal.
Constiturrá preocupação dominante do Colégio formar o carácter elos alunos, cultivar-lhes o sentimento
patriótico e iniciá-los na prática das virtudes e deveres
militares.
Quando se reconheça que um aluno não tem vocação
militar ou aptidão para ser oficial do exército, será ordenada a sua exclusão.
Art. 59. Durante a freqüência dos preparatórios necessários à matrícula DOS diferentes cursos da Escola do
Exército os alunos provenientes elo Colégio Militar serão internados Il~queln. Escola. Os alunos que concluírem com aproveitamento os referidos preparatórios e
não ingressarem na Escola do Exército serão encorporados numa unida.de com o pôsto de aspirante a oficial
miliciano, e seguidnments terão passagem à situação
de disponibilidade, se~n prejuízo das obrigações estabelecidas na presente Iei ,
Art. 60. Durante a freqüência
da Escola do Exército os alunos denominar-se-ão cadetes. Os cadetes que
0
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concluírem com aproveitamento qualquer dos cursos da
Escola serão promovidos ao pôsto de aspirante a oficial
e inrrressarão em seguida nas escolas práticas das armas °a que se destinam. Â. promoção ao pôsto de alferes
e o iuzresso nos quadros permanentes dos oficiais do
exército somente se efectuarão depois de os aspirantes
a oficial terminarem com aproveitamento e boas informações, quanto a qualidades militares e morais, os estágios ou tirocínios a que forem obrigados nas escolas
práticas.
b) Ofiolals mlllcianos

Â.rt. 61. Os oficiais milicianos do exército são recrutados:
1.0 De entre os oficiais do quadro permanente exonerados a seu pediJo ou demitidos por motivos que não
tenham carácter infamanta ou não traduzam Ialto de
patriotismo ou hostilidade aos princípios fundamentais
da ordem social estabelecidos na Constituíção ;
2. De entre os aspirantes a oficial miliciano de que
tratam os artigos 59.· e 64.
Â.rt. 62. Os indivíduos que durante a Ireqüência dos
cursos superiores rorem apurados para o serviço militar
deverão freqüentar os cursos de oficiais milicianos das
diversas armas e serviços, não sendo, porém, admitidos
a essa freqüência os que professarem ideas contrárias
à existência e segurança da Pátria e à ordem social
estabelecida pela Constitui:ção Política.
Os alunos das Faculdades, Institutos ou Escolas de
.Medicina, Farmácia, Engenharia e Medicina Veterinária poderão obter adiamento da prestação do serviço militar até completarem o penúltimo ano do curso
que freqüentem,
desde que possam completar o curso
até aos vinte e cinco anos de idade e comprovem o seu
bom aproveitamento escolar. Aos alunos de outras escolas superiores apenas poderá ser concedido adiamento
da prestação do serviçr, militar até à abertura do primeiro curso de oficiais milicianos seguinte à encorpora<;ão.
Art. 63. Os cursos ele oficiais milicianos serão organizados em ciclos, que funcionarão normalmente
e
tanto quanto possível em períodos ele férias.
Art, 64. O número de oficiais milicianos a atribuir
às diversas armas e serviços será anualmente fixado pelo
0
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Ministério da Guerra, em harmonia com as necessidades
de mobilização.
As promoções ao pôsto de aspirante a oficial miliciano
das diversas armas e serviços serão efectuadas, dentro
do número estabelecido, pela ordem de classificação no
curso respectivo. Os candidatos que tenham obtido aprovação no curso, mas excedam em 'cada ano o número de
vagas, serão promovidos a sargentos milicianos.
Se o número de candidatos aos cursos de oficiais milicianos dos serviços de saúde e veterinário exceder o
número fixado, poderá ser determinada a sua transferência para os cursos das outras armas e serviços, respeitando-se a classificação obtida nos estabelecimentos
de ensino superior.
Art. 65. Os alunos dos cursos de oficiais milicianos
que forem excluídos da sua freqüência por falta de aproveitamento ou motivo disciplinar prestarão um ano de
serviço no quadro permanente das diversas armas e
serviços. Quando a exclusão tiver sido determinada
por falta de sentimento patriótico ou por hostilidade
aos princípios fundamentais da ordem social estabelecidos na Conetituição, o ano de serviço será prestado
nas companhias disciplinares.
Art. 66. É condição indispensável para que o aspirante a oficial miliciano possa obter promoção ao pôsto
de alferes ter tomado parte numa escola de recrutas
ou num. período de instrução em unidade da sua arma
0

0
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serviço.
CAPITULO

V

Disposições especiais relativas à aeronàutica
Art. 67. As tropas do serviço zeral da arma de aeronáutica serão destinados manceb~s classificados para as
armas d,e engenharia ou de infantaria, em percentagem
a fixar anualmente pelo Ministério da Guerra.
Os mancebos destinados às tropas do serviço zeral da
arma de aeronáutica serão encorporados e receb~rão instrução geral de recruta na arma de infantaria.
As praças do serviço geral da arma oe aercnúutica
na situação de dispouibitidad-, e os licenciados que excederem as necessidades de mobilização da sua arma serão
mobilizados pela arma de infantaria.
Os mancebo~ ~purados para o serviço militar que se
encontrem habilitados com o diploma de pilôto de aviões
0
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de turismo ou qualquer outro de superior categoria são
obrigatàl'iamente destinados à arma de aeronáutica ..
Art. 68. O recrutamento dos oficiais do quadro permanente da arma de aeronáutica será assegurado por
forma idêntica à estabelecida para as outras armas.
condição indispensável para a inscrição no curso de
aeronáutica da Escola do Exército estar-se habilitado
com o pnmell'o período do curso de pilôto aviador miliciano.
Art. 69. Os mancebos habilitados com o curso de
pilôto de avião de turismo ou qualquer outro de categoria superior e que tenham, pelo menos, o curso dos
liceus são obrigados a freqüentar o curso de oficiais milicianos da arma de aeronáutica.
A~t. 70. Os mancebos que possuam, pelo menos,
o primeiro ciclo do curso dos liceus ou habilitações
equivalentes e o curso de pilôto de avião de turismo ou
qualquer outro de categoria superior poderão freqüentar o curso de pilôto aviador miliciano e aí ascender ao
pôsto de sargento.
Art. 71. O Estado subsidiará a formação e manutenção em estado de treino dos indivíduos habilitados
com o curso de pilotos aviadores que tenham menos de
trinta e seis anos de idade.
O Ministério da Guerra pode opor-se ao treino de todo
o pilôto que não possua em alto grau o sentimento de
devoção à Pátria, não dê garantia de cooperar na realização dos fins superiores do Estado e não defenda os
princípios fundamentais da ordem política e social estabelecidos na Constituição.
0
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CAPITULO VI

Legião Portuguesa
a) Reorutamento
Art. 72. o ~\, ~Jegião ~ortuguesa compreende todos os
portugueses. vahd?~ malores de dezóito anos, sujeitos ou
não ao serviço militar, que nela se alistem voluntàriamente, tendo em vista os seus fins patrióticos, sem prejuízo elo disposto no artigo 25.
N os serviços auxiliares da Legião poderá ser autorizado o alistamento de outros quaisquer voluntários nacionais.
0
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b) Quadros

Art. 73. Os quadros da Legião Portuguesa são, em
regra, constituídos por oficiais do exército ou da armada, de preferência na situação de reserva ou de reforma não julgados incapazes para todo o serviço, ou
por oficiais milicianos.
Durante a sua permanência ao serviço nas fileiras do
exército ou da armada os indivíduos inscritos na Legião
serão considerados como licenciados dela e inibidos do
uso do uniforme privativo do mesmo organismo.
Os oficiais do exército ou da armada, no exercício
público de funções inerentes à Legião Portuguesa, usarão o uniforme privativo do mesmo organismo.
0

c) Sel'lliço na Legião

Art, 74. Os legionários sujeitos à lei militar, quando
convocados por mobilização parcial ou geral, devem
apresentar-se nas unidades a que pertencem ou para
que forem destinados no plano de mobilização.
As restantes fôrças da Legião Portuguesa ficam sob
a autoridade dos Ministros da Guerra ou da Marinha
e podem ser empregadas em operações de campanha,
em serviço do interior, na defesa das costas marítimas
ou como fôrça auxiliar da marinha.
As fôrças da Legião Portuguesa, quando chamadas a
colaborar com o exército regular, ficam sujeitas à disciplina e justiça militares.
Art. 75. As fôrças da Legião Portuguesa podem,
total ou parcialmente, ser chamadas a tomar parte em
manobras anuais, a fim de lhes ser garantido grau elevado de preparação militar.
Os oficiais milicianos que pertencerem aos quadros
da Legião Portuguesa poderão ser dispensados no exército das convocações para os períodos de exercícios ou
de manobras a que devessem ser chamados nos termos
desta lei.
0

0

CAPITULO

VII

Disposições penais
Art. 76. Todas as fraudes de que resulte omissão
da inscrição de qualquer mancebo no recenseamento
0
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são julgadas pelos tribunais ordinários e punidas com
prisão de um mês a um ano.
Os funcionários públicos civis ou militares autores
ou cúmplices em fraudes do recenseamento militar serão abatidos aos quadros a que pertençam e em seguida
julgados nos termos estabelecidos.
Art. 77. Os indivíduos que voluntàriamente
se incapacitarem para o serviço militar, temporária ou permanentemente, com o fim de se subtraírem às obrigações
impostas pela presente lei, são em tempo de paz punidos com prisão de um a dois anos e privação de direitos
políticos e civis até quinze anos.
Em tempo de guerra serão julgados nos termos do
Código de Justiça Militar e incriminados de covardia.
Art. 78. Os indivíduos que, directa ou indirectamente, exercerem influência ou empregarem diligências
no sentido de conseguir a isenção de mancebos do serviço militar serão julgados pelos tribunais ordinários
e condenados na pena de prisão de um mês a um ano.
O crime previsto no presente artigo, quando cometido por oficiais ou sargentos, importa a imediata demissão do serviço, imposta em processo disciplinar.
Art. 79. Os membros das juntas de recrutamento
que aceitarem dádivas por motivo ele isenção do serviço
militar ou empregarem meios ilícitos para a conseguir
serão logo demitidos do serviço, em processo disciplinar, e julgados pelos tribunais ordinários, incorrendo
na pena de prisão de seis meses a dois anos.
Art. 80. Os médicos que falsamente atestarem doenças dos mancebos presentes às juntas de recrutamento
ficarão suj eitos à pena ele prisão de um mês a. um ano
e proibidos de exercer clínica durante cinco anos. A passagem do atestado por médico militar ou civil que
exerça funções públicas determinará ainda a sua demissão.
Art. 81. Os indivíduos que protegerem ou presta~em qualquer auxílio a clesertores do serviço militar ou
Jnstigarem os militares, presentes ou não nas fileiras, a desobedecer às ordens e leis militares serão punidos com a pena de multa de 1.000$ a 20.000$ ou com
a de pri ão correccional ele três meses a deis anos. A
m~sma falta cometida por funcionários públicos determInará a sua demissão dos lugares ou comissões.
0
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Art. 82. As falsas declarações acêrca de habilitações literárias ou de aptidões profissionais, prestadas
pelos mancebos à junta de recrutamento, serão punidas
com a pena de prisão de um a dois meses.
0

CAPITULO VIII

Disposições transitórias
Art. 83. Os estudantes abrangidos pelo artigo 25.·
que à data da publicação desta lei tenham completado
dezóito anos de idade podem continuar na Legião Portuguesa.
Art. 84.
mantida a legislação em vigor para os
indivíduos que se encontrem habilitados ou freqüentem
as disciplinas que constituem os preparatórios
para
admissão aos vários cursos da Escola Militar, que por
esta lei passa a designar-se Escola do Exército.
0
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Publique-se e cumpra-se como nela se contém.
Paços do Govõmo da República,

1 de Setembro de
CARlIIO:NA- António de Oliveira Salazar -Mário
Pais de Sousa - Manuel Ortins de Bettencourt - António Faria Ca1-neú'o
Pacheco.

1937.- AN'l'ÓNIO

ÓSCAR

DE FRAGOSO

António de Olioeira Salazar,
Está conforme.

o

Chefe do Gabinclr.,

,

MINI5TERIO Df\ GlJfRRf\

Ordem do Exército
1.&1

N.O 10

o

Série

17 de Novembro de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:

IMinistério

PORTARIAS

da Guerra-Repartição
Portaria

do Gabinete

11.° 8:837

Manda
nistro da
ções para
tar, que

o Governo da República Portuguesa,
pelo MiGuerra, aprovar e pôr em execução as instruo funcionamento
do Pavilhão da Família Milirevogam
o regulamento do mosmo Pavilhão,
aprovado e posto em execução pela portaria li. o 5:725,
do 17 de Novembro do 1928, c as alterações posteriores
insertas em determinacõos
da Ordem do Exército.
Ministério
da Guerra,
29 dr Outubro
do 1937.O Sub-Secretário
do Estado da Guerra,
Fernando dos

Santo» Costa.

Instruçoes para o funcionamento

~o Pavilnao ~a Familia Militar

I - Designação

e fins

1.0 O Pavilhão da Família Militar (P. F. M.), existento
no Hospital Militar Priucipal
de Lisboa, constituo uma
secção do referido Hospital, a cuja direcção e administração fica sujeito, embora com escrita própria.
1
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2. ° O funcionamento
do P. F. M. regula-se 'pelo regulamento geral do serviço do saúde do exército, salvo nus disposições especiais constantes destas instruções privativas.
3.° O P. F. M. destina-se ao tratamento
de oficiais do
exército e pessoas da sua família sofrendo do doença do
fôro cirúrgico:
a) São consideradas pessons dr família do oficial a mulher e os filhos menores e ainda as que com êle cohabitem permanentemente
e cuja sustentação
esteja a sou
cargo exclusivo;
b) As viúvas o órfãos de oficiais do exército, quando
nada conste em seu desabouo, terão as mesmas regalias
que tinham durante a vida dos seus maridos ou dos seus
pais.
4.° Serão também admitidos no P. F. M.:
a) Os oficiais da armada e suas famílias;
b) Os aluuos da Escola 'Militar;
c) Os alunos do Colégio Militar;
d) Os alunos do Instituto Profissional elos Pupilos do
Exército;
e) As alunas do Instituto Feminino de Educação
e
Trabalho, para tratamento
do doenças do foro cirúrgico,
e também do fôro médico quando estas não sejam contagiosas
ou não possam ser tratadas na enfermaria
do
Instituto;
f) As enfermeiras
om serviço no Pavilhão, Das mesmas condições da alínea anterior.
5.° Não serão admitidos no P. F. M. doentes crónicos
e incuráveis.
6.° É motivo de admissão a gravidez,
mesmo quando
se espere um parto normal.
I1- Admissão de doentes
7.° Salvo o caso de urgência, a admissão dos doentes
será feita e~ face de um título de baixa (modelo n.? 1):
a) As baixas do pessoas do família do oficiais serão
assinadas polo chefe sob cujas ordens 1310 serve o acompanhadas de uma declaração
do oficial em corno o doente
está nas condições prescritas
por estas instrucõos :
b) As bai:c~s de viúvas ou órfãos serão p;s!:wrlas no
comando militar da área da sua residência,
qlle assumo
a responsabilidade
da identidade do internado'
c) As baixas dos alunos dos estabelecimentos
de ensino serão assinadas pelo director respectivo;
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d) As baixas

das enfermeiras
serão assinadas
pelo
do hospital;
e) As baixas dos oficiais serão, nos termos do regulamento geral do serviço de saúde do exército, acompanhadas por uma declaração do oficial, em que se obriga
a pagar a diferença entre a quantia abonada diariamente,
pola sua baixa, pela verba orçamental
do fundo de tratamento e a diária devida ao P. F. M.
8.° Só poderão ser admitidos no P. F. M. os doentes
previamente
inscritos nas consultas externas de cirurgia
ou especialidades
cirúrgicas
quo funcionem no Hospital
~ilitar
Principal,
mediante proposta
do respectivo
clínico.
9. ° As assinaturas
serão todas autenticadas
directamente pelo selo branco ou por quem de direito, salvo
a do oficial médico, quo fica autenticada
pela do chefe
que assina a baixa.
10. ° Todas as declarações inexactas serão punidas disciplinarmcnte
; os doentes a quom digam respoito terão
alta logo que não haja perigo do agravamento
da doença.
O procedimento disciplinar não inibe da responsabilidade
de pagamento
ao Hospital da despesa feita pelo doente
durante o internamento.
11. ° Em caso de urgência verificada no Hospital ou
por médico militar fora do Hospital, podem os doentes
ser admitidos com um título ele baixa provisório, procedondo-so como preceitua o artigo 169.° do regulamento
geral do serviço de saúde do exército.
A baixa provisória
ficará apensa a declaração
do oficial a que se refere a alínea a) do n.? 7.°, e a declaração
de urgência da admissão quando elaborada fora do Hospital.
O médico que faça a admissão é responsável pelo cumprimento desta disposição.

s lib-director

III - Serviço clíníco

r.

12. o Os doentes intrrnados
no
F. U. podem SOl'
tratados por qualquer m6dico militar do sua livre escolha; quando o doente não oscolha assistente será tratado
por um dos cirurgiões
da clínica a que a doença diga
respoito, nomeado por escala.
13. ° O director do Hospital pode autorizar, quando lhe
seja pedido, que médicos civis observem qualquer doente
internado, em conferôncia com o assistente.
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14.0 Em qualquer emergência providenciará o módico
de dia ao Hospital omquanto não compareça o assistente,
que deve ser imediatamente avisado.
O médico de dia registará no boletim clínico a sua
observação e tratamento.
IV - Serviço de enfermagem

15.0 O serviço de enfermagem será desempenhado por
enfermeiras civis contratadas, substituídas por enfermeiras militares emquanto as houver.
§ 1.0 Uma das enfermeiras deve ter o curso de parteira.
§ 2.0 O director do Hospital poderá, quando o julgar
conveniente, mandar prestar serviço no P. F. M. um
enfermeiro militar.
16.0 O director do Hospital nomeará, de entre as enfermeiras do P. F. M., uma enfermeira chefe, que, além
de organizar as escalas de serviço e fazer as requisições,
é responsável perante êle pelo serviço de enfermagem,
limpeza, ordem e disciplina do Pavilhão.
17. o O pessoal de enfermagem será coadj uvado pelo
número necessário de criadas assalariadas e por uma
cozinheira.
18. Haverá sempre uma enformeira de dia, ou mais,
se o director do Hospital entender necessário.
19.0 A enfermeira chefe e a enfermeira do dia têm
direito a alimentação pelos fundos do Pavilhão.
0

V - Alimentação dos doentes

20.0 Na alimentação dos doentes adoptnr-se-ão, tanto
quanto possível, as normas regulamentares da alimont~ç~o hospitalar, tomando-se corno tipo a ração de ofiCIaIS.

21.0 O P. F. M; terá cozinha privativa.
VI - Altas dos doentes

22.0 Nenhum doente poderá sair do Pavilhão sem o
respectivo título. de alta (modelo n." 2), que será passado ria secretaria do Hospital, mediante a apresentação
do respectivo boletim clínico.
23.0 Se algum doente se ausentar do Pavilhão sem que
lhe tenha sido dada .alta p010 clínico assistente e sem o
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respectivo título de alta, perde o direito a continuar o tratamento no Pavilhão, na respectiva consulta externa ou
em qualquer dependência do Hospital.
§ único. No caso previsto no presente artigo o director
do Hospital assim o comunicará à autoridade que assinou
o título de baixa, remetendo-lhe o título de alta, no qual
será indicado, a tinta encarnada, que se ausentou sem
que lhe tivosse sido dada alta.
24~o No caso de falecimento o Hospital enviará o respectivo título (modêlo n.? 3) à autoridade que tiver assinado o título de baixa do mesmo doente.
VII - Visitas

25. o Os doentos em tratamento no P. F. M. poderão
receber visitas todos os dias, às horas que forem determinadas pelo director do Hospital, salvo quando haja contra-indicação devida ao estado do doente ou quando, por
qualquer motivo de ordem disciplinar ou de fôrça maior,
o director entenda não dever permitir essas visitas.
26. o As visitas serão recebidas na sala destinada a êsse
fim quando os doentes estejam levantados, ou no quarto
respectivo quando o seu estado lhes não permita recebê-las na sala.
Neste último caso não poderão entrar no quarto mais
de duas pessoas de cada vez, devendo, no caso de serem
em maior número, reduzir o tempo de duração da visita.
VIII - Deveres dos doentes

27. o Os doentes acatarão e cumprirão inteira e completamente as prescrições do seu médico assistente, tanto
no que diz respeito à terapêutica como à alimentação ou
a quaisquer outras medicações.
28. o Os doentes ou respectivos chefes de família são
responsáveis por qualquer estrago ou dano que causarem, tanto no edifício como no respectivo material ou
mobiliário.
20.0 Os doentos intornados no P. F. 1\1. poderão, durante o seu internamento, estar acompanhados permanentomente por uma pessoa de família, que terá alojamento
no quarto do doente e nlimenta<;:rlO,ração ordinária de
oficial, contra o pagamento da importância que seme~tralmento for fixada por proposta fundamentada do director do Hospital.
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30.° Para o efeito de administração,
escrituração
e contabilidade,
cada pessoa de família a que se refere o artigo
anterior terá o seu boletim de internamento (modêlo n.? 5).
31. o Além dos deveres acima indicados os doentes e
pessoas que os acompanharem
sujeitar-se-ão
às prescrições regulamentares
ou determinações
especiais do director do Hospital,
o que serão afixadas em sítios bom
visíveis do Pavilhão.
IX - Receita e gerência dos fundos do Pavilhão
32. ° Os doentes entrados
no P. F. M. serão registados na secretaria,
num livro de registo especial (modêlo n. o 6), excepto os oficiais do exército, que serão
registados
como se estivessem com baixa ao Hospital.
33.° Para escrituração
das receitas
e despesas
do
P. F. M. existirão no conselho administrativo
do Hospital os livros e registos auxiliares
necessérios,
privativos e independentes
das restantes contas.
34:. ° As receitas do P. F. 1\1:. serão constituídas:
a) Pelas diárias pagas pelos doentes e pessoas que os
acompanhem;
b) Por todas as outras verbas que os doentes têm a
satisfazer nos termos destas instruções;
c) Por legados ou donativos.
35. ° A diária de internamento
sed fixada semestralmonte, mediante proposta do director 0.0 Hospital Militar Principal,
aprovada polo Ministro da Guerra.
3G.o A diária de internamouto serú paga integralmente
por todos os doentes internados no P. F. M., salvo:
a) Os oficiais do exército e os doentes referidos nas
alíneas b), c), d) e e) do n.? 4:.0, que pagarão apenas a
diferença entre esta diária e a verba orçamental
que o
Hospital receberia
pelo sou internamento,
a qual constitue também receita do P. F. M.;
b) As enfermeiras
do Pavilhão,
que sofrerão apenas
o desconto do um têrço dos seus vencimentos.
37.° Com excopcão dos oficiais do oxórcito, dos alunos da Escola Militar, do Colégio Militar, do Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército e do Instituto Feminino de Educação
e 'Trahalho e das enfermeiras
(10
Pavilhão, os doentes intornadoa pagarão ainda:
a) Uma quantia variúvel como pugumeuto da intervenção cirúrgica ou aplicação de apa~elho a que sejam
submetidos;
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b) Os aparelhos de prótese de qualquer natureza que
so tornem necossários;
c) As análises, exames radiológicos
e tratamentos
fisioterápicos,
pelo preçário das consultas externas;
d) Os medicamentos
que lhes sejam prescritos,
pelo
preço do custo do Ilospital,
38. o O preço da operação será o fixado numa tabela
proposta
anualmente
ao Ministro da Guerra pelo director do Hospital.
A nenhum doente poderá porém
sor exigido pelo
custo da operação importância
superior ao quantitativo
dos vencimentos
mensais do oficial a quem a mesma
operução interesse, quando êste tenha família legalmente
constituída
e viva exclusivamente
dos mesmos vencimentos.
30. o As importâncias
pagas pelas operações darão entrada no conselho administrativo
do Hospital e serão
distribuídas
mensalmente
do modo seguinte:
60 por cento para
40 por cento p:na

o fundo do P. F. M.;
o operador e seus ajudantes.

40. o Todos os médicos do quadro
hospitalar
serão
obrigados a prestar os serviços da sua especialidade
aos
doentes internados
no P. F. 1\1. sempre que o clínico
assistente
o julgue necessário
e mediante solicitação dirigic1n ao director do Hospital. gstes serviços serão gratuitos quando prestados
aos oficiais do exército e aos
doentes referidos nas alíneas b), c), d), e) o f) do u.? 4.°
e pagos à razão de 20·5 por visita quando prestados
a
outros doentes.
Os serviços clínicos prestados
pelo médico de dia,
quando chamado de urgência,
não dão direito a qualquer remunerac;ão.
41.0 Em caso de óbito as despesas do funeral ficarão
a cargo da família ou herdeiros do falecido, salvo quando êsto tenha direito a funeral por conta da Fazenda
Nacional.
42.0 Todos os pagamentos
serão feitos diroctamente
no conselho administrativo
do Hospital pelo doente ou
1)01' quem o r('pr('s('~te ou por intermédio
do conselho
administrativo
da unidade ou estabelecimento
quo Vassal' o respectivo
título de baixa, quo os descontará nos
voncimeutos
do responsúvol
pelas importâncias
em dívida; neste último caso o responsável
preoncherá
a do-
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administrativo

(modêlo

n." 7).
43.0 Quando

os internados
do P. F. M. sejam oficiais
da armada ou pessoas de sua família, depositarão adiantadamente
a diária de quinze dias. Do mesmo modo se
procederá
com os oficiais C].ue não tenham vencimentos
pelo Ministério da Guerra.
44. o Ao tesoureiro do conselho administrativo
será
atribuída
por êste serviço, e por conta dos fundos do
Pavilhão, uma gratificação mensal de 1001$.

x-

Disposições diversas

45.0 Todos os serviços do Pavilhão serão executados
às horas indicadas no horário elaborado pelo director do
Hospital,
o qual será afixado em local patente a todos,
no Pavilhão.
46.0 Qualquer reclamação que os doentes ou família
tenham a fazer será registada
num livro especial para
êsse efeito existente e à responsabilidade
ela enfermeira
chefe.
47. o Quando as círcunstaacias
assim o determinarem,
08 doentes
somente permanecerão
no P. F. M. o tempo
indispensável
para se operarem
e colocarem em condições de poderem
completar
o tratamento
em suas casas.
48. o Nos casos omissos o director do IIospital resolverá e dará as ordens e indicações
que julgar convenientes no sentido de manter a ordem e a disciplina indispensáveis em estabelecimentos
desta natureza, tendo em
vista também o confôrto, bem-estar e regular tratamento
dos doentes internados
no Pavilhão.
49.0 No prazo de quinze dias a contar da publicação
das presentes
instruções
em Ordem do Exército deverá
o director do Hospital Militar Principal de Lisboa apresentar à sanção ministerial uma proposta sôbro o preço
da diária de internamento
no P. F. M. o sobre a organização da ta~ela de preços das operações,
para vigorarem no corrente ano.
50.0 Ficam revogados
o regulamento
'do P. F. M.,
do 17 de Novembro
de 1928, o as alterações postorioros.
Ministério
da
O Sub-Secretário

Santo« Costa.

G uorru,

20 de Outubro
de Estado da Guerra,

de

1937.-

Fernando dos
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(a) .. ,
Vai dar entrada 110 Pavilhão da Família Militar,
Militar Principal, o doente abaixo designado:
Nome

do Hospital

.

Filiação

.

Naturalidadel:
Freguesia
Concelho

.
.

Data do nascimento
Estado

...

...

Residência

da família:

Freguesia
Concelho
Quartel

.
.

çm ... , '.'

de .,.

de 19 ...

O Presidente

do Conselho Administrativo,

Entrou no Pavilhão da Família Militar, dêste Hospital,
de .. de 19 ... , comcçaudo a vencer no dia ...

cm

O Cirurgião Assistente,

(,,) Dt'l'ig'nac;ão do conselho adminlstrattvo
respousúval
pela bospttuüz
(b) ltuiJric" do módico 'lu" voríücou a nccesstdade
de hospitalização.

ação.

(Verso)
Nos termos (las instruções do Pavilhão da Família ~liIitar, do
IIospitalMilitar
Principal, eu, abaixo assinado, declaro pela minha
honra que (a) "', que vai ser internado no mesmo Pavilhão, conforme indicação médica, vive comigo e está a meu exclusivo cargo

e sustentação.
"',

...

de ...

de 10 ...
(b) ...

(a) Nom e o ~I'all do lHtl't'l~loscu.
(I,) Assinatura
(uorue o posto).

O Presidente

Visto.
do Conselho Administrativo,
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Hospital Militar Principal
Pavilhão da Família Militar
Tem alta o doente abaixo designado,
dos doeu tes :

n.? . " de ordem do registo

Nome ...
Filiação

...

Naturalidade:
Freguesia
Concelho
Começou a vencer por êstc Hospital
terminando hoje o vencimento.
Foi tratado de ...
Li~boa, ...

de .. , de

em '"

j(l ...

de ...

o

de 19 ... ,

Director,

~.r()dêlo n.O :3

Hospital Militar Principal
Pavilhão da Família Militar
Aos .. ' de ...
designado, lI.O ••

,

de 19 .. " neste Hospital, faleceu o doou te nbaixo
de ordem do registo dos doentes:

Nome ...
Filiação

...

N atu ralidarle :
Freguesia
Concelho
'I'inha entrado
I1ospitall\1iJitar

.
.
neste Hospital cm .. , do .. , de 19 ...
Principal, .. , cle .. ' do Hl ...

o Director,
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4,

Hospital IVlilitar Principal
Bol eiirn clínico

12.0

• "

(...

sé1'ie)

Pavilhão da Família Militar
QUa1'lo 71.0 '"

Vencimen to pelo conselho
administrativo:
Primeiro
dia: ... de .. ,
r de 19 ...
Ultimo dia: '.' de ... de
19 ...

Nomc . .•
Filiação .. ,
Naturalidade:
Freguesia
Coucelho

...
.. ,

Data elo nascimento
Estado ...
Residência d a família:
Freguesia ...
Concelho .•.

Responsável pela hospi talização:
Nome ...
l'ôsto .. ,
Situação ...

'I'em pcramcnto

.. '

Valores depositados

Di aguóstico :
Provisório
Definitivo

.
.

:

o Clínico,

Buletim

n.o

••

,

Pavilhão da Família Militar
(JnUl'/U

o

.:::

a"

Histúrtn

da

doonçn

e
aíutomas

n:

dlárics

Tratamento

Dtetus

Obsurvnçõoa

•..
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Hospital" Militar Principal
Boletim de internamento

n.O ...

( ...

sél'ie)

Pavilhão da Família Militar
Quarto n,o '"
Nome ...
Nome do doente que
acompanha e número
do respectivo
boletim ...
Grau de parentesco com
o doente .. '

Vencimento
pelo
administrativo:

conselho

Primeiro
dia: '"
de .. '
, de 19 ...
Ultimo dia: ... de ... de
19 ...

Oficial:
Responsável pelo pagamento . . .

Nome
Pôsto
Si tuação
Conselho
baixa

.
.
'.'

administrativo
...

que passou

a

1,- Serié
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do Gabinete

Portaria
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, aprovar e pôr em execução o regulamento
dos concursos para preenchimento
de vagas no quadro do
professores
da Escola de Educa<;ão Fisica do Exército.
Ministério da Guerra, em 30 de Outubro de 1937.O Sub-Secretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos

Santos Costa.

Regulamento dos concursos para preenchimento de vagas
no quadro de professores da Escola de Educação Física do Exército
Artigo 1.0 O provimento de lugares de professores para
o quadro permanente
da E. E. F. E. será feito, nos termos do artigo 10.° do regulamento
da E. E. F. E., por
concurso de proyus públicas e entre os oficiais do exército que satisfaçam às condi<;ões dos n.OS 2.°,3.° e 4.° do
artigo 7.° do citado regulamento.
Art. 2.° Quando se der qualquer vaga de professor do
quadro
porniauente
da E. E. F. E., o comandante
reünirú o conselho escolar para ser declarada
a vaga,
enviando ao Ministério da Guerra o respectivo anúncio,
acompanhado
da solicitação de que o mosmo seja publicado na Ordem do Exército.
Êsto anúncio será afixado
om local bem visível na sede da Escola.
Art. 3.° Os candidatos
aos lugares de professores
do
quadro permanente
da E. E. F. E. deverão apresentar
na secretaria
da Escola, até às quinze horas do último
dia do ])razo marcado no anúncio, as suas declarações
feitas em papel selado, dirigidas
ao comandante
da
Escola, instruídas com os documentos sczuintes :
1.0 Os originais ou públicas-formas
d;s diplomas dos
cursos oficiais.
2.° Nota de assentos.
§ 1.0 I:: facLllt~t~va a apresentação
de quaisquer
documcntos aUOJlatol'lOS ou provas da sua aptidão para o
lu zar que pretende.
o§ 2.° Em
'1' ivro espocia. I se lavrará têrmo do entra da
de cada dcclara<;ão, o qual seni assinado pelo secretário
da Escola, se a declaração tiver sido onviada por alguma
estação oficial, e também pelo candidato ou seu bastante
se um 00 outro cntresrarom pessoalmente
os
Procurador,
seus docull1onto~ na diita secretaria. o

744

ORDEM DO EX:eRCITO N.· 10

1.' Série

Art. 4.° Terminado
o prazo fixado no anúncio de que
trata o artigo 2.°, o comandante
da Escola convocará. o
conselho escolar para efectuar o exame dos documentos dos candidatos,
procedendo-se
em seguida à votação
sôbre a admissibilidade
dos mesmos.
§ 1.0 Para ser admitido é necessário que o candidato
obtenha voto favorável da maioria do número de votantes.
§ 2.° Nas declarações dos candidatos o presidente do
conselho escolar lançará despacho que traduza o resultado da votação servindo-se dos vocábulos admitido e ex-

cluído.
§ 3.° Terminada

a votação a que se refere o presente
artigo, o presidente
do conselho escolar mandará afixar
no mesmo local referido no artigo 2.° um edital contendo
os nomes e postos dos candidatos admitidos.
§ 4.° Os candidatos têm o prazo de quinze dias, a partir da data da afixação daquele edital, para reclamar sõbre
a sua não admissão ao concurso.
Art. 5.° O júri, para o concurso de provas públicas,
será formado pelo comandante da Escola, tendo como vogais um mínimo de dois e um máximo de quatro professoros do quadro permanente que estiverem em efoctivo serviço, servindo do secretário, som voto, o secretário da Escola.
§ 1.0 Para os concursos para professor oficial médico
o júri será constituído por: director do serviço de saúde
militar, chefe do serviço neuro-psiquiátrico
do quadro
do Hospital Militar Principal de Lisboa, O comandante
e dois professores
da Escola.
§ 2.° O presidente do júri terá voto simples quando o
júri seja constituído com um número par de vogais votantes e tem voto duplo sempre que êsse número seja ímpar,
Art. 6.0 Não podem fazer parte do júri os consangüíneos ou afins dos candidatos ató ao terceiro grau.
§ único. Quando ao presidente do júri seja aplicada a
doutrina dêste artigo, assumirá a presidência
do júri o
membro mais antigo do mesmo.
Art. 7.0 As provas para o provimento em concurso de
provas públicas do lugar de professor do quadro permanente constarão:

1) Para professore» de educação física:

a) Da execução de um certo número de exercícios de
gimnástica e desportos do programa aprovado;
b) Do comando de uma lição de gimnástica e uma lição
de desportos.
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2) Para p1'(~re8so1'es de esgrima:

a) Da
espada,
b) De
c) De

execução de urna lição às três armas (florete,
sabre);
uma lição de florete ou sabre, daela a um aluno;
uma prova de assalto (florete).

3) Para projeseor

oficial médico:

a) Do exame de um indivíduo que deseja praticar
a
educação física e estabelecer
as directivas higiénicas que
devam presidir a essa prática.
Art. 8.° Terminados
os quinze dias a q ue se refere o
§ 4.° do artigo 4.°, o júri afixará por meio de edital o
dia para o concurso de provas públicas.
Art. 9.° O candidato que faltar ao concurso de provas
públicas sem motivo justificado perderá o direito ao concurso a que foi admitido.
Art. 10.° Terminadas
as provas referidas no artigo 7.°,
o júri procederá
imodiatamonte
à classiflcaçâo
dos candidatos, afixando um edital com 08 resultados
obtidos.
Art. 11.° No livro de actas do júri o secretário registará o resultado da classificação dada a cada candidato,
sendo esta acta assinada por todos os membros do júri.
Art. 12.° Todas as questões suscitadas no decorrer do
concurso serão resolvidas pelo júri.
Art. 13.° As nomeações serão feitas por portaria ministerial,
mediante proposta
do comandante
da Escola
baseada no resultado e classificação final do concurso.
Art. 14.° No caso de não havor candidatos para o lugar vago, o Ministro da Guerra, sob proposta do conselho escolar, nomeará um oficial idóneo para o desempenho desse lugar.
Ministério
da. Guerra,
30 de Outubro de 1937.-0
Sub-Secretário
de Estudo da Guerra, Fernando dos San-

tos Costa.
II Ministério

DETERMINAÇÕES

da Guerra - I.a Direcção

Geral _ l ." Repartição

I) Que se observem
na resolução
e instrução
dos
processos
respeitantes
a qualquer
incidente
de viação
em que sojam jntorv.8nientes
viaturas
do Ministério da
Guerra. as segulIltos instruções :
.
«) Todo o condutor militar de viaturas
automôveíe
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que tenha processo pendente, ou o venha a ter, por acidente de viação será desde' logo, e a títnlo provisório,
despojado da carta de condutor das mesmas viaturas,
passando ao desempenho do serviço geral;
b) A perda da carta será definitiva se o auto da ocorrência provar a culpabilidade do condutor militar ou se
o julgamento ulterior da causa no fôro ordinário vier
demonstrar a mesma culpabilidade;
c) Sempre que se verifique um acidente de viação com
viaturas militares automóveis e o auto da ocorrôncia provar que a culpa não pertence ao condutor militar, será o
mesmo auto remetido ao Ministório da Justiça a fim do pela
Procuradoria da República, como representante do Estado,
ser posta a devida acção de perdas e danos em juízo;
d) Quando no auto de averiguações se concluir pela
culpabilidade do motorista militar, deverá o processo ser
transformado em auto de corpo do dolito e julgado no
respectivo tribunal, se o culpado nüo indemnizar a Fazenda Nacional do prejuízo quo lhe causar;
e) Que na instrução dos processos de averiguações
sobro acidentes de automóveis o oficial avoriguanto investigue com cuidado extremo de maneira a poder chegar-se a uma conclusão segura;
f) Que, não sondo os autos de averiguações autos do
corpo de delito, poderão SOl' dactilografados e, quando o
não forem, deverão ser escritos pelo escrivão, com letra
bom logível;
g) Que o mesmo oficial faça sempre que possa areconstitulção do acidente na presença dos peritos c das
testemunhas;
h) Que os mesmos peritos façam a avaliação dos prejuizos e pela localização, extensão e violência do dano
indiquem o responsável;
i) Que o oficial avcrignanto aprecie no seu relatório,
que deverá ser circunstanciado, as provas, fundamentando as suas asserções em factos, nos dopormcntos das
testemunhas e exames dos peritos;
j) Que os condutores de viaturas militares automóveis
envolvidos em ,a?identes do viação, quando se trate do
militares readr~lltldos e julgados com culpa, sejam, a seguir ao cumprImento da pena que lhes foi imposta, imodiatamente licenciados.
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Geral - 2.a Repartição.

II) Que o tratamento
dos militares na consulta externa
dos hospitais
só deve ser feita sem prej uízo do serviço
a que os mesmos estão afectos, devendo aqueles cujo
tratamento
e efectivação do serviço forem incompatíveis
baixar aos respectivos
hospitais.

Ministério

da Guerra - 1.3 Direcção

Geral - 3.a Repartição

III) Os indivíduos que tenham pago as prestações
importância
da taxa do decreto n." 24:922, de 10 de
neiro de 1935, ficam isentos do pagamento
de taxa
litar a partir do ano em que efectuaram o pagamento
primeira prestação.
Deixarão,
porém, de beneficiar
dessa isenção se
completarem
o pagamento da taxa do diploma citado
prazo de um ano.
Ministério

da Guerra - 2.a Direcção

da
Jamida
não
no

Geral - 3." Repartição

IV) Determina-se
que, de harmonia
com o despacho
de 17 de Julho último, se observo o seguinte, acêrca do
abono, durante a estação invernosa, de combustível para
aquecimento
às guardas e de aguardente
às sentinelas
exteriores e aos cabos que as renderem:
1.0 As despesas com aquecimento serão pagas pelas
dotações orçamentais
do «Luz, aquecimento,
água, limpeza, otc.. concedidas
às unidades e cstabelecimontos
militares
o justificadas
com a competente
lívrança
e
documentos
de despesa em forma logal;
2.° As despesas
com aguardente
serão liquidadas
pelas verbas orçamentais
consignadas
ao «Rancho das
prac;as)) das respectivas
armas e serviços,
e incluídas
no resumo das dospesas do rancho, justificadas
com a
competente livrança e documentos de despesa em forma
legal, levando-se
em conta o excesso da despesa sobre
a verba autorizada
para o rancho que resultar
dõsto
abono. A livrança acompanha
a conta IlI/B; os outros
documentos ficam no Oonselho Administrativo
para efeitos de fiscaliznção ;
3.° As distributçõos
do combustível
para
aquecimento e do aguardente,
dentro do período de tompo para
Cisto efeito considerudo
o::;tac;ão invernosa, terão princípio e fim, em cada guarnição militar, nas datas que forem
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determinadas
pelos comandos
de região, por iniciativa
própria ou proposta dos comandantes
de unidades;
4.° Considera-se
para êste efeito estação invornosa :
a) De 1 de Novembro a 30 de AbrilL." e 2." regiões militares;
b) De 1 de Dezembro a 31 de Março - 3. a e 4. a regiões militares e Govêrnó Militar de Lisboa.
(Circular n.O 21, de 18 de Outubro de 1937).

V) Que se observem as seguintes instruções na formação de contratos
com médicos civis para a prestação
de serviços clínicos ao exército.

I- Operações preliminares
1- Os conselhos administrativos
dos organismos
militares
que, por circunstâncias
justificadas,
careçam
anualmente
de efectuar
contratos
com médicos civis,
para prestação
de serviços clínicos, em harmonia com o
disposto
no decreto 11.° 10:161, de 3 de Outubro
de
1924 (Ordem elo Exército n." 12, de 1924, p. 390), bom
como aqueles que, oxtraordiuàriamcnte,
tenham que contratar módicos para serviço eventual, solicitarão autorização, de 1 a 15 de Novembro, por intermédio da ~. li Direcção Geral do Ministério da Guerra (3.3 Repartição),
para procederem
à preparação
dêssos contratos, submetendo, nessa ocasião, à aprovação
o respectivo caderno
de encarqos, ql1e deverá conter as cláusulas indicadas no
modelo junto e quaisquer
outras que a prática aconselhar.
2 - Obtida aquela autorização, 08 conselhos administrativos promoverão
a pllblieal;fi.o do anuncies, conforme
modulo junto.

°

II- Contrato provisório
3 - Findo o prazo do concurso, procedo-se, em s0ss110
p~blica, à aborturu das propostas,
luvrundo-so do 0('01'rido um auto, em papel comum, seeundo as dispoeiçõcs
to
d os ar t·igos 39o.J. ° e' 3"o, o (O1 rogulumonto
pum a formação do contratos,
do' 16 de Noveinbro
<lo H105 (Urdem
do Exércüo u.? .1.1, 1.a sério, dêsto ano), que coustitumi,
para todos os efeitos l0gals, o contrato procieõrio (modulo
junto).

La Série

ORDEM

DO EXERCITO

N." 10

HS

4 - Êste contrato será submetido h aprovação
do Ministro da Guerra por intermédio da 2." Direcção Geral
(3. a Repartição).

III - Contrato definitivo
5 -- O contrato definitivo será lavrado no prazo de três
dias, a contar da data da recepção da nota que comunique a aprovação do contrato provisório.
6 - Para a elaboração
dêste contrato (modelo junto)
deverá observar-se,
além do indicado no artigo 3~. ° do
regulamento
para a formação
de contratos,
de 16 de
Novembro de 1905, o seguinte:
a) As datas, bem como a numeração, devem ser escritas por extenao ;
b) Não deve conter linhas em branco;
c) As fôlhas, com excepção daquela que contiver as
assinaturas,
devem ser rubricadas
por todas as pessoas
q ue intervierem
no contrato;
d) As ressalvas das rasuras devem ser feitas no final
do contrato,
do seguinte modo: « Declara-se
que a linhas ... da fôlha • '. se rossnlvn a palavra que diz ... »,
seguindo-se as assinaturas
de todas as pessoas que intorvir rem no contrato;
e) Devem ser transcritas na Integra as condições constantes do caderno do encargos j
f) 1)e\-e apor-se-lhes um sêlo fiscal de 10,5, nos termos
do artigo 61.° da tabela geral do impostos do sêlo, publicada no suplemento
ao Diário do GOl:êrno n.' 279,
La série, de 28 de Novembro de 1932.
7 - O contrato será seguidamente
remetido à 3.n Repartição da 2. a Direcção Geral elo Ministério da Guerra,
para efeito de .{(\·isto» do Tribunal de Contas, acompanhado dos seguíutes documentos:
1.0 Um extrato do contrato, conforme o modêlo constante do aviso publicado na Ordem do Etcérctu: n." :3,
La série, de 1936, p.175j
2.° Declaração
a que se refere o artigo 1.0 do decreto
n. ° 27:003, de 14 ~e Setembro de 1936 (Ordem do Errácito n.? 10, l.a sério, de 19136, p. 499);
3. o Os constantes
das alíneas a), b), c) e d) ?o artigo 4.° do decreto n." 26:341, do 7 de Fovereiro
do
1936, alterado pelo decreto n. ° 2G:82G, de 25 de Julho
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do mesmo ano (Ordem do Exército n. ° 9, La série, de
1936, p. 465), observando-se
o seguinte:
a) As declarações
a que se referem as alíneas a) e b)
devem ser feitas em papel selado e as assinaturas
reconhecidas por notário;
b) Os atestados a que se refere a alínea d), exigidos
pelo decreto n." 15:518, de 29 de Maio de 192~, passados com antecedência
não superior a três meses, serão
selados com selos nu importância
de 10520, nos termos
do artigo 17.° da tabela geral do imposto do sêlo, e a
assinatura
devidamente
reconhecida.
4.° Quando o contrato disser respeito a médicos para
prestarem
serviço da especialidade
nos hospitais militares, além dos documentos
mencionados
nos números
anteriores,
devem ser acompanhados
dos documentos
comprovativos
das habilitações científicas relativas à respectiva especialidade.
5.° Quando o concurso público ficar deserto, o conselho administrativo
fará convite individual aos médicos
reconhecidamen te idóneos para prestação
de serviços
clínicos (ou da especialidade),
nos termos do citado decreto n.? 10:161, comunicando
o resultado à 3.a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministório da Guerra.
8-Pelo
«visto» do Tribunal
de Contas são devidos
emolumentos
na importância
de 25tS, nos termos do urtigo 15.° da tabela 2 anexa ao decreto n. o 22:257, de
25 de Fevereiro
de 1933. a qual será descontada no primeiro abono feito ao contratado
e entregue na Caixa do
Tesouro,
sob a rubrica «Emolumentos
do -Tribunal de
Contas».

Caderno de encargos para prestação de serviços
clínicos no período de 1 de Janeiro de ... a .,.
de Dezembro de -"
1.a A prest~çã? de serviços clínicos (ou de especialid~de) será adjudicada
ao médico quo, na sua proposta,
o~3recer me~or preçol ~ns não poderá exceder, por cada
dia de serviço, a quantia de 26t5 do harmonia
com o
artigo L o do decreto n. 010; 161, d~ 3 de Outubro de 1924
(ou de 308, no. caso de se tratar de especialistas,
nos
termos do § único do m8smo artigo do decreto citado).
2.:l As propostas
serão feitas em papel selado da taxa
em vigor, conforme o modelo constanto da condição 9.a,
e serão entregues,
no Conselho Administrativo,
até ao
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dia e hora indicados no anúncio, em enneloppe fechado e
lacrado, devendo na face anterior ser declarado que contém a proposta relativa ao concurso de ylle se trata.
3. a O contratado obriga-se a desempenhar todo o serviço clínico (ou da sua especialidade,
quando se tratar
de especialista)
dest .. , (unidade, estabelecimento,
guarnição), sujeitando-se
aos preceitos rogulamentares
aplicáveis a êsso serviço.
4. a No caso de im possibilidade de comparecer ao serviço a que é obri~ado pelo presente contrato. por motivo de doença ou de fôrça maior, o contratado far-se-á
substituir
por médico idóneo, obrignndo-se
a fazer a
comunienção
da sua substiturcão
MI respectivo
comandante (director,
chefe, etc.), não deixando por isso de
ter direito aos respectivos
honorários,
mas o substituto
não tom direito a qualquer vencimento.
D.a O contratado
só poderá prestar serviço na falta,
ausência ou impedimento dos oficiais médicos do quadro
permanente ou quadro especial a que se refere o artigo 5.°
do decreto n ." 7:823.
6.n Os serviços do contratado serão dispensados quando,
por ordem superior, fôr mandado prestar serviço na (unidade, estahelecimento
ou guarnição), em sua substituição,
um oficial médico.
'l:" O Ministro da Guerra reserva-se
o direito de rescindir o contrato quando o julgue necessário ou con veniente para O serviço.
8." Correm
por conta do adjudicatário
as despesas
com papel selado, selos e quaisquer outras destinadas a
legalizar devidamente
o contrato definitivo.
9." O modêlo da proposta é o seguinte:
F .. , ., médico, estado, naturnlidarle,
residente em: .. '
propõe-se t1ese~penhal'
o serviço clínico (ou da especia[idade) da (unidade,
estabelecimento,
guarnição),
pelo
Pl'<'\o de ... 11> •..
por cada dia do serviço.
Declara aceitar as coudiçõos estabelecidas
no eader no
de encargos e. nos casos omi 'so~, as que constam do r eO'ulamE'nto para a for-mação de contratos
em matéria ele
~dministra(:ãu
militar, de 1G de Novembro de 1905.
{Data) ...
(Assinatura)
Quartel em "',
.,. do '.' de .,.
O Conselho Administrativo,
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Anúncio
(a) ...
Concurso para médico
Faz-se público que, nos tcrmos do decreto n.v 10:t8!, de 3 de
Outubro de 1924, se acha aberto concurso para prestaçao
de serviços clínicos (ou da especialidade
... ) a êste ... durante o ano
de " .
As propostas, feitas em papel selado, (levem ser entregues até
às .. , horas do dia. '. no cousel ho administrativo
do dito ... ,
onde tem lugar o concurso e onde se prestam todos os esclarecimentes c podem ser examinadas as condições constantes do caderno
de encargos.
Quartel

em ..

, ...

de "

de .•.

o tesoureiro,

Contra to provisório
Aos ... (lias do mês ue ... do ano de .. " pelas ... horas, nesta ...
e quartel de o' ,se retiniu o conselho administr a tivo do dito. o.,
composto
por 1<'. '. o, eomo presidente, F .. ' ,como vogal relator,
e F. ' .. , corno te sourei ro, a fim de proceder ao concurso público
para prestação de serviços clínieus (ou da esp eciu lidade}, conformo
os anúncios publicados
nos jornais .. e afixados nos lugares mais
púb licos desta Iocahdadc.
E ten.lo-se aberto a sessâo pública c anuucindo o fim a que se
destinava,
precedeu-se
à leitura de um dos anúncios e das condições con-t autes do respectivo caderno de encargos, qllc vai apenso
a liste auto, onde se considera como se transcrito fôsse, pelo que
vai a-siuudo pelos membros do conselho, adjudicatário
c testernuIlhas, e iu, quais o proponcnte. declarou sujeitar-se,
bcm «omo, !lOS
casos omiSSOS,a todas as mais expressas !la regulanrento
para a
formação
de coutr atns em matéria de administração
militar,
de 16
de Novembro de 1\)05. Seguidamente
o presidentc mandou abrir as
propostas, em número de ... aprcseutadns por F. .., F .... (nomes,
estado, naturalidade
e morada}, e, tcndo convocado o conselho a uma
conferência, fuoiresolvido admitir torlos os proponentes (011 adrui thF.
c cxdu,~' F .... , por ... ), conformc as alíneas a), b), c) e d)
rio § 1.0 do arttgo 24.0 do regulamento ele ]6 de Novembro de 1905
(lo qual foi dado cou hccuueuto aos concorrentes. E novamente Iida~
as p i opostns pela ordem da sua cntrega, foi a arljud icaçâo feita a
F. , .. , pelo prcço de ... ;Ii .. , di ár ios. A identitladc dos concorreu(a) Dosf guc

çü

o da. un idadc,

cstclbclcc:iDlellto

ou

comando,
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tos foi reconbccida pelo próprio conhecimento
que dêles têm os
membros do conselho (ou por algum dos membros do conselho, ou
por duas testemunhas
idóneas, F ....
e F .... ). Não ocorreu incidente algum que pudesse ter influência no concurso (ou declaração,das reclamações e protestos apresentados).
Este auto foi lido em voz alta, peraute F .. " e F. "', testemunhas que o assinam, ao adjudicatário,
que com êle se conforma.
O presente auto consta de ' .. fôlhas de papel, rubricadas
pelo
presidente
c secretário" e. leva apensos os seguintes documentos:
caderno de encargos, copia da nota que aprovou o caderno o auto riznu a abertura do concurso, um exemplar dos jornais em que
foi publicado o anúncio, ... propostas e a nota m;2 demonstrativa
do resultado do concurso.
E para que tudo devidamente
conste, cu, F ... " secretário, o
escrevi lOU fiz escrever ou dactilografar)
c assino com os demais
membros do conselho, adjudicat árin e testemunhas, depois de lido
em voz alta na presença de todos que o assinam.

o conselho

o

administrativo,

adjudicatário,

As testemunhas,

Contrato definitivo
Aos ... dias do mês de ... do ano de .. " pelas. , . horas, nesta ...
e quartel do .. "em presença de 1".... , presidente do conselho adrn iuisrrativo, li'.... , vogal rela~or, o 1<'.•..
, tesoureiro, e do adjudicatário (nome, estado, natllralldadr,
profissão e residência}, pessoa
cuja identidade foi legalmente reconhecida pelo cOllhe<'Ílllellto que
düle têm os membros do conselho administrutivo
(ou 1)01' algum
dos membros do conselho administrativo,
ou pelas testemuubas
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F. " . e F. " .}, se lavra o presente têrmo de contrato definitivo,
depois de cumpridas todas as formalidades legais, para a prestação
de serviços clínicos (ou da especialidade ele ... ) neste .. , (unidade,
estabelecimento
ou guarnição) no ano de . , " em virtude do concurso público a que se procedeu em .. ' de ... de .. , e foi aprovado por despacho de ... , comunicado em nota da 3,· Repartição
da 2.' Direcção Geral do Ministério da Guerra n.? ... , com as
cláusulas
e condições seguintes (transcrever
as do caderno de
encargos) :
A adjudicação defititiva foi feita a F .. , " pelo preço de . , '~" .
diários,
O encargo para o Estado, resultante dêste contrato, na importância provável total de ... 1>... , tem cabimento na verba .. , do
orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano.
Pelo adjudicatário
foi declarado que aceita o presente COI1 trato
com toelas as suas cláusulas, condições e obrigações, ele que tem
inteiro e perfeito conhecimento, e a cujo cumprimento se obriga
por sua pessoa e bens perante as justiças desta comarca de . , . ,
onde escolhe domicílio para êste fim, com renúncia de quaisquer
direitos em contrário.
O presente têrmo de contrato está escrito em .. , fôlhas de papel, que pelos mencionados outorgantes vão rubricadas, à excepção
da última, por conter as assinaturas,
e foi pago o sôlo devido, na
im~ortância de 101>.
F oram de tudo testemunhas presentes F, .. , e F .. " (estado,
naturalidade,
profissão e residência), que eom as partes outorgantes vão assinar, depois de êste a todos ser lido em voz alta por mim,
F. '.'., que o escrevi (ou fiz escrever ou dactilografar)
e também
assmo,

o conselho

administrativo,

o adjudicatário,

As testemunhas,
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Geral - 2.a Repartição

VI) Nenhum oficial em efectivo serviço poderá
ser
presente à consulta externa no Hospital Militar Principal
de Lisboa (com excepção dos que prestam
serviço na
guarnição da mesma cidade) sem prévia autorização do
Ministério da Guerra.
Esta determinação
substitue a determinação
III) publicada na Ordem do Eeército n. ° 11, 1.a sório, de 31 de
Dezembro de 1934.

III Ministério

DECLARAÇÕES

da Guma - 2.a Direcção

Geral-

3.a Repartição

Tendo- se suscitado dúvidas sóbro os descontos a fazer
para a Oaixa Geral de Aposentações
ou reforma militar
aos oficiais do exército em serviço em Ministérios estranhos ao da Guerra, publica-se, para conhecimento
geral,
o parecer
da Direcção Geral da Contabilidade
'Pública
sôbre o assunto, com o qual concordou S. Ex." o SnbSecretário
do Estado das Finanças,
por seu despacho
do 13 do Outubro de 1937:

«L.? Oficial nos termos da alínea a) do artigo 3.°
do decreto-lei n,° 26:487, de 31 de Março do 193G:
Se recebe a totalidade do voncimento civil e êste
dá direito a aposentação:
Deve descontar:
No vencimento
civil, a cota para a Caixa Goral
de Aposentações.
Na parte do vencimento militar, a correspondento
cota para compensação
da reforma.
Se o vencimento
civil não dá direito à aposen·
tação :
Não devo descontar
cota para a Caixa Geral do
Aposentaç(jes,
sofrendo o desconto na parte do vencimento militar da cota para compensação de reforma
que descontaria
se não acumulasse.
2.° Oficial nos termos do artigo 2.° <loj,í citado
decreto n." 26:487:
Se o vencimento
civil dá direito à nposentação,
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deve descontar a cota para a Caixa Geral do Aposentações.
Se o vencimento civil não dá direito à aposentação, descontará
neste vencimento a cota para compensação de reforma respeitante ao seu posto no
exerci to: .

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o
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11 de Dezembro de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:
1- DECRETOS

Ministério

das finanças-Comando

Geral da G~arda fiscal

Decreto-lei n.s 28:143

Tornando-se necessário modificar as disposições do
decreto n." 33:334, de 11 de Dezembro de 193~, em
vista do disposto nos artigos 46.° o 47.° da lei n.? 1:961,
e substituir o quadro I a quo se refere o § único do artigo 1.0 do decreto n.? 19:428, de 4 de Março de 1931,
em vista do disposto no decreto-lei n. ° 26:817, de 22
de Julho de 1936;
Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n.? 2.°
do artigo 109.° da ConstituIção, o Govêrno decreta e eu
promulgo, para val~r como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O artigo 1.0 e seus parágrafos do decreto
n.? 23:334, de 11 de Dezombro de 1933, são substituidos pelos seguintes:
Artigo 1.0 As praças da guarda fiscal são recrutadas do entre os militares em efectivo serviço ou
na situação de disponibilidade que tenham servido,
pelo menos, um ano no quadro permanente e satisfaçam às seguintes condições:
a) Estarem classificados na La classe do comportamento militar ou na 2. a classe, sem qualquer punição averbada;
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b) Não terem monos do vinte nem mais de vinte
e seis anos de idade;
c) Não terem débito à Fazenda

Nacional;
d) Não terem altura inferior a 1''',02;
e) Possuírem robustez, verificada pelo índice

de

Pignet ;

f) Torom bom aspecto militar c o necessário ~lesenvolvimcnto
físico para o desempenho
do serviço
da guarda fiscal;
g) Saberem lor, escrever com boa caligrafia, e
ortografia
e fazer as operações
sõbro números inteiros o decimais;
li) Mostrarem, por certificado do registo criminal
e policial, flue se acham isentos de culpa;
1') Mostrarem,
por atestado passado pela resp~ctiva autoridade
administrativa
da sua rosidênc1a,
quo têm bom comportamento
civil, boa conduta
como cidadãos e chefes de família, se a ti\'eroJ1l
constituído;
j) 1Iostrarom, por declaração feita nos ter1l10S do
artigo 3.° da lei n.? 1:D01, de 21 de Maio do Hl35,
soh palavra
de honra,
que não ncrtoncem
nem
jamais pertencerão
~t associações
ou institutos
secretos, como são definidos no artigo 2,0 da mesIDa
lei;
l) Mostrarem, por declaração feita nos termos do
artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 27:00:>, do 1.1 do S~etembro de 1936, sob palavra de honra, que estaO
integrados
na or dom social estabelecida
pola Constiturcão Política do 193B, com activo repúdio do comunismo e de todas as idens subvorsivns ;
, § 1. o As c,ondições das allncas rl) o 1') S<'l'ltO, aprecl1ldas pela J unta de saúdo o as das alíneas .f) C 1;)
por um júr] constituído }lot' três oficiais.
.
~ <) o
\'\,
",:' I'',mo t'IVO ( 1o pro 1'"
crcnem, som l' ['PJ,II I'lf,l) d:1:;
,
halnlltações
legais, sor mais graduado o ti'!' sorvJ(lo
durante, pelo menos, três altos no qundr o porJlHlnent!' do qualquN' das unidades do e: 'lll'(·ito.
0
§ 3. As praças alistadas na euurda tisrul ontraUl
nela como soldados,
seja qu:~l Iôr o pôsto quO
tonhltlll nessa ocasião.
Art <) o O
1
' "
, . -,u
qual ro I ti. <j UO se refere o l:i \1 nu;O
artIgo é1. do decreto n." Hl:4~8, do 4 (le' ~lllrço
1931,
substituido
polo que Y:ll anexo ao presonto

do
I

3e~
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creto, ficando por ôle alterado o disposto no artigo 7.0
e seu ~ único daquele mesmo decreto.
Publique-se

e cumpra-se como nêle se contém.

Paços do Go,ê1'llo da República, 6 de X ovembro de
1937. _ ÂXTÓXIO OSCAR DE FRAGOSO OARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de BettencOu rt - J oalJuim. José de A ndrade e Silva A branches Francisco José Vieira JIachado-flntón'io
Faria Carn~iro Pacheco _ Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
SdL'u Neves Duque.
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da Guerra-5.a
Repartição da Direcção Geral
da Contabilidade Pública
Decreto n.O 28:165

Com fundamento
nas disposições
<lo artigo único do
decreto-lei
n. o 27 :862, de 13 de Julho de 1937, e do
artigo 2.° do decreto-lei n.? 24:014, de 10 de Janeiro de
1035, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das
Finanças, nos termos dêste artigo;
Usando
da faculdade
conferida
pelo n.? 3.° do artigo 109.° da Consjituiçâo,
o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte :
Artigo 1.0 E aberto no )1inistório
das Finanças,
a
favor do Ministério
da Guerra, um crédito especial da
quantia de 151.000:$, a qual reforça a verba «Compra
de mobiliário,
roupas para camas, etc., e outros artigos
para quartéis e estabelecimentos
militares, incluindo os
hospitais»,
da alínea a) do n." 1) do artigo 428.°, capitulo 15.°, do orçamento
do Ministério da Guerra em
vigor no corrente ano económico.
Art. 2.° A importância
descrita no artigo antorior é
compensada
com a quantia do 151.000,), proveniente
da
remissão
da freqüência
do curso de oficiais milicianos,
autorizada
pelo artigo 1.0 do decreto-lei n." 26:784, de
13 de JuUlO do 19;36, que constitue o artigo 209.0-A
«Dispensa
<lo serviço militar nas tropas activas - Docreto-loi n." 27:8G2, (le 15 de Julho de 103h, capitulo 8.° «Consignações de receitas»,
do orça monto das
receitas
<lo Estado
decretado
para 1037, quantia que
reforça o mesmo orçamento.
J~sto crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade
Pública
O a minuta
do presento decreto foi
oxaminuda o visada pelo Tribunal
de Contas, corno procoitua o § único uo artigo 3G.o <lo decreto-lei n." 18:381,
de 24 ele )faio de 1U:30.
Publique-se
e cumpra-se
cama nêle se contém.
Paços do Govêrno da República,
15 de Novembro

de
1937. - .ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt=s Joaquim José de 11ndrade e Silva AbranchesFrancisco José Vieira Machado _ António Paria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.
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Decreto n,v 28:246
nas disposições
do § 3.° do
n." 27:423, de 30 de Dezembro

Com fundamento
tigo 8.° do decreto

arde

1936;
Usando
da faculdade
conferida
pelo n." 3.° do artigo 109.° da Constituíção,
o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo único. POde ser aplicada até à sua totalidade
a verba da alínea a) «Despesas de transportes
do Ministério da Guerra que não sejam pagas por verbas privativas»
do n." 3) do artigo 46.°, capitulo 3.°, do orçamento do referido Ministério em vigor no corrente ano
económico.
Publique-se
Paços
1937. -

e cumpra-se

elo Govêrno

como nêle

ela República,

se contém.

2 de Dezembro

de

António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt-Joaquim
José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - Pedro Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.
ANTÓNIO

ÚSCAR

DE

FRAGOSO

CARMONA -

II-PORTARIA
Ministério da Guérra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

Portaria n.> 8:843
Manda o Govêrno da República Portuzuosa
pelo Ministro da Guorra:
b
,
. 1.0 ~orão recebidos nos hospitais militares quo para
ISSO rounam
as necessárias
condições do alojamento
os
doentes a cargo da Assistência
aos 'I'uberculosos
do
Exército.
As baix~s dê~tes clo,ontes serão assinadas pelo dircctor tia -:'-sslstenCla aoAs I'ubcrculosos
do Exército ou por
um oficial om quem elo delegue essa atribiüção.
2.° ~ estes. cloento~ será prestada a assistencio clínica,
A

fornecida

a alimentação

cm harmonia

com

a,

portaria
o 1: ~odicaçào
prescrita
do formulário dos hospitais militares.

U, preHent~

tabolu anexa
que consto
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3.° A Assistência aos Tuberculosos do Exército paga.rá ao hospital respectivo a diária de 18;$ por cada
doente e, pelo seu custo, os medicamentos que não constem do formulário oficial.
4-.0 As análises clínicas, exames radiológicos e tratamentos fisioterápicos dos doentes a cargo da Assistência
aos Tuberculosos do Exército serão feitos nos hospitais
militares nas mesmas condições em que o são para todos.
os outros doentes militares ali internados.
5.° Quando os doentes sofram uma intervenção cirúrgica a Assistência aos Tuberculosos do Exército pagará
apenas uma quantia, a fixar pelo director do hospital,
como pagamento dos medicamentos e material de pensos
consumidos na intervenção.
6.° Os medicos militares em serviço activo, quer nas
unidades quer em quaisquer estabelecimentos militares,
tratarão gratuitamente os doentes dessa unidade ou estabelecimento e os adidos, quando mandados apresentar
pela Assistência aos Tuberculosos do Exército. Igualmente os enfermeiros militares em serviço nos hospitais,
unidades ou estabelecimentos militares prcstnrão gratuitamcnto os seus serviços, em idênticas condições às
estabelecidas para os médicos militares.
7.° Fica assim alterada e revogada a portaria n.? 8:327,
de ~8 de Dezemhro de 1035.
~finistério da Guerra, O de Novembro de 1037.-0
Sub-Secretúrio do Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
Dieta especial para os doentes da Assistência aos Tuberculosos
do Exército

Esta dieta tem o seguinte vencimento diário:
Pão
Vaca.
Yiteb
.
Carneiro
Peixe fresco .
Bacalhau
:\Ias~as
IIortaliça
.
Lcgumr's
Arruz .
Batntas .
Cb:í.

Cafú

500

:(

.\

imo

(a) ~

:( (o) ;

·1 (,)

,l(lO

.roo

gramas
»
»
))

2;;0

»

200
80

»

2;;0

»

250
100
r,OO
fi
1:;

»
»

I)

"»
»
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. .
Açúcar .....
Manteiga de
Ovos
Toucinho ..
Manteiga de
Fruta
Vinhos
Condimentos

o tipo
Pequeno

DO EXÉRCITO

1
litro
1iíO gramas
(i0
»

. . .
vaca

2

.

100 gramas
30
»
2 peças
3 decilitros
Os necessários

porco.
.
.

da ração
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Um copo de leite.
Alrnôço - Um prato de carne ou peixe, dois ovos, fruta e chá.
Merenda - Um copo de leite.
.
Jantar - Sopa, dois pratos (carne e peixe), fruta e vinho.
Ceia - Um copo de leite.
alrnôço

-

111- DETERMI NAÇOES

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete do Ministro

I) Os funcionários
e empregados
do Estado clep~ndentes do Ministério
da Guerra que faltem ao servIÇO
por motivo de comparência
em qualquer
unidade
da
Legião Portuguesa,
até ao limite de cinco dias estabelecido na base IX do decreto n ," 27: 058, ele 30 de
Setembro
de 1936, não perdem qualquer
vencimento,
como determina
a base citada, nem tampouco
sofrem
desconto algum 'na licença disciplinar
que lhes Iôr concedida.

Ministério da Guerra - I.a Direcção
3. a Repartição _La Secção

Geral

II) Não havendo
na legislaçâo
em vigor qualquer
disposi~ão ele lei que conceda a percentagem
de ~O.O por
cento sobre o tempo de serviço prestado pelos mlh~ares
na defesa do antirro Campo Entrincheirado
de Lisboa
e cidades elo Fu~chal
e Ponta
Delrrada
durante
a
Grande Gn(,~Ta, determina-se
que a t~l re~peito se observe o seguinto:
a) Fica sem efeito
sôbre o tempo

o aumento
de serviço

ele 100 por cento
prestado na defesa

l.· Série
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do Campo Entrincheirado
ele Lisboa e cidades do Funchal e Ponta Delgada, durante a
Grande Guerra, concedido por despachos ministeriais ;
b) Serão anuladas nos respectivos registos ele matrícula, no prazo de trinta dias, a contar do da
publicação desta determinação, as contagens
de tempo de serviço dos militares que tiverem
tido qualquer aumento que, segundo a alínea
anterior, fica sem efeito;
c) As rectificações do tempo de serviço respeitantes a militares na situação de reserva, reforma
ou de separado do serviço, como conseqüência
das concessões anteriormente
efectuadas do
aumento do tempo de serviço a que se refere
a alínea a), não envolverão quaisquer alterações na liquidação do tempo de serviço efectivo nem nas respectivas pensões.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

III) Para cumprimento do estabelecido na tabela
geral do imposto do sêlo, anexa ao decreto n." 21 :916,
de 28 ele Novembro ele 1932, determina-se que de futuro sejam passadas cm papel selado todas as declarações que devem documentar os requerimentos pedindo
o subsídio para despesas de funeral, segundo o n." 4..
da datarminnção I) puhlicadc a, p. 395 da Orden: do
Exército n." ,j, La série, do corrente ano.
(Circnlar

!l."

2.í, t11~ G .lc • 'o\"Clllbro

de 1937).

IV) Em vista do disposto nos n ," 1.0 e 3.0 do artigo 9 .. dos estatutos (lo Cofre de Previdência do Ministério das Finanças, ..'lprovl1.'dospelo decreto-lei. ~ .. 14:553,
(le 10 de N ovemhro de 1927, as cotas dos mi litarea que
forem sócios do referido Cofre devem ser descontadas
nos seus vencimentos c os dcscontos mencionados nas
respectivas fôlba5.
(Circul1r

n." '2ijt3; d,

:!a

do • ToycmLro

de 193i).
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IV - DECLARAÇÕES
Ministério

da Guerra - 5.a Repartição da Direcção Geral
da Contabilidade Pública

Em virtude do preceituado no artigo 7.0 do decreto-lei n." 25:299, de 6 de Maio de 1935, declara-se, para
os devidos efeitos, que S. Ex." o Sub-Secretário de Estado da Guerra autorizou, por seu despacho da presente
data, nos termos do § 2.0 do artigo 17.0 do decreto-lei
n." 16:670, de 27 de Março de 1929, as transferências
no orçamento do Ministério da Guerra em vigor no
actual ano económico a seguir mencionadas:

C.\.PÍTULO

11.'

Serviços de Bngeuhnrín
Pessoal dos Serviços de Engenharia
Artigo

265.' -

Remunerações

certas ao pessoal

em exercício:

Da verba do n.' 2) "Pessoal dr- nornl'aç'ão vitalícia além dos quadros» para a verba elo n.? 1)
«Pessoal dus quadros aprovados por lei» .

C\.pITULO
Serviços

60.000$00

12.°

(lo Aeronáutica

, Pessoal da Arma de Aeronãutica
Artigo 300.0_
10 de Abril

Remunerações
de 1\):1:1) :

acidentais

(decreto-lei

D.O

22:437, de

Da verba do I_l.o ;1) «Substdio de ,,00», al inca ")
«Soldados ptlotos aviadores (arti "O 20.' (lo decreto n.v 2:i:fí5:3,.1(' 28 do Junho d~ 1!)3f»» para
a verba (lo fi.O 1) ,,(jratilica\,ão de comissão ou
comando, etc.»
. . . . . . . . . . . . ..

37.000$00

Da \cr~a .do n.O 2) ,,(jratiflca\,ão dI' r-specialidnde
a oflciaís» para a verba do !l.' :.I) "Subsídio de
VÔO», alínea a) «Olici aise . . . . . . . . ..

[j8.000~00

1.. Série
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13.0

Serviços de Saúde Militar
Pessoal dos Serviços de Saúde Militar

3'i0.o - Remunerações certas ao pessoal em exercício:
Da verba do n.? 1) "Pessoal dos quadros aprova-

Artigo

dos por lei» para a verba do n.v 2) «Pessoal de
nomeação vitalícia além dos quadros»
CAPíTULO

:>0.000$00

16.0

(~ua(lro (los Servíços Auxiliares (lo Exército,
Picadores MilHares, Chefes de Bandas de lUúsica
e Praças de Pré (lo Serviço Especial do Exército
Quadro dos Serviços Auxiliares do Exército
Artigo

.116.0-

Remunerações

certas ao pessoal cm exercício:

Da verba do n.? 2) "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros» para a verba do 11.01)
«Pessoal dos quadros aprovados por Icis . ..
CAPÍTULO

Classes Inactims

30.000~00

21.0

do Ministério (la Guerra

Pessoal na Reserva, Reformado, Separado do Serviço,
Mutilado e Inválido de Guerra
Artigo

;;();';.o__ Remunerações

cC'rt:\s ao pessoal fura do serviço :

1) Pessual lia r08('1'\'3, reforJua,!o,
guerra:

mutilado

e inv.ili.lo

Da verba tia alíuen d) ."Vencimentus
das praças de
pré mutiladas C'invrilidas de gUCl'l'a)) para a verba
da alínea c) «Veucirneuto«
das pra\'as de prc\ 1'('formadas».
. .'

.le

26.000$00

5.a R('parti~ão
da Dir('('<;;lO Geral da ContahiJidade
Pública, () de X ovembro dI' 1\1:37.-- O Cholo da Ropar-

tição,

JIdI:!'uII8u Orti!}lIu

/JI'i'e;.;.

Em virtude do preceituado
no artigo 7.0 do decreto-lei n. o 2j:~!)!), do () do )faio de 193ú, declara-se,
para
os devidos efeitos, que S. Ex. a O Sub-Secretário
de Es-
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tado da Guerra autorizou, por sous despachos de ontem, nos termos do § 2.0 do artigo 17.0 do decreto
n." 16:670, de 27 de Março de 1929, as transferências
no orçamento do Ministério da Guerra em vigor no
actual ano económico a seguir mencionadas:
CAPÍTULO

8.0

Serviços de Infantaria
Despesas gerais
Artigo lM.o - Despesas de conservação e aproveitamento
do material:
1) De imóveis:
a) Outros imóveis:
Da verba "Reparação
e conservação das carreiras e
campos de tiro nacional civil» para a verba "Reparação e conservação das carreiras e campos de tiro
para armas portáteis»
. . . . . . . . . . . .,
2.000i600
CAPíTULO

18.0

Serviços de Instrução

DIilitar

Escola de Oficiais Milicianos
Artigo 500.
Encargos admi niatrat ivos :
1) Outros encargos:
Da verba da alínea b) "Vencimentos aos aspirantes
a oficiais e sargentos milicianos que, tendo terminado os cursos, devem frequentar as escolas de recrutas das diversas armas e serviços ou qualquer
outro período de instrução» para a verba da alínea a) "Vencimentos dos alunos» . . . . . . ..
0 -

60.000/00

5.a Repartição da Direcção
GoraI da Contabilidade
Pública, 23 de ,1\ovomhro do 1D37.- O Chefe da Ropar"tição, Ildefonso O/·tigào Peres.

V
Ministério

da Guerra _La

PARECER
Direcção

Geral-I.a

Repartição

Publica-se o parecer emitiuo pela Procuradoria Geral
<la República sôbre a consulta que lhe foi feita acêrca

1.- Série
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da interpretação a dar ao artigo 41.° da lei n." 1:961,
de 1 de Setembro de 1937:
«Procuradoria
Geral da República. - Parecer. O artigo 41.° da lei n." 1:961, de 1 de Setembro de 1937,
estabelece que os militares e oficiais em determinadas
situaçõe~ não es~ão sujeitos ao Iôro militar, seja qual
fôr o crime pratlcado.
Diz textualmente essa disposição legal:
Os militares licenciados e territoriais,
salvo
quando em efectivo serviço, não estão suj eitos,
seja qual fôr o crime ou delito cometido, ao fôro
militar.
O mesmo preceito é aplicável aos oficiais separados do serviço do exército, e, a não se tratar de
crimes essencialmente militares, também aos oficiais e praças reformados.
Digna-se V. Ex." consultar a Procuradoria
República acêrca do seguinte:

Geral da

a) Data em que entrou em vigor aquele preceito
legal;
b) Se o mesmo é aplicável aos processos pendentes à data da sua publicação.
A primeira dúvida não oferece qualquer dificuldade.
A lei n ." 1:961 não fixa prazo especial para a sua entrada em vigor, nem torna a sua vigência dependente
da publicação de qualquer diploma regulamentar. Tem
portanto de se ap licarv.quunto
à data do cornêço da sua
viO'ência, a regra geral expressamente estabelecida no
artigo 1." do decreto-lei n." 22:470, de 11 de Abril de
1933, segundo a qual e determina que as leis começarão a vigorar no continente cinco dias depois da
publicidade no Diário do Gorámo.
Para se resolver a segunda dúvida suscitada na consulta - - aplicação aos processos penclenteshá que
examinar a natureza jurídica rlêsse preceito de lei.
'I'rata-se evidentemente de uma disposição legal relati vu ;t competência dos tribunais,
e como tal tem
de ser considcra(la ele interêsse e ordem pública.
.
Tanto bastava para que nos devêssemos pronunCIar
pela aplicação imediata ela lei aos processos pendentes.
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Mas há mais.
As leis que fixam a competência dos tribunais são insusceptíveis de criarem situações jurídicas subjectivas
pois, antes pelo contrário, as situações jurídicas delas
emergentes são de natureza objectiva e por isso modificáveis por lei.
Mas ainda que aceitássemos a teoria tradicional dos
chamados direitos adquiridos, nem assim seria possível
concluir pela não ap licação das leis de competência aos
processos pendentes, porquanto as leis dessa natureza
não criam tais direitos.
]; esta a doutrina seguida pelos nossos mais distintos
j urisconsul tos.
Assim, o Sr. Dr. José Alberto dos Reis, a p. 35 do
Processo OrdúLár'io e Sumário, escreve o seguinte:
Mas se o legislador nada declarar e a questão
houver de ser resolvida por critérios jurídicos, a
solução não pode deixar de ser a da aplicação imediata da lei nova - trata-se das leis de competência - aos litígios pendentes. Não há direito adquirido a fazer julgar uma causa por determinado
magistrado. O Estado tem o direito de limitar o
poder jurisdicional ele uma magistratura,
transferindo para outra uma parte ela sua competência;
e sendo assim, no preciso instante em CJueentra em
vigor a lei nova que cerceia a competência de um
magistrado, êste torna-se inhábil para continuar a
exercer as funções que lhe foram retiradas.
No mesmo sentido se pronuncia o Sr. Dr. Cunha Gonçalves:
. Pode o 'l_egi~lador, de certo, estabelecer um regime tran_sltó1'lo para os processos pendentes, mas,
quan.do na? o faça, êles terão de ser remetidos para
08 tribunais
aos quais a lei nova transferiu a competência (Tratado de Direito Civil, vol. I, p. 375).
Nem se argumente em sentido contrário
conforme
pre~ende a La Repartição do Ministério da iuerra, com
ú disposto no artigo 4.° do decreto n." 16:489
de 15 de
Fevereiro de 1929, que aprovou o Códizo d~ Processo
Penal ; ês~e 'preceito não é mais do que ~ enunciado de
um prmclplO geral, que teria necessàriamente de ser
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aplicado, ainda que não estivesse expressamente consignado.
Este parecer foi votado na conferência da Procuradoria Geral da República de 4 de Novembro de 1937. A. bem ela Nação. - Procuradoria Geral da República,
6 de Novembro de 1937. - O Ajudante do Procurador
Geral da República, Luiz Lopes Navarro».

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 10, na deterrninaçâç V do n.O II), devem ser feitas as seguintes alterações:
N a alínea f) do n.? 6.°, onde se lê: "10$00,,, deve ler-se: ,,25100,,;
O n.? 1.0 do n.? 7.° deve ser substituído pelo seguinte:
«uma cópia ou duplicado
do contrato, em papel comum,
conforme o § 1.° do artigo 11.° do decreto n.O 26:341, de 7 de
Fevereiro de 1936,,;
Ao n.O 2.° do n.? 7.° deve acrescentar-se:
c a assinatura reconhecida por notário".

«feita em papel selado

António de Oliveira Salazar.

Está conforme.

o

Chefe do Gabinete,

Ordem

do Exército
1.9

N,O 12

o

Série

31 de Dezembro de 1937

Ministro da Guerra faz publicar:
l-LEIS
Presidência

do Conselho

Lei n.s 1:963

Iõm nome da Nação, a Assemblca Nacional decreta o
ou promulgo a lei seguinte:
Artigo 1.0 Os artigos 9,° o 25.°, o § 3.° do artigo 85.°,
a alínea d) do artigo 89.°, o artigo 90.° e seus parágrufos, o artigo 10~.o o §§ 1.0 e 3.°, o § 1.0 do artigo 103.°,
os artigos 104.°, 105.° o 106.° e o § 3.° do artigo 109.°
da Constituição
Política da República
Portuguesa
ficam substituídos pelos seguintes:
Artigo 9.0 A qualquer empregado do Estado, dos
corpos administrativos
e das pessoas colectivas do
utilidade pública administrati\,t\
ou de companhias
que com um ou outros tenham
contrato é garantido o diroito ao lugar durante o tempo em quo fõr
obriga<lo n prestar serviço militar.
Artigo 25.0 ':stão sujeitos à disciplina proscr.ita
no artigo anterior os empregados das nutnrqtnus
locais c das pessoas colectiVt~ de utilidade pública
administrativa
c bem assim os quo trabalham em
empresas que explorem sorviços do interesse público.
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§ 3.0 do artigo 85.0 As vagas que ocorrerem na
Assemblea
Nacional,
quando atingirem
o número
que a lei eleitoral fixar, até à quarta parte do número legal de Deputados,
são preenchidas
por elcição suplementar,
expirando
os respectivos
mandatos no fim da legislatura.
Alínea d) do artigo 89.0 Movido procedimento
criminal
contra algum Deputado
o indiciado
êste
por despacho
de pronúncia
ou equivalente,
o juiz
comunicará
o facto à Assemblea, que, fora do caso
previsto na última parte da alínea c) dêste artigo,
decidirá se o Deputado
deve ou não ser suspenso,
para efeito do seguimento do processo.
Artigo 90.0 Importa
perda de mandato para os
membros da Assemblea Nacional:
1.0 Aceitar do Govêrno, ou de qualquer Govêrno
estrangeiro,
omprêgo retribuído ou comissão subsidiada;
2.0 Exercer os seus respectivos
cargos durante
o funcionamento
efectivo da Assomblea
Nacional,
se forem funcionários
públicos,
civis ou militares;
3. o Servir lngares de administração,
gerência e
fiscalização,
que não sejam exercidos
por nomeação do Govêrno, ou de consulta jurídica ou técnica
em emprêsas ou sociedades constituídas
por contratos ou concessões especiais do Estado, ou que dêste
hajam privilégio
não conferido
por lei geral, ou
subsidio ou garantia de rendimento ou juro;
4. o Celebrar contratos com o Govôrno;
5.o Ser concessionário,
contratador
ou sócio de
contratadores
de concessões,
arrematações
ou empreitadas
públicas,
ou participante
em oporuçõos
finauceiras
do Estado.
§ 1.0 do artigo 90.0 Exceptuam-se
do disposto no
n.? 1.0:

.a) As missões diplomáticas temporárias e as com!s.sõ_?s _ou comandos IIIili tares (1uo não importem
residência fora do continento;
b) As ,nomeações por acesso, as promoções legais,
os provlln~ntos
definitiyos
e as nomoacõos
para
cargos equivalentes
rosultantoa
do remodelação
do
sorviços ;
c) As nomoaçõos que por lei silo feitas pelo (lo
Vêl'110 procedendo
concurso, ou soh proposta (lo ou
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tidades
escolha

a quem legalmente
caiba fazer indicação ou
do funcionário.
§ 2.0 do artigo 90. o Os casos referidos nos n,os 4.0
e 5.0 importam
ainda nulidade
dos contratos
ou
aetos aí previstos.
Artigo 102.0 Havorá lima Câmara Corporativa
composta do representantos
de autarquias
locais e
dos interêsses
sociais, considerados
estos nos seus
ramos fundamentais
de ordem administrativa,
moral, cultural o económica, designando a lei aq 1I010s
a quem incumbe tal representação
ou o modo como
serão escolhidos e a duração do seu mandato.
§ 1.0 do artigo 102.° Quando vagarem cargos
cujos serventuários
tenham, nessa qualidade, assento
na Cümara Corporativa,
a representação
respectiva
compete aos que legal ou estatutàriamente
os devam
substituir.
A mesma doutrina se aplica aos casos de
im pedimento.
§ 3.0 do artigo 102.° Aos membros desta Câmara
é aplicável o disposto no artigo 89.0 e seus parágrafos, substituídas
porém as deliberaçõos
a que se
referem as alíneas b), c) e d) do mesmo artigo pela
autorização
ou decisão do Presidente.
§ LOdo artigo 103.° O parecer será dado dentro
do trinta dias ou no prazo quo o Governo ou a
Assembloa
fixar, so a matéria for considerada
urgente por aquele ou por esta, conforme se tratar de
proposta ou de projecto de lei.
Artigo 104.0 A Câmara Corporativa
funciona por
secções especializadas,
podendo contudo roünír-se
duas ou mais secções ou todas elas, so a matória em
estudo assim o reclamar.
Artigo 105.° O Oovêrno poderá consultar as secções da Câmara Corporutiva
sobre decretos gorais
n publicar ou propostas de lei a apresentar
h Assemblea Nacional, determinar quo o trabalho das S(\C~ÕOs
prossiga durante os adiamentos
ou interrupções
da
sossão logialativa
o pedir a convocação de todas ou
parto dus secçõos pura lhos fazer qualquer COilllllli·

cação.

,

Artigo 106.° A Cftmara Corporativa
é aplicável o
procoituado nos artigos 86.°, salvo no qllo se roforo

à v(\rilicac:i1o do poderes, que ficará a cargo (h- lima
COlllisHão oapecinl pOI' ('la oloiru, o 101.°, alfuvus a)
(I li), sendo
t.uuhúm "(\('oJlho!'ida hs I'lI~IH'(·tival'
S('<:-
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ções a faculdade

conferida no artigo 96.° aos memda Assom blea Nacional.
§ 3.° do artigo 109.° Quando o Govêrno publicar
decretos-leis,
nos casos de urgência e necessidade
pública, durante o funcionamento
efectivo da Assemblea Nacional, deverá propor à ratificação desta os
respectivos
decretos-leis
numa das primeiras
cinco
sossõcs quo se seguirem à sua publicação.
Se a Assemblea
Nacional não ratificar o decreto-lei, deixará õsto de vigorar desde o dia em qne sair
no Diário do Ooiêrno O respectivo
aviso, expedido
pelo Presidente
da Assemblea.
A ratificação
pode ser concedida com emondas;
neste caso, considerar-so-á
o decreto, sem prejuízo
da sua vigôncia, transformado
em proposta de lei,
e será enviado à Câmara Corporativa,
salvo se esta
tiver sido já consultada.
bros

Art.

2.° E aditado

à Constituição

o seguinte:

§ 4.° do artigo 85.° Os 'Deputados podem renunciar ao mandato, mas a eficácia da renúncia depende
da aceitação da Assombloa
ou do seu Presidente,
conformo fõr apresentada
duranto ou no intervalo
das sessões. Os efeitos da renúncia, quando acoita,
só se produzem
a partir da aceitação.
§ único do artigo 04.° O Prosidonte da Assemblea
Nacional
podo interrom por o funcionamento
cfoctivo dosta, quando o julgar couvenieuto,
sem prejuízo da duração fixada neste artigo para a sessão
Iegislativa, contanto que o soa encerrumonto
não seja
posterior a 30 do A hril.
§ único do artigo 105.° A discussão das propostas
do lei na Assemblea Nacional não dependerá tle nova
consulta à Câmara Corporativa
se osta tiver sido
ouvida polo Govêrno.
Art. 3.° Os §§ 1.0 o 2.° do artigo 123.° são substituídos por 11m § único, assim redigido :

§ único. A inconstitucionalidado
orgânica ou formal da l'('gra do direito constante de diplomas promulgados
pelo President«
da República
só poderá
SOl' apreciada
pela Aascmhloa
Nacional o por sua
iniciativa
ou do Governo,
determinando
a mesma

1,n Série
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Assemblea
os ereitos da inconstitucionalidade,
sem
ofensa poróm das situações criadas pelos casos julgados.
Art. 4.° Esta lei entra imediatamente
cm vigor.
Art. 5.° O Govêrno fará publicar uma edição oficial da
ConstituIção Político. da República Portuguesa,
inserindo
no lugar próprio as alterações
constantes
desta lei, da
10i n." 1:945, do 21 de Dezembro de 1936, e bem assim
das leis do natureza constitucional
que vierem a ser promulgadas até ao fim da presente legislatura.
Publique-se
e cumpra-se
como nela se contém.
Paços do Governo da República,
18 de Dezembro de

1937.-i~NTóNro ÓSC,\R DE FRAGOSO CAmIO~A-António de Oliceira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigues Júniol' - Manuel Ortins de Bettencourt - Joaquim. José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vieira Machado -António
Faria Üarneiro Pacheco-João
Pinto da Costa Leite-Rafael
da
su.« Neves Duque.
11- DECRETOS
Ministério

da Guerra - 2,

a

Direcção

Geral- 2.a Repartição

Decreto-I ei n.s 28:269
Considerando
que o regulamento
para o serviço das
inspecções
de eng0nhn.ria determina
qno nos contratos
relativos
a empreitadas
ou foruocimentos
de materiais
seja feito um depósito definitivo que, conjuntamente
com os descontos a fazer nos pagamentos
parciais, servirú de garantia aos mesmos contratos'
Usando
da faculdade
conferida
poln 2. a parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição,
o GovGrno decreta e cu promulgo, para valor como lei, o seguinte:
Artigo único. O depósito e os descontos
a CJ ue se referem o artigo 5G.o e. o n.? 11.° do artigo 57.0 do regulamento para o S01'\'IÇO das inspecções de rugonharul,
aprovado por decreto do 2G do Dezembro de 1803, podem SOl' substituídos
por garantia
bancária
aprovada

pelo Govõrno.
Publique-se
c cumpra-se COl1l0 nõlo se r-ontótu.
Puços (lo Govõrno da República,
1:3 de lhlz('fllhl'o do
1037.
ANTÓNIO
USC,\R m: FIL\GOS() CAIDLO"NA
António de Oliveira Salazar - JIário Pais de Sousa--
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Manuel. Rodrigues Júnior - ~Manuel Ortins de Bettencow·t-Joaquim
José de Andrade e Silva AbranchesFrancisco José Vieira Machado - António Paria Caro
neiro Pacheco - Pedl'o Teotónio Pereira - Rafael da
Silva Neves Duque.
(Para ser presente à Assemblea Nacional).

Ministério

da Guerra - 5. a Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública
Decreto

Geral

n.O 28:270

Oom fundamento no disposto no § LOdo artigo 17.
do decreto-lei n. o 16:670, de 27 de Março de 1929, no
artigo 37.0 do decreto-lei n.? 18:381, de 24 de Maio do
1930, e no § único do artigo 2.0 do decreto-lei D.O 26:558,
do 30 de Abril de 1936;
Usando da faculdade conferida pelo n. o 3.0 do artigo 109.0 da Constituíção, o Govôrno decreta o eu promulgo o seguinte:
Artigo único. São transferidas no orçamento do Ministério da Guerra cm vigor no corrente ano económico
as quantias abaixo mencionadas:
0

CAPÍTULO 8.°
Serviços

de Infantaria

Pessoal da Arma de Infantaria
Da verba do 11.° 2) "Pessoal de nomearão vitalícia
além dos quadrosv.do artigo 148.° "Rémunerações
certas ao pessoal em exercfcio e para a alínoa b)
"Rancho a 9:011 cabos e suldarlos, a 2~70 por dia»
l10 u.? 2) "Alimentação»
do artigo 150.0 "Outras
despesas com o pessoal» • . . . . . . . • . . .

310.090$00

CAPÍ'rULO 16.0
qllR(lro dos. Sel'Viço~ Aux.ilIares (lo Exérelto,

Plcadcrea
~nhtar('s, Lllefes de Blindas di' ~[lÍsI('a
e Praças (le Pr(' <lo S('rvi~'o Especial <lo'Ex'('rcito
Quadro dos Serviços Auxiliares do Exército

Da verba

do n.v 2) a Pessoal

de nomeado

vitalícia

além dos quadros» do artigo 416.° "R"'lll1l1lerarUeH
pertas ao pr ssonl ern excrrírio» pu-a a vcrh:\ rio

77\)
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1) "Gratificação de comissão ou comando, guarnição, especial e outros abonos» do artigo 447.°
cc Remunerações
acidentais».
. . . . . . . • .'
n.?

30.000;pOO

Chefes de Bandas de Música
Da verba do n." 1) "Pessoal dos quadros aprovados
por lei» do artigo 451.° "Remunerações
certas ao
pessoal em exercício» para a verba do n." 1) "Ajudas de custo» do artigo .156.° "Outras despesas com
o pessoal».
. . . . . . . . , . . . . . . ,

Praças de Pré do Serviço Especial do Exército
Da verba do n.? 2) "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros» do artigo 458.° "Remunerações
certas ao pessoal cm exercício» para a verba .lo
n.? 1) «Gratificação
de guarnição,
profissional,
readmissão, tratamento
de gado, classe, especial,
hospitalar
e outros abonos» do artigo 459.° «Remunerações acideu t'l is». . . . . . . , . • . . .

181.fí()()$OO

CAPÍTULO 21,0
Classes Inactivas

(10

Minist('rio da Guerra

Pessoal na Reserva, Reformado, Separado do Serviço,
Mutilado e Inválido de Guerra
Da verba da alínea b) "Vencimentos dos oficiais mutilados e inválidos do guerra» ,]0 n.O 1) "Pessoal na
reserva, reformado, mutilado e inválido de zue tra»
,lo artigo 565.° «Rcmuneruções
certas ao "'pesôüal
fora do s?rviço» e~U'a a verba da alínea «) .Rubsí.Iio de alllnt'ntaçao a sargentos
e fur r iúis reforma.los em serviço, bem ('01110 rancho e pão de cabos II
soldados refor,mados shama!los a prestar serviço»
do n.? 2) ((Ahmentaçao» do artigo 067.° ((Outras
despesas com o pessoal» . . . . . ,

18,300$00

:fjste decreto foi registado na Direcção Geral da Contnlrilidade
Pública,
nos termos da parte finul elo ar-

tigo :H.o do decreto-lei
(1(1

11.0

18:381,

do 24

ao

ilInio

19:30.

Publiquo-so c cumpra-se como nêlo se contém.
Paços .lo Govêl'!l0 ,la (lcpública, 14 do Dl'zPlllhro do
1\)37.
A~'l'ÚXIO Osoxu in: Fn,\Goso CAH)IOXA Antó-

nio de ou-e;« Soluzar,
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n.O 2"8:299

Com fundamento
nas disposições do artigo 2.° do den. ° 24:914) do 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando
da faculdade
conforida
pelo n. o 3.0 do artigo 109.0 da Constitutção,
o Governo decreta o eu promulgo O seguinte:
Artigo 1.0 ]~ aborto no Ministório das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito ospecial da
quantia de 7.900$, a qual reforça a verba «Compra do
um martelo
do cravar,
pneumático,
com o rospectivo
compressor»
da alínea a) « Máq ninas, aparelhos,
instrumentos e utensílios»
do n.? 1) «Aquisição
de móveis»
do artigo 205.° «Aquisições
de utilização permanente»,
capítulo 9.° «Serviços
de Artilharia»
(Grupo de Defesa
Submarina
de Costa), do orçamento
do segundo dos referidos Miniatórios
em vigor no corrente ano económico.
Art. 2. ° ]~j anulada a importância
de 7.9005 na verba
da alínea a) «Cousorvação
o reparação de material de
guerra, material acronàutico,
material de engenharia o de
material para os serviços elo exército, a efectuar nas fúbricas e oficinas dependentes
do Ministério da G uerra
o na indústria particular»
do n.? 2) «Do material do defesa e segurança
pública" do artigo 44.0 o Despesas do
conservação
e aproveitamento
do material»,
capítulo 3.°
«Segunda Direcção Geral do Ministério da Guerra» (Despesas Gerais),
do orçamento
elo Miuistério
da Guerra
decretado para 1937.
Este crédito foi registado
na Direcção Geral da Contabilidade
Pública' e a m i nu ta do presente
decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal
de Contas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto n.? 18:381,
do 24 de Maio do 1\)30.

cretolei

Publique-so

e cumpra"so

como nõlo se contém.

Paços elo Govôrno da Ropública,
22 do Dezembro de
1937. --AN'l'ÓNW ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA- António de Oliveira Salazar -lJIúrio
Pais de SousaManuel

Iiodriquee

Júnior -

Mtmue]

Ortin«

de Betten-

cow't·-Joaqllim
JOS(; ele Anrll'arl(~e Silva Abranclies=:
Francisco José Vieira Machado
.1lntónio Faria Corneiro Pacheco
João Pinto d(t Costa Leite - Rafael da
Silva Neves Duque.

1." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

781

Decreto n.s 28:300
Com fundamento
nas disposições
do artigo único do
decreto-lei n. o 27 :862, de 15 de Julho de 1937, e do artigo 2.0 do decreto-lei n," 24:914, de 10 de Janeiro de
1935, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das
Finanças,
nos termos dêste artigo;
Usando
da faculdade
conferida pelo n. o 3.0 do artigo 109.0 da Coustituição, o Govêrno decreta e eu proinulgo o seguinte:
Artigo 1.0 J;~ aberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 180.000~, a qual reforça a verba da alínea a)
« Vencimentos
dos alunos» do n. o 1) «Outros encargos»
do artigo 500.0 «Encargos administrativos»,
capítulo 18.0
« Serviços de instrução militar» (Escola de Oficiais Milicianos], do orçamento do segundo dos referidos Ministérios em vigor no corrente ano económico.
Art. 2.0 O rofôrço autorizado
pelo artigo anterior tem
compensação
na quantia de 180.0001$ de receita proveniente de remissão da freqüência do curso de oficiais milicianos autorizada pelo artigo 1.o do decreto-lei n. 026:784,
de 13 de Julho de 1936, que constitue o artigo 209. O_A
«Dispensa
do serviço militar nas tropas activas - decretolei n." 27:862, de 15 de Julho de 1937», capítulo
8. o «Consignações de rocE:'itas», do orçamento das receitas do Estado presentemente
em vigor, quantia que reforça o mesmo orçamento.
Êste crédito foi registado
na Direcção Geral da Contabilidade
Pública o a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal do Contas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto-lei n. o 18:381,
do 24 de Maio de 1930.
Publique-se

e cumpra·se

como nêle se contém.

Paços do Governo da Ropúhlic~l, 2~ de Dezembro do
1937. -AN'rÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO
CARMONA
An-

tónio de Oltceira Salazar -lJ.[ário Pais de Sousa Manuel Rodrigues Júnior
J[anuel Ortins de Bettencourt
Joaquim José de Andl'Grle e Sili:a Abranches
Francisco José Vieira .Machado António Faria Carneiro Pacheco
João Pinto da Costa Leite . Rafael da
Silva Neoes Duque.
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Decreto n.O 28:301

Oom fundamento nas disposições do artigo 2.° do
decreto-lei n." 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n.? 3.° do artigo 109.° da Constitutção, o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte :
Artigo 1.0 g aberto no Ministério elas Finanças, a
favor do Ministério da. Guerra, um crédito especial da
quantia de 1:450.000~, a qual é inscrita no orçamento
do segundo dos referidos Ministérios em vigor no corrente ano económico pela forma abaixo designada:
12.0

CAPÍTULO

Bervtçoa de Aeronáutica
Grupo Independente de Aviação e Informação n. I
O

Artigo 328.° :
1), b) Gasolina

e óleos combustíveis

80.000100

e lubrificantes

Grupo Independente de Aviação
de Bombardeamento
Artigo
1), b) Gasolina
lubrificantes.
Artigo

336.° :
e óleos eombustíveis
. . . . . . . . ..

e

400.000100

330.°:

I}, n) Energia eléctrica para fôrça motriz. . . . . . .' . . . . . . . . .

8.000$00

408.000~OO

Escola Militar de Aeronáutica
Artigo 344.°:

1), li) Gasolina e óleos combustíveis
lu brilicantes :
Para aviões
Artigo

o

. . . . . . . . . . .

950.000$00

347.° :

1), n) Energia alúetrica para fôrça motriz. . . . . . . . . . . . . . . .~OOO~OO
Soma rios

j'(:!V1'ÇOS

•

•

!J62.000$OO
•

•

1:450.000';00

1.', Série
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Art. 2.° O rcfôrço autorizado pelo artigo anterior tom
com pensação na inrportãucia
de 1 :450.000a, constituída
pelas seguintes q nnntias, q no são anuladas nas vorbas
do orçameuto (lo l'Ililli::;tório da Guerra para 1937 abaixo
descritas:
CAPÍTULO

8.°

Serviços de Infantaria.
Escola de Recruta de Infantaria
Artigo 162.° :
1), a) Rancho a 14:200 recrutas, a 2$70
por dia.
. . . . . . . . . . . . . 281.000~OO
I), ú) P,lo a 14:200 recrutas, a $82 por
dia. . . . . . . . . . . . . . .'
G1.000~00
2), (t) Vencimentos de 14:200 rocrutas, a
$2\J por dia.
. . . . . . . . . . ._8!.000$00
OAPÍTULO

423.000~OO

9.°

Serviços de Artilharia
Extinto Quadro Auxiliar dos Serviços
de Artilhal'Ía
Artigo 169.° :
1) 1'cs50\1 de nomeação vitalícia além
(108 quad ros .
. . . . .

108.0001l'í00

Escola de Recruta
de Artilharia

Artigo 2,31.° :
1), (I) Rancho a 5:000 rccrutas, a 2~70 por dia
2GOOOSOO
1), li) Pão a 5:000 recrutas,
a $(12 por dia . . . .'
1.000foOO
2). a) Vencimentos
de 5:0()()
recrutas,
a ~~2\) por dia
15.0{)0,sOO
----_~1':2.~O(~)(~)!>~()(~)HíO.OOO~()O
O\PÍTCLO

10.0

Serviços de Cavalaria
Escola de Recruta de Cavalaria
Artigo 2GO.o:
1), (I) Rancho.a 2:DOO r?crutas, a 20\70 por dia 115.000$00
r), /)) 1':10 a 2:\)()~ rvcruras, a ~n2 pur (lia . '.
27000 00
2), ri) Vl'lIdrnentos
dp
:!:\)OO rcc ru tas, li 1P2U
}lo r dia.
. . . . . ..
21.000~OO

16;).OOO~OO
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Artig-o 261.0

L' 8éri('

:

1), a) 1.727:180 rações de forragens

4:732 solípedes,

a 5~30.

para
. . . . . .

500.000~00

663.000$00

CAPÍTULO 11.0
Serviços de Engenharia
Escola de Recruta de Engenharia
Artigo 303.0:
1), a) Rancho a 2:700 recrutas, a 2~70
]l0r dia.
. . . . . . . . . . . "
1), ú) Pão a 2:700 recrutas, a ~82 por
Llia. . . . . . . • . . . . . . '.
2), a) Vencimentos de 2:700 recrutas, a
Q129por (lia.
. . . . . . . . . "

8J.OOOfoOO
20.000~00
15.000o~00

119.000~()()

CAPíTULO 13.0
Serviços de Saúde Militar
Escola de Recruta
do Serviço de Saúde Militar
Artigo

396.0

1), /!) Itallcho a 500 recrutas, a 2~70
pOI' dia
.
1), li) Pilo ti 500 recrutas, ii ,182 pgr dia
2), n) Vencimentos
de 500 recrutas
a
·~29 por dia . . . • . . . • . . '. .

45.000-mo

1O.()O()~OO
5.()OOtOO

GO. ()()Osoo

CAPÍTULO 15.0
Serviços ele Administração Militar
Escola de Recruta
do Serviço de Administração Militar
Artigol44."
1), ri)
. por
1), li)
2), II)

:

Rancho a 700 re('l'utas, a 2j;70
dia.
. . . . . . . . . • . "
P5.o a 700 recrutas, ii ~}82por (lia
Vencimentos
de 700 recrutas, a
.52!) por dia
'.

25.()OOaSOO
6.0()O,mO
4.000aOo

:;5.000;5()0

. . . . 1: 150.000·~O()
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Êste crédito foi registado na Direccão Geral da Contabilidade
Pública e a minuta do presente
decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto-lei n." 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Publique-se

e cumpra-se

como uõle se contém.

Paços do Govõrno da República, 22 de Dezembro de
1037.
AN'l'óNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - .Antônio de Oliceira Salazar - Júb'io Pais de SousaManuel Rod1'(ques Júnior - Nanuel Ortins de Bettencow't- Joaquim José de Andrade e Silva Abromchee :-:
Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - J 0(/0 Pinto da Costa Leite - Rafael da
Silva Neves Duque.

111- PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

Portaria

Geral

n.s 8:869

:'Ifanda o Govêrno da República Portuguesa.
pelo :'I1inistro da Guerra, que o primeiro sargento de infantaria
o o segundo sargento
de infantaria
que competem
ao
quadro do pessoal do Asilo do Inválidos
Militares
da
Princesa
D. Maria Benodita,
!lOS termos
da portaria
n.? 8:168, do 13 do Julho (lo 10:35, publicada na Ordem
do Erército n. o 7. La sério, do referido ano, sejam substituídos por dois sargentos reformados,
Ministério da Guerra, 22 de ~Tovembro do 10:37.Por dclrgac:rto do Ministro da OUNra, o Sub-Secretário
Estado da G uerra, F'el'/!(mdo dos Santo» Costa.

ao

IV -DETERMINAÇOES
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

do Ministro

Il Enl aditamento à dptermin3<:ão llI) do n.o B.o. eln
rhr1PIII do R.I't'J·cito Íl,o 2 do 1028, o Reg'l~ndo COTllUnICIlção da Direcção Gernl ~fi)itar d;t~ Colóuins, devem os
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oficiais, sargentos o furriéis nomeados para irem servir
nas colónias cm comissão militar, nos termos do docreto n.? 13:309, de 23 de 1\1arc:o de 192i, ontrcgar nas
uuidados a que pertencem roquorimoutos pedindo passagens para as pessoas de família de que desejem fazer-se
acornpnnhar,
dós quais devem constar a filiação, naturalidade o idade das mesmas ,pessoas do família, e bem
assim requerimentos
pedindo a ajuda do custo do embarque a que tõm direito o adiantamento
para os oficiais que o desejem.
Os referidos roq uerimontos devem ser enviados pelas
unidades dircctnmento à Direcção Geral Militar das Colónias, devendo aqueles em que silo podidas passag011s
ir acom panhados das respectivas notas de assentos e do
declarações de honra, em papel selado, das quais conste
que os filhos são legítimos ou legitimados.
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11) Sondo froqüonte notarem-se deficiências inforuiativns
na redacção dos autos do ocorrência rc'ativos a acidentes
sucedidos no tiro com armas portàtels 011 metralhadoras,
o que toma difícil o por vozes impoasívol rncoustituir as
circunstâncias
cm q ue os acidcutos S0 produziram o COJlscq üoutemcn te definir com precisão as suas causas, dotormiua-se :
1.0 Sempre quo, na execução do tiro com munições
para urmus portáteis ou motrulhudorue,
solircvcnhum
acidentes ti que correspondam
uvarins uns armas, imputáveis a fuucionumentn anormal das uiuniçõos, scrú 10vanta_:10 . delltl'~ (lo vinte o quatro horns um auto do
o~o~TCnCta, conformo o modõlo fI uc a s('g'uir se indica, pelo
oficial sob cuja rospollHabilid,ulo
o tiro ostojn sondo
feito.
2.~ DGste auto serão mandados dois oxemplarcs, ambos
rubricados
pelo comalldanto <la uuidudo, UIlI, diructu e
urgontol!l('llte, à 2." Rllparti(::io da Dircccào da Arma dn
Artilharia,
ol:tro, l)(ll:t:-l vias hi(ll'úl'q\li~~as,
,tO ('Ulllalldallto da l'ogúlo ou govl'rnadol' militar do Lilll>Oll, con-

formo os casos.
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Modêlo

de auto de ocorrência

Acidente de tiro sucedido com iuun içõrs de armas portáteis:
cartucho ." M/ ...
Arma empregada .. ' M;'.. N.o...
Data do acidente ...
Hora (aproximada)
do acidente ...
Estado anterior da arma (I) ...
Marcas do cartucho ...
Marcas do cunhetc e caixa de cartão donde foi tirada a JTlll11 i\·ão ...
Cópia do boletim colocado no interior da tampa ...
Efeitos verificados na arma (2) ...
Caixa. '.
Idem no cartucho (3) { Cápsula ...
Bala ...
Idem no pessoal ...
Dcscriçâo e natureza do acidente, causas prováveis e outra, indicações julgadas úteis (indicação
do número de ordem do tiro que
deu lugar ao acidente na série efectuada) ...
(I) .. " .. ' de ... de 19 ...
(5)
(') Jntücar : so n urmn 10m sí do muito ou pouco usada no tlro e, "0 rOl' pcssívol,
o número de tiros que tem ('xCl'ulado j se foi ja ropnrn dn, 0, nosso cuso, qual fi
n at urnz a da rr-purnçâo ; 1)0 j(t finlorlonnC'Ilte. se notar a qualquor auormettdndo
do
tunclonrnuen to no tiro.
(') In dí caçâo pormenorizada
dos estragoa
obscrvudos
nas diferentrs
partos da
ar-ma,

Quando o aot.Iento se produzlr numa e splucnrda
será. c sta , sempre CJt1es oj a ]>05aivc! , enviada à 2.1\ l{C'pnrtlção da Dil'C'cção da Arma de Al'Ulllnl'iu pm a ostudo.
r') O auto dl'ver;"l ~l r aeúmp3uJlado dos elcmeutos da caixa o bala (bllilictldo~.
So a hala flcur oneruvudn no cano não deverá a unidudo proceder à !:I\H!. extracção, renntendo
a ru-ma ou o ermo d a metralhadora
tal cr mo ricurcm dcpoís do ac
dente.
(I, J"0,,01 C dota.
C') Assinatura
o pôsto do of'c in l quo lcvs r.tou O r.n to , com a indie aÇno dn s funC:ÕOij IlHO ('Xl'l'loja
na. ocns iâo.
í-
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III) Tornando-se
n(lct's~úrio esclarecer
quais as entidades <lUO devem assinar os documentos dr despesa relativos às obras militares, de acordo com o disposto 110S
artigos 14.°, J 5.° o S011 ~ únieo c o n.? 3.0 do artigo 20.0
do docroto com _rôl'<,:a<lo loi n.O 1:3:[>47, do ~r> do Mar<:o
do 19:!7, dett'l'lllma-SH quo (\SHOS documontos do <lespcsa
sejam assina<los 1w10s três lllembros dOR conselhos administrati\'os
o pl'lo ofi('ial <1(11('0':\<10
1ll('~1ll0S
eOfl~clho~,
nOJlll'ado (\111 conformi<lado c~n o di~Jlobto no artigo 14.°
do citado decreto !l.0 1:3:5H, de\'('lulo 08 II1('!'HllOS doClIlllC'lltOS
S0[" /lutenti'Cados
com o ~elo hrallco, npôsto sObro a assinatura do presid0nto do <:oOl:;elhoadministrativo.
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IV) Aos oficiais condenados
pelos tribunais militares
e expulsos do exército qu(' tenham de cumprir no fôro
civil as penas em que foram condenados deve ser aplicado o disposto na determinação
V) da Ordem do Eo-ército n." 4, La série, de 1932, p. 143.

V) O disposto

no n.? 11.0 das instruções
para o serviço de alimentação
dos solípcdcs do exército (O/'dem
do Exército n.? 5, La série, de 1930, 'P. 224) é também
aplicável às unidades de infantaria, em casos devidamente
justificados
e ~t responsabilidade
dos comandos.
A faculdade,
porém, concedida
aos comandos
pela
referida disposição,
como excepção à regra geral que é,
não tem carácter
permanente,
devendo as propostas e
despachos
limitar claramente
o período
do abono de
determinado
regime de ração de forragens a determinados
solípodes, circunstância
que será publicada na ordem da
unidade ou estabelecimento
e constará das observações das
relações de vencimentos de forragens,
o que não impede a
prorrogação
daquele período assente em nova proposta.
VI) Conforme foi esclarecido
pela Direcção Geral da
Contabilidade
Pública,
a doutrina do § 1.0 da alínea f)
do artigo 6.0 do decreto n,o 27 :563, de 13 de Março de
1937, publicado na Ordem do Exército n.? 4, V, série,
de 30 de Abril último, não se entende com a aquisição
de móveis o artigos, por conta das verbas consignadas
no orçamento do Ministério da Guerra ou nos orçamentos
privativos,
destinados aos refeitórios e domais instalações
das praças, mas aplica- se às aquisições
de mobiliário,
como secretárias,
estantes, cadeiras, maples, etc., e objoetos de adõrno, como tapetes, passadeiras,
reposteiros,
otc., a adquirir para os gahinetes e ropurtiçõos por conta
das respectivas
rubricas
dos citados orcumontos.
Na aquisição do material por conta de verbas inscritas
nos orçall~ont~s acima referidos deve dar se cumpriiuento
à determllluçao
VII) da Ordem do }l;xé rcito n. o 7, 1. a
série, de 1934.
(Circular

n.s 28, de 8 do corrente).

VIl) Em virtude do dospacho (lo R. Ex. a O Ministro
das Obras Públicas e COlllnni('açõol\, OH empreiteiros
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adjudicatários

do obras nos organismos
quo têm dotação
gratuita de água não podem utilizar, nas suas empreitadas, a água que faz parte da dotação gratuita, compotindo-lhes
pagar à Companhia
das Águas a água que
consumirem
nas referidas empreitadas,
ficando os excessos de consumo, resultantes
do não cumprimento
desta
disposição,
i\ responsabilidauo
dos respectivos
serviços,
nos termos da portaria n.? 8:460, do 11 de Junho de 1935.
(Circular

n.? 30/76, de 11 do corrente).

YIII) Em aditamento à determínacão III) inserta na
Ordem do Exército
n.? 8 do corrente ano, esclarece-se
que as lâmpadas eléctricas ele produção nacional marcadas com as iniciais P. E. só têm ele adquirir-se
em igualdade ou com vantagem
de preço cm relação às marcas
estrangeiras
de boa categoria,
pois o artigo 2.° do decreto-lei n. ° ~2:037, do 1932, aponas estabeleceu uma
preferência,
e não um monopólio cm benefício das lãmpadas de produção nac~onal, devendo os conselhos administrativos,
quando haja razões para proceder de forma
diferonte da q 110 fica estabelecida,
comunicar o caso fundamcntadamentc
à 3. a Repartição
desta Direcção Geral,
a fim do lhes S(,1' indicado o quo devem fazer.
(Circular

D.O

31/120, .le 11 do corrente).

Ministério
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a
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IX) Que fique sem efeito o que se encontra preceituado no final da detormina~ão III) da Ordem do Exército n." 11, 1." série, de 1931, relativamente
à assistência
do um instrutor da EscoLa do Transmissões
às proY:ls
finais dos cursos de trl.1llsmissões para sargentos
que
fUllcional1l nas Escolas Prúticas das respectivas
armas.

V---DECLARAÇOES
Ministério

da Guerra-Repartição

do Gabinete

do Ministro

I) Por portaria ~ll 10 .do ('Ol'l'Cl~t(l, do 1\fillist?~'i~ das
ObraR públicas
o (OInlllll('n~Õ(lR,
1l1Sl'!·ta 110 Diário do
(,'()/-tI'lW
u." ~87, l.." l'(~ri(', da nu-smn (lata, foram con-
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cedidas dotações gratuitas de água aos estabelecimentos
a seguir designados:
Dotação anual
atribuída. em
motros cúbicos

Estabelecimentos

20:000
8:500
8:500

Fábrica de Material de Guerra . . . . .
Fábrica de Equipamentos
e Arreios ...
Oficinas Gerais de Fardamento
e Calçado.
Farmácia Central do Exército ...•..

3:000

Segundo a mesma portaria foi aumentada para 12:000
metros cúbicos a dotação do água atribuída às Oficinas
Gorais de Mnterial de Engenharia, incluindo os rospcctivos serviços fabris.
II)' Declara-se que o regimento de infantaria 11.0 16
foi transferido, provisoriamente, para yiltt Viçosa, em
virtude de o seu aquartelamento, em I~YoraJ não oferocor condições do segurança para o pessoal e material quo
nêle estavam alojados.

Ministério

da Guerra - 2. a Direcção

Geral- 2.

a

Repartição

III) Declara se que o Conselho de Recursos passa. a
ter a sua sedo no edifício elos tribunais militaros, no
Campo de Ranta Clara, Lisboa, a partir do dia ~ do
Janoiro de 1038.

A1itónio de Oliveira Salazar,
Está conforme.

o

-ta

I

'-}7.

Chefe

uo

Gabinetr,

MINI5TERlO DI1 ÇJ.U~o

D'ARCOS

do Exércitº\c~ao:-

Ordem

a

1.

N.o 12
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Ministro

da Guerra faz publicar:

DECRETOS
Ministério

Relatúrio dos decretos·leis

n,08

da Guerra

28:401, 28:402, 28:403 e 28:404

Promulgadas as leis da organização geral do exército
e do recrutamento e serviço militar; lançadas as bases
essenciais ao desenvolvimento da aviação civil; tomadas
e seguidas com a maior inflexibilidade as medidas iadispensáveis à constitu'ição de uma forte reserva de
quadros de complemento neces ários à mobilização das
Iôrças de terra e das fôrças aéreas; definidas ou em via
de definição as linhas gerais do nosso rearmamento
e estando já a entrar no País Com certa regularidade
o material destinado às fôrças terrestres e às Iôrças
aéreas, vai agora o Govêrno publicar quatro dip lomas
fundamentais
das instituIções militares _ sôbre .quadros e efectivos do exército em tempo de paz, a aitua-

{,Jt;

792

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 12

çâo e promoção
dos oficiais, a remodelação
de vencimentos e a lei de reformas,
nos quais ficam definidos
os grandes princípios
do Estatuto
elos quadros do exército.
Fazem-se
a seguir algumas
considerações
acêrca de
cada um dêles no intuito de esclarecer o País e de pôr
em evidência
as directrizes
que presidiram
à sua elaboração.
I
Quadros

e efectivos

I. O número e a composição das unidades das várias
armas e serviços do exército em tempo de paz derivam
naturalmente
dos princípios
estabelecidos
na lei ela organização do exército, ela qual a lei de quadros e efectivos se deve considerar
complemento
indispensável.
E porque a lei ela organização
(10 exército,
tal corno
foi votada pela Assemblea Nacional,
fixa já em 'lua (1'0
divisões,
além das indispensáveis
tropas ele fronteira
e tropas e serviços do exército e das reservas gerai;;,
as fõrças autorizadas,
pouco haverá a dizer acêrca da
quantirlade,
quul idarle e composição
elas unidades
que
são agora previstas,
uma vez que tudo se resume af n al
em dar exacto cumprimento
ao estatuído
nos artigos 34,°, 35,0 e 37.0 da referida lei.

2. De uma maneira geral o número de unidades e
formações
das diversas
armas e serviços estabelecido
pela anterior
legislação
sai reduzido
da presente
reforma.
Assim se conseguirá
maior concentração
ele
meios, a que não pode deixar de corresponder
maior
eficiência militar
e menor nivel de despesas. Não interessa realmente
ao Govêrno,
como não interessa
à
defesa nacional,
a distribuição
pelo País de trrands
número de unidades elas diversas armas, completamonte
desprovidas
ele armamento
e de sol rl ados, embora largamente dotadas de oficiais e sargentos.
Procedendo-se
a~sim, ilude-se o Pais, criando-lhe
um sentimento
(le
fôrça que realmente
não possue, satisfazem-se
as vaidades e os intcrêsses
particulares
elas pessoas ou elas
loealidades,
mas o problema (ta defesa continuaria
sem
solução, ou, melhor,
o dispêndio
constante
ele importantes somas sem alcance prático e sem utilidade,
com
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grave prejuízo de tantas pequenas e grandes cousas que
interessam à economia, à riqueza e ao bem-estar das populações, acabaria por desgostar a Nação ue tais processos. Quem conhece a orientação do Govêrno em matéria de administração sabe que aos aplausos fáceis
prefere a utilidade dos seus esforcos, e às medidas
espalhafatosas,
mas inúteis ou prejudiciais
ao bem
comum, prefere as medidas sérias, embora modestas e
proporcionadas aos meios que é possível mobilizar em
favor da resolução. segura dêste ou daquele problema.
N esta ordem de ideas, o mim ero de unidades das diversas armas será realmente deminuído, mas, em con.trapartida,
o Govêrno empregará os seus esforço R no
sentido de que dentro de curto prazo, cada unidade
constituída em tempo de paz seja uma realidade viva
na orgânica militar e corresponda, em material e pessoal, a um sério elemento de Iôrça com que a defesa nacional possa realmente contar. Se, por outro belo, forem
proporcionalmente elevadas as dotações dos depósitos e
distribuídos estes pelo País para evitar a sua inconveniente aglomeração na capital, como presen temenje
sucede, ter-se-á facilitado até limites entre nós ainda
não verificados a mobilização das fôrças armadas, preocupação que tem presidido a todas as reformas militares
a que o Govêrno ultimamente se tem consagrado.

3. Na arma de infantaria o número de regimentos
baixa de 21 a 16 e passa de 4 para 3 o número ele
batalhões independentes destinados às ilhas adj acenteso Desaparecem igualmente os dois batalhões de ciclistas como conseqüência natural da doutrina actual
sôbre o emprêgo em campanha das grandes unidades
de cavalaria.
.
Em contrapartida
é criado um batalhão de carros
de combate, instrumento
de luta imprescindível
em
todas as acções de guerra, mas que não tinha ainda
sido possível organizar, por se despenderem em serviços parasitários ou inúteis importantes somas neoeasá'rias ü sxistôncia de círgãos essenciais. B, por outro
1<\(10, aumcnturlo de um o número de batalhões ele caçadores presentemente
existente e passam a ser motorizados os três batalhões de metralhadoras,
que assim
verão aumentar de maneira acentuada as suas possibilidades de emprêgo como massa importante de fogos
cm todas as situações de campanha.
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4. Na arma de artilharia são suprimidos como unidades independentes um grupo de artilharia de moatanha, dois grupos de artilharia montada e dois grupos
de artilharia a cavalo. Os três primeiros foram constituídos após a organização de 1926 com o objectivo
de ao menos serem mantidas em potencial estas unidades, já que as fracas disponibilidades de material
não permitiam considerar os regimen tos activos de
artilharia mais do que simples unidades c1e depósito.
Mas como nem para estas unidades especiais roi adquirido o material conveniente, a dispersão do existente
tornou o mal ainda mais evidente e nem os regimentos.
nem os grupos independentes puderam adquirir caracidade de actuação aceitável por falta de bôcas de rogo
ou por falta de munições quando aquelas existiam,
como sucedeu para os obuses de llemA.
Na orientação agora seguida pelo Govêrno todas as
unidades efectivamente constituídas deverão dispor nos
parques ou nos depósitos de todo o material necessário
à sua integral mobilização. Não faltará assim no momento preciso o apoio da artilharia às Iôrças de cobertura, e a concentração em tempo de paz dos meios existentes garantirá às unidades maior eficiência.
A evolução das doutrinas sôbre o emprêgo da cavalaria em campanha levaram a grande maioria dos exércitos a substituir por artilharia ele tracção automóvel
os antigos grupos a cavalo das brigadas e das divisões
de cavalaria. Solução idêntica será tomada entre nós
quanto a essa espécie ele artilharia, mas a necessidade
ele concentrar os órgãos de natureza afim, sempre que
imperiosas razões de ordem técnica não imponham outra solução, leva a reünir os grupos de artilharia de
cavalaria numa única unidade motorizada, onde se conservarão permanentemente organizados e prontos a ser
destacados para as brigadas, por natural desdobramento do regimento motorizado que lhes serve de base.
A mobilização de todos os recursos desta unidade quanto
a pessoal e ~ arrima] permitirá ainda, em tempo de
guerra. consti tuir , pelo menos um rerrimento motorizado de artilharia da reserva geral. I:>
A redução a um dos dois actuais regimentos de artilharia de costa não tem fundamental importância,
visto que tu~o se resuI?-e.em dispor sob a tutela de um
único orgalllsmo admmlstrativo as batarias que presentemente se encontram distribuídas por dois. 'I'am-
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bém não tem importância real a redução a duas das
quatro actuais batarias de defesa móvel das ilhas adjacentes. Quando as duas batarias referidas na presente
reforma forem apetrechadas com o material próprio à
sua missão, à redução actual corresponderá de facto
a criação de duas novas unidades.
Pelo presente diploma é transformado em automóvel
um dos actuais regimentos ligeiros e ainda outro será
apetrechado com material de montanha em virtude ela
natureza da região a que é destinado ou em que é previsto o seu emprêgo. Os actuais grupos ele artilharia
pesada serão transformados em regimentos, um dos
quais destinado ao norte do Pais; é criado um grupo
de defesa móvel de costa e elevado a três o número de
gl'UpOSde artilharia contra aeronaves, um dos quais
destinado à defesa da cidade do Pôrto, hoj e aberta a
qualquer incursão aérea. O verdadeiro sentido desta
medida não carece, segundo cremos, de justificação.

5. Na arma rle cavalaria são reduzidos do nove para
sete os regimentos actualmente existentes, mas, em
contrapartida,
é criado um regimento motorizado
essencialmente destinado a fornecer às brigadas de cavalaria esquadrões de auto metralhadoras, esquadrões de
motos e esquadrões autotransportados, meios de guerra
ainda hoje desconhecidos no nosso exército pela razão
já apontada da falta do critério da utilidade na apli- •
cação das verbas disponíveis.
O problema da motorização da cavalaria, tam discutido nos meios militares de todos os países, é apenas
ensaiado nesta reforma. A falta de experiência pró.
pria e razões de outra ordem não permitem que, de
momento, se vá mais longe. Esta importante questão
para a defesa nacional não será, no entanto, esquecida
pelo Govêrno, que fica autorizado a tomar medidas que
podem ir até à mecanização integral de uma das actuais
brigadas de cavalaria.
6. A necessidade de dotar cada uma das divisões a
constituir, nos termos da lei da organização do exército, com as tropas e mais elementos da arma de euO'enharia que normalmente lhes devem corresponder,
~onduziria à criação de, pelo menos, quatro batalhões
independentes de engenharia, a localizar nas áreas das
quatro regiões militares fronteiriças. Mas razões de
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ordem aconselham
a concentração
dos quatro. batalhões em dois regimentos de ,engenharia, centros de
instrução. de tropas da arma e simultâneamente centros
de mobil.izaçâo,
de onde irradiarão por natural desdobramento as trepas de sapatloree e de transmissões
o.rgânicamente pertencentes
às divisões mobilizadas.
E é esta a principal transformação. po.r que vão. passar
as actuais tropas de engenharia. As outras modificações, em perfeita concordância
com a organização. de
campanha, impõem-se por si e não carecem de mais
longa explanação.
outra

7. A aeronáutica o.cupa nesta reforma lugar de destaque. Reduzida ainda há bem pouco. tempo a pouco.
mais do. que simples aviação. de desporto, provida
de alguns velhos aviões, sem armamento, sem bombas
nem instrumentos de bordo, dispõe já hoje de aviões
de real interêsse militar, de material de tiro e de bombardeamento em quantidade apreciável. Adquirido.s alguns aviões de ensino. e treino para a Escola de A.viação, outros estão a ser recebidos no estrangeiro para
completar o programa inicialmente traçado. Por outro lado, algumas esquadrilhas de caça, de bombardeamento e de reconhecimento entrarão dentro de pouco
tempo no País, e assim pode desde já afirmar-se, com
certeza e com verdade, que a aeronáutica está em verdadeiro período de renascimento.
A organização que lhe é agora atribuída corresponde
a êste estado de crescente desenvolvimento, mas é possível que o movimento ascensional das nossas fôrças
aéreas não pare e que dentro de curto espaço de
tempo novos conceitos tenham de ser formulados no
que diz respeito à organização da aeronáutica.
Para
tanto ne~essário se torna, porém, que o pessoal navegante cuide afincadamente da sua preparação militar
e corresponda assim ao enorme esfôrço que o. País está
fazendo em prol do,desenvolvimento da sua frota do. ar.

8. O serviço .de.saúde militar, à parte a extinção dos
ch~~ado.s hospitais
guarnição, de bem discutível
uti litlade, conserva a fisionomia que hoje apresenta.
O mes~o. sucede ~0I?- o serviço veterinário militar, com
o. serviço de a~lmm:stl'ação militar e com o. serviço. de
trem. As modificações
em todos êles,. sempre domina-

ue
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das pela idea de facilitar a mobilização das suas formações, são de relativamente pequena importância.

9. Um dos serviços mais profundamente afectados
com a reforma de que nos estamos ocupando é o que
diz respeito às bandas de música. O País gasta presentemente com as bandas militares cêrca de 8:000 contos
an uais, ou sej a pouco mais ou menos aquilo que ain.la
há bem pouco tempo gastava com as suas fôrças aéreas,
por mais extraordi~ário que isso pareça. A utilidade
prática do dispêndio de tam importante soma, quer
no domínio militar quer no da educação musical da população portuguesa, é mais que discutível. Como os
meios de que a Nação dispõe não são elásticos, a manutenção de tal estado de cousas somente se poderia
admitir com manifesto prejuízo do regular desenvolvimento ou da simples manutenção de serviços militares de real interêsse para a defesa nacional, e por
isso as 32 bandas militares actualmente existentes são
Teduzidas a 8. Localizadas nas sedes das regiões ou dos
comandos militares, melhorada sensivelmente a composição de todas elas, poderão ainda as bandas que são
mantidas constituir apreciáveis elementos de expansão
de cultura musical.
10. Quem examinar com atenção os mapas anexos
ao diploma sôbre quadros e efectivos verificará ter
sido preocupação dominante da reforma o aumento em
proporções razoáveis dos actuais efectivos das unidades,
que hoje chegam a atingir proporções ridículas. É evidente que, emquanto as medidas agora promulgadas
não começarem a surtir os seus efeitos no que diz respeito a despesas, não poderão os efectivos das unidades,
€m homens, ser elevados ao montante desde já provisto. Os créditos orçamentais não são inesgotáveis, e
num ramo da Administração onde, por assim dizer, tudo
está por fazer e as necessidades de dispêndio de somas
avultadas em proveito do desenvolvimento dos serviços
úteis são tam freqüentes é preciso marchar com todas
:13 cautelas,
sob pena de se ficar pelo caminho. Mas,
sendo a ciência militar por Sua natureza experimental,
não faz sentido que haja unidades cujos efectivos não
permitam, ao menos Uma vez em cada semana, o trabalho no campo de parte importante dos seus quadros.
J.. presente reforma, pretendendo garantir aos regimen-
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tos e unidades equivalentes os efectivos necessários à
permanente constituição de uma sub-unidade de cada
tipo de material, deve certamente contribuir de maneira decisiva para que termine tam precário estado
de cousas.

II. Para terminar estas considerações acêrca da lei
de quadros e efectivos do exercito fazem-se ainda algumas ligeiras referências ao problema dos quadros.
À necessidade de reduzir determinadas
despesas militares em proveito de outras de momento julgadas mais
úteis, a de preparar aos subalternos a promoção aos
postos superiores, libertando-os de uma estagnação em
que todos os sentimentos de dedicação e de orgulho da
profissão se obliteram e perdem, e, finalmente, a rle
restabelecer a ordem que uma legislação anárquica e
de circunstância perverteu, obriga a profunda remodelação do estado de cousas existente no que diz respeito
a quadros de oficiais e de sargentos. E possível que aqui
ou além o interêsse das instituíções vá brigar com
interêsses privados. Mas o bem comum tem de ter primazia sôbre as conveniências dêste ou daquele, e por
isso não podem estas últimas ser atendidas no momento
em que sérias e custosas medidas são tomadas no sentido da revalorização material e moral do exército.
Entre as reduções mais salientes acora feitas nos quadros avultam de forma evidente as °que atingem o mimero de subalternos de todas as armas e serviços actualJ?en~e fixado. Tem a medida algum interêsse no ponto
de vista orçamental, mas pode afirmar-se não ter sido
essa, neste caso, a principal.preocupação.
E que o quadro de subalternos, pres~nte~e~te fixado para todas as
armas e serviços, e em SI propno um obstáculo natural
ao acesso ao. pôsto d~ capitão. O caso é mais fragrante
na arma de infantariaj por ISSO a êle nos vamos referir
particularmente.
E de 600 o número de subalternos fixado para esta
arma pelo decreto n.? 17:375 de 27 de Setembro ele
1929. Para uma média, que já' se considera razoável, ele
3~ promoções por ano ao pôsto ele capitão, fácil é inferir que um aluno que sal da Escola do Exército para
ir ocupar o último lugar da escala dos subalternos da
infantaria
pode contar COm cêrca de vinte anos de
permanência nos postos de alferes e de tenente. Su-
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pondo que o aluno terminou o seu curso e entrou ao
serviço da arma aos vinte e dois anos - o que nem
sempre sucederá -, poderá alcançar os galões de comandante de companhia aos quarenta e, dois anos, idade
em que poderia já aspirar ao exercício do cargo de
comandante de batalhão.
]; para evitar tactos desta natureza que na quási totalidade dos exércitos europeus o número de subalternos acompanha o número de capitãis, quando lhe não é
interior. Pretende-se assim, e com justa razão, que o
tenente atinja o pôsto imediato cêrca de dez anos depois
de ter entrado como oficial ao serviço da arma, isto é,
por volta dos trinta a trinta e dois anos de idade.
Por mais que se tenha procurado adoptar entre nós
princípios idênticos, não se conseguiu atingir tal desiderato. Estamos amarrados a costumes que se não
perdem de um momento para o outro e por isso apresenta-se ainda como extremamente chocante a redução
nas unidades do número de subalternos abaixo de determinados limites. A baixa foi no entanto deveras importante e o futuro dos indivíduos que presentemente
se destinam à carreira das armas há-de ser bem mais
sorridente do que aquele que se deparou, mercê de
erros acumulados durante alguns anos de desordem
administrativa,
aos actuais subalternos present.es nas
fileiras.
Deve desde já esclarecer-se que o número de subalternos previsto é o estritamente indispensável ao
serviço nas tropas e que por isso deverão ser inúteis
todos os esforços efectuados no sentido de permanentemente o evitar.
12. 00111 a .redução imposta aos quadros dos subalternos das diversas armas e serviços terá, sobretudo
nos períodos de trabalho intensivo ela instrução ele
recrutas, de ser lançada mão dos subalternos milicianos
para satisfação dos imprescindíveis serviços regimentais. Mas também no aspecto da preparação militar
desta categoria de graduados a medida tem marcado
interêsse. O cont~cto com a vida regimental dur~nte
alguns meses Iarti relembrar os ensinamentos coUucIos
nos cursos de oficiais milicianos' , ir-se-ão quási insensl.velmente completando
as condições ele promoçao
que torem estabelecida
e o. oficiais ele complemento

-
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13. Leis atrabiliárias, em que os interêsses das instituições militares e da defesa nacional não foram devidamente acautelados, pejaram os quadros de supranumerários permanentes, produzindo-se assim um anormal,
indirecto e estranho modo de aumento dos quadros em
todos os postos, com grave prejuízo do erário público
e das próprias institurções, Por outro lado, a criação
do quadro especial dos oficiais milicianos das diversas
armas e serviços em 23 de Novembro de 1921, não
seguida da imediata fixação dêsses quadros, como estava no espírito do decreto n." 7: 823, deu lugar a
mais uma fonte de supranumerários
e, conseqüentemente, constituíu nova origem de desordem. Derivam
daqui as chamadas promoções por arrastamento, que na
sua forma mais singela se traduzem na promoção sem a
exigência legal da existência de vagas de todos os supranumerários permanentes e oficiais milicianos, à medida que vão sendo promovidos para preenchimento
ele lugares no quadro permanente oficiais mais modernos do que aqueles. Casos há em que o preenchimento
ele uma vaga no quadro da arma de infantaria origina
cêrca de 150 promoções por arrastamento ..
É evidente que, se algum dia qualquer tentativa
de
arrumação séria nos quadros haveria de ser feita, êste
estado de cousas tinha de terminar. É o que vai suceder
agora. Os supranumerários
permanentes entrarão no
quadro na altura da escala em que se encontram e para
-os oficiais milicianos será, a título transitório, fixado
um quadro dentro do qual a sua promoção seja regulada.
C_omoas disposições que vão ser publicadas sôbre o
abaixamento do limite de idade, para o rejuvenescimento
dos quadros, ~erão aplicadas simultâneamente
COm as
~elhdas relatIvas ao desaparecimento de supranumarár:o~ permanentes, não haverá prejuízo real para os ofiCIaIS ~o quadro ou, quando êsse prejuízo exista, a sua
lluraçao sera passag.eua e em pesadas conseqüências
para quel? tam pr~.luclicado tem já sido por medidas
em que somente o. mterêsse de ínfima parto da colectividade foi atendido.
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14. Em obediência a um dos princípios estabelecidos na lei da organização do exército é criado e fixado
quadro do corpo do estado maior.
Questão muito debatida entre nós, a da constituição
ou não constituição de um quadro para êste serviço e,
ern caso afirmativo, se se deve tratar de quadro aberto
u de quadro fechado, não é difícil observar que no
fundo da discussão se encontra o problema do acesso
dos seus componentes e, conseqüentemente, que a mesma
dominada por interêsses particulares.
Como não são estes os c?nsiderados por esta reforma,
mas como por outro lado mteressa ao exército um quaro de oficiais do serviço do estado maior devidamente
seleccionado, adoptou-se uma solução intermédia.
:g
possível que com ela uns ganhem e outros percam.
Se no fim de tudo o corpo do estado maior representar
verdadeiro escol do exército e se mostrar apto a assumir todas as responsabilidades inerentes à função a que
é destinado, haverá a certeza ele se ter produzido obra
útil e duradoura, que acima de tudo importa.
é

15. A criação do quadro de amanuenses como meio
le manter
sicamcute
-lo limite
sargentos

ao serviço das tropas apenas os sargentos fiaptos para tam árduos serviços e a elevação
de idade. presentemente estabelecido para os
como meio de permitir que, sem prejuízo da
-eficiência da função, todo o sargento ganhe uma reforma correspondente aos vencimentos da efectividade
'ião medidas que se impõem por si e que estão na mente
-lo todos aqueles que se interessam pelos problemas
le administração do Ministério da Guerra.

II

PromOl.'õese limites de idade

16. Três princípios fundamentais dominam o diploma sôbre a situação e promoção dos oficiais do
exército :
a) O da necessidade de manter o oficial em contacto
com as tropas ou com os serviços especiais a que é desrinado a fim de o conservar em estado permanente de
eficiên~ia e de evitar que perca as qualidades militares
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que o hão-de impor à consideração dos seus subordinados;
b) O do rejuvenescimento dos quadros, pelo abaixamento dos limites de idade a proporções razoáveis, embora modestas quando se compara a situação criada com
a existente noutros países;
c) O da promoção por escolha, mediante a prestação
de provas de aptidão, como meio de assegurar aos oficiais que mais qualidades tenham revelado, e depois
de um mínimo de permanência em cada pôsto, os lug>ares de comando, de direcção ou de chefia.
Dir-se-ão algumas palavras acêrca de cada um dos
princípios que acabamos de enunciar.

17. Há muito tempo Ja que, mercê de circunstâncias várias, grande número de oficiais do exército foge
constantemente do que deveria constituir a sua única
preocupação, procurando servir, mesmo dentro ela organização militar, em cargos essencialmente burocráticos, onde a flexihilidade física desaparece, o sentimento das responsabilidades,
o espírito de iniciativa
e de decisão se perdem e as verdadeiras qualidades militares que fazem os chefes respeitados e queridos dos
seus subordinados não têm possibilidade de se conservar
ou desenvolver. Alguns, por predisposição natural de
espírito, por conveniência própria ou em busca de maior
remuneração para os seus serviços, exercem prolongadamente funções docentes nas escolas e institutos militares, onde têm prestado serviços notáveis, mas onde
as suas qualidades militares e aptidão para o comando,
razão fundamental de ser da sua profissão, vão sucessivamente definhando até integral
desaparecimento.
Outros ainda, e não poucos, procuram na administração pública civil e na actividade privada uma margem
de lucros que a modesta remuneração das funções mil it~res ~ão permite atingir. O exercício da profissão milIta: .: completamente esquecido; mas se por falta ,Je
aptidões da pessoa ou por qualquer outra circunstância
a emprêsa falha, verifica-se o imediato rezreaso ao Ministério da Guerra, onde, melhor ou pior ~ está sempre
assegurado um mínimo de bem-estar. O bom ou mau
exercício da função não interessa: para pouco importam
as quali~ades de cOl~~ndo e os conhecimentos militares
necessános ao exercício da profissão.
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E evidente que, se quisermos ter um exército e um
corpo de oficiais digno dêsse nome, semelhante estado
de cousas tem de terminar, embora com prejuízo de
muitos interêsses criados, que terão de ser postos de
parte pela aplicação das novas disposições.
R8. A necessidade de, por um lado, dispor de oficiais
fisicamente aptos ao desempenho das suas duras funções e, por outro, de rejuvenescer os quadros, que, precisamente nas armas onde a questão tem mais acuidade,
se encontram envelhecidos e incapazes de produzir trabalho sério, vai impor o afastamento do serviço militar
a oficiais que à Pátria e ao exército prestaram notáveis
serviços, quer em tempo de paz quer em tempo de
guerra. Trata-se de medida antipática àqueles que têm
dp ser por ela experimentados, mas o bem comum e as
grandes exigências das instituições militares não podem conhecer sentimentos de compaixão quando o interêsse público o exige. O Govêrno no conjunto de disposições tomadas teve aliás o cuidado de evitar para os
atingidos irremediáveis prejuízos morais ou materiais.
A todos êles será liquidado o tempo de serviço como
se continuassem no activo até atingirem os limites da
idade presentemente em vigor. Por outro lado aos oficiais na situuçào de reserva é dada a possibilidade de
melhorar, como se estivessem no activo, a sua pensão
de reserva e portanto de reforma.
Se repararmos em que um subalterno carece, em campanha, de tanto vigor físico como o exigido a um soldado e que êste passa às tropas territoriais aos quarenta
e dois anos de idade e tem baixa de todo o serviço
militar aos quarenta e oito, não se pode considerar
baixa para os subalternos esta mesma idade como limite da sua actividade no serviço.
:8, por outro 13,(10,evidente que, tendo a arma de
aeronáutica e os serviços do exército necessidades diferentes ele aptidão física, haveriam também de ser para
êles diferentes os limites de idade a estabelecer. A igualdarle ele limite de idade para todas as armas e serviços,
tal como hoje se encontra estabelecida, é contra-sen'lO
que não merece com êle se perca tempo.
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Pode fa~er-se ic1ea da maneira como em outros países
se encontra
resolvido
o problema,
comparando-se
os
limites de idades adoptados
nos seus exércitos:
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A análise dêste quadro mostra que, com excepção <10
em França
se rrfere a cap itãis e subnl ternns, os
l im it o« e1e idade agora adoptados
são senslvelmr-nte
mais altos do que os limites em vigor noutros países.
CplP

19. No relatório qur precedeu a proposta de lei I'Ô1>1'erccrutnmento
e serviço militar apresentada
à apreciução da Asseínblcn

Nacioual

afirmava

o GOY("J'Jlo:

« No caso particular
ele um exérci to, as qualidade:
dos
cheft-s são elemento
decisivo. Torln a ol'gl1uizae:ão armada em. que os oficiais não osicjam em condições de
ser o'! gUlas scguro~ elos seus hOllll'nS csbi de allll'milo
condena(la
a sORsohrar no mOll1Pllto
PUl <111P filJ' IU'('CS-

sáriô ('mprpgÍt-la
eOlllO
e]eTIlPnto
(1(' luta. Mas o chde
militar,
o conclut·oI' (le homens no C'omhatr.. aqup]n fjllCl
telll d(' levar os outros até ao maior saC'!'ifípio.
niio se
jlllpro\'i~a.
Sôbre qll~li(la<ll's nntmais
que
( niío inYPlltam,
mas se culll\'am,
appl'fpie'oam
c (lI' ('Il\'o]vrm

p(da pcluca<:il.o, tem ele feil'lllar-. p o 'chefe lIlilitar

(lue

c

imponha
aos 8<,US sllhol'clillaelo"
pC'lo all(.I', pp!a elig'I1idado e pclo valor,
r.;]~, .t('['Ít (le '<'I' ('.·cmplo <!e valelltia
para os homens que dlrIge, ter:í el(' Ser COll1pl'lelltc para
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lhes dar a certeza de que as suas ordens são as mais
seguras e eficazes, terá de possuir qualidades
que o façam mais amado que temido»,

:e

evidente
que, se desejamos
o chefe militar
como
acaba de ser descrito,
n40 podemos deixar a sua designação dependente
elo critério ele antiguidade,
e ninguém ignora que o sistema de promoções em vigor no
nosso exército, baseado exclusivamente
em tal critério,
além dc estar cm desacôrdo com o princípio
da escolha,
já hoje preconizado
pelo Estado nas funções públicas
ele carácter
civil, não tem sido garantia
suficiente
ela
boa selecção dos quadros,
'I'vm assim de seguir-se rumo novo no sistema de promoções e o caminho
ef\colhi(lo é o da promoção
por
escolha, mediante
concurso.
E claro quc, tratando-se
de seguir nova direcção ern assunto de tanto melindre
e (lue tam grandes
interêsses
movimenta,
foi preciso
rodear a solução de todas as cautelas,
não só quanto à
rnuneira de a pôr em prática,
mas ainrla quanto à ampl iturle da sua aplicação.
A antiguidade
tem entre nós
raizl's tam profundas
quc é indispensável
garantir-lhe
n in.la por algum tempo razoável
mimero de direitos.
Dl'\,('lUOS
caminhar
deyag-ar e não podemos por cmquanto atribuir
à escolha as percentagens
geralmrnte
adoptadas
na maioria 110. exércitos estrangeiros.
A prol11nçilO por escolha vigora e111 França,
por exemplo,
desde 14 ele Abril de 1832, isto é, há mais de um
século, e desde 1933 todas as promoções ao pôsto de
major c superiores
silo no lllpsmo país feitas
exclusivamcnte por êssc sistema,

YPDcilllC'utos

20. m <lo, p1'ohlrJllas ti at:lr;11' (l ;1 resolver cru, no
r.')lhon-.o geral, o dos "Pl1rit1l('lIto
militares. i\ muitos
d!'J(,ito..; ('Oll1l1IlS ao sistem» d,' T"l1lUn('rH('~O adoJlt:Hlo
no funcionalismo
civil nnto da reforma dI' l();~r) junta\ am- 'o aqui algum l':trti('ulul'l's
HII)
mono nocivos qUO
aql1('),' ii hoa ordem dns in titlli<:uf>
l' dn" sl'I·\'i<:o:,.
C 11110ntrnvé
dn, :I!10S se proclIl'llram
resolver fl':Ig'JlIl'ntlll'inlllcntCl diliruldadrs
qll(l urgiam _ llCOlIIl.lnulwl'
fi ('Ie\'u<;ão do ('u"to ,la "ida, l (lllilihrur n prol1wçÕ('S, IIto-
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nuar as diferenças entre postos, aumentar a remuneração total sem mexer nos vencimentos-base, diversificar
alóm do razoável as funções que podiam ser confiadas
a um militar -, chegou-se a uma legislação numerosa e
complexa, bem sabida apenas de raros privilegiados, e
a vencimentos cuja constiturção ao primeiro exame aparece condenável,
N a base do sistema encontrava-se o sõldo e a qrotificaçào de serviço, um e a outra sujeitos às antigas melliorias, que se foram arrastando apesar de a estabilização
da moeda há uma dúzia de anos as não justificar e terem
desde 1927 desaparecido para O funcionalismo civil,
Parte importante do vencimento total em constituída por
numerosíssimas gratificações, das quais todos os militares usufruíam pelo menos duas e muitos várias: gratificação de comissão ou comando, de guarnição, diferencial,
escolar, de especialidade, de diploma, ele risco de voo
Ao lado destas, certo número do diuturnidades em cada
posto - aumentos chamados - estabeleciam gradações
insensíveis através dos postos ou patentes, e, com a mira
de equilibrar promoções, diferenciavam os militares no
mesmo pôsto ou igualavam indevidamente os de postos
diferentes: muitas vezes se chegaria mesmo à situação
de se ganhar mais em baixo do que em cima. Por fim a
importância da gratificação de guarnição distanciava
muito e indevidamente os vencimentos na capital, no
Põrto e na provincia, e outras das referidas gratificações estabeleciam diferenças acentuadas entre as diversas armas e serviços.
Dos inconvenientes do tal estado de Cousas os mais
graves não são os que afectam a administração : para
esta resultavam do sistema trabalho e dispêndio inútil, a
necessídado de liquidações difíceis e sujoitas muitas vezes
a erros, rectificações freqüentes e reembolsos dolorosos,
e ainda por cima prejuízos certos para o Tesouro Público.
As conseqü(\ncias mais graves são porém as qne atingem ~u descon~),()comalguns princípios básicos do próprio
exército - a hIerarquia,
o sentido o importância das
p.romoçõ~s, o estimulo ao valor, ou simplesmente a justiça ~~vIda a todos .e a equidade na classe. Aqui estamos Ja fora das eXlg(lncias orçamentais ou da simplificacíio, aliás descjúvoI, (las normas do contabilidado :
tocamos a essência da institUIção militar e as condições
do seu progresso .
o

•

o

•
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21. Contràriamente
ao que em geral se supõe, os
actuais vencimentos dos oficiais, com excepção das patentes superiores,
encontram-se
mais próximo da actualização dos primitivos
vencimentos
do que se encontravam
em 1935 os dos funcionários
civis. Feito o estudo sóbre
os verbetes
individuais
em que podia ver-se a totalidade dos abonos, e sobre os mapas organizados
arma
por arma, pôsto por posto e situação
por situação,
encontram-se
factores de actualização
que oscilam entre
23,3 e 29,7 (nas armas gorais), quando no funcionalismo
civil se nos deparou factor bastante
menor. Se pois
abstrairmos
do custo ou, mais propriamente,
das oxigências da vida e da forma de viver hoje, comparadas
com
as de vinte ou trinta anos atrás, e referirmos
as nossas
conclusões
apenas à relação
existente
entre os vencimentos e o valor da moeda agora e então, verificamos
que de um modo geral, e sempre exceptuadas
as altas
patentes,
os vencimentos
estão já multiplicados
por um
factor razoável.
Apesar disto, quando se comparam
os vencimentos
militares
com os legalmente
atribuídos a algumas classes do funcionalismo
civil, encontram-se
contra o exército desigualdades
chocantes,
o que parece querer dizer
ou que o nosso conceito da função militar diverge em
sentido mais apreciativo
do que era ou então que outras
condições
sociais permitiam
recrutar
a oficialidade em
meios ou classes para os quais o ordenado era apenas
suplemento
de rendimentos
de outra origem.
22. Destas duas ordens de factos proveio o carácter
da reforma.
Embora
o seu fim principal não fõsse aumentar
os vencimentos,
houve que enfrentar
todas as
correcções
necessárias
da situação actual, não fugindo
ao agravamento
de despesa delas resultante
e que soma alguns milhares
de contos. Mas semelllantemente
à orientação dos trabalhos
empreendidos
aC[\l'c~ de vencimentos do funcionalismo
civil também aqm se procurou, acima de tudo, por um' lado substituir por sistema simples a confusão e complicação
existentes e J:l?r
outro fixar em bases estáveis as equiparações
e as diforoncas reclamadas
pela natureza
dos serviços, pela diver~idade
das funcõos, pela hierarquia
das habilitações
e dos valores sociais. SObre esta primeira ohra de arrumarão e justiça relativa, outra poderá a sou tempo ser
in11;lantnda,
so o dcsenvolvím
nto da riqueza pública o
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permitir - a elevação maior ou menor, em todo o caso
já equilibrada,
das remunerações
atribuídas aos servidores_do Estado. Por ora e no caso presente importavam
sobretudo simplificação do sistema, uniformidade
na aplicação dos princípios e suficiente diferenciação
dos postos.
Vej amos como se conseguiram:
a) O vencimento ficará em cada pôsto ou patente
constituído por duas partes - o sõldo e o exercicio, correspondentes
à distinção entre o vencimento de categoria e o de exercício em que, segundo lei já muito antiga,

· 'd e a remuneraçao se drvi

dos f uncionarios
.
rÓ»

••

CIVIS

(fi + 6'
1
(\

arredondados
em virtude de exigências
de ordem prática nos vencimentos
militares). A distinção tem importância pa,ra a determiuacüo
dos casos em que so perde
todo ou parte do vencimento.
O sõldo só difere de posto para pôsto e é em cada,
posto igual para todas as armas e serviços. Atra,vós do
exercício marcam-se as diforonças que se julgou razoável
deixar subsistir.
b) .A distinção actualmente existente entre as armas
e serviços considerados
científicos - o estado maior, a
engenharia,
a artilharia e a saúde - e as outras armas O
serviços gorais - a infantaria,
a cavalaria,
a aviação,
a veterinúriu
e a admiuistração militar -, se hem que
ainda assente na diversa d urução dos cursos, não corres'})oude ao estado actual da, técnica nem tom em conta
um elemento compensador
que se afigura fundalllentalo maior risco em combate.
A evolução fez-se no sentido de a, infantaria
o a cavalaria, por exemplo, se apropriarem já da sua artilharia de acompanhamento
e difícil
será sustentar,
em face das necessidades
do armamento
moderno e <los esforços podidos a todas as armas, que
entre elas, com excepção
da aeronáutica,
se possam
estabelecer
ruzoávois diferenças.
Esta uniformização
não
porém absoluta-não
se
estendeu de um lado ao estado maior nem do outro aos
serviços auxiliaroa.. O estado maior
1)01' assim dizer
a cabeça do exército,
considerado
como organismo,
O
por {isso motivo deveria SOl' constituído pelo seu escol.
Mercê de c~~sas váriaa, o ainda que se hajam aplicado
princípios
diferentes
para coutruriar-Ihes
.os cfuito», todos sentem a crise presento O a nccossid ado do remodiá-la. A isso so destinam não só a, constiturção
do um
quadro especial e as vantagens
do promoção para 010 o
é

é

,

,
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dentro dôle, mas diferença sensível no eaiercicio que compete em cada pôsto aos oficiais do quadro. A melhoria
sôbre as armas destinar-se-ia a compensar a duracão e
dificuldade dos estudos complementares, a constituir estimulo para o recrutamento dos oficiais e a organizar o
estado maior em harmonia com as necessidades do oxér.cito.
c) Sõldo e exercício - o primeiro igual para todos os
oficiais da mesma patente, o segundo diferente no estado maior, nas armas e serviços gerais e nos serviços
auxiliares - constituem pois normalmente e regularmente o Yencime~to dos oficiais. As gratificações que
ficarum no novo sistema são poucas, raramente atribuídas o de módica importância. Isto tem as suas razões.
As gratificações
SlLO pDUCO numerosas:
não se compreende a gratificação generalizada, pois o vencimento
deve ser a remuneração normal e suficiente dos serviços
prestados no desempenbo da função pública. A gratificação exige, quási por definição, dificuldades especiais
no desempenho de um cargo e um excesso do trabalho
ou de responsabilidade não adstrito essencialmente ao
pOsto. Todas as gratificações se reduziram por isso a
um tipo único - gratifica<;áo de seroiço -, a abonar:
1.0 Pelo serviço prestaJo nus unidades do Lisboa e
Pôrto ;
.
2. ° Pelo serviço aéreo;
3.° Pelo desempenho de a lgumas funções especiais de
inspecção ou ensino, geralmente.
Por ôste motivo se d.i~se acima que as grutiâcacôcs
são rurumento atribuídas, opondo-se ao princípio anterior
da sua generaliza<:üo e multiplicidade outros que nào só
p roibem fiO acumul m as gratificações
mas permitem impor aos oficiais o desempenho, som romuuerução
especial, de quaisquer funções não consideradas incompatíveis.
As grutificnçõcs de sOI'\'iço, exceptuado o caso (la
aviuçâo, a que so fará roíeróucia sepuradaçsâo
rnódicns
;
o doviam sê-lo, porque não se dos tinam a remunerar
uma função, mas a compensar, como se disso, algum
excesso de trnbull:o o~ do responsabilidade,
o ]lOt:<!UO,
nua podendo Sal' consl~I('radas nu reforma, a,s g-r~tlfica~
coes elo\'ad,ls l'rOYOeal'lfllll, na mudança do sítuuçüo
dUS
~fi('iai8 quedas bruscas a evitar na modida do po~sí\"OI.
.
-' < 1'0
1J01'
tluero ,dizer, a 8U I'iciêncin
de Y(meimolltos ]lHO
0\
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prinClplO e por conveniência
ser conseguida
através de
numerosas
ou avultadas gratificações.
d) Da modicidade
das gratificações
de serviço exceptua-se a gratificação de serviço aéreo.
Em virtude do risco especial que, apesar dos progressos da aviação, ainda hoje acompanha
normalmente
o
vôo, em todos os países a aeronáutica
é mais fortemente
remunerada
que outra arma qualquer. A vida do ar é
mais curta e mais dura, exige condições excepcionais
de
resistência,
e por estes motivos, e não por dificuldades
técnicas especiais, paga-se mais aos aviadores, a ascensão na escala é mais rápida,
necessário tornar o recrutamento
por várias formas mais atraente.
A diferença a favor da aeronáutica foi buscar-se nuns
países a uma gratificação
atribuída à posse do dl1J7oma
de pilõto aviador, noutros à atribuição de certa importância a titulo de risco de vôo. Nós, porque somos mais
pobres, juntámos
as duas e pagamos na aeronáutica
em
cada pôsto cêrca de 100 % (e muito mais do que isso
nas patentes subal ternas) da soma do vencimento e gratificações
atribuídos
a igual pôsto da arma mais bem
remunerada.
Não só isto corresponde
a um estado ele cousas já
passado, tanto nas deficiências de ordem técnica como no
espírito da arma, quando esta vivia mais da audácia que
dos conhecimentos,
mas o pôso orçamental representado
pelo sistema tinha condenado
entre nós a aeronáutica
à
insuficiência
de pessoal e ele material em que se tem debatido. O osfõrço realizado
para criar a aviação militar, isto é, para a dotar do indispensável
ao desempenho da sua missão num exército moderno e que devido
ao seu atraso tem sido proporcionalmente
muito maior
do que aquele de que têm sido objecto as outras armas,
ficaria
a certa altura inutilizado
e infrutífero
se não
pudéssemos
resolver
o problema
dos vencimentos
em
torrúos compatíveis
com as nossas possibilidades
financeiras e ao mesmo tempo com o desejado aumento do
pessoal.
por /:'iste motivo se aboliu a gratificação
do diploma
o se criou em substitutção
do risco de võo a referida
gratificaçrLO de serviço
aéreo,
mais pequona
<lo quo
osta, 0, pelas razões
dorivadus
da sua nnturoza,
do
igual quantitativo
em todos os postos,
Desta forma a
desigualdade
existente entre a aeronáutica O as outras
é
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armas, ainda bastante pronunciada
no comêço da escala,
vai proporcionalmente
baixando,
quando comparada
à
soma total dos vencimentos,
à medida que o oficial sobe
de pôsto,
Porque a diferença
para as actuais gratificações
é
ainda de certa importância
e a baixa sofrida no total
seria bastante sensível, atenuaram-se
os inconvenientes
com um regime de transição,
que significa transigência
part-ial com a situação presente,
mn ntendo-se para os
actuais oficiais de aeronáuti-»
a gratificação de diploma.
e) Não hú no novo sistellla diuturnidades.
De harmonia com um dos princípios básicos da reforma de vencimentos de 1\);35, entende-se
que a d iuturnidade
só se
justifica plenanwnte
quando os quadros são constituídos
por funrionários
em igu~t1dade de condições, sem acesso
ou prumoção possível. E o que acontece,
por exemplo,
no p rofessorn do, em qualquer dos seus graus, primário,
secundário
ou liceal e superior.
No caso especial da carreira militar, e ainda que não
existisse a razão de princípio acima exposta,
a existência de diuturnidades
não parecia justificável.
Considerand o-se o põsto de coronel como o normalmente
atingido, os limites ele idade agora fixados de 60 e 62 anos
e a idade em que comummente
se acaba o curso na
escola, temos seis postos a percorrer
em 36 a 40 anos,
ou seja, em média, o estágio de 6 em cada posto. Sabe-se
que a passagem do alferes a tenente se faz por diuturnidade e depois de períodn mais curto, e que em geral
ta m hórn não é demorada a passagem de tenente-coronel
a coronel, o q ue tem por efeito aumentar acima da média
ind icada a permanência
noutros postos; mas nem mesmo
assim pareceu
dever introduzir-se
no sistema uma ex<:'e]l(:ão em que por outro lado se viam inconvenientes
graves.
Não será assim em todos os casos no actual
momento porque uma legislação fragmentária
tudo subo
verteu,
tirando a muitos a poasihilidude
ele acesso aos
})OfitoS superioros ; mas em condições normais não pode
deixar de ver-se o problema como nos termos expostos.
f) Um dos prin.r,ipios que havia a intoncão de afirmar era o da diferenciação
dos vár-ios
postos,
elo
t,11 modo marcada
que a promoção
fõsso duplamonte
apetecida - pela. situacão superior e pela sensível vantagem material.
Este ponto (I fundamental
pnra o novo
rcaime de pr-omococe,
O rejuvcnescimento
dos fjuadl'oS
O ~t possibilidade
da sua mais selecta eomposiçücln-
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troduzir no sistema aumentos de vencimento segundo 0"anos do serviço tornaria em muitos casos insensível I);
vantagem material da promoção, além de por vezes alterar a natural hierarquia dos postos. E isto nos levou
a outro problema.
g) E para nós essencial manter nos vencimentos ::IS
diferencas estabelecidas entre os postos ou os diferentes graus ele uma hierarquia funcional. Mal se compreende a defiuição de uma escala que não tem projecção nas remunerações atribuldas
aos diferentes lugares!
o muito menos que, sob o aspecto material, os inferiores
possam vir a encontrar-se, dentro do mesmo quadro opelo desempenho das respectivas funções, om situação
superior àqueles do quem dependem ou ocupam posições
que os primeiros deveriam normalmente ambicionar.
O sistema actual, em que se conjugavam múltiplas
gratificações acumuláveis, diferenças de remuneração
entre as armas e bastas diuturnidades, não podia garantir aquele princípio o, ainda que se eonsidcre em favor
destas últimas o intento do compensar o desequilíbrio
das promoções, o resultado final foi complicar um pro·
blema com outro som resolver nenhum.
No novo sistema, em que 11 gratificação ó, além derara, inacumulável,
bastou que o seu quantitativo fOss
íixudo em monos <lo quo a diferença ontro os vencimou
tos totais do <lois postos suceseivos para so tor fi cortozu do quo ninguém, sejam quais forem as circunstâncias, terá direito a romuneração mais olovada do quo :1
<lo superior hierârquico.
Em todos os casos êste princípio pode ser fielmen te
obsorva,do, H,alvona, aeronáutica,
em que a gratificação,
do Hern,:) _aüreo, por bastanto elevada, cria a anomalia
de um oficial perceber no total importância por vf'ze~
lllaio~' que a atrib.uil.la noutru arma ao pOsto imediab
?U UI,Il(!a ao superior fi, êsto, Mas o problema ó aqui
insolúvel
s:üv.o quando spja. possível constituir
um,
escala d vencrmontos em que as diforoneas excedam a
grntin('acão
dI! serviço aéreo.
~
li) Não h[\ nesta reforma, como aliás 11ão havia tnmhám na reforma (lo v0.nciuH'ntos do l'uJ!e[OIHt1ismo ('[\"i1.
nem suhsidios de famili1\ nem dif\)ff'Il('l\S
::it'I)'ulI<lo ~t im]lort;lu<,in da~ cidatlcs om quI' siio (L'( 'rci(las as funç s.
Quanto ao prinH'il'o ponto não pShrnos ttilllla habilitados a tOlnnr mn con~illel'n(::l() as condi õ ,., <lo fnllli]' ,
na fixaç:io !las r'munera
'o('s dos f'llneiollú rio:;. rara tCI'-
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mos a consciência do nos hr vermos integrado no espírito
da nos a Oonstituíção
a 08tO respeito era preciso ir bastante longe, pouco vnlendo no caso a simples afirmação
do principio
sem alcance material.
E por êste motivo
as diferenças
encontradas
no regime
actualmente
em
vigor nos sargentos,
cabos e soldados d (1 guarda repuhlicana e da guarda fiscal, se bem que justificáveis
em
si mesmas, não valiam, pela sua extrema modicidade,
a
pena do serem mantidas.
Quanto às grandes cidades, em que a "ida é mais cara
O difícil,
não é também ainda a altura do se encarar a
possibilidade
de criar por viu doias complementos
de
vencimcutos.
A verdade é que hú em gerul dificuldade de
manter os quadros compl-tos nas terras pequenas o não
a há de os manter nas grande,
porque a carestia da
vida
compensada
aquí pela fõrçu <lo muitos atractivos,
outras possibilidades
e maiores facilidades
na educação
dos filhos e na. sua colocação.
é

A grutificação
do serviço nas unidades de Lisboa O
Põrto,
mantida no novo sistema, não devo ser considerada como excepção, pois que apareceu
pelo motivo do
serviço mais pesado nas unidades das (luas cidades, não
se estende
a. todos os oficiais nestas colocados o só Ó
conservada
pela mesma considerução
por que nasceu,
ao mesmo tempo que o nproveita agora para impodir
a baixa de vencimentos
que nalguns casos s verificaria,
se desnpnrecesse
d e todo.

23. I:~ muito difícil afirmar que todos os oficiais do
oxérc itil: soja qual fõr a xuu situncão, melhorem com
esta reforma. A gpnernliJade.
sobretudo nos postos eulH~I'i()rcs, vai som dúvida
ser mais h 'lll paga do quo
pra ri: ntcs, mas não pode g-arantir-se que nenhum cm
rcfonllll t.un vasta
a existirem, s<'rào

dividuul

)I<'!'f'tl
1'01';11l

alguns escudos. Estes casos,
bu tanta raros O o prejuizo in-

ahsolutam int iusignificant
.
conjunto o Tesuuro ficarú com oncargo maior, e
(IUO ne to momento
palpulamo:
cm 1:~ mil contos para
todo u oxér .ito e, niio só a. parte ro~peitallte à on.cialiJuntul':io outros encargos p('sa.dos mas
(ln(le. ~\ estl';-.
impu '"h'eis tI calenlal' pnra jú 1'1'()\'{Inipntcs das outras
llll'didas tomada ,1lW
r' (\'idpllte
a todos os olhos
atclltl)S It ,itu:l<;T!o milit<ll' (Pll U li(IUi(l!II']io final de tanto
01'1'0 llt,,-ia de clLc"'ar um di:l.

.:0

"1
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lt certo que nem toda a despesa do Estado se traduz
neste caso em lucro individ ual, pois os novos vencimentos ficam sujeitos à cota legal para a Caixa Geral de
Aposentações
e esta cota, embora de taxa menor, representa, pela sua incidência, encargo superior ao de hoje.
Mas ainda com todas as deduções, e porque os cálculos
se fizeram sobre as importâncias
liquidas de descontos,
haverá importante
saldo a favor.
Se os vencimentos
agora estabelecidos
são ainda inferiores ao que cada um entende deveriam ser ou ao que
realmente são noutros países, não é problema a discutir
neste momento, dada a índole da presente reforma. Importaria
apenas saber se os fixados se enquadram
na
linha geral dos vencimentos
e remunerações
usados em
Portugal e designadamente
dentro do Estado, ou se não
foi feita a devida equiparação
corri outros já reformados
em 1935. Os vencimentos
são modestos no nosso Pais,
mas a vida também o é, e os que comparam estatísticas e leis não devem esquecer-se
da relatividade
dos
meios. Avança-se
mesmo que a toudôncia geral há-de
ser para não exagerar a remuneração
da fõrça pública :
a manterem-se
as necessidades
actuais, o pêso dos exércitos é tam grande sõbre os orçamentos
e a economia
das nações que a defesa natural destas há-de revelar-se
por algum processo, e êsse não será certamente nos bons
exércitos sacrificar o material às conveniências
pessoais.
Entre nós têm-se por vezes confundido dois problemas diferentes - o dos vencimentos
e o do atraso das
promoções --, mas devemos cuidadosamente
evitar que
um se complique com o outro. Uma cousa é ser pequeno
o sôld o de um tenente e outra, muito diversa, é um oficial ser ainda tenente
quando já deveria ser major.
Bem visto o caso, compreender-se-à
que 6 impossível fixar vencimentos
de modo a remediar
os males que o
engorgitamento
dos quadros, o seu excesso e a falta de
promoções
daí resultante
estão causando. ror um lado
reformam-se,
simplificam-se,
uniformizam-se,
melhoram-se vencimento.s ~qu~ndo e quanto pnssivel; por outro
tomam-se providências
que, a serem cumprid as sem desfalecimento,
devem em poucos anos remediar o estado
ac tual, reconduzir
os quadros ao necessário o regularizar as promoções.
Não há dúvid a de que será ôsso o rcsultad o final,
mas também a não há de que jú, agora
imposslvel sair
do caos sem o sacrifício de muitos. Simplesmente
os saó
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criticados não o são por estas leis; êles são as vitimas
fatais da imprevidência ou fraqueza do Poder.

24. Falta dizer duas palavras acêrca da reforma na
parte relativa aos sargentos. Interessa neste ponto fixar
apenas o seguinte:
a) A remuneração actualmente atribuída aos sargentos
representa o produto de um factor aplicável às importâncias correspondentes de 1914, factor que oscila entre
3~,2 e 42. Não só é de notar a desproporção
em que tal
actualização se encontra relativamente àquela de que foram objecto os vencimentos dos oficiais, mas não havia
meio de estabelecer certo equilíbrio em toda a escala senão
baixando um pouco os actualmente percebidos por aqueles. Dada porém a diferença existente no regime vigente
entre Lisboa, Põrto e a província, as importâncias fixadas correspondem praticamente, com alguma melhoria
num ou noutro caso, às romunerucões
da província.
Para evitar a perda de cêrca de 12 e 5 o aos sargentos
actuais nas duas referidas cidades manteve-se na reforma
uma compensação de vencimento bastante para neutralizar aquela;
b) Entendeu-se não haver razão para manter quanto
a esta classe a natureza do pró diário. como aos simples
soldados e cabos, mas que a remuneração a atribuir-lhe,
sem prejuízo da natureza contratual do serviço, deveria
constituir vencimento mensal, desdobrado em ordenado
O exercicio, nos mesmos termos e para os mesmos efeitos acima definidos, quando se tratou dos vencimentos
dos oficiais;
c) Qualquer prejuízo que para algum inoidentalmentc
provenha da r-emodelação
é mais do que compensado
com
o novo regime de reformas, de que adiante se há-de tratar
com algum desenvolvimento.
Aqui apenas se antecipará
que a substituicâo
ele uma reforma por inteiro aos 06
anos ele serviço à reforma Com metade do pré nproximudamente,
como é o sistema actual, Ó vantagem tam
importante que valia bem todos os sacrifícios, mesmo
pesados, se estes fõssem pedidos para obtê-la ;
d) Aos soldados e cabos manteve-se o actual regime
de pré e de raadrnissões,
mas melhnrurum-so
os qnuntitativos e uniformizaram-se e simplifiearam-sc
remunerações
igualmente
eJl1ll1aranhac1as.nas comp licucões h~hi~u1Iis.
Siio talvez }lpqnenas as diferenças
no total. at~'lhllldo a
cada um, mas esta estão sujeitas a um multIplIcador de
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tal grandeza
no conjunto do exército que alguns contavos diários são logo transformados
em vários milharesdo contos.

IV
Reforma

25. Com o decreto dos vencimentos publica-se outro>
regulando
a reforma (nome por que tradicionalmentese designa a aposentação
dos militares),
e não é êste o
menor serviço feito ao exército,
se a questão podeagora ser resolvida
em forma simples e equitativa.
Não>
se fala em sê-lo com economia, porque, depois da anarquia de que se pretende
sair, há-de haver para o Tesouro sacrifícios pesados:
o ponto é saber se e até ondepoderá com êles.
O sistema actual de reformas, a que todas as qualidades podem faltar - equilíbrio,
simplicidade,
justiça =:»
Imas não engenho, apresenta três defe~tos fnndãm,entais;:
- aj Bofre, como é natural, dos ViClOS do regime devencimentos.
A liquidação
das pensões é difícil e complieud a, contingente
e sujeita a erros e rectificações
d
que StW vítimas - ignorada
o Estado, pois a administração não tem meio de saber o que perde, queixosa o
militar reformado, quando depois de anos é obrigado a.
repor o que a mais recebera e considerava
seu;
b) As pensões têm alguma relação com o tempo d
serviço, mas não silo proporcionais
a êste nem equilibradas.
Assim, começando o direito à reforma a poderefectivar-se
aos 15 anos <le serviço, a pensão melhora
pouquíssimo
e por gradações
insenslvois até aos 313-:38
anos; passado, porém, êste pcrícdo, sobe sensível e ràpid amente ;
~) Para cima dos 38-40 anos do serviço a pensão de
reforma excede o voncimento do activo o os oficiais começam a perder continuando ao serviço o não pouco pois
as diferenças
atingom por vozes al:rumas centen;ls d
escudos mensais. Muitos terâo OUYiflo defender esta hizarra construção
da l,ei com o argumento
de que a reforma lll;l~orada relatlvamento
ao activo Ó a compensação
da modéstia ou escassez dos vencimentos durante a. nctivid ade elo militar. lUas por um lado o convite t\ reforma
pela sua s~pe,rio:'Í<la<lo o~ rclacão ao vencimento
o por
outro a ex~stencm de l:l:US elevada rcmunorucão
no período da vida cm quo JlL se não produz e se está isento
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das obrigações
do serviço e despesas
correlativas
são
a expressão
de regime tam falho de bom senso que
não deve perder-se
tempo a discuti-lo.
Com melhores
argumentos
se defenderilt a tese contrária,
de a pensão
de reforma ou de aposentação ser sempre inferior ao vencimento, como era tradição entre nós, ao menos para
esta última.

26 . .Assim como à complexidade elo sistema de vencimentos correspondia
um sistema de reformas
como a
grandes linhas ficou definido, também lt nova ordenação
de vencimentos corresponde o novo regime de reformas
estabelecido agora. Este é inspirado nos mesmos princípios da. lei de aposentacões
do funcionalismo
civil e apresenta os traços seguintes:
a) Para cima de 15 anos - exceptuam-se
os casos de
reforma extraordinária independente
da idade e do serviço - a pensão de reforma
é proporcional
ao tempo
de serviço, atingindo
o máximo aos 36 anos, e êsse
máximo
o vencimento do activo, incluindo o sôldo e o
exercício
e excluindo
as gratificações.
Em caso algum
pode })018 a pensão de reforma
ser superior
à remuneração percebida pelo oficial na actividade do serviço;
b) O serviço de reformas passa para a Caixa Geral
do Aposentações,
como é idea já antiga no Ministério da
Guerra e nproveitàvel
por libertar o Ministério de actos
c preocupucões
que já não interessam
ao exército mas
i:t colectividade,
e tender a uma concentração
orgânica,
que tem sido sempre benéfica. Dôste modo a dotação
anual do orcamcnto
da Guerra,
onde estão incluldas as
classes inactivas,
baixará algumas dezenas de milhares
do contos, qno transitarão,
a partir de 1939, para o Ministério das Finanç-as, em dotação da Caixa;
c) Como os funcionários
civis. os militares deverão
contribuir
para a SUa rcfomvt
com a cota mensal de
4: 0 0 sôbre todas as importâncias percebidas a. titulo do
sô[Jo, oxorclcio e gratilica~ão,
o a quantia paga ó receita
d a Cnixa , Hoje des~on tum-se i) II/O sóbre o soldo (:-;em
a melhoria) o a receita insignil1('antc produzida ontravu
nos rendimentos
gerais do Estado, o qual por seu turno
assumia a rosponsabilidad
dus reformas.
Desde lü:?0 quo se trahalha cm oricntacüo diforcnto,
procunuulo-se
que o fUI1('ionalislllo ass<'gurü
por Rf'll'
próprios meios o funcionamento
da Caixa. de Ap(J~Olltaé

1
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ções, dotada de autonomia suficiente para gerir e defender os interêsses que lhe são confiados. ~Ias porqup os
fundos desta se desvalorizaram,
as receitas deminuirum
enormemente (por efeito da política seguida durante bustantes anos do se não pagar para a Caixa de Aposcn taçõcs, ou ao menos de lhe não ser entregue o que SI' supunha descontado
com ôsse fim), e as despesas f nn m
agravadas
com as melhorias mandadas
acrescer às alltigus pensões,
a Caixa não tem rendimentos
nem cu pitais que bastem para os encargos presentes e o Tos iu 1"0
tem de subsidiá-la
anualmente
com somas nvultadisximas.
O plano é vir o Estado a desonerar-se elo encurz i,
o que levará certamente
algumas dezenas do anos, ti urante os quais a Caixa deveria capitalizar
o suficieuto
para com as receitas dos seus fundos e as elas cotas fazer face aos encargos - processo
lento e pesad I. SPrl1
dúvida,
mas único para aliviar ao fim de algum tempo
o orçamento público e dar uma base estável e indr-pendente das oscilações
da vida financeira
à sustentação
das classes inactivas.
O período de experiência
decorrido
desde 1936 para
o funcionalismo
civil - e só para aquele cujos vencimentos foram reorganizados
- não tem sido suficiente
para
se fazer idoa das possibilidudes
de oxecucão
do plano traçado,
tanto mais que a tenMncia tem si(h,
B muito bem, para o alargamento
elo direito de apOS('Iltacão a todos os servidores do Estado, mesmo aos assalariados
dos quadro R pormanontes.
Í~ duvidoso s(' o
sistema actual
perfoitamonto
viável o se não hú dese~luillbr~o ~ntre, a. cota de ..I, II/O actualmente
exigida o
a unportância
muxirna da pensão izual ao vencimento
.
D
.
o
no actlvo~
ur~nte mU,lt~s anos pugnvam-sc I) °/II C' a
aposentação
s6 la no muximo ató ao vencimento de oxercicio (5/6 do total), e mesmo assim o 'I'osouro suhsidiava as aposentações
Com determinnd a importânr-ia.
V Md,ade seja que a aposentação
por inteiro se concod ia
aos .30 anos <lo serviço e o aumento <lo 6 anos conesponde à sex!a parte acreacontarl.,
à pensão.
Mas l" pr<)bloma que nao pode supor-so definitivamente
resolvido
a nn.o HeI' na orien~a(.'ão fundamental,
o cujos tormos Ó
possivel devorem amda ser rovistos.
ó

27 ~O intonto do ~~proximar o mais ]lossivol as pensõos
do reforma

do renÜlm('nto

no a('tivo lm'ou a ('ollsidel'llr
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à parte a reforma dos oficiais de aeronáutica.
Já hoje a
lei lhes concedia a encorporação,
na reforma, da importância correspondente
ao diploma. Tendo êste desaparecido na nova lei para ficar apenas a gratificação
-le
serviço aéreo, entra esta excepcionalmente
no cálculo
da pensão e em proporção
com as horas de vôo efectivo, de tal modo que um oficial ao fim de 26 anos de
serviço e tendo realizado normalmente
os seus treinos,
ou pouco mais, verá acrescida a sua pensão de reforma
de 60 %
<la respectiva
gratificação.
Correspondem
os
60 o / o sensivelmente
à importância
máxima da gratificação de diploma
(nesse ponto não haverá
qualquer
prejuízo para os actuais oficiais) e o novo regime funcionará de maneira que a queda actualmente
verificada
na passagem do activo para a reserva ou reforma não
assumirá,
salvo nos começos da carreira,
tam graves
proporções.

28. Para os sargentos e cabos readmitidos a nova lei
traz tam grandes vantagens
que dificilmente
poderiam
ser concedidas
ou esperadas ao abrigo de princípio
diferente do da equidade
com que se decidiu ver o problema sem olhar a sacrifícios.
As pensões de reforma
dos sargentos
eram pràticamente iguais elos 15 aos 30 anos de serviço, com a modestíssima diferen~a de 1$20 ele ano para ano ou de 18$
a 20$ no total, e era no máximo apenas de cêrca de
50 o / o do pré e melhorias
abonados no activo. A queda
de rendimentos
elos que no limite de idade se reformavam era brusca e demasiado forte, para não trazer modificação sensível n? teor de vida de cada um.
A aplicação do mesmo principio relativo aos oficiais
r extensivo
agora também
aos sars-entos e aos cabos
readmitidos
dará a uns e outros, ~o fim de 36 anos
de serviço, o direito a pensão de reforma igual ao 01'<1:nado e exercício que no activo percebem. E como aquela
é proporcional
ao tempo de serviço, as diferenças
·le
ano para ano serão sensíveis e convidarão
a permane1.0
cer no pôsto ou a prog:reclir na escala, ao contr~ri~
(lue sucedia no actual sistema. i Quantas vezcs a lllc1ISCIpl iua, substituindo-se
à invalidez,
não interveio a conq uistar o direito tL reforma cm boa idade para o trabalho, só porque não valia a pena esperar 15 OU 20 anos
para melhorá-la
insignificantcmontc
l
1
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Se tal era a aspiração latente na classe, fica satisfeita
pela lei; se o não era, nem assim o Govêrno se arrependerá de fazer o que lhe parece justo, mesmo em beneficio de quem lho não pede.

v
29. Publica-se pelos Ministérios do Interior e das
Finanças com a mesma data dêstes decretos a remo delação de vencimentos da policia, da guarda nacional
republicana e da guarda fiscal, vencimentos que o Govêrno teve de estudar conjuntamente com os do exército pela categoria das pessoas, a interdependência de
muitos dos componentes dêstes corpos e a equivalência
ou paralelismo de algumas situações. Como a orientação
e princípios
são os mesmos, não há necessidade de fazer-lhes referência neste lugar; bastará anotar algumas
diferenças essenciais ou qualquer modalidade imposta
pela especial organização ou carácter dos serviços.
Comecemos
pela policia de segw'anga públic« e nesta
pelos oficiais.
Os oficiais do exército em serviço na polícia do Lisboa o POrto tinham direito a remuneração constituída
pelo vencimento (melhorado), diuturnidades, gl'atifica-·
çâo de comando ou comissão e guarUiç!LO, gratificaÇiLOemolumentar e subsídio para. renda de casa. Por
todas estas formas o vencimento total subia a quantitativos claramente desproporcionados com a catego ria militar de quem exercia as respectivas funções e com
outros cargos da mesma importância e represeutacão,
Não pode esquecer-se a responsabilidade
e 11 feição
particular do serviço de segurunça confiado 11 estes 'ofitiais, mas há lugar ainda de pür 11 dúvida sôbre se não
estamos aqui em face de conceitos formados sob a
preocupação
que infelizmente tem quási sempre constituj~o no nossQ. P:Lis o. problema da ordem. Além do quc
haja de constituir
dlforenciação razoável pelo desempenho de uma função om si delicada, com responsabilidades e representa ~ão especiais, não so deverá ir muito
longe, sobretudo se a oficial idade encarregada
dos
comandos cm todas
as
SUas
zradacôos
tiver
do
ser
1'0"
.
o
'>
crutar Ia no exército, ])OlS a experiência
demonstra
que
êste não recupera goralmonts os seus valores, quando,
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-em face da modéstia de vencimentos ali abonados, se
.abriu para alguns uma via de excepção.
Por estas razões a remodelação de vencimentos ímportou neste ponto baixa quàsi geral e para esta não
ser maior teve a reforma de desprender-se das patentes
militares a que a organizaçüo policial confia determinados lugares, porque a diferença fica ainda bastante
grande e seria suficiente para justificar alguns reparos.
Em' relação aos guardas e chefes pôde fazer-se o
<contrário, melhorando a situação de todos, bastante nos
postos superiores, um pouco menos nos mais baixos.
Pareceu sobretudo de justiça aproximar mais dos de Lisboa e POrto os vencimentos da província, demasiado
-exlguos para a violência do serviço e a decência de vida
<rue deve acompanhá-lo. Estes pois ficam muito mais beneficiados que os primeiros.
Em comparação
com a guarda republicana, a polícia
-B ligeiramente mais bem paga, nos comandos pelo <lue
ficou dito, nos guardas devido a ver-se na independônda a que estão condenados no desempenho das suas
funções, base para maior exigência de predicados, de
preparação e de responsabilidades.
NiLO contando com o aumento de número de guardas
exigido pelo serviço em Lisboa, o custo desta remodelação de vencimentos, por ligeira e modesta que pareça,
importa em cêrca de três mil contos anuais, e ainda
<rue uma parte corresponda ao que o pessoal há-de pagar para a Caixa de Aposentaçoes, o resto é melhoria
.adquirida e em verdade bem ganha.

30. O problema de vencimentos na [Juarda nacional
icana e na guarda fisco! foi tecnicamente resolvido por forma idõntica : a base são os vencimen tos abonados no exército, a que acresce uma gratificação de
serviço, diferindo esta entre Lisboa O Pôrto e a província. A gratificação é calculada de 1110doque sempre a
situação nas guardas, em igualdade de postos,
suporior i. do exército! mesmo, quanto a êste, que os oficiais
percebam a gratificação de serviço nas unidades de
Lisboa e Perto. Apesar desta superioridade,
que uliús so
reconhece inteiramente justificada, <IS vencimentos siw
nus novas tabelas algum tanto inforiorcs aos vigentes,
com pPllupnas excepções. Para q lJO os actuais s:lrg(:lltos,
cabos o soldados não sofram qualquer l'rvjuízo, pormlte-so

':t"ejJllul
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o abono da compensação
do vencimentos
igual à diforença, quando a haja. Para os oficiais não se fez outro
tanto, pois que, participando
dos benefícios da remodelação de vencimentos
como oficiais do exército,
não
havia motivo para uma medida que no sistema apareceria como de inteira excepção.
Assim se arrumaram
com alguma transigência para com
a situação actual as dificuldades encontradas,
mas o problema da guarda republicana
afigura-so
um problema
difícil e certamente do verá ser ainda revisto. A guarda
é sem dúvida e sem favor um corpo de primeira ordem
em disciplina,
em aprumo, em eficiência, e a ela se devem relevantes
serviços. Mas a guarda é, talvez por isso
mesmo, um corpo caro. Fàcilmente
so demonstrará
que
não pode ser barato, mas nestes termos as esperanças
de fazer com ela o policiamento
rural, tum desejado por
todo o Pais, não podem ser realizadas ao menos com n
urgência
que tt situação actual reclama. Se pois viéssemos a desistir desta solução, que aliás pareceria natural,
a guarda
republicana,
circunscrita
às cidades, ficaria
apenas como reforço ou complemento
da policia de segurança pública e um pouco também como sua duplicação.
Mas, levadas as cousas por exigências de economia por
ôste caminho, todo o problema da segurança pública deveria ser revisto, reduzindo a dispersão actual, concentrando os organismos
que a tôrn a seu cargo e definindo
,mais precisamente
os campos de acção nesta matéria
inclusivamente o do exército.
'

31. S~ qu_em gozasse do infalibilidade poderia estar
em consciencia seguro de todas as medidas propostas
para resolver
problemas
quo, sendo já de si difíceis, o
tempo tornou oxtraordinàriamente
intrincados. Como se
confessou
no relatório
da reforma
do 193f> também
desta . .se dirá quo
«não
é
completa
nem
perfeito, , nem
,
d e finitiva», o n!10 se estranhará
quo por êrro material
ou, por ma. aplicação dos princípios se verifiquem
n4
prática deslizes ou anomalias que devam ser corrigidos.
Estão desacreditadas
as boas intencõos
e nada valo
por isso dizer qu~ as mol~lOros prosi<iira~l a estes trabalhos ; roas pode Ir-se nW18 além afirmando quo os inspirou O bom comum O os informam não só um claro ospírito de justiça mas uma alma nova.
A
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Usando <lafaculdade conferida pela 2.a parte do n.? 2.°
do artigo 109.° da ConstituIção, o Govêrno decreta e
eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Quadros e efectivos do exército
Artigo 1.0 Em tempo de paz o número o a composição dos quadros do serviço activo e permanente do
exército, bem como os efectivos normais em pessoal das
unidades, formações, estabelecimentos e outros órgãos
das diversas Armas e Serviços, são, provisoriamente, os
constantes do presente diploma.
Não são contados nos efectivos normais atrás referidos:
a) As praças que nos termos da lei de recrutamento
e serviço militar sejam convocadas para períodos de
exercícios ou de manobras;
b) Os oficiais, aspirantes e sargentos milicianos que
tomem parte em periodos de exercícios ou de manobras
e os tomporàriamente convocados para o serviço activo;
c) Os oficiais de reserva em serviço na organização
territorial, no l\1inistério da Guerra ou nos órgãos de
administração dôle dependentes.
Art. 2.° O número de unidades, formações, estabelecimentos e outros órgãos será o necessário para ofectuar:
a) O recrutamento
do pessoal nos termos da lei
u." 1:961, do 1 de Setembro de 1937, sôbro o recrutamento e serviço militar;
b) A instrução do mesmo pessoal e a sua mobilização
parcial ou total em curto prazo;
c) A vigilância e protecção militar inicialmente necessinas à inviolabilidade do terri tório metropolitano;
d) O aprovisionamento dos efectivos do tempo de paz
e a organização do aprovisionamento dos ofectivos mobilizados.
Art. 3.° O pessoal do exército metropolitano comproende :
Oficiais generais;
b Oficiais;
c Aspirantes;
d) hofos do banda <lomúsica;
e) Cadotos ;
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f) Sargentos do serviço geral e do serviço especial,
contando-se nestes últimos corneteiros, clarins, ferradores, artífices e mecânicos electricistas ou de automóveis;
g) Oabos e soldados do serviço geral e do serviço especial com a designação genérica de praças de pré;
h) Músicos.
Art, 4.° O pessoal do exército metropolitano distribuir-se-á pelos seguintes organismos:
1.° Oorpos de generais e do estado maior.
2. ° Quartéis generais e comandos.
3.° Unidades e formações de fronteira e similares.
4.° Unidades e formações de linha.
5. ° Bases aéreas e campos bases para a aeronáutica.
6.° Fortificações e outras obras de defesa.
7.° Inspecções e informação técnica.
8. o Estabelecimentos,
compreendendo: institutos, esco~as, centros de instrução, depósitos, hospitais e tribunais.
9.° Distritos de recrutamento e mobilização.
10.0 Oentros de mobilização particulares para cada
arma e serviço e algumas das suas especialidades.
Art. 5.° O corpo de generais
constituído por dezóito
oficiais generais provenientes:
é

Da
Da
Da
Da
De

infantaria.
artilharia.
cavalaria.
engenharia
qualquer arma

8
3

2
1
4

§ 1.0 Os lugares não atribuidos a determinada arma
te~ão por fim per:r;nitir o acesso ao generalato de brigaden'?s ou coronéis que tenham revelado excepcionais
quahda~es para o exerclcio do alto comando e equilibrar
na medida do possível o movimento das diferentes armas.
§ 2.° O gonera~ que de.sompenhar as funções de major
general do exército conslderar-se-á hieràrquicamente superior aos restantes oficiais generais,
§ 3.0 Ser~o. colocados fo\a do quadro, na situação de
supranumerarios, os gcneraís que atineirem dez anos de
~.
o
permanencia
no p ô st o.
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Art. 6.0 O corpo do estado maior é constituído por:
12
12
20
40

coronéis.
tenentes-coronéis.
majores.
capitãis.

No quadro do corpo do estado maior ingressarão
inicialmente os actuais oficiais das diferentes armas julgados idóneos para o serviço respectivo e propostos por
uma comissão composta pelo major general do exército,
pelo chefe e pelo sub-chefe do estado maior do exército.
A proposta é sujeita a homologação ministerial.
§ 1.0 Os oficiais escolhidos para inicialmente ingressarem no corpo do estado maior serão inscritos na escala por ordem de antiguidade, tomando-se como base
a antiguidade no posto de tenente e, em caso de igualdade desta, a classificação obtida pelos mesmos no curso
da arma de origem.
§ 2. o Para efeitos de acesso aos postos de brigadeiro
e general os coroné~s do corpo do estado maior serão
inscritos, em harmonia com a data da promoção àquele
pesto, na escala da sua arma de origem, onde não preencherão vacatura. Da aplicação desta doutrina não advirá
porém mudança na escala para os actuais coronéis do
serviço do estado maior.
Art. 7.0 As tropas da arma do infantaria compreendem:
16 regimentos de infantaria.
10 batalhões de caçadores.
3 batalhões de metralhadoras.
3 batalhões independentes de infantaria para as
ilhas adjacentes.
1 batalhão de carros de combate.
Escola Prática de Infantaria.
Carreiras de tiro de Lisboa e Pôrto.
Carreiras de tiro de guarnição, anexas às unidades.
Companhias disciplinares.
Art. 8.0 A arma de infantaria disporá ainda ou enquadrará total ou parcialmente os seguintes órgãos:
5 inspecções de infantaria.
19 centros de mobilização de infantaria e 1 cen.
tro de mobilização de carros de combate,
adstritos ás unidades de linha.
10 distritos de recrutamento o lllobilização.
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Art. 9.0 A composição em tempo de paz dos quadros e efectivos das unidades de infantaria e da sua Escola Prática será a constante dos quadros I, II, III, IV,
V e VI anexos ao presente diploma.
Art. 10.0 O quadro permanente da arma de infantaria, em oficiais, sargentos e furriéis, compreenderá:
a) Oficiais:
7 brigadeiros.
40 coronéis.
4fl tenentes-coronéis.
95 majores.
296 capitãis.
400 subalternos.
h) Sargentos:
50 sargentos ajudantes.
250 primeiros sargentos.
250 segundos sargentos.
500 furriéis.
Art. 11.0 As tropas da arma de artilharia compreendem :
3 regimentos de artilharia ligeira hipomóvel.
1 regimento de artilharia ligeira automóvel.
1 regimento de artilharia de montanha.
1 grupo independente de artilharia de montanha.
2 regimentos de artilharia pesada.
1 regimento de artilharia de costa.
1 grupo de artilharia de defesa móvel de costa.
1 grupo de defesa submarina de costa.
2 batarias independentes de defesa de costa.
3 grupos de artilharia contra aeronaves.
Escola Prática da arma.
Art. 12.0 A arma do artilharia disporá igualmente dos
seguintes órgãos:
3 inspecções de artilharia.
1 comando de defesa costeira para o govêrno militar de Lisboa.
1 centro de instrução de artilharia de costa ,
anexo ao regimento de artilharia de costa.
1 centro de instrução de artilharia contra aeronaves, adstrito à Escola Prática de Artilha-

.
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2 depósitos de material de guerra.
7 centros de mobilização de artilharia de campanha anexos aos regimentos respectivos.
1 companhia de mobilização de parques.
Centros de mobilização de artilharia contra aeronaves.
Art. 13.0 A composição em tempo de paz dos quadros
e efectivos das unidades da arma de artilharia
e da sua
Escola Prática será a constante dos quadros VII, VIII: IX,
x, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII anexos ao presente
diploma.
Art. 14.0 O quadro permanente da arma de artilharia
em oficiais e sargentos compreenderá:

a) Oficiais:
4 brigadeiros.

15 coronéis.
18 tenentes-coronéis.
44 majores.
120 capitãis.
170 subalternos.
b) Sargentos:
23 sargentos
99 primeiros

80 segundos
162 furriéis.

ajudantes.
sargentos.
sargentos.

Art. 15.0 As tropas

da arma

de cavalaria

compreen-

dem:

2 brigadas de cavalaria a 2 regimentos.
3 regimentos de cavalaria.
1 regimento

motorÍJmdo.

Art. lG.o A arma ele cavalaria
seguintes órgãos:

disporá

igualmente

do-

1 inspecção de cayalaria.
1 depósito do remonta.
3 centros de mo1Jilizac:iío de cavaluria .
.L\ Escol» Prática <la arma.
Art.

17.° A composição cm tempo do paz dos quadros
das unidades da arma do Cll\'alaria e da sua

C efectivos
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Escola Prática será a constante dos quadros XVIII, XIX,
xx e XXI anexos ao presente diploma.
O Gavêrno poderá ordenar a motorização ou mecanização de dois regimentos de cavadaría.
Art. 18.0 O quadro permanente da arma de cavalaria
em oficiais e sargentos compreenderá:
a) Oficiais:
3
9
12
22

brigadeiros.
coronéis.
tenentes-coronéis.
majores.
70 capitãis.
108 subalternos.
b) Sargentos:
18 sargentos ajudantes.
50 primeiros sargentos.
54 segundos sargentos.
106 furriéis.
Art. 19.0 As tropas da arma de engenharia compreendem:
2 regimentos de engenharia.
1 batalhão de telcgrafistas.
1 batalhão de pontoneiros.
1 batalhão de sapadores de caminhos de ferro.
A Escola Prática de Engenharia.
Adstritas às unidades
constituidas :

atrás

indicadas

serão ainda

1 companhia automóvel de sapadores.
1 secção automóvel de pontoneiros.
1 companhia ligeira de transmissões.
Art. 20.0 A arma de engenharia
seguintes órgãos:

disporá também dos

2 inspe~<,:ões de engenharia.
2 depósitos territoriais de material de engenharia.
5 contros de mobilizarilo.
Art. 21.0 A composição
e efectivos das unidades

em tempo de paz dos quadros
da arma do engenharia e da

1.' Série
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sua Escola

Prática será a constante dos quadros XXII a
ao presente
diploma.
da arma de engenhaArt. 22.0 O quadro permanente
ria em oficiais e sargentos compreenderá:
XXVIII anexos

a) Oficiais:
2 brigadeiros.
6 coronéis.
9 tenentes-coronéis.
18 majores.
50 eapitãis.
70 subalternos.

b) Sargentos:
10 sargentos
34: primeiros
60 segundos
118 furriéis.

ajudantes.
sargentos.
sargentos.

Art. 23.0 A aeronáutica compreende:
1 comando geral de aeronáutica,

tendo adstrito
o comando da defesa terrestre contra aeronaves.
Bases aéreas.
Campos bases.
Esquadrilhas
do aviação
de informação,
compreendendo
osquadrillws
de reconhecimento
e
do observação,
independentes
ou agrupadas.
Esquadrilhas
de aviação de caça, independentes
ou agrupadas.
Esquadrilhas
do aviação do bombardeamento,
in. dependentes
ou agrupadas.
1 companhia do tl.erosteiros, normalmente adstrita
à arma de artilharia.
A Escola Prática dn arma, adstrita normalmente
a uma (las bases.
1 depósito do material de aviação.
1 depósito
de material de aerostação,
anexo à
companhia do acrosteiro~.
1 depósito do mobilização de pessoal, anexo ao
comando geral.
0

Art. 24. ••e\. composição cm tempo do paz (los quadros
O efectivos das tropas, estahelecimentos
o órgãos da aeronáutica e o número e natureza do esquadrilhas
inicial-

monto PI' visto serão os constantes dos quadros
a XXXIX anexos ao presento diploma.

xXIX
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Art. 25.0 O quadro permanente da aeronáutica, em
pessoal navegante e pessoal do serviço terrestre, compreenderá:
a) Pessoal navegante:

Postos

AviadoTOS

Pilotos

-Brigadeiros
Coronéis
'I'enentes-coronéis
Majores.
Capitãis.
Subalternos
Sargentos ajudantes
Primeiros sar6'entos.
Segundos sargentos.
Furriéis . - - .
Primeiros cabos

1
2
3

8
25
58
-

-

-

-

-

i\[ocânicos

RadlcteIegrnüstas

De
qualquer
quadro

--

-

12
12
15
38

-

-

-

-

-

-

-

15
23

4
4

54

9

122

20

1

-

-

-

10 (o)

-

-

-

-

(a) Ao quadro dos sargentos ajudantes poderão dar acosso indistintamonte
primeiros sargentos pilotos, mecâmcos c rudlot elegrnflsras.

0'-

b) Pessoal do serviço terrestre:
3 sargentos ajudantes,
19 primeiros sargento!'.
11 segundos sargentos.
24 furriéis.
§ 1.0 As praças pilotos devem estar habilitadas ao
desempenho das funções de mecânicos ou de radiotelografistas. Os mecânicos e radiotelegrafístas de aeronáutica que não estejam aptos a pilotar aviões deverão estar
habilitados a exercer as Iunçõcs de metralhadores-bombardeiros.
§ 2.° O Ministro da Guerra poderá total ou parcialmente substituir os sargentos do serviço terrestre pOI'
sargentos do quadro de amanuenses ou por sargentos
dos quadros d? pessoal navegante inaptos pura o desempenho do serviço aéreo.
Art. 26.0 O serviço de saúde militar comproende:
5 inspecções de saúdo.
1 hospital n~i1itar prin('ipal, tendo anexa a escola
de serviço de saúdo militar.
4: hospitais militares regionais.
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2 depósitos territoriais
de material sanitário.
3 companhias de saúde.
3 centros de mobilização anexos às companhias.

É provisoriamente
Exército.
Art.
dros e
órgãos
quadros
Art.
militar

mantida

a Farmácia

Central

do

27.° A composição em tempo de paz dos quaefectivos das unidades, estabelecimentos
e outros
do serviço de saúde militar ó a constante
dos
XL e XLI anexos ao presente
diploma.
28.° O quadro permanente
do serviço de saúde
em oficiais c sargentos compreenderá:

u) Oficiais :
Postos

lIlódicos

Coronéis
....
Tenentes-coronéis
:\Iajores.
.
Capitãis ...
Subalternos
.

F armacêu tícos

3
7
12
40
Soma.

1
2
7

;J8

8

100

18

b) Sargentos:
4 sargentos

aj udantes.

12 primeiros sargentos.
38 segundos sargentos.
78 furriéis.
§ 1.0 O Ministro da Guerra pode contratar médicos
para o serviço das tropas e de especializações
clínicas
nos hospitais, quando se tornar necessário.
Os oficiais
milicianos tem preferência
absoluta nestes contratos.
§ 2.° São extintos os actuais quadros de sargentos
enfermeiros
e sargentos praticantes
de farmácia, ingresSUJHlo os sous componentes
no quadro ele sargentos do
serviço de saúde, constante da alínea b).
Art. 29.° O serviço veterinúrio
militar compreende:
1 inspecção

do serviço veterinário.
1 hospital vetorinárin
militar, tendo anexa
escola de serviço \'ctorinÍlrio
militar,

uma
uma
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escola de ferradores e um depósito de mobilização de pessoal.
1 depósito territorial
de material veterinário.
§ único. A composição em tempo de paz do Hospital
Veterinário Militar e do depósito territorial de material
veterinário será a constante do quadro XLII anexo a êste
decreto.
Art. 30.0 O quadro permanente em oficiais do serviço
veterinário militar compreende:
1 coronel.
2 tenentes-coronéis.
3 majores.
10 capitãís.
14 subalternos.
§ único. O Ministério da Guerra pode contratar veterinários para o serviço nas tropas quando se tornar
necessário, e os oficiais milicianos terão nesses contratos preferência absoluta.
Art. 31.0 O serviço de administração militar compreende:
2 grupos de companhias de subsistências, um dos
quais anexo à Escola Prática.
2 centros de mobilização.
1 escola prática do serviço de administração
militar.
1 depósito geral do fardamentos.
1 depósito de material do aquartelamento.
1 depósito de material de subsistências.

5 inspecções.
Art. 32.0 !'-- composição em tempo de paz dos quadros e efectivos das unidades do serviço de administração militar o da sua Escola Prática será a constante dos
quadros XLIII o XLIV anexos ao presento diploma.
Art. 33.0 O quadro permanente do serviço de administração militar ~m oficiais O sargentos compreende:
a) Oficiais:
3 coronóis.

8 tenentes-coronéis,
12 majores.
50 capitãis.
90 subalternos.
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b) Sargentos:
3 sargentos
6 primeiros
9 segundos
18 furríéis.

ajudantes.
sargentos.
sargentos.

Art. 34.0 O serviço de trem tem a seu cargo os transportes gerais, por estrada,
automóveis
e hipomóveis;
e
compreendo
o trem automóvel e o trem hípomóvel.
As suas formações não fazem parte especialmente
de
qualquer arma ou serviço; são organizadas
com pessoal
de diferentes
armas, do serviço de administração
militar o do quadro dos serviços auxiliares do exército.
§ 1.0 O trem automóvel é destinado :
a) li mobilizar e organizar as formações automóveis
de transportes
gerais por estrada o parte das formações
automóveis
de transportes
especializados
de outros serviços;
b) A fornecer condutores de viaturas automóveis aos
quartéis
generais e às unidades e formações das armas
e serviços que dêles necessitem
para a mobilização
e
não os tenham no seu pessoal mobilizável,
§ 2.0 O trem hipomóvol Ó destinado:
(1) A mobilizar o organizar as formações hipomóveís
do transportes
gerais e parte das formações hipomóveis
de transportes
especializados;
h) A fornecer condutorc:-\ de viaturas hipomóvois às
unidades
e formações
que dêles necessitem para a mobilizacão e não os tenham no sou pessoal mobilizável;
c) A fornecer tratadores de cavalos para oficiais não
arregimentad-os.
Art. 35.0 O serviço do trem compreende:
I

1 grupo de companhias de trem automóvel.
~ companhias
de trem hipomóvel.
3 centros de mobilização .
•\.dstritos
fUllcionarão:

ao grupo

de companhias

de trem automóvel

1 parque automóvel.
1 e:scola de condutOl"es de viuturas
mecânicos automobilistas.

automóveis

e

Art. 30.0 A composição
cm tempo de paz dos quadros e ofectivos das unidades
do serviço de trem
a
é

83l
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constante dos quadros XLV e XLVI anoxos ao presente diploma.
Art. 37.0 Os diversos órgãos do' serviço de trem automóvel são constituídos com pessoal da arma de engenharia e do quadro do serviços auxiliares do oxércit~.
O trem hipomóvel é constituído por pessoa! do~ serviços auxiliares do exército e da arma de artilharia, Em
caso de guerra ou de perigo iminente dela o trem hípomóvel poderá mobilizar licenciados da arma de cavalaria.
Art. 38.0 Além dos centros de mobilização expressnmente proscritos neste diploma para as diferentes armas
e serviços, poderão ser constituídos outros, se as necessidades de mobilizaç~io o determinarem.
Art. 39.0 O quadro dos serviços auxiliares do exército
compreende:
10r) capitãís,
300 subalternos.

A distrilnução dos oficiais do quadro dos serviços auxiliares elo exército pelas diferentes armas e serviços e
pela organização territorial do exército será feita pelo
~1inistro da Guerra.
O preenchimento das vacaturas no quadro dos S01'Yi~os auxiliares do exército será feito na me(lida em que
forem sendo sucessivamente eliminados os oficiuis dos
extintos quadros auxiliares e do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar.
Art. 40.0 Em tempo do paz serão constituidas 8 bnudas militares, sendo 3 de 1.a class , 3 de ~.a e ~
B.ll,
umas o outras com a seguinte composição de pessoal:

ue

-

Do~igonc;rW das categodas

qIH~f!lde bauda . . .
Ruh-eh(;f(l do banda .
MÚRicos de 1.' ela se
l\Iú~icos de 2.' classe .
.'\lúsicos de 3.' classe .
Aprondizos de Illilsica .
Soma

Blinda.
tio música
do
s.a classe

1
1
4

G
10
1-1

--

3G

Bnndus
do ntú ((:0.
du

2.a c lusse

1
1
G

do
La classe

1
1

1:1

7
13
1(;

la

II

lO

-

Hnndüâ
<lu música

- 41 -

52

1.- Súrie
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militar dos chefos o sub-cheArt. 41.0 A equiparação
fes de banda, dos músicos o dos aprendizes
de música
será:
Chefe de banda de La classe - capitão.
Chefe do banda de 2. a classe - tenente.
Chefe de banda de 3. a classe - alferes.
Sub-chefe de banda - sargento ajudante.
Músico de La classe - primeiro sargento.
Músico de 2. a classe - segundo sargento.
~[úsico de 3.a classe - furriel.
Aprendizes
de música - cabos e soldados .
Ar t, 42.0 O quadro
derú :
Chefes do banda
Chefes de banda
Chefes de banda

dos

chefes

de banda

de La classe
do 2. a classo
de 3. a classe

O quadro dos sub-chefes de banda,
aprendizes
de música compreenderá:

Sub cho-

res

-Banda, de 1.' classe.
Bandas !Ir. 2.· classe.
Bandas

de 3." classe.
S01/l(,

compreen-

3

:3
2

3

3
:3
dos músicos

o dos

Músicos
Mú Ices ~Iú.icos
do
do
do
1.& clnsso 2.& classe 8.' ctasso

Aprendizcs

--- ---

--

21
18

39

8

-81

---47
8

30

1~

-48
39

20

--

107

42
:39
:!8

-10<J

Art. 4B.o Emquanto se encontrarem
excedidos os qua«l ros dos músicos não serão admitidos aprendizes, dov ndo estes SOl' substituídos
nas bandas por músicos de
categoria superior.
.
O Ministro da 'IUeITa pode mandar servir na organização territorial
do exército, como amunuenses e fiéis,
os actuais snrgontos Illúsicos que, em virtude das disposiçoes tl{\sto .locreto, fiquem excedendo os quadros.
Art. 44.0 lt criado o quadro dos amanuenses do oxército, para o qual deverão transitar,
mediante vacuturn,
os seuundos o primeiros
urgentes
do serviço geral das
(lh'or~as UJ'IlWS quo atinjam respectivamente
a idade do
qUarenta o cinco e do quarenta o oito ano .. No quadro
do umunncn: ( . do exército não haverá promoção.
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Art. 45.0 O quadro de amanuenses para as diversas
armas e serviços do exército é fixado em 750 primeiros
e segundos sargentos. A sua distribuição pelo Ministério da Guerra, pela organização territorial e pelas tropas será feita pelo Ministro da Guerra.
§ único. É extinto o quadro dos sargentos do secretariado militar, que desaparecerá com a eliminação total
dos sargentos que nêle se encontram inscritos. Aos
actuais sargentos do secretariado militar são mantidas
as regalias conferidas pela legislação em vigor, mas o
seu número será contado no quadro geral de amanuenses
referido neste artigo.
Art. 46.0 O quadro permanente de sargentos de serviços especiais do exército compreende:
00

~
o;;;
o

~
00

'"
~
'!
""~
o

00

o

Sargentos
Primeiros
Segundos
Furriéis

ajudantes
sargentos
sargentos

Soma

o

'"
o;::

"~
"...~
...'"

o

o~

o

$

'd

09

"
"
-- -- -- - -

e-.,

t:.l

(3

-

-

-

\)

16
31

47

11
22

20

25
50

33

29

75

t:.l

--

-

t:'"
o

~
o

~
o;;;

~
e
00

o

o!::

'"

'"t

""

o"

Ó

II

EI

õl

"

;;

o

"

'" ~ o~g ~"
.~
,"",,~o~~ ~3
".a
~"
"'. :a
o

'"

00

" -- -- --- - 5
00

00

13

18
36

2
5

9
9
18

20

54.

8

41

-

7

1

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

(a) Dovo estar habilitado a reparar viaturas.
(ú) Dovo ser osplngnrdctro,
\

A distribuíçâo dos sargentos elo serviço especial pela
o~'ganização territorial e pelas tropas será feita pelo 1\1inistro da Guerra. O número do cabos e soldados do
mesmo serviço será anualmente fixado no orçamento.
§ único. O quadro dos carpinteiros será constituido
pelos actuais carpinteiros de carros e coronhoiros, cujos
quadros se consideram extintos. A mesma doutrina. tem
aplicação aos actuais serralheiros ospingurdeiros e serralhoir08 ferreiros em relação ao quadro dos serralheiros
constituído por êste decreto.
Art. 47.0 Os oficiais milicianos necessários ii mobíliza9~0 do exército não poderão ultrapassar o posto de
capitao. O Gúvôrno regulará as condições de acesso
dêstes oficiais e bem assim os estágios e convocações u
que devem ser obrigados para manterem a sua prepara-
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ção militar. Dentro das disponibilidades orçamentais e
das necessidades do serviço serão facultados aos oficiais
milicianos os meios de satisfazer às condições de promoção dos diferentes postos.
Art. 48. o O quadro especial de oficiais milicianos das
diversas armas e serviços, instituído nos termos do decreto n.? 7:823, de 23 de Novembro de 1021, compreende:

Armas

Infantaria
Artilharia
Cavalaria
Engenharia
Aeronáutica
Mó<licos
Farmacêuticos
Dentistas
Veterinários
Administração

e serviços

Majores

25
9

6

6

12

militar.

2
8

70
8

75
27

2
2
8
2

Subalternos

CU]Jit1\is

-

-

-

22
1
2
3
22

-

15

Êste quadro considera-se extinto e desaparecerá com
a eliminação total dos oficiais nêle presentemente inscritos.
Art. 49.0 Os extintos quadros do secretariado militar,
auxiliar de artilharia, auxiliar de engenharia e auxiliar
do serviço de saúde desaparecerão com a eliminação
total dos oficiais nêles presentemente inscritos e são fixados em:
i

Qundros

M~joros

CapItãls

I Subutternos
I

Secretariado
Auxiliar de
Auxiliar de
Auxiliar do

militar.
artilharia.
engenharia
. . .
serviço de saúde

4
6
3

-

25
30
15
8

'I

I

80
120
32
32

Art. 50.0 São considerados na situação de adidos aos
quadros a que pertencem: •
1.0 Os oficiais que, dentro dos quadros aprovados por
lei, façam parte:
a) Dos estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra;
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b) Da Escola do Exército, Colégio Militar, Institutos
dos Pupilos do Exército e Feminino de Educação e Trabalho, e Escola Oentral de Sargentos;
2.° Os que prestem serviço em comissão de carácter
permanente, militar ou civil, de outro Ministério e tenham sido requisitados pelo Ministro competente.
3.° OR que façam parte do quadro do funcionalismo
das câmaras municipais.
§ único. Os professores do Colégio Militar, Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército de Terra e Mar e
Instituto Feminino de Educação e Trabalho não podem
ter graduação superior a major,
, Art. 51.° A partir de 1 de Janeiro de 1938 todos os
oficiais supranumerários permanentes nos quadros a que
pertencem, seja qual fôr a sua proveniência, são contados nos quadros estabelecidos no presente diploma, fi( cando os excedentes em cada pôsto supranumerários ao
quadro até nêle obterem vacatura.
Art. 52.0 Até à normalização dos quadros não serão
feitas promoções para aqueles que em'virtudo das disposições dêste diploma fiquem excedidos.
Salvo as devidas à intercalação inicial na escala, dentro do corpo do estado maior não serão efectuadas promoções emquanto não estiver em integral aplicação o
regime de promoções por escolha instituido pelo decreto-lei n.? 28:402, desta data.
Art. 53.0 Será encerrado durante seis anos o curso
de administração militar da Escola do Exército.
Art. 54.0 Poderão .regressar aos quadros de origem
os oficiais da arma de aeronáutica que assim o requererem até 31 de Janeiro de 1938.
Art. 55.0 Os oficiais milicianos do quadro especial
habilitados com o curso da Escola de Guerra ou da Escola Militar podem ser inscritos nos quadros permanentes das suas armas o serviços, ocupando na escala
o lugar a que tenham direito, quando assim o requeiram
até 31 de Janeiro de 1938.
Art. 56.0 O major general elo exército, o chefe do
ost~do maior do exército o os generais comandantes das
r~glões militares poderão dispor directamente do um
ajudante de campo, oficial com a patente do capitão ou
tenente. Os restantes generais do activo o os generais
de reserva nu efoctividade do serviço poderão dispor
de um oficial às ordens destacado dos serviços quo chefiam, sem prejuízo para os mosmos.
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Art. 57.0 Além de outros que a legislação
especial
estabelecer,
podem ser desempenhados
por generais na
situação de reserva os cargos de presidente e de vogal
do Supremo 'Tribunal Militar. do Conselho Superior
do
Disciplina e do Conselho de Recursos.
Art. 58.0 O Ministro da Guerra poderá convocar temporàriamente
ao serviço} durante os períodos intensivos
de instrução
militar e dentro das disponibilidades
orçamontais para o efeito consignadas,
oficiais e aspirantes
milicianos.
Art. 59.0 Os sargentos elas diversas armas e serviços
e os equiparados
a sargentos
manter-se-ão
ao serviço
no regime de contrato
1)01' períodos de três anos. Eín
tempo de guerra os contratos considernr-se-ão
automàticamente prorrogados
até a mesma findar.
São condições indispensáveis
para poder ser autorizada a renovação do contrato:
1.o Aptidão física;
2. o Bom comportamento;
3.0 Ter revelado zêlo pelo serviço e aptidão profissio-

nal.

,

~y..t..

Art. 60.0 Nenhuma
praça poderá ascender
no exército ao posto de furriel depois de ultrapassar
a idade
1,1:
de trinta anos nas armas e de trinta e cinco nos servicos
.,.
• e
e outros quadros.
•
O limito do idade para os sargentos e praças
das diversas armas
fixado em cinqüenta e seis anos. O limite elo idade para os sargentos
e praças dos serviços
(' restantes
quadros é fixado cm sessenta anos.
Salvo o caso de comprovada
aptidão física, nenhuma
[uaçn-pilôto
poderá permanecer
cm serviço aéreo de pilotagem depois dos quarenta aIlOS de idade .
...
\1't. G1.° Salvo o caso tI:1S unidades aquarteladas
cm
Lisl.on e Pôrto, considcrnm-sc
como limito máximo 05
efectivos em cubos e soldados atribuídos
nos quadros
anexos ao presento diploma para as diversas unidades e
formações do exército.
Art. 6:?0 Passam à situação
de reforma em 31 de
Dezembro
do 1D:37, com o beneficio concedido no § 1.0
do artigo 16.0 do decreto-lei n.? 28:404, desta data, todos os sargentos supranumerúrios
permanentes,
do serviço geral ou <lo serviço especial, milicianos ou do quadro
1,{'flTlancnte. Exceptuam-se
os promovidos
por distinção,
qllo duo ingresso nos quadros do" sargentos
das Armas
~. ~('l'\'iç()s u (IlIO pertencorom.
Em idênticas con diçõcs
é

A
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poderão transitar para a situação de reforma os sargentos músicos e os sargentos dos quadros excedidos que
assim o requererem até 31 de Janeiro de 1938.
Art. 63.0 São igualmente reformados em 31 do Dezembro de 1937, nos termos da La parte do artigo anterior, os actuais primeiros sargentos serralheiros espingardeiros, serralheiros ferreiros, carpinteiros de carros,
coronheiros e seleiros correeiros.
Art. 64. Poderão ser chamadas a prestar serviço na
organização territorial do exército as praças reformadas
da polícia, da guarda nacional republicana e da guarda
fiscal com menos de sessenta anos de idade e que possuam aptidão física necessária ao exercício da função
que forem chamadas a desempenhar.
Idêntica doutrina é aplicada às praças reformadas
do exército.
Art. 65.0 :8ste decreto entra imediatamente em vigor.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
0

Paços do Govêruo da República, 31 de Dezembro de
1937. - ANTÓNIO ÚSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrigltes Júnior - Manuel Ortins de BettenCOlll't-Joaquim
José de Andrade e Silva Ab'ranchesFrancisco José Vieim Machado - António Fal'ia Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa Leite - Rafael
da Silva Neves DUQ1IC.
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de infantaria

Compreende:
Comando.
i companhia ele especialidades.
i companhia de engenhos.
2 ba talhões de instrução.
i batalhão de mobilização.
Batalhão de instrução:
Comando.
i companhia de metralhadoras.
2 companhias de atiradores.
Batalhão de mobilização:
Comando.
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Comando.
i pelotão do transmissões e obseoV'adores.
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III

Batalhão de metralhadoras

Batalhão de caçadores

Organização (lo tempo de pnz
Compreeude:
Comando.
Formação.
1 companhia de engenhos.
3 companhias de metralhadoras.
1 companhia de atiradores.
1 companhia auto de transporte.

Organização do tempo de paz
Comp reende:
Comando.
Formação.
1 companhia de engenhos.
] companhia de metralhadoras.
3 companhias de atiradores.

Formação:
Comando.
i pelotão de transmissões e observadores.
1 pelotão de sapadores e gases.
Estado maior (pessoal).
Adidos.

Formação:
Comando.
1 pelotão de transmissões e observadores.
1 pelotão de sapadores e gases.
Estado maior (pessoal e solipcdcs).
Adidos.
Companhia

Companhia de engenhos:
Comando.
1 pelotão de canhões.
1 pelotão de morteiros.
Companhia de metralhadoras:
Comando.
2 pelotões de metralhadoras.

de engenhos:

Comando.
1 pelotão ele canhões.
1 pelotão de morteiros.

Companhia de atiradores:
Comando.
2 pelotões de at.irádorcs.
Companhia auto de transporte.
Comando.
2 pelotões.
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Quadros permanentes
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de infantaria

Companhia

de especialidades

V

Batalhão de carros de combate

Organização do tempo de paz
Compreende:
Comando.
1companhia de especialidades.
1companhia de metralhadoras
1 companhia de atiradores.
1 companhia de mobilização.
1ccn tro de mobilização.
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Org'anização <lotemp o de paz
Compreende:
Comando.
2 companhias

e engenhos.

de instrução:

1companhia
1companhia

1 companhia de mobilização .•
1centro de mobilização.

à do R. I.

- Idêntica

Companhia de metralhadoras
e engenhos:
Comando.
1pelotão de metralhadoras.
1pelotão de engenhos.
Companhia de mobilização:
Comando.
Depósitos de pessoal, material

de carros lig('iros.
de carros médios.

Companhia

de mobilizaçân

.

Comando.
Depósitos

de pessoal, material

e fardamento.

e fardamento.
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Escola Prática

VI

de Infantaria

Compreende:
Comando.
Formação.
1 companhia de especialidades.
1 companhia de engenhos.
1 companhia de metralhadoras.
3 companhias de atiradores.
1 depósito ele material de guerra.
1 depósito de material de aquartelamento.
Companhia

de cspoeialidudes

:

Comando.
3 pelotões:
1 pelotão de transmissões e observado rcs.
1 pelotão de sapadores e gases.
1 pelotão <lo carros.
Companhia

de engonhos :

Comando.

3 pelotões:
2 pelotões de canhões.
1 pelotão de morteiros,
Companhia

de metralhadoras:

Comando.
3 pelotõea:
2 pelotões de metralhadoras.
1 pelotão de D. C. A.
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VII

Regimento de artilharia ligeira hipomóvel
Compreende:
Comando.

1 bata ria de especialidades.
3 grupos de instrução.
1 grupo de mobiliaação.
1centro de mobilização.
Grupo de instrução:
Comando.
2 batarias

de pe~'aH ou obuses.

Grupo ele ruobiliaaçâo :
Comando,
Depósitos de pessoal,

material

e fardamento.

Bate ria de especialidades:
Comando.
2 divisões:
Transmissões,
Estado
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reconhecimento
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e regulação,

metralhadoras.
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Regimento de artilharia de montanha

Regimento de artilharia ligeira automóvel
Organiza~ão

do tempo

Organização
do tempo
Compreende:
Comando.
1 bataria de especialidades.
3 grupos de instrução.
1 grupo de mob ilização.
1 centro de mobilização.

de paz

Compreende:
Comando.
1 bata ria de especialidades.
3 grupos de instrução:
2 grupos de peças.
1 grupo de obuses.

Grupo de mobilização:
Comando.
Depósitos de pessoal, material

ele especialidades:

Comando.
2 divisões:
Transmissões, reconhecimento
gulação, metralhadoras.
Estado maior (pessoal
Adidos

de paz

Grupo de instrução:
Comando.
2 batarias de peças ou obuses,

1 grupo de mobilização.
1 centro ele mobilização.
Bataria

IX

e ligação,

observação

e re-

e solfpcdes).

Grupo de instrução:

e fardamento.

Bataria de especialidades:
Comando.
2 divisões:
Transmissões, reconhecimento
e ligação,
gulação, metralhadoras.
Estado maior (pessoal e solrpedes).
Adidos.

observação

c re-

Regimento

Comando.
3 batarias.

Quadros=permanentes

(a)

Grupo de mobilização:
Comando.
Depósitos de pessoal,

Pessoal

material

o

'"

C;

Regimento de artilharia
Quadros

'"""

'"

ligeira automóvel

permanentes

EI

'bi!

"... o

Postos

(a)

Op.

"'"
~~

'a

Pessoa!

'"

o
c,

Postos
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.e "

t.D

" "o
S

'"ee

';;"'":g

"''''

o

Soma.
Sar~entos ajudantes
Primeiros sargPIltos .
SCgllllc10s s~trgentos Oll furriéis.
Amanuenses
. . . . • . . . .

41

_

(b) 2

--

N

... .0
00

Cabo~ e soldados

--_

1

-

9
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_

1
1
2

_2 _
_ _ _
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"

- -- --

a"o
til

'"o
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_
4
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3

1

1
3
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1
1
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"

Q
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_2

-

1
1

4
12
15
·1
2

----

---27
5

-

-2

2
11

4

8

- -- -

2

43

---- -- - -

3liO

Total.

-

- - -

-

Coronéis.
Tt'nentes-coronéis.
Majores .
Capitãis.
.
Subaltt-rnos
Oficiais rios serviços
auxiliares
Oficiais de reserva.
Soma
Sargentos
ajudantes
Primeiros
sargentos
Se ~u II dos sargeutos
011 furriéis
. .
Amalluense8 ,
Soma

22

---_ _ -_ -_ 5

C)

S
o

'"
~
<l
"
~
"
"

'"·e"
c;
"

'";;

~

~

o

'e.
~"

.;l

'"'""
.;::
"
;;
.o
"
'"'

2

o

,"c~"

o

,,'c~
<l

:ao

:ao

a

a

e

t;

~
'"

"o8

til

til

'""o...

'"o

p.

e
o

"e
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til

E::

c;

'"

Q

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

o~
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4
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2
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-

SOJ/w.

3

-

.H
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g-a
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1

~
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o

o
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'gt
o~
~'õ
.o ,_
'"
"'§ .o" ~
""
~"
""
'" 'bj, .... '" C> "
" '"
~ :::
"
o
'"
--'" -1-1-

.

o

'"c

p.

Coronéis.
1'ellent()s-coronéi~ .
l\Iaiorps
Capitãis
Sub ,]ternos
Ofie iais dos serviços auxiliares.
Oficiais da reserva

So.lipodos

c fardamento.

412

(a) Xoste ~l1aclI'o n~o ostão Incluídus os r(\stnnlcs oficiaIs dos sordt;,)s nem aS!
praças do sorvJço oSl'oc1<tl.
(b) Um ó capilr~o o d.lsompollll:t as fUllções du choro ela socrotaria
do I'Ogiancuto.
(r) Adstrito aumilllstl'alinuneuto
ao regimonto.

Cabos c solLlados
Total

1
1
4
1

3
(11)2

_ _ _ _ __
-_
- - _
1
6
1
_

2

6

- - _2

- - _-- -- -- -12

-

-

3

12

3

-

1
1

2

-

1
1

4
!)

11

_ __ _
_
- -_ _- - --

-_- - -- -- -- 32 - ·1
2

2
-- ----------_
_ _

1

-

1

6

-_

2
8

-

-

-_

_ - 15 _ - _
3 12
_
4
- 3 2
- - -- -- -- -- -- 5 --_ 4
18 5
2
3l -------- _ _ _ - -283
------ - -- -- --- !)

--

-

-

-

-

-

-

319 80

140 22 o

(a) No~to quadro não cstli.o incluídos os rostantos
o11clnis dos sor\'it;os nl'll\ as:
praças do fiol'vic;o oSJloclal.
(b) Um ó cnpit'lo o <losolllpoulla os funçõos <lo cllOfo da secrotaria
do roghnouto.
(c) Adtitl'lto nl1mlubtrathumcllto
no l'ogjmonto.

NOTA1.- Provisoriamente
() rpgiJlllJuto sed, or<"aniz:l(lú a dois
grupos (le três ha ta rias.
b
NOTA 2. - Neste regimento
a instrução sed (latIa alternadamente elll cada um (los grupos, ficando o outro CIU quadros.

QUADRO

QUADRO

X

do tempo

Organização
do tempo de paz
Compreende:
Comando.
1 bataria de especialidades.
2 grupos de instrução.
1 grupo lle mohiliz açâo.
1 centro de mobilização.

de paz

Compreende:
Comando.
Formação.
2 batarias.

F'crmação

:

Comando.
2 divisões:
Transmissões, reconhecimento
gulação, metralhadoras.

XI

Regimento de artilharia pesada (automóvel)

Grupo independente de artilharia de montanha
Organização

817

RUPLE;\IENTO

L" Série

e ligação, observação

e re-

Butaria de especialidades:
Comando.
2 divisões:
Transmissões,
reconhecimento
regulação, metralhadoras.
Estado maior (pessoal c sollpedcs).
Adidos.

c ligação,

e

obscrvução

Grupos de instrução:
Comando.
2 batar ias.

Estado maior (pessoal e sollpedes).
Adidos.

Grupo de mobilização:
Comando:

Grupo independente

de artilharia

Depósitos

de montanha

Quadros permanentes (a)

de pessoal, material
Regimento

c fardamento.

de artilharia

pesada

Quadros permanentes

Pessoal

...

Postos
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.~ o
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ê
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Postos

_- _- _- _- _- _- _fi<

Tenentes-coronéis.
Majores
Capitãis
Su balternos
Oficiais dos serviços auxiliares

Soma
Sargentos ajudantes
. . . .
Primeiros sargentos.
. . . .
Segundos sargentos ou furriéis
Amanuenses

Soma
Cabos e soldados

Total

-

-

1 1 -

1

2

1 2

4

5

6

E-<

- - - 7 - 2
- - _-14 - - -1
1
3

-

(b) 2 - _- ___- _-

3

- --

-

-- -- --

- 1
- - - - - 4 6
2 _-- --- -- -- -16 - 8
3 5
1

-

2

1
3
10
2

-

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

- I-

~I~

-

260

-

-

-

290 30 100 130
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o
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'" S
~'bD

-

(a) Neste quadro não estão incluídos os restantos oficiais dos serviços nem as
praças do serviço especial.
(b) Um subalterno desempenha as runçõos do choro da socrotnrtu do grupo,

\

(a)

Solipodos

Pessoal

fi< o

...

o

'O

Coronéis.
Tenentes-coronéis.
Majores
Capitãls
Subalternos
Oficiais dos serviços auxiliares.
Oficiais de reserva
. . . . . .

Soma
Sargentos ajudan tes.
Primeiros sargentos.
. . . . .
Seguntlos sargen tos ou furriéis.
Amanucnses

Som«
Cabos e solc1atlos

Tolal

1
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2
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3
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2
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9
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2

- -- -4

2

27

1

-

2
6

1

3

8

-

4

12

4

-

-

11

2

27

2
S
2
- --- --- -- -,j.

5

-- --

--

-

-- -- -- -- - - - 255
-- -- -- -- -- - - - 309

(a) Nesto quadro UrLO estão incluídos os restantes oficiais dos sorviços nem üs
praças do R0fVÜ;O os!)ocial.
(b) 1.;11' ó capitão o oxerco as funçõos <10 chofo da secrotarh, do rogimonto.
(e) Adstrito at.lministrntivumonto
ao rogimonto.

1.' Série

ORDEM DO EXÉRlJITO N.· 12

84.8

QUADIW XlII

QlL\.DRO XII

Regimento de artilharia de costa

Grupo independente de defesa móvel de costa (automóvel)

Organização (lo tempo dc paz

Organização do tempo de par.

Comprecmle:
Comando.
1 bataria de especialidades,
3" grupos de peças e obuses com 11 bat ar ias fixas.
1 grupo com 2 batarias de grande alcance.
1centro de instrução de artilharia de costa.
1 depósito de pessoal, adido ao comando da defesa costeira

Compreende:

Batar ia de cspocialídades .
Comando.
1 divisão de transmissões.
1 divisão de projectores.
1 divisão de electricidade.
'I'elem etris tas.

Formação:

Comando.
Formação.
3 batarias.

Comando,

Divisão

Batarias de material:
Com composição variável e cm harmonia
natureza do material existente.

com a quantidade
.

de tclcmctristas,

projectores

c transmissões.

e

Grupo independente

de defesa móvel de costa (automóvel)

Regimento
Quadros permanentes
Quadros permanentes

,"":g
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~
-e
"

,,~"" .~:3"
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o' ....t:J: ~ "
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d
~ .. .. ..
~
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"
_--

'C ~D
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c,(l

o
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SOllln

SarO'entos ajudantes
sargentos
Pri~eil'os
sargentos
Segundos
ou furri6is .
Amanuenses
Suma
Cabos e soldados

Tutal

.o

c
'd

-e

Coronéis.
Tenentes-coronéis.
Majores .
Capitâis .
Subalternos
Oficiais dos serviços
auxiliares

P=lc.

1.
1
3

-

I

Grupo do grando
alcanco

Hogimonlo

~
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S ~

"
8

.gtl,

o
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";'d

fi!
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-

-

'ag,

1
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12

4
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-
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1
1
4
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-
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-
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-

-
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1
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auxiliares

o

~

Somn

Sargentos ajudantes ..
Primeiros sargentos.
.
Segundos sargen tos ou fu rriéis .
Amalluenses
8ol/w

Cabos e soldados
Tutal
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--- ----
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(b)
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- I 201
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(a) Nesto quadro não estão incluidos os restanles
ofioiais dos son-iços nOJl\ as
praças do .orviço ospecial.
(b) Um .uunHomo ,desomponha as funl'õOS do ollefo dn socrolaria uo gl'uJ'o.

864

(a) Nüslo qu:ull'o lião I'sti"w lncluWus O~ l'CstalltoH
oliclais 00:-; ~el'\'i~OS nom as
as praças <lo ~orYj(',o oSlh~elal.
(1)) Um é capitãu o (lesoJUl)pul1n. as fun~õcs do chofo da sor,rotaria do rc~;illlulltO.

NOTA.~A uataria
de espccialidaJe~
po,lel'[L também fornecer
o,; ~spec!ahstas de projectoreti e electl'icistas para as unidades de
artIlhana
contra aeronaves.
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G

122

-

Tenentes-coronéis
Majores .....
Capitãis .....
Subalternos
...
Oficiais dos serviços

1

- - --- -- --------- ":'f54
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-
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Pessoal

.

Posso al

Postos

(a)

(a)

•
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XIV

QUADRO

Bataria de defesa de costa
Organizac;ão

8*9

SUPLEMENTO

XV

Grupo de defesa submarina de costa

do tempo de paz

'Organização

<lo tempo

de paz

Compreende:

Compreende:

Comando.
2 bata rias de peças.
1 companhia de torpedeiros.

Comando.
2 divisões.

Bataria

Grupo de defesa submarina

Quadros permanentes

(a)

Quadros permanentes

de costa
(II)

Posso al

Pessoal

,
Poslos

Postos

o

Capi ti'ii8:'" .
Subalternos
Oficial dos serviços

auxiliares

Soma

e

"""

':;:

Q
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e"o
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-

1

-

-

2

o
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"
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.
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c
Q

Tenentes-Coronéis.
MajoreS .....
Capitiiis.
. . . . . . • . . .
Subalterno,;
. . . . . . . '"
Oficiais dOti sorviço,; auxiliares,

1
2
1
4

Primeiros
Segundos

sargentos
sargen tos ou furriéi s .

-

1

3

3

3

4

-

-

51

-

-

5U

1

Soma
Cabos e soldados

'Total
((1) Nr"o estão incluídas

1

-

as praças do serviço

--

•
•
.
.

-

-

-

(b\ 2

e spocIal ,

!:1ft. tt>'tv1c;o

-

2

---

1

-

-

1

-

2
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2

-

uão ostn.o Iucf ufdos
oapccdnf.

•(u) Lm subalterno dcoempollha

2

-

1
1
3
4

1
2

--3

---

(o:) Nc o quudr'o

pruçns

2

---

--4

3

Total
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1
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Cabos e soldatlos
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e o
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---

--Soma
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" '"
o
"",~
",,,,,

,~

---

---

SaJ'ge~tos ajutlan tes. • . . .
Primeiros Sargentos.
. . . .
Segundoô sa rgcntos ou furriéis
Amanuenses . . • . . . . .

"
~
,o
"
'"

---

4

Soma

'"

-

--8

---

---

11

--- ---

3
9

1
3

2
- __
---

15
4
--- ---
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-
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--- ---

os r-os tnn ros otlctuf s tios sur-vfços
.

nem

as fUI.çõos do chefe ,la socrotaria do grupo.
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QUADRO

XVI

Escola Prática de Artilharia

contra aeronaves

<lo tempo

XVII

Compreendo:

de paz

Comando,
Formação.
1 grupo hipomóvel.
1grupo automóvel.
1depósito de material
1 depósito de material

:

Comando.
Formação.
3 batari as de peças.
1 bataria de referenclaçâo.

de guerra.
de aquartelamento.

Formação:
Comando.
Estado maior (pessoal e solípcdes).
Adidos.

F'ormaçâo :
Comando.
2 divisões:
Transmissões,
telemetristas,
res.
Estado maior (pessoal).
Adidos.
Grupo de artilharia

observadores

e metralhado-

Grupo hipomóvel:
Comando.
3 batarias :
1 bataria de peças.
1bataria de obuses.
1 bataria de montanha.

contra

aeronaves
Grupo automóvel:

Quadros permanentes

(a)

Comando.
3 batarias :
1 bataria
1bataria
1 bataria

Possoal

..

Postos

o
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1;;""
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Soma
Sargrntos ajudantes.
. . . . .
Primeiros sargcn tos . . . . . .
Segundos sargentos ou furriéis .
Amanuenses
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Soma
Cabos e solJados
Total
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- -------- - 317

(a) Nosto quadro uão cstüo inclUldos os rcstantos
oficiais dos servIços nom a.
praças do $ürriço especial.
(1)) Um snhalterno
dosempenha
as funções do chefe da sccrotnriu
do Sf"po.

"
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'I'ensn tes-coront-is.
Majores . .
Capitãis.
.
Subalternos
Oficiais dos serviços
auxiliares
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rtl

o

1
1

'at;xÚi~r~s :

a...
~o

.,

""v.."
.~
~'"

--

--

'renentes-coronéis.
Majores
Capitãis
Subalternos
Oficiais dos s~r;iç;s
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de peças.
de obuses.
de referenciação.
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10

3

- _
-

-

rtl

~c

ia

".
'O"

"'"
C;"

-- ~

- - - - - -5 -1 -

"EIo

-

- -

~

" 8"
" o
.~
E-<
.o
o

~-- --

2 7 lG 1
1

-
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lO 2 15 4 1 1 33 - -- - -- - -- -- ----

807JW

Sargentos
ajudantes
Primeiros
sargentos
Segu!J(].os ~argelltos
ou furriéis.
. . .
Arnanucllses

.

S07JW

Cabos e solilac1os
Tutal

1 - - - - 1 - 1 5 1 - - 7 - - 1G 4 - - lO 3 :) - - 1 1
7 - - - - -4 3 20 5 1 1 34 -

-

-

_-- -

-- - - - - - -- ---- - - - - - 477 - - -- --=--=-~~~~~1120

200 320

(a) NORto ~lI"dro nno ost"o Incluídos os rostantos
ollclnis uos soniços
nom a,
11I·t\~as do sl!1'\if;o (Ispoclal.
(h) Um ô capil!tú o dosompollllt\ as funçtlos do cllofo da SOcl'ot:lI'ja ela Et\('ola.
TOT,\._
A uataria
g!nwnt.o~ tle artilharia
él!SP° IIIvel.

refrrcnciad"ío t\ destacada de um (los rrpesada, ondo el-itará o respectivo }les 'oa1
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QUADRO

Regimento de cavalaria (territorial)
Organização do tempo de paz

Organização do tempo de paz
Comprecndo

Compreende:

e engenhos.

Esquadrão
Comando.
2 pelotões:
1 pelotão de transmissões, esclarecedores
1pelotão de sapadores e gases.

e observadores.

Estado maior (pessoal e solípedes).
Adidos.
de metralhadoras

:

Comando.
1 esquadrão de especialidades.
1 esquadrão de metralhadoras
e engenhos.
1 grupo a dois esquadrões a cavalo.
1 grupo de mobilização.

Formação:

Esquadrão

XIX

QUADRO

XVIII

Regimento de cavalaria

Comando.
Formação.
1esquadrão
de metralhadoras
2 grupos a 2 esquadrões.

851

SUPLEMEt\TO

1." Sório

do especialida des :

Comando.
2 pelotões:
1 pelotão
1pelotão

de transmissões, esclarecedores
de sapadores e gases.

e observadores

Estado maior (pessoal e solípedes).
Adidos.
Esquadrão de metralhadoras
e engenhos:
Comando.
1 pelotão de metralhadoras.
1 pelotão de engenhos.

e engenhos:

Comando.
1pelotão de metralhadoras.
1 pelotão de morteiros.
1pelotão de canhões.

Grupo de mobilização:
Comando.
Depósitos de pessoal, material

e fardamento.

Regimento
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Quadros permanentes
Quadros permanentes
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QUADRO

Regimento

XX

motorizado

Ol'ganização (lo tempo de paz
Compreende:
Comando.
1esquadrão de especialidades.
1.· grupo:
1 esquadrjio ele A. M. D.
1esquadrão de motos.
2." grupo:
1 esquadrão ele A. M. C.
1esquadrão auto-transportado.
1 esquadrão de mobilização.
Esquadrão

de especialidades:

Comando.
2 pelotões:
1 pelotão de transmissões, esclarecedores
e observadores.
1 pelotão de sapadores e gases, metralhadoras
e engenhos.
Estado maior (Pessoal e solípedes).
Adidos.
Esquadrão

de mobilização:

Comando.
Depósitos

de pessoal, material

e fardamento.

Regimento
Quadros permanentes
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QUADRO XXI
Escola Prática de Cavalaria
Compreende:
Comando.
Formação.
2 grupos.
Depósito de material de guerra.
Depósito de material de aquartelamento.
Formação:
Comando.
Estado maior (pessoal e solípedos).
Adidos.
1.0 grupo:
Comando.
1 esquadrão de ospocialidados.
1 esquadrão automóvel.
2.° grupo:
Comando.
1esquadrão de metralhadoras
e engenhos.
1 esquadrão a cavalo.
Esquadrão de espccialiilades :
Comando.
2 pelotões:
1 pelotão de transmissões, esclarecedores e observadores.
1pelotão de sapadores e gases.
Esquadrão automóvel:
Comando.
4 pelotões:
1 pelotão de A. 1\L D.
1 pelotão de A. ]\1. C.
1pelotão de motos.
1 pelotão auto-transportado
(T. T.).
Esquadrão de metralhadoras
e engenhos:
Comando.
4 pelotões:
2 pelotões de metralhadoras.
1pelotão de morteiros.
1 pelotão de canhões.
Escola
Quadros

permanentes
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QUADRO

XXII

Regimento de engenharia
Organização do tempo de paz
Compreende:
Comando.
1batalhão de sapadores mineiros.
1batalhão de transmissões.
1 companhia de mobilização. (Sapadores mineiros
1 centro de mobilização de sapadores mineiros.
1 centro de mobilização de transmissões.
Batalhão

de sapadores

mineiros:

Comando.
4 companhias de sapadores
1 companhia de condutores
Batalhão

mineiros.
e parque.

de transmissões:

Comando.
2 companhias
Companhia

e transmissões).

de transmissões.

de mobilização:

Depósitos

de pessoal,

material

c fardamento.

Regimento
Quadros permanentes
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QUADRO

XXIII

Batalhão de telegrafistas
Organização

de tempo de paz

Compreende:
Comando.
1companhia
1companhia
1companhia
Companhia

de telegrafia por fios.
de telegrafia sem fios e electro-mecânicos.
de mobilização.

de mobilização:

Comando.
Depósitos

de pessoal, material

e <le fardamento,

Batalhão
Quadros permanentes
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QUADRO

Batalhão

XXIV

de pontoneiros

Ol·g'l\ulzal.'íto <lo tempo de paz
Compreende:
Comando.
1 companhia de sapadores pontonciros.
1 companhia de pontes de equipagens.
1 companhia de pontes pesadas.
1 secção auto de pontes (destinada
à companhia
1 secção de condutores.
1 companhia de mobilização.

auto de sapadores).
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Batalhão de sapadores de caminhos de ferro
Organização do tempo de paz

Compreende:
Comando.
1 companhia
1 companhia
1 companhia
1 companhia

de
de
de
de

construção e reparação.
exploração.
pontes pesadas de caminho de ferro.
mobilização.
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Quadros permanentes
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QUADRO XXVIII

QUADRO XXVI

Escola Prática de Engenharia

Companhia auto de sapadores
Organização

Compreende:
Comando.
Formação.
1 companhia
1companhia
1companhia
Depósito (te
Depósito de

do tempo de paz

Adstrita ao regimento de engenharia aquartelado em Lisboa
Companhia:
Comando.
2 secções.

de sapadores.
de transmissões.
de caminhos de ferro.
material de aquartelamento.
material de guerra.
Escola Prática

Companhia
Quadros permanentes
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1 1 1

-

-

-

-

- - -

4

10

-

5

-

-

22 -

-1-

-

-

1 -

- - 16 - - - 514.

1

~-=-

- -

344 -

.I -

3921; 50

I

Total

~

-- -- ---1

S
o

w

o

l'<

-

--

3
9

-

w

o.

-

- -

,--

"

0."

-

1

-

'0

-

1 -- 1 12

(ú)2

~&

2"
.~ "O

..

" ""
.o

o;

~ -A'" --- -

, 7

. .
ou

Soma

<lo tempo de paz

,

Soma

Companhia ligeira de transmissões
Organização

1
1
1
1
1

,
l

1--

especial,

QUADRO XXVII

o

1- -

5

4

111

. . . . . . .

Sollpedes

~

"'"

k

_:J_
2

Soma

(a) Neste

I~

1

Capitãis.
.
Subal ternos

I

00

'""
"so

I

Pessoal

k

Postos

o

Postos

(<<)

"o~
.~
'E:;
... " "
'".. ~"
.~~
o
.. s "
,,:a
'~ .. S!! 8 ::
sg
" o
" " '"So
.g~ "8 "o.8 "'t:
o .. "'&:
w

Pessoal

Soma

de Engenharia

Quadros permanentes

80

(e} Nostn quadro não c"tão incluídas
as praças do sorvíço ospeciul nem os resoficiniR dos servíços.
(u) Um
capitão e desempenha
as funções do chefo da secretaria <Ia Esoola.

taIltet-l

Adstrita ao batalhão de telegrafistas

ó

Companhia:
Comando.
3 secções.

QUADlW XXIX

Organização do comando geral de aeronáutica

Companhia
Quadros pormanontes

Comp reendo
(<<)

Pessoat
o

'""

"

S
o

Q

--

------------Capitãis ..
Rubaltel'llos

-n
<1>

'~

c,"'"'"

:

Comando.
2 repartições de aerouáutica :
1 repartição de material.
1 rcparticão técnica.
1 repartição dos serviços meteorológicos.
1depósito de mobilização de pessoal de aeronáutica.

"

8
o

Quadro do pessoal

'f)

do comando

------

1
3

1
3

3

,t

Possoal

-I
"
'"
....'" I .~
'"•• "~ ".
'" !
<r.

:<;

o
.!:I

Po~tos

Soma

1

"n

J,.o

.~ o
o
00
0

o"

l)l'imeiros s:lI'gentos.
..
..
Segundos ôal'gentos ou furriéis.
Soma

1

--

1
G

7

91

. . . . .

lO:!

IU ~

'Q.

"

Q

" -

---G

------1

Cabos e soldadoti . . . . .

Totlll

:Q

i§"'

o

Comando
.
2 repartições Ile aeronáutica.
. . •
1 l'epal'ti~í'lo llos serviços meteorológicos
.
1 Ilcp6sito de mobilização (le pAfsoal
8oli!(t
(fi)

FIII

ollclaJ

HlIJ10r!Ul'

II

.
dois c'upil:jia

suh:dt{'l"flos.

.~

..
..!!

~'"
~~ "'~
~~ "
",'M

I

..
..
"
..
I
., ".. "
;;
.. o'"
1-0

""
.~
"'O'
~'õi

:::

O'

--'"

'8

.

t:
-<:

859

SUPLEMENTO
QUADRO

XXX

Base aérea de Sintra
Organização do tempo de paz
Compreende:
Comando.
Escola Prática de Aeronáutica.
Comando:
De composição igual ao da base aérea de Tancos.
Escola Prática de Aeronáutica:
Comando.
Formação.
1 grupo escolar a 2 esquadrilhas
de observação e 1 eSlluadrilha
Campo de Espinho.
•
Comando:
Constituído pelo pessoal do comando da base.
Formação:
De conariturção
igual ao da base aérea de Tancos.
Grupo escolar (Vide quadro XXX).

de instrução

e treino.

Base aérea de Sintra
Quadros permanentes
Pessoal
Comando

Postos
EstndO
maior

Fscola

da base

Ln secção

2.n seeção

Comando

(li)

:l

-

1
1

---2

1

1
2

___

1

o

1

(d)

__ ..~

Radiotelegrafistas:
Primeiros sargentos.
Segundos sargentos ou íu rr iúis .
Primeiros cabos

3
7

9

10
1
1
4

1

. . . .
ou furriéis

.

1
5

1

1

SOIl/CL

15

27

1

3

2
4
6

2

13

15

3
21

3
21

4

6

20

20

41

-H.

1
2

1
2
1

2

4

n

4

"

10
7

1
2

SO/lW

Quadro dos serviços de aeronáutica:
Sargentos ajudantes
. . . . .
Primeiros sargentos
....
Segundos sargentos ou furriéis
Amanuenses
. . .
Cabos ou soldados

( f')

:í

1
2

5
(f)

4

SOll!n

1\

2

~

-I

-,._---

Total

ti" o!JEor\',,~"o
•

,)

101

68

108

74

174
i -

1
4
SO/tIU

1

1

1

Primeiros cabos cnfermci ros .
Primeiros cabos corneteiros
.
Soldados cornetciros

l~

(c)

__ -- __

.

Um 6 capttão o de'.UlI'.uha
as funçõ." de njudanto.
b Dosompenha
•• fun~õ •• do adluuto táctico do comn ndo.
c Desemponho. a. funções d., adjunte téenlco do comando.
Oriuudo do qundro de mecânicos motrRlhatlorfs.
e) Quatro .ao fotógrafos, tlOI 'luala dois pertr-uecm às ~squl\dl'lIhug
t') ],'(610 do t1"i,Ó.lto.,

Soma

1
(Ii)

7

Souui

Grupo
escolar

2

SO/lUt

sargentos
sargentos
cabos

de Aaronáutiea

1

Tenentes-coronéis
ou coronéis
Majores
.
Capitãis
.
Subalternos
. .
Oficiais médicos .
Oficiais do serviço da administrução
militar.
Oficiais dos serviços auxiliares , . . . . . .

Mecânicos:
Primeiros
Segundos
Primeiros

Formação

da Escola

da uase

Quadro de pessoal navegan te :
Sargentos ajudantes
Pilotos:
Primeiros sargentos
Segundos sargentos ou furriéis
Primeiros cabos . . . .

Prática

6

196
1
1
4

6
292

860
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Escola Prática de Aeronáutica
Grupo escolar
Compreende:
Comando.
2 esquadrilhas de observação.
1 esquadrilha de instrução e treino.
Esquadrilha
de observação (Vide quadro XXXIV).

Grupo
Quadros permanentes

(a)

Pessoal

Praças
Postos
I

Oficiais
Pilotos

Majores ...
Capitãis ...
Subalternos.

(b)

Soma.
Sargentos
Primeiros
Segundos

ajudantes.
. . . .
sargentos.
. . . .
sargentos ou furriéis

11

-

-

Soma

-

-

-

9

-

-

-

-

14

-

2

-

(d) 5

1
8
31

2

8

40

(c)

-

4

-

6

24

6

20

2

3

1
4

-

-

69

-

26
69

6

20

-

69

95

-

-

-

-

149

Soma.

-

Total.

do serviço espoclnl,

Sorvlços
terrestres

-

-

~

Rádio·
tolegrailstas

-

-

nom as praçns

-

1
3
20

-

cabos
cabos ;u 'soid~d~s

a) Neste quadro não estão incluídos os oficiais dos serviços
Um ó adjunto do comn.ndnnto do grupo.
c) Oriundo do quadro dos mecân lcos ruetrnlh ndor-os.
~ri) Dois são fotógrafos.

b)

-

Soma.

Primeiros
Segundos

1
4
9

Mecânicos
metralhadores

-
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XXXII

Base aérea de Ota
Organização
Compreende :
Comando.
Formação.
1 esquadrilha de caça,
1 grupo de 2 esquadrilhas
de bombardeamento,
1 grupo de 2 esquadrilhas
de bombardeamento.
Comando:
De composição igual ao da base aérea. de Tancos.
Formação:
Idem.
Esquadrilhas
de caça (vide quadro XX.XVI).
'
Esquadrilhas
de bombardeamento
(vide quadro XXXVII).

do tempo de paz

Base aérea de Ota
Quadros permanentes
Pessoal

11

Comando e formação
Postos
Estado
maior
da base

Coronéis ou tenentes-coronéis
Majores ..
Capitãis ..
Subalternos
Oficiais médicos
. . . . .,
.
.
Oficiais do serviço de administração
militar.
Oficiais dos serviços auxiliares.

1
1
la) 1
5

Soma
Quadro de pessoal navegante:
Sargentos ajudantes
Pilotos:
Primeiros sargentos
Segundos sargentos ou furriéis ,
Primeiros cabos

Mecânicos:
Primeiros sargentos
Se~undoB sargentos ou furriéis .
Primeiros cabos
. . . . . . .

Soma
Primeiros
Se~undos
Primeiros

_
_

:

.

Soma
Quadro dos serviços de aeronáutica:
Sargentos ajudantes
.....
Primeiros sargentos.
. . . . .
Segundos aargentos ou furrtéis .
Amanuenses
. ,
Primeiros cabos
Cabos e soldados

,

") É capltAo o desemp nha

1

-

-

-

1

-

I

-

(c) 3
-

(e)

-

4

do eomando da base,

_

-

I

1

__
_

_8

I

1
5

6

-

2'2

-

1
1
3

11

38

_

2

2
4
4

11
13
31

Õ

10

10

-

1

5

-

2
8

2

6

15

8
10

22
35

-

22

20

62

1
1
1

10
.

-

__

2

__8

9

-2

---- ,-

1
3
7

-

-

-

2

1

fi

-

-

-

..---

-

-

4

·+-1

1
3

-

3

I
I

Soma

4
4

-

2

2

-

-

- - ---

1

-

1
-

-

--

1

~

-

2

_-

1

L

___

-

-

-

-1

-

1\1 funç~e. de chdfo da so.retarla
b) Desempenha a. runç~". de adjunto táctico do comando •
\ • ) Dolo silo fotó"raro ••
(d) Desempenha •• runç~e. de adjunto t6.nl.o do eomsudo.

1

1

-3

-

2

-

-

Total

2

--

-

-

-- - -

-

-

Soma

-1

--

-

Primeiros cabos enfermeiros
Primeiros cabos corneteiros
Soldados corneteiros

(d) 1

1

-

SOll/,a

-

1
1

- -

-

-

(b)

-

-

-

1-"--

sargentos ......
sargentos ou furriéis
cabos . .

-

Formaçâo

1 grupo
grupo
a. 2 esqua- ao~ esquadrllhas
drilhas
de bombar're
bombardeamento
deamento
de dia
de noite

----

-

-

Soma

Radiotelegrafista8

_

2.' secçâo

.-

1

_1
_

I

1.' secção

1 esquadrilha
de caça

20

~-

-

-

i~

8

2
8

1
5
17

1

10

10

23

-

-

-2

1

2
o
<-

2

6
9
6
2

46

153

50

177

-

1
1

-

1
1

33

28

36

30

1
1

-

2

-

46

--50

6

-

-

-

-

-

4

'_

-

--

4

-

6

I
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Base aérea de Tancos
Organização do tempo de paz
Compreende:
Comando,
Formação.
1 esquadrilha de aviação de caça.
1 esquadrilha de reconhecimento.
1 grupo de 3 esquadrilhas de observação.
Comando:
Estado maior da base.
2 secções.
1.' secção:
Serviços da pista (conservação, iluminação
Serviços fotográficos.
Serviços meteorológicos.
Serviços de transmissão e sinalização.
Serviço de incêndios, abrigos e antigás.
D.T. C.A.

2.' secção:
Serviço de reparações (oficinas).
Serviço de material de guerra e munições.
Serviço de combustíveis (gasolina e óleos).
Formação:
Aquartelamento
e respectivo material.
Estado maior (pessoal).
Adidos.
Esquadrilhas
de aviação de caça (vide quadro XXXVI).
Esquadrilhas
de reconhecimento
(vide quadro XXXV).
Esquadrilhas
de observação (vide quadro XXIV).

e sinalização).

Base aérea de Tancos
Quadros permanentes
Pessoal
Comando

Postos

I
Coronéis ou tenentes-coronéis
Majores ..
Capitãis.
.
Subalternos
.
Oficiais médicos
,.
.
.....
- • .
Oficiais do serviço de administração
militar.
Oficiais dos serviços auxiliares.
. . . . . .

1
(b)

(d) 1

1
1

(a)

1

1

2

2

1

1

1

1
5

__ -

-

-

1

1

1

l

H

6

2()

1
1
3

I

6

-

9

10

35

-__ 1

-

-

3
6

5_1__ 9
1

4
9

9 _ 1__ 14_
18
29
5
26
52

5

3
15

15
22

15

28
46

1

1

3

1
5
1

1

1

3

7

1
1

1

3
3

1
6
11

o

1
1

I---I----~

2

1
(c)

,(e) 2

5

3

1
1

1

6

1

2
1----4

o

5

33
28
23
1-----'----1-------1---4.
36
30
25

2
153
179

6n
75

1

1

.:

1
4

1
4

Soma

capitão e desempenha as
Doocmpc2,ba as funções do
Quatro 880 fotógraJos e são
Desempenha ao {unções de
l"lél" dos depósitos.

7

5

1
6

Primeiros cabos enfermeiros.
Primeiros cabos corneteiros
Soldados corneteiros

a) É

,)

1
3

Soma

b)
c:)
à)
e)

1

2

Soma

Total

1

1

Radiotelegraflstas:
Primeiros sargen tos. . . . . .
Segundos sargentos ou furriéis
Primeiros cabos . . . . •

Soma

2

1
.,

1

sargentos.
. . • . .
sargentos ou furrléis .
cabos

Quadro dos serviços de aeronáutica:
Sargentos ajudantes
Primeiros sargentos.
Segundos sargentos ou fur riéis .
Amanuenses
Primeiros cabos
Cabos e soldados

Soma

1

Soma
Mecânicos:
Primeiros
Segundos
Primeiros

1 esquadrilha
de cap

1

Soma
Quadro do pessoal navegante:
Sargentos ajudantes
. .
Pilotos:
Primeiros sargen tos. . . . . .
Segundos sargentos ou furriéis .
Primeiros cabos

e form acão

Estado
maior
da base

6

10

I

(unçõoo do eh f d
an d
adjunto táctic~ ~ a secrotarla do COlll
o da baso.
contados no
o comando,
adjunt tó "I~(ect1voo das •• quadrllhas de ohsorvação o reconheolmonto.
o cn co do comando.

7

43

50

152

I

33!)
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XXXIV

Campo base de Lisboa
Organização do tempo de paz

Compreende:
Comando.
Uma esquadrilha ele caça.
Comando:
Estado maior.
Uma secção de comando.
Secção de comando:
Serviços de pista.
Serviço meteorológico.
Serviço de transmissões e sinalização.
Serviço de incêndios, abrigos e anti-gás.
Serviço de reparações (oficinas).
Serviço de material de guerra e munições.
Serviço de combustível (gasolina e óleos).
D.T. C.A.
Esquadrilha

de aviação

de caça (vide quadro

XXXVI,

oficiais, sargentos

e cabos).

Campo base de Lisboa
Quadros

permanentes

Pessoal
Comando

Postos

Estado

Serviço
do comando

maior

Uma
esquadrllha
do caça

Soma

--- - ----.------------------------------------------------1--------1--------1--------1--Capitãis.
. ..•............
Subalternos
. . . . . • . . . . . . . . .
Oficiais do serviço de administração
militar.
Oficiais médicos
. . . . . . .
Oficiais dos serviços auxiliares.
. . . .

Soma

__

1

(a)

1
1
(n)
'.

1

1
1

1

4

2

Quadro de pessoal navegante:
Sargentos ajudantes.
. . .
Pilotos:
Primeiros sargentos..
.
.
Se~undos sargentos ou furriéis .
Pnmciros cabos . . . . . . .

1
2

5

1
1

1

9

Radiotelegrafistas:
Primeiros sargen tos. • . . .
Segundos sargentos ou furriéis
Primeiros cabos
"
. . . . .

22

2

Quadro dos serviços de aeronáutica:
Sargentos ajudantes
. . . . .
Primeiros saraentos
. . • . .
Segundos sargentos ou furriéís ,
2

. . . . . . .

2

(c)

1
1

1

2

Primeiros cabos enfermeiros.
Primeiros cabos corneteiros
Soldados corneteiros
. . . .

Soma
7'otal

1
1
1

1
2
3

56

56

58

62

1
1
3

1·
3

5

5

1

113

a?

20mnndll a oaquadrtlha,
b )Os s ubnltnrno
o dosomponha a. funçGea de cheCo da locrotarla.
c Fiel dOI depósitos.

6

3

1

• . .

Soma

I

15

22
1

1

I

G
15

1

Soma

Cabos e soldados

5
10

1

. . . .

Soma

Arnanuensas

3

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

sargentos.
. . . . .
sargentos ou furriéis
. . .

1

3

5

cabos

11

1

Soma
Mecânicos:
Primeiros
Segundos
Primeiros

1
6

5

.

.
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QUADRO XXXVII

QUADRO XXXV

Aviação de informação

Esquadrilha de aviação de caça

(a)

Esquadrilha de observação
OrganizaçAo do tempo de paz

Organização do tempo de paz

Quadros permanentes

Quadros permanentes
Pessoal

Pessoal
Praças

Oficiais

~
Postos

'" !

"

.,

"'::I "

...~" _g~S
.. -

..'""
o

'"a

~"d~

.!..

..a

-

-

3

-

2 _5 _ (a) 1 (6) 2

-

3 ,

6

1

3

--

13

9

-

23 35

-;-----6-1~1--1~I-;

Total
(a) É montndor de rádio.
(b) Compreondo um fotógrafo.

Organização do tempo de paz
Quadros permanentes
Pessoal

"..
'"..

I

e

'".,

"õl

11

Praças

.,

.,
~
o

:;l
Il<

'" --

o

1
8
---

Capitãis ..
Subalternos

9

Soma
Primeiros
Segundos
furriéis

sargentos.
sargentos

-"..

..

.:J" G):9'"

...:..,,-

.:,
bD

".. .. '"
Gi ~"'''

~

S

---

&~ a..

o

"'::I'"
~~~
~.,,,
'E",I::~

o

CI.)

CD!

><:

--- -- --

-

--------1

1

1
8
9
2

ou
-

Soma
Primeiros
Sera,ndos
os

-

..

'"o '"o

-

5

(a) 1

6
---------

cabos . . . .
cabos ou solda.

9

Soma

-

--

9

Total

9

-

15

(o) É montador de rAdlo.
(b) Compr •• nde um (ot6a-rafo.

8
--3 10

(6) 2

----"-

1

----_
1

~-;
~!:
~ 1l

~

.!~

.so~

...,

C)

Capitãis
....
Subalternos.

J

~.~

_6

!3
o

:F.!

.... ~

te
~~

CI.)

~

..
~

I1-----------~

. .

..

-----

_-

Primeiros sargentos
Segundos
sargentos
ou furriéis

Soma.
Primeiros cabos .
Segundos
cabos
soldados
...
Soldados

-

1

_-

---

1

,_-

3

12

----20
23

20
32

26

51

---

1

3 1 1\
--4- --7

~
_-

_6

-

1

3

(b) 1
1
11
-1---2-14
1

---1-5-1~-----3---;ou

1

= I = I =

.

2! 2!

-

28

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

I

5

15

I

48

1-6--9-'--;-1-1- --;-I~

(a) l?ara material rápido ou ultra-rápído
(b) E montador de ra.dio.

Esquadrilha de reconhecimento

-

..e

tJO'~
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I r melros sargentos.
. . . . .
Segundos sargentos ou furriéis .
Amanuenses
. . . • . . . . .

Soma
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(a) Na,'to quadro nlo estão Incluídos os restantes oficiais dos serviços
rraças ,lo .orvíço especial.
. .
(1)) Ollciais do qualquer arma ospoclnjizndos em obsorvações.
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1
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1
Soma.

1

Sargentos ajudantes
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Segundos sargentos ou furriéis .
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1
Soma.
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Total.
(al Neste quadro não estão incluidos os restantes
(z,) Adstríto adminlstrativamento
à companhia.
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n.O 28:402

Usando da faculdade conferida pela 2.& parte do
n ," 2.° do artigo 109.° da Oonstiturção, o Govêrno decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Promoções
a) Situação dos ofiolals e limites de Idade

Artigo 1.0 Os oficiais do activo no serviço permanente do exército distribuem-se pelos seguintes quadros:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Corpo de generais;
Corpo do estado maior;
Arma de infantaria;
Arma de artilharia;
Arma de cavalaria;
Arma de engenharia;
Arma de aeronáutica;
Médicos;
Farmacêuticos;
Veterinários;
Administração militar;
Serviços auxiliares do exército.

§ único. Não haverá novas nomeações para o quadre)
dos picadores militares, que será considerado extinto
com a saída dos oficiais que presentemente o constituem. Não serão considerados como pertencendo aos
quadros permanentes dos oficiais do exército os chefes
de bandas de música de futura nomeação, embora equiparados a capitãis e subalternos, de harmonia com a sua
classe.
Art. 2.° Nenhum oficial do exército pode estar afastado das tropas ou dos serviços por mais de cinco anos
consecutivos. O regresso às tropas ou serviços só será
lavado em conta quando haja atingido a duração .lH
dois anos.
§ 1.0 Exceptuam-se do preceituado neste artigo os <,..,....t..
oficiais em exercício de funções docentes na Escola do
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Exército, na Escola Oentral de Sargentos ou nos estabelecimentos de ensino da Obra Tutelar, que podem ser
mantidos nessa situação durante dez anos consecutivos
ou doze alternados.
§ .2.° Oonsidera-se serviço de tropas o serviço corresponden te prestado nas Iôrças coloniais, na guarda nacional republicana e na guarda fiscal, mas os oficiais
do 'exército não podem permanecer nestes dois últimos
<!orpos mais de dez anos consecutivos.
Art. 3.° Salvo o que respeita ao exercício das funções
<le comando em Lisboa e Pôrto, nos corpos da polícia
de seg'urança 'pública só poderão ser colocados oficiais
de infantaria e de cavalaria, ou oficiais de qualquer
arma na situação de reserva. Na guarda nacional republicana e na guarda fiscal só serão colocados oficiais das
armas de infantaria e cavalaria e os dos serviços julgados indispensáveis.
Art. 4.· Passarão à situação de reserva ou ao quadro
de oficiais ele complemento, conforme a graduação,
idade e tempo de serviço, os oficiais que se mantiverem
fora do serviço militar por mais de dez anos consecutivos ou doze alternados. Não será abonada pensão
aos que tenham ingressado noutros quadros QU não sejam julgados incapazes do serviço activo pela junta.
§ único. Para efeito dêste artigo não será levado em
conta o exercício das funções de Ministro ou Sub-Secretário de Estado e bem assim o das de alto comissário,
governador geral ou governador colonial.
Art. 5.° Nenhum oficial (lo exército poderá sem ter
prestado oito anos de serviço nessa qualidade:
a) Ser exonerado a seu pedido;
b) Passar à situação de licença ilimitada ou a comissão civil de qualquer Ministério.
Art. 6.° O oficial do exército na efectividade ele serviço público não pode em caso algum exercer, por si
ou por interposta pessoa, a profissão de comerciante.
Em lei especial serão fixadas as profissões ou actividades que, além elo ensino doméstico, serão permitidas aos
oficiais do exército por constituírem complemento da
sua especialização militar.
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Art. 7. Terão passagem à situação de reserva os
oficiais do serviço activo que atingirem os limites de
idade fixados no quadro seguinte:
0

Corpo

I estadodomaior,

,

Postos

Aeronáutica

infantaria,
art lhür-lu,

Serviços

í

cavalaria
e engenharia

Geuerais .
Brigadeiros
Ooronéis ..
Tenentes-coro
Majores ..
Oapitãis . .
Subalternos.

Il

éi s

6:")

6fí

60

62
60
58

57
51

no

46
42

se

52
48

-

-

62
60
58
56
52

Serviços
au.:<lliares
do exército

--

.~
62
60

§ 1. O major-gsnsral do exército poderá continuar
em serviço activo até aos 67 anos de idade quando o
Govêrno o julgar conveniente.
§ 2. Aos chefes das bandas de música será aplicado
o limite de idade estabelecido para os oficiais dos serviços auxil iares elo exército.
§ 3. Aos actuais oficiais do extinto corpo de capeIãis militares, dos extintos quadros ele picadores militares, do secretariado militar, auxiliar de artilharia,
auxiliar de engenharia e auxiliar dos serviços de saúde
aplicar-se-tio os limites de idade estabelecidos para os
oficiais dos serviços, salvo se a seu pedido transitarem
para o quadro elos serviços auxiliares do exército.
Art. 8. Os oficiais na situação de reserva só podem
ser obrigados em tempo de paz a prestar serviço no
Ministério da Guerra e órgãos de administração dêle
dependentes ou na organização territorial do exército.
Em tempo de guerra podem porém ser obrigados a
prestar todo o serviço militar.
0

0

0

0

b) Prom09ão dos oflolals

ArL. 9. Para qualquer oficial ser promovido ao pôsto
imediato é necessário :
1.o 'I'er demonstrado bom desempenho elas funções do
seu pôsto;
2. o Ter revelado idoneidade para desempenho das
funções elo novo pôsto e possuir os necessários requisitos morais, intelectuais, físicos e de cultura;
0
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no quadro respectivo,
salvo o caso de
promoção, por distinção, em campanha e o de promoção
por efeito de subida na escala, assegurada
aos oficiais
julgados
idóneos para o serviço do estado maior, os
quais serão contados no quadro na primeira
vaga.
A.rt. 10.0 A. aptidão dos oficiais para o desempenho
das funções do pôsto em que se encontram
é comprovada:
a) Pelos resultados
dos cursos e estágios a que tenham sido submetidos;
b) Pela informação
acêrca da sua competência
profissional prestada
especialmente
pelos comandantes
ou.
chefes;
c) Pelas provas de comando da unidade
correspondente ao seu pôsto ou grau, quer no serviço das unidade~, quer em períodos de exercícios ou de manobras
anuais.
A.rt. H.O A. idoneidade
de qualquer oficial para o desempenho das funções do pôsto imediato
comprova-se:
1.0 Pelas informações
prestadas para êsse efeito pelos
comandantes
das unidades
e regiões militares
e pelos
inspectores
e directores das armas ou serviços;
2.0 Pelas citações ou menções especiais registadas na
sua fôlha de matrícula;
3. o Pelos resultados
obtidos nos cursos táticos
ou
técnicos;
4. o Pelo resultado final de provas especiais de aptidão,.
quando previstas.
A.rt. 12.0 A. aptidão física necessária ao exercício das
funções de major, coronel e general será sempre comprovaria pelo exame de junta médica. A. aptidão física
necessária ao exercício das funções dos restantes
postos
será especialmente
atestada pelos comandantes
ou chefes
imediatos
ou pelo exame de junta médica quando as
mesmas entidades
se não julguem
habilitadas
a informar.
A.rt. 13.0 Os comandantes
ou chefes serão disciplinarmente responsáveis
pelas informações
que prestarem
acêrca das qualidades
e aptidões dos seus subordinados.
Serão igualmente
responsáveis
os membros das juntas,
<Iuanrio se voriflque ter a decisão enfermado
de êrro
evidente e injustificável.
A.rt. 14.0 A. promoção dos oficiais do exército far-se-á:
1) Por diuturnidade
ao pôsto de tenente,
em todas
a, armas e serviços;
0

...

DO EXÉRCITO

SUPLE~mNTO

1.' Série

73

2) Por antiguidade e por escolha, precedendo concurso, aos postos de capitão, major e coronel das diferentes armas, e aos postos de major e coronel do serviço de administração militar;
3) Por escolha, mediante prestação de provas, ao
pôsto de brigadeiro ;
4) Por escolha ao pôsto de general;
5) Excl usi vamen te por antiguidade, satisfei tas as
condições de promoção, nos outros casos.
§ único. Os oficiais milicianos do quadro especial das
diversas armas e serviços serão promovidos por antiguidade dentro dos seus quadros. Nenhum oficial do
referido quadro poderá porém ser promovido ao pôsto
imediato emquanto o não Iôr, pelo sistema de antiguidade, um oficial da sua arma ou serviço da mesma ou
ele inferior antiguidade.
Art. 15. Nos postos em que a promoção é feita simultâneamente por antiguidade e escolha observar-se-ão
as seguintes proporções no preenchimento elas vacaturas:
a) Para a promoção ao pôsto de capitão: duas têrças
partes ele promoções por antiguidade e uma têrça parte
por escolha, precedendo concurso;
b) Para a promoção ao pôsto de major: metade de
promoções por antiguidade e metade por escolha, precedendo concurso;
c) Para a promoção ao pôsto de coronel: uma têrça
parte de promoções por antiguidade e duas têrças partes por escolha, precedendo concurso.
Art, 16.o São condições indispensáveis para concorrer ~ promoção por escolha:
L1) Para a promoção ao pôsto de capitão:
1) Estar no têrço superior da escala dos tenentes do
"eu quadro;
2) Ter como tenente pelo menos quatro anos de serviço nas tropas da arma;
3) Ter informação favorável para a promoção por
escolha, dada pelos comandantes das unidades e das
regiões militares e pelos inspectores e directores das
armas.
B) Para a promoção ao pôsto de major:
1) Estar no têrço superior da escala do seu quadro;
2) Ter pelo menos cinco anos de serviço efectivo
como capitão, dos quais quatro nas tropas da arma ou
em estabelecimento ou tropas próprias do serviço;
0
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3) Ter informação
favorável
para a promoção por
escolha, dada pelos comandantes das unidades e das regiões militares e pelos inspectores e directores das armas ou serviços.
C) Para a promoção ao pôsto de coronel:

-{

I

'"

1) Estar na metade superior da escala do seu quadro;
2) 'Ter cinco anos de serviço efectivo como oficial superior, dos quais dois, pelo menos, como tenente-coronel;
3) Ter como oficial superior quatro anos de serviço
nas tropas da arma ou nos estabelecimentos ou tropas
dos serviços;
4) Ter sido proposto para a promoção por escolha
pelos comandantes das regiões militares ou pelos directores das armas ou serviços.
Àrt. 17. o .áo pôsto de brigadeiro serão promovidos
por escolha, mediante proposta fundamentada do Conselho Superior do Exército, sancionada pelo Ministro,
os coronéis das diferentes armas que se encontrem na
metade superior da escala do seu quadro e que tenham
sido considerados aptos para a proníoção nas provas
finais do curso do Instituto de Altos Estudos Militares.
Art. 18. A promoção ao pôsto de general será Ieitu
por escolha do Conselho de 'Ministros, sôbro informação
do Conselho Superior do Exército, de entre os brigadeiros das diferentes armas. Será secreto o processo
respectivo.
Art. 19. Os concursos para a promoção por escolha
aos postos de capitão, major e coronel realizar-se-fio
em cada ano civil para terem validade no ano seguinte, sem prejuízo do disposto no artigo 22. O número de candidatos a admitir' às provas de selecção em
cada concurso será previamente fixado pelo Ministério
da Guerra, de harmonia com o número provável de
vacaturas a preencher por escolha no ano seguinte.
§ 1.0 A admissão dentro do número fixado competirá
a um júri especial em cada arma, o qual para êsse
efeito classificará os candidatos pela documentação apresentada.
§ 2. Os candidatos admititlos
prestarão provas de
selecção, que serão classificadas por valores.
Art, 20. Â. classificação
final dos candidatos à promoção será a resultante:
1) Das provas, valorizadas nos Lermos do artigo anterior;
0

0
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2) Da aptidão física e qualidades
morais reveladas
durante a carreira e dos serviços prestados pelo oficial,
com louvores ou menções honrosas,
nomeadamente
dos
serviços de campanha
e dos próprios da sua arma, serviços ou especialidades;
3) Dos documentos comprovativos
de cultura militar
ou da aptidão do oficial para o desempenho das funções
do pôsto imediato;
4) Do com p ortamen to militar
e civil.
do concurso serão expressos
Art, 21.0 Os resultados
pela forma seguinte:
1) Apto com distinção para a promoção por escolha;
2) Apto para a promoção por escolha;
3) Excluído
ela promoção por escolha.
§ único. O oficial excluído só pode repetir uma vez
as provas para a promoção por escolha.
Art. 22.0 Os oficiais aprovados em concurso serão inscritos numa escala especial por ordem de antiguidade,
devendo todos os candidatos
considerados
aptos com distinção ficar na escala colocados ti. direita dos julgados
simplesmente
aptos.
§ 1.0 Emquanto houver oficiais aprovados em concurso, e até ao número do vagas fixado no artigo 19.0,
não serão promovidos por escolha os oficiais do concura?
seguinte.
§ 2.0 As vagas não providas ficarão reservadas
aos
oficiais do concurso seguinte.
o) DJsposlQões espeolals relativas aos ofiolals
do serviço do estado malar
A..rL. 23.0 Os oficiais das diferentes armas habilitados
com o curso do estado maior e julgados
idóneos para
o serviço respectivo antecipam
dois anos a sua an tiguidade no pôsto de tenente.
Art. 24.0 Poderão ingressar no corpo elo estado maior
o capitãis das diferentes
armas legalmente
habilitados
e julgados idóneos para êsse serviço, dentro do número
de v~gas existente.
Os tenentes
das diferentes
armas
com pelo meno
oito anos de serviço nesse pôs to poderão
er promovidos
ao de capitão para o corpo .lo
estado maior, se nêle houver vagas, quando estiverem
julgados
idóneos para êsse serviço e para tal forem
propostos.
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Art. 25. Dentro do quadro do corpo elo estado maior
a promoção será feita como nas armas.
Art. 26. Para a promoção dos oficiais do corpo do
estado maior ao pôsto imediato, por antiguidade
ou
por escolha, são exigidas as condições seguintes:
0

0

A) Para a promoção ao pôsto de major:
1) Ter prestado as provas de aptidão estabelecidas
na lei;
2) Ter como capitão pelo menos cinco anos de serviço
efectivo em comissões privativas do estado maior;
3) Ter informação favorável da comissão técnica do
serviço do estado maior;
4) Estar no têrço superior da escala.
B) Para lL promoção
ao pôsto de tenente-coronel:
1) Ter como major dois anos de serviço em comissões
privativas elo estado maior, com louvor ou boa informação;
2) Ter informação favorável do Conselho do Estado
11aior do Exército.
C) Para a promoção

ao pôsto de coronel:

1) Ter prestado as provas de aptidão estabelecidas
na lei;
2) Ter como oficial superior pelo menos cinco anos
de serviço em comissões privativas dó estado maior,
exercido com louvor ou muito boa informação;
3) Ter como oficial superior prestado, com boa informação, um ano de serviço nas tropas;
4) Ter informação favorável do Conselho do Estado
Maior do Exército;
5) Estar na metade superior da escala.
Art. 27. Os oficiais do corpo do estado maior serão
durante a sua carreira obrigados a estágios nas escolas
práticas das armas e serviços, a fim de. manterem o
contacto com as tropas e com a técnica ele cada arma
ou serviço.
Art. 28. Os oficiais do corpo elo estado maior perdem a idoneidade para o serviço respectivo quando:
a) Deixem de satisfazer às provas especiais de aptidão a que forem submetidos;
b) Sejam dispensados em virtude de proposta fundamentada do Conselho elo Estado Maior do Exército.
0
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d) Disposições especiais relativas aos oficiais
da aeronáutica

Art. 29. Para a promoção ao pôsto imediato, por antiguidade ou por escolha, dos oficiais da aeronáut.ica
são exigidas as condições seguintes:
0

A)

PCLra a promoção

ao pôs to de capitão:

1) Ter como tenente quatro anos de serviço efectivo,
três dos quais, pelo menos, nas unidades ou na Escola
Prática da Arma;
2) Ter o mínimo de quatrocentas horas de vôo como
subalterno;
3) Ter freqüen Lado com boa informação o curso de
comandante de esquadrilha.
B)

Para a promoção

ao pôsto de major:

1) Ter cinco anos de serviço como capitão, três dos
quais, pelo menos, em serviço nas unidades ou na Escola. Prática da Arma e um no exercício efectivo de
comando de esquadrilha com boa informação;
2) Ter o mínimo ele trezentas horas de vôo no pôsto
de capitão.
C)

Para a promoção

ao pôsio

de coronel:

1) Ter quatro anos de serviço efectivo como oficial
superior, dois dos quais, pelo menos, como tenente-coronel;
2) Ter como oficial superior um ano de serviço efect.ivo em comando de escola, base ou unidade da sua
arma, com reconhecida competência;
3) 'reI' o mínimo de duzentas horas de vôo con;o
oficial superior.
§ 1.0 In(lependentemente
das condições especiais indicatlus no corpo dêste artigo e seu § 2. nenhum oficial
de aeronáutica pode ser promovido ao pôsto imediato
sem ter satisfeito nos dois semestres anteriores às provas
mínimas de treino exigidas por lei.
§ :2. Para a promoção ao pôsto de maj 01' e de coronel
é necessário ter freqüentado com boa informação os
CUl'SOS
técnicos e táticos das respectivas Escolas.
Art. 30. Os oficiais da aeronáutica que não estiverem
simultâneamente
habilitados a exercer as funções de
pilotos e de observadores não poderão ultrapassar
o
pôs to de tenente-coronel.
0

,

0

0
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e) Dísposlções transitórias

Ârt. 31.· Em conseqüência do disposto no artigo 7.
dês te decreto transitarão para a situação de reserva, na
data da respectiva publicação, os oficiais com idade
superior aos limites nêle fixados. Independentemente
do limite de idade, passarão na mesma data à situação
de reserva os oficiais dos quadros extintos de patente
superior a major.
Transitarão igualmente para a situação de reserva,
ao abrigo da legislação em vigor até 31 de Dezembro
de 1937 ·e com as regalias conéedielas no § 1.o do
artigo 16. elo decreto-lei, desta data, n ," 28: 404,
os oficiais milicianos do quadro especial e os oficiais
supranumerários permanentes nos quadros das diversas
armas e serviços que assim o requeiram até 31 de J aneiro de 1935.
Art. 32 ." O Ministro ela Guerra, em harmonia com
as razoáveis necessidades dos serviços, tomará as providências convenientes para a gradual execução dos
artigos 2. e 3.° dêste decreto, de moela que em 31 de
Dezembro ele 1938 lhes tenha sido dado integral cumprimento.
Art. 33. O" militares que se encontrem abrangidos
pela doutrina do artigo 4. ou venham a sê-lo até
de Junho de 19a5. poderão regressar ao serviço do
Ministério da Guerra até à referidadata.
Art. 34.0 Bste decreto entra imediatamente em vigor.
Publique-se e cumpra-se como nêlc se contém.
Paços do (Iovêrno da Repúhlica, aI (10 Dezembro de
1937. - ANTÓNIO OSCAR DE FR,\CWSO CAUMO. A - ,lnt6nio de Oliveira Salazar r-: i1!(íl'io Pais de SO/lsaManuel Rodrigues Júnior-JIall1lel
Ortins de Hcttencourt-Joaquim
José ele 11ndrade c Silva jlll/'(lIIc7Ic.~Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa Lcit c v-« Rajael
da Silva Neves Duque.
0

0

0

0

ao

0

Deoreto-lol

n."

Usando ela Iaculdude conft'ri(la
do artigo 109.0 (ln. Cousl it.\l·idlO,
promulgo, para valer oum o lei ,
Artigo 1.0 A partir tIl' 1 de
abonados nos oílciui (10 nxórc ito
tos mensais :
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Art. 2. Além dos vencimentos
terior os oficiais do exército têm
sal das seguintes gratificações de
1.o Pelo serVIço prestado nas
Pôrto :
0
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fixados no artigo andireito ao abono menserviço:
unidades de Lisboa e

Coronel
Tenente-coronel
Major.
Capitão
Tenente
Alferes

150$00
150$00
150$00
120$00
100$00
100$00

2. o P elo serviço aéreo:
Pilotos
-nvíndorus

Brigadeiro.
.
Coronel . . .
Tenente-coronel
Major
Capitão
Tenente
Alferes

750$00
750$00
750$00
750$00
750$00
750$00
750$00

Oh ...erva-

dores

500$00
500$00
500$00
500$00
500$00
500$00
500$00

3. Pelo desempenho de funções especiais abaixo mencionadas:
0

a) Major-general

do exército.
. . . . 500$00
b) Secretário da defesa nacional e coronéis directores de arma ou serviço
ou em funções de comando ou' inspecção normalmente
atribuídas
a
brigadeiro ou a general.
. . . . 300$00
c) Professores elo Instituto de Altos Estudos Militares, da Escola Central
de Oficiais e da Escola do Exército;
comandantes das escolas práticas das
armas e serviços; director do Colégio
Militar
. . . . . . . . . . . 250$1)0
ii) Professores c instrutores das outras escolas; comandante do corpo de alunos da Escola do Exército; directores
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elos Institutos Profissional elos Pupilos do Exército de Terra e Mar e
Feminino de Educação e Trabalho;
oficiais do Depósito de Garanhões e
da Coudelaria .
200$00
e) Oficiais de reserva em comi ssão de serviç-o activo:
Generais .
Outros oficiais

200$00
150$00

§ 1.0 São inacumuláveis as gratificações de serviço,
salvo a gratificação de serviço aéreo com alguma das
fixadas nos n." I." e 3."
§ 2." A soma da pensão de reserva e da gratificação
mencionada na alínea e) do n.? 3." não pode exceder
o vencimento de igual patente no activo.
§ 3." O Ministro da Guerra poderá determinar a
qualquer oficial do activo o desempenho, sem remuneração especial, de funções que, por sua natureza, não
sejam incompatíveis.
Art. 3. Ao actual comandante da Escola Militar é
mantida a gratificação que presentemente percebe pelo
exercício dôste cargo.
Art. 4. Aos actuais oficiais da arma de aeronáutica
é mantida, emquanto se conservarem na efectividade
de serviço da arma, a gratificação de diploma que
presentemente lhes está sendo abonada.
Art. 5." Os cadetes não têm direito a qualquer vencimento e exigir-se-á na sua admissão à Escola elo
Exército, dos pais ou tutores, compromisso escrito do
pagamento das despesas dos seus filhos ou tutelados,
com excepção (las do rancho, que será fornecido pela
Escola em regime de internato. O abono diário para
rancho dos cadetes será fixado anualmente no orçaincuto elo Ministério da Guerra.
~ único. O disposto neste artigo RÓ é aplicável depois
da reforma ela Escola do Exército, fazendo-se até êRRe
momento os abonns constantes da legislação em vigor.
O mesmo princípio se aplicará até à reorganização elo
Colécio Militar aos sargentos
graduadOR cadetes qUl'
jH'l's;utc>mente se oncontram na situação de licença (''1pe('ia] para estudos.
0

0
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Árt. 6.° Às praças do exército serão abonados, a partir da data referida no artigo 1.0, os seguintes vencimentos mensais e prés:
Ordenado

Aspirante.
Sargento
Primeiro
Segundo
Furriel.

. . .
ajudante
sargento.
sargento.
. .

: \750$00
. 670$00
585$00
500$00

Exercício

150$00
130$00
115$00
100$00

Soma

900$00
800$00
700$00
600$00
Prós

Primeiro cabo
Segundo cabo
Soldado
Recruta

"

1$50
1$00
$50
$25

§ 1.° Aos actuais sargentos ajudantes, primeiros sargentos e segundos sargentos em serviço em Lisboa e
no Pôrto serão abonadas mensalmente,
emquanto se
mantiverem nestes postos e localidades, além das quantias acima fixadas e como compensação de vencimento,
as importâncias de 100$ em Lisboa e 50$ no Pôrto.
§ 2.° Os prés fixados neste artigo só serão abonados
às praças, depois do licenciamento da classe que presentemente se encontra nas fileiras.
Art. 7.° Aos soldados e cabos são concedidos os ':leguintes aumentos ele pré por cada período trienal de
readmissão:
Pf-Im ci ro
cabo

1.0 período

2.°
3.°
4.°
5.°

período
período
período
período

2$50
4$50
6$50
8$50
10$50

Sogulldo
cabo

1$50
3$50
5$00
6$00
7$00

Soldado

1$50
2$50
3$50
4$50
5$50

§ único. Para efeito de abono, o 1.0 período Js
readmissão começa a contar-se depois de a praça ter
três anos de serviço no quadro permanente.
Art. 8.° Aos sargentos e cabos do exército em serviço na arma de aeronáutica serão abonadas mensal.
mente as seguintes gratificações de serviço aéreo:
Pilotos

Sargento
Primeiro

ajudante
sargento

450$00
450$00

n~<1iot~10·
Krati.tas

240$00
240$00

~loe;1nleo.

150$00
150$00

1.' Série

Segundo
Furriel
Primeiro
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sargento
cabo

450$00
450$00
450$00

.
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240$00
240$00
240$00

150$00
150$00
150$00

Art, 9.° Emquanto não forem revistos os salários
.atribuídos aos operários dos estabelecimentos
industriais (10 Estado, será mantida aos cabos mecânicos
automobilistas e aos condutores de automóveis com viatura dist ribuírla a gratificação mensal de, respectivamente, 60$ e 30$.
Art. 10. ° Têm direito ao sôldo ou ordenado e ao
vencimento de exercício:
1.o Os militares na efectividade de serviço;
2.° Os militares em tratamento nos hospitais, em
conseqüência ele desastre ou ferimento em serviço;
3.° Os militares no gôzo de licença disciplinar;
4.° Os militares no gôzo de licença da Junta e os
ausentes do serviço, por motivo de doença, até trinta
dias em cada ano.
Al't. 11.° Têm direito ao sôldo ou ordenado, perdendo
o vencimento de exercício:
1.0 Os militares em alguma das situações mencionadas no n," 4.° do artigo anterior por mais de trinta
dias;
2.° Os militares durante o tempo de prisão disciplinar, de prisão simples e de detenção;
3.° Os militares suspensos do exercício de Iunções
aguardando julgamento.
§ 1.0 Quando a ausência por motivo de doença, compreplIdendo as licenças da Junta, atinja cento e oitenta
dias, o mililar será obrigatàriamente
presente à Junta
para efeito ll(' uiudun ça de situação e, se não Iôr julgado
defin itivainen te incapaz do serviço activo ou de todo o
serviço, ser-lhe-i concedida nova licença sem vencimento até três meses, findos os quais, se ainda se não
apresentar, passará à situação de licença ilimitada.
§ 2.° O disposto no n. ° 1.° e no § 1.° dôste artigo
não prejudica o estabelecido no n.? 2.° do artigo antecedente nem o que se encontre prescrito relativamente
aos militares tuberculosos.
Art. 12.° Têm direito a
por cento do sôldo ou ordenado os militares no quadro da arma sem comissão
e na situação de disponibilidade.
§ único. Só pode ser atribuícla comissão aos militares na situação de disponibilidade que regressem de
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comissão militar noutros Ministérios, de missões diplomáticas ou ele governos coloniais.
Art. 13. Têm direito a 50 por cento do sôldo ou
ordenado:
L." Os militares durante o tempo de prisão preventi va, de prisão correccional e de prisão disciplinar agravada;
2. o Os militares na inactividade por motivo disciplinar.
Art. 14. Perde-se o direito à totalidade dos vencimentos:
l.o Em todo o tempo ele licença registad a ;
2. Em todo o tempo de licença ilimitada;
3. o Durante todo o tempo de ausência ilegítima.
Art. 15. A gratificação de serviço só é abonada pelo
desempenho efectivo da função e emquanto esta durar.
Art. 16. No abono dos prés às praças do exército
observar-se-á o seguinte:
a) Têm direito à totalidade do pré as praças na situação de efectividade e as que se encontrem com baixa
aos hospitais e a enfermarias
regimentais por motivo
de desastre ou ferimento em serviço ;
b) Têm direito a 50 por cento do pré as praças em
tratamento nos hospitais e enfermarias regimentais fora
(lo caso previsto na alinea anterior;
as punidas com
a pena de detenção; as encorporadas no Depósito Disciplinar e nas companhias disciplinares, e as que se encontrem à disposição dos tribunais militares para julgamento ;
c) Perdem direito ao pré as praças punidas com prisão, em relação à duração da pena.
rl) Não são contados para efeito de abono os dias de
ausência ilegítima e aqueles em que as praças estiverem
em prisão preventiva ou tL disposição das autoridades
civis para responderem por crimes comuns.
Art. 17. Os .vencimentos abonados aos oficiais, 80,1'gen tos e furriéis do exército, desde o mês de Janeiro
de 1938, sofrerão o desconto ela cota legal para a Caixa
Geral ele Aposentações .
.Art. 18. As funções ele director geral e de chefe
[II' -reparí.içâo
do Ministério
da Guerra e de chefe da
Uepartição Militar
do Ministério
das Colónias serão
retribuídus
cm harmonia com o mapa n
1 ane: o ao
decreto n 2():1l;), de 2:3 de Novembro dp ]H:3."), se lião
competir vencimento
superior à Rua categoria, e o pc:'\0

0

0

0

0

0

0

.?

.?
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soal do Gabinete
do ~1illistro vencerá conforme o disposto no artigo 3n." e seu § único elo mesmo rlp(·reto.
Art. 19.° Até à reorganização
dos estabelecimentos
i~dustriais
do Estado os oficiais que nêles prestem serVIÇO manterão
os YE'llcimento" e gratificações
(lo regime
actualmente
em vigor.
GeoArt. 20.0 Os oficiais em serviço no Instituto
g-ráfico e Cadastral
continuam
sendo abona elos dos
actuais vencimentos
até à reforma do mesmo Instituto.
Art. 21." É apl icável aos militares
o disposto no artigo 16. do decreto n." 26:115, de 23 de Novembro de
0

1935.
Art. 22.° O::;oficiai,., c aspirantes milicianos
eventualmente convocados para serviço terão direito aos seguintes vencimentos
mensais:
1.500$Of)
1.200$00
900$00
750$00

Capitão
Tenente
Alferes
Aspirante

Art. 23.° Aos -:ugl'll ios, ('[1bos e soldados reformados,
mas cm serviço lia organização
territorial
do exército,
será abonuda a gratificação
diária de 2$50, aos primeiros, e ele 2$, aos l'estante5,
sem prejuízo
(lo disposto
no § 2.0 elo artign ? o dêste decreto.
Art, 21.° Até il regulamentação
dôste decreto serão
resolvidas por dsspnoho do ~finistro das Finanças todas
as dúvidas e casos omissos que se apresentem
na sua
execução.
Art. ;2.).0 O abono de vencimentos
e gratificações
aos
oficiais e praças do exército,
salvo o disposto ~o ar0
tigo 4.°, llO § único do artigo 5.°, no § 2.° do art~go 6.
c nos artigos 9.°, 19.° e 20.°, será regulado a partirde
1
de Jnueiro L1e1935 exclusivamente
por êste decreto.
Publique-se
Paços
1937. -

e cumpra-se

elo Govêrno

como nêle se contém.

da República,

31 ele Dezembro

de

Ant6nio de Oliveira Salazar - ilfário Pais de S01/saManuel Rodriques Júnior - Manuel Ortins de Bettenrourt-Joaquim
José de Andrade e Silva All1'fl1lchesFrandsco José Vieira Machado - Ant6nio Faria Carneiro Pacheco - Jotio Pinto da Costa Leite - Rafael
da Silva Neves Duque.
ANTÓNIO

OSCAR

DE

FRAGOSO

CARMONA

-
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Decreto-lei

n.v 28:404

Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Govêrno decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Reformas

Artigo 1.0 Terão passagem à situação ele reserva os
militares com quinze anos de serviço que:
a) Atinjam o limite ele idade;
b) Sejam julgados incapazes elo serviço activo pela
junta hospitalar ele inspecção;
c) Desistam de prestar as provas de aptidão profissional para o pôsto imediato ou revelem não possuir
a capacidade profissional e os requisitos de cultura necessários ao desempenho elo novo pôsto.
Os militares com sessenta anos de idade e quarenta
de serviço passarão à situação ele reserva, se o requererem e lhes fôr deferido.
Art. 2.° Serão reformados os militares que:
a) Atin j am setenta anos de idade;
b ) Sejam dados por incapazes de todo o serviço lo
exército pela junta médica competente;
c) Revelem incapacidade para o desempenho elas funções elo seu pôsto, durante o exercício destas ou nos
cursos e estágios que forem obrigados a freqüentar;
d) Sejam mandados passar a essa situação por demência incurável ou motivo disciplinar de que não
resulte a pena ele demissão nem de separação do serviço.
ATt. 3.0 Salvo o caso de reforma extraordinária,
nenhum militar pode ser reformado sem ter quinze anos
completos de serviço e quarenta de idade. Os militares
com menos ele quinze anos de serviço público que forem
abrangidos pelas disposições dos artigos 1.0 e 2.° terão
baixa do serviço militar, sem, direito a vencimento ou
pensão.
Art. 4.0 A apresentação tiS juntas mérlicas competentes para o efeito de mUllançade situação podo ser requerida pelo interessado ou determinada pelo Ministro
-Ia Guerra. Quando se tratar de sargentos ou praças, a.
apresentação poderá também ser determinada pelos coo
mandantes das regiões militares.
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Art. 5. o As pensões de reserva ou de reforma serão
proporcionais no número de anos de serviço prestado
e calculadas de harmonia com a seguinte fórmula:

em que F representa o vencimento anual correspondente ao pôsto na efectividade e n o número de anos
de serviço.
§ único. As pensões de reserva ou de reforma do pessoal navegante da arma de aeronáutica serão ainda proporcionais ao tempo de vôo, adicionando-se às pensões
calculadas DOS termos anteriores 60 por cento da gratificação de serviço aéreo para 1:500 horas, com aplicação da fórmula seguinte:

•

P-Vx~+
36

6
1;;:000

Xg.n'

em que g e n' representam a gratificação anual de serviço aéreo e o número de horas ele vôo efectuado.
Art. G.o Para efeito da aplicação das fórmulas constantes (lo artigo 5.', apenas se tomarão em linha de
conta anos completos de serviço e a n nunca pode ser
atribuído valor super-ior a 36.
~ l.0 Será contado com as percentagens de aumento
1"leO'uirindicadas o tempo de serviço prestado em coniliçõ~s especiais de dificuldade ou perigo:
a) Em campanha, na zona da frente, 100 por cento;
b) Em campanha, fora da zona da frente, 50 por
cento;
c) Pelo pessoal navegante da arma ele aeronáutica
que efectuar a provas mínimas de treino, 40 por cento;
li) Nas colónias, em comissão militar, 20 por cento.
Estas pCl"Cl'ntagcns não suo acumuláveis e contar-se-á
sempro amai>" elevada.
§ 2.° Não serú contado o tempo em que o militar
tiver permanecido na situnçâo de licença ilimitarla, ele
licença rcgistadc ou outra pela qual não tenha direito
a abono ele vcn cimentn, riem () período correspondente
ao (la obrigação normal (lo serviço militar. Não será
igualmente contado o tempo (lp cumprimon n, ele pr-na
C)ue importe suspcnsâo do exercício de funções.
,1

888

ORDEM no ExÍmCITO

N.o 12

1.' Série

§ 3.° O tempo de serviço prestado ao Estado, depois
d.a entrada em vigo:: dêste decreto, pelos ofici~is na
situação de reserva e levado em conta para efeito de
I.nelhoria da pensão que lhes tenha sido atribuída, ex~ ceptuando-se porém o que já tenha sido contado nos
termos do § 1.0 do artigo 16.°
Art. 7. ° No cálculo da pensão de reserva ou de reforma considera-se como vencimento:
a) Para os oficiais, a importância do sôldo e exercício;
b) Para os sargentos, a importância do ordenado e
exercício;
c) Para os cabos e soldados, a importância do pré
com as readmissões que vencerem.
§ único. Nenhum outro abono eventual ou permanente poderá ser considerado, salvo, relativamente
à
gratificação de serviço aéreo, o disposto no § único
do artigo 5.°
Art. 8.° Têm direito à reforma extraordinária os militares que se tornem inhábeis para o serviço por algumas das causas seguintes:
a) Desastre no exercício das suas funções;
b) Ferimento ou mutilação grave em combate ou na
manutenção da ordem pública;
c) Moléstia,
ferimento ou mutilação resultante da
prática de algum acto humanitário
ou de dedicação
à causa pública;
d) Moléstia con traída no exercício cl as suas funções
e por motivo do seu desempenho.
§ 1.0 Para os efeitos da alínea b) considera-se como
ferimento a intoxicação produzida por gases de combate ou quaisquer outros meios de guerra química pu
bacteriológica que produzam no organismo causas de
incapacidade, mesmo que os efeitos da intoxicação venham a manifestar-se posteriormente.
§ 2.° A reforma extraordinária é concedida independentemente da idaàe e elo tempo ele serviço, salvo no
caso previsto na alínea d), em que é requisito indispensável ter prestado serviço durante o mínimo de dez
anos. Nos casos das alíneas b) e c) será concedida a
pensão de reforma por inteiro e nos restantes será calculada em função dos anos rlo serviço e do grau de incapacidade.
§ 3. o A pensão de reforma extraordinária
aos cabos
e soldados julgados incapazes de todo o serviço e rte

1
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angariar os meios de subsistência pelo seu trabalho por
algum dos motivos referidos nas alíneas a), b) e C)
será fixada tomando-se para base do cálculo:
a) O pré e a readmissão correspondente ao 4. período para os primeiros cabos;
b) O pré e a readmissão correspondente ao último
período para os segundos cabos e soldados.
§ 4. Os militares que por virtude de qualquer dos
motivos referidos neste artigo sofram de impotência
funcional, total ou parcial, superior a 60 por cento são
considerados «inválidos militares» e poderão ser recolhidos pelo Estado em estabelecimento apropriado.
Art, 9. Aos militares que sejam separados do serviço e reúnam os requisitos exigidos para a reforma
ordinária será concedido em despacho ministerial
o
direito a uma pensão correspondente no máximo a 75
por cento do que normalmente lhes competiria na SItuação de reforma.
Art. 10. Perdem o direito à pensão ele reserva, ele
reforma ou ele separado elo serviço:
a) Os exonerados e os demitidos;
b) Os condenados:
0

0

0

0

A pena maior;
A pena correccional pelos crimes de furto,
abuso de confiança, burla, receptação de
cousa furtada ou roubada, falsidade, atentado contra os bons costumes ou contra o
pudor;
Por crime que importe perda de direitos políticos.
§ único.

Considera-se demissão a eliminação

do ser-

VIÇO.

Art. 11. As pensões de reserva ou de reforma só
podem ser penhoradas nos mesmos casos e proporções
em que podem sê-lo os vencimentos dos militares na
efectividade ao serviço.
Art. 12. A partir de 1 de Janeiro de 1938, todos os
militares, com excepção das praças não readmitidas e
dos g'l'fl,clnadml miliciano" eventuahnente
convocados
, para o serviço, contribUIrão mensalmente para a Caixa
Geral ele A posentações com a cota legal, calculada sôbre
a totalidade dos vencimentos ou prés correspondentes
ao cargo que exercerem.
0

Q
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§ 1.0 A percentagem
devida incidirá
ainda sôbr
todas as gTati:ficações ou remunerações,
seja qual fôra sua designação
ou natureza,
que os interessados
aufiram através orçamento
público,
exceptuados
os subsídios de residência,
as ajudas de custo, os abonos para
ralhas, para despesas de representação
e de transporteou outros da mesma índole.
§ 2.° Se o militar
não fôr abonado ele vencimento,
durante
um mês completo
o desconto será calculad
pela fórmula
C....c...;;

l'XnXp
;~l;:Ol)()

em que C é a cota; T1 é o vencimento
total anual do>
cargo;
n o número ele dias a que respeitar o abono e
p a percentagem
estabelecitla.
Art. 13.0 09 militares
que exerçam, com prejuízo das
funções inerentes
ao seu cargo, comissão transitória
de
serviço público, remunera(la
nos termos do § 1.0 do artigo anterior,
descontarão
cota sôbre a remunornção
que
no seu desempenho
auferirem
e terão direito a que o
tempo respectivo
lhes spjá levado em conta.
§ I." Se a comissão de serviço não tiver sido remunerada pela. forma prevista
neste artigo,
o tempo ele
serviço respectivo
só poderá ser contado desde que, a
requerimento
do interessado,
sejam pagas as cotas reIat.ivas ao vencimento
que lhe pertence na efectividade
como militar.
§ 2.0 O disposto no paragrafo
anterior
a pliea-se na
contagem
elo tempo ele serviço prestado
na" colónias
em situação com direito à aposentação
a cargo (las mesmas, observando-ec
na parte correspondente
o disposto
no n ," 2.° (lo artigo
10.0 (lo decreto-lei
n.? ~G :50;1,
de 6 de A bril ele 1936.
Art. 14." O serviço (le reformas
m il itares {> encorparado na Caixa Geral ele Aposentações,
continnandoporém a cargo do )'Iinist.él'io ela Gucrru ati; 31 ne Dezembro (le 1938, com observânciu,
quanto UR rpforma
requeridas
ou imposta'
po. tcriormcute
a 1 (1e .Taneiro
do mesmo ano, elo disposto neste decreto. D(·. de esta
última data os diferentes
Mi nistérios rntregnrão
me nsal men to 11a Üaixu Gl'l'al ele Apospnlat.;,õrs a importância elas cotas pagas ]1('10s oficiais que ní'·1PR pros+em
serviço p sejam abrangidos
pela re lormu do' voncimentos militares.
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- ---~==========§ L" Ap licar-se-ã
idêntica
doutrina
ao pessoal da
guarda nacional republicana
e da guarda fiscal.
§ 2.0 Ficará também a cargo da Caixa Geral de
Aposentações,
a partir de 1 de Janeiro de 1939, o serviço de pensões a militares
mutilados
e inválidos
de
guerra.
Art. 15. Será publicada
mensalmente
no Diário do
Govêrno a relação dos militares que, a partir de 1 do
0

mês imediato,
ficam a cargo,
como reformados,
da
Caixa Geral de Aposentações.
Com esta publicação
e
sem dependência
de outra formalidade
cessará, a partir da mesma data, o abono pelos serviços ou organismo" de que dependiam.
Os militares
desligados
do serviço para efeito de reforma terão, nessa situação,
direito
a ser abonados
pelo organismo
ou serviço a que pertenciam,
mas apenas pelo correspondente
à sua pensão de reforma.
Art. 16.0 ~as passagens à situação de reserva e nas
reformas
requeridas
ou impostas
posteriormente
a 1
de Janeiro de 1938 servirão de base para o cálculo da
respectiva
pensão os vencimentos
que então vigorarem.
§ 1.0 Aos militares
mandados
pa"Rar à situação
de
reserva ou mandados
reformar
até 31 de Dezembro de
1937 serão Iiquidadaa as pensões a I1Que houverem direito nos termos da legislação
actualmente
cm vigor,
mas o tempo de serviço consideraf-se-á
acrescido
ela
diferença
entre os limitei! de idade fixados no decreto
1l.0 17::378, rle 27 ue ~et(,lllbro
de 1929, e alterações
poster.iores,
e n ." 28 :-:1:02, de ;n de Dezembro
df'
] 937, em relação
aos militares
abrangidos
pelo artigo 31.° dêste último. Serão igualmpute
Iiquidadas
em
harmonia
com a legi~lação em vigor as pensões dos que
até ti mesma <lata tenham requerido mudança
ele situação.
S 2.0 :Nilo é permitida a desistência nos processos de
pns'ügem
à reserva ou de reforma voluntário
a que se
l'derl' o parágrafo
anterior,
rnas o militar
ficará exceptuudo
do que no mo 'mo panigrufo
se dispõe ~\ sujei to ao regime
cRtabeleejr10 neste decreto-lei,
desde
que a sua reforma não possa t,fl'f'i uar-se por falta de
outro .ruqni 'to legal.
.\r1. 17." Para () efeito ,ln disposto '1)0 corpo do arti,,·o ,lllt(,l'iol' o~ militar!"
indemu izarão a Caixa Geral
de ;\ ]10:'011 k\l;iies <la importânciu
corresponden te à per'Cclltagl'lll d .1 po]' cen io <l veunimeu to anual que com-
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petir ao cargo exercido em 1 ele Janeiro de 1938, por
cada ano de serviço prestado anteriormente
a 31 tIe
Dezembro de 1937 e contado ou a contar para a reforma.
§ único. Aplica-se no cálculo e no pagamento desta
indemnização
o disposto nos §§ 2.0 e 3.° ao decreto-lei
/
11.° 26:11[" de 23 de Novembro de 19%, e no artigo 18.°
(lo decreto-lei n ." 26:503, ele 6 de Abril ele 1936, considerando-se elevado para 40$ mensais o limite fixado
no § 3.° do artigo 33.° daquele decreto.
Art. 18." A pensão elo militar que Iôr, a título definitivo, investido em cargo civil com direito a aposeutação será fixada em atenção ao vencimento
dêste
cargo, quando se exerça seguidamente pelo prazo mínimo de cinco anos. De contrário, será a pensão calculada com base no vencimento correspondente ao seu
pôsto militar.
')
Art. 19. Será observado o disposto nos artigos 11.°,
12. e 13. do decreto-lei
26:503, de 6 ele Abril d~
1936, na contagem do tempo ele serviço, pelo qual os
militares nua contribuíram para a Caixa Geral de Aposentações ou para a sua reforma militar. O prazo -Ie
cento e oitenta dias referido no artigo 11.° do decreto-lei n ," 26:503 contar-so-á a partir de 1 ele Janeiro de
1939, e até essa data o Ministério da G11erra só proItlederá às contagens indispensáveis à conclusão dos processos de reforma em curso.
Art. 20. O tempo de serviço pelo qual já se contribuíu para a Caixa Geral ele Aposentações
ou para a
reforma militar será sempre levado em conta no cálculo
da pensão a que, como militar ou na qualidade de civil,
o subscritor vier a ter direito.
Art. 21. As disposições do presente diploma não têm
aplicação aos militares reformados ou colocados na ~ituação de reserva à data da sua entrada em vigor.
§ único. Exceptua-se, relativamente aos oficiais na
situação de reserva com menos de trinta e seis anos de
serviço, o disposto no § 3. do artigo 6. devendo a
melhoria de pensão ser calculada nos termos da legislação vigente. Não poderá porém em nenhum caso ser
abonada pensão total superior à que competiria a outro
militar nas mesmas condições passado à reserva depois
de 31 de Dezembro do corrente ano.
Art. 22. As pensões dos actuais mutilados e inválidos de guerra consideram-se definitivamente fixadas
no montante que a cada um está presentemente atri-
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buído, cessando para os mesmos mutilados
ou inválidos
o direito ti pJ'(Jln()~iio e-tabelecido
pelo Código de Lnválidos, que será huvido como revogado
pelo presente
diploma.
Art . 23.0 Em relaçlio aos milit ares, embora na situaç'uo de reSClTU ou (le reforma, que faleçam em estado
(le reconheci lla pobreza poderão ser pagas as despesas
(le fuueral e en terrumontn,
não excedentes
porém, cm
caso algum, ao quantitativo
do veucimsnt.,
ou peusão
mensa 1 do f a 1pri rln.
Art , 24.0 O <:I-O\Gruopoc1erá fazer internar
no Asilo
dos Juválirlos
)Iiliiares
os antigos combatentes
que, ~()_
Irenrlo ele l'llfl'l'lllillarles adquiridas
ou relacionadas
com
o serviço ele campanhn,
~e encontrem
em estado ele
reconhecida
pobreza e não recebam elo Estado qualquer
pensão.
Art. 2,::>.0 _A" dúvidas ..que se susrit arem na execução
dêste decreto serão definitivamente
resolvidas por despae 110 .lo )Iilli,;tro
(la" Finanças,
sôbre informação
(la
\.lmillistrar;iio
(jpral (la Caixa GpJ'ul de Depósitos, Cr2di ( I e Previdênr.i a.
I'ublique-se
l' cumpra-sr, como nêlc se contém.
'aços do (;OYt'l"JlO ela República,
31 ele Dezembro (lp
I! 7.
.AxnJ:\Jo ()sC\!t ns FHH,(bO C\JUfO~A-J/IIr, ·0 de Olhe/N/
Sala::{(/' - .l/lÍrio J)ais de SO/lsaI/, nucl Rodl'i.r/llc.~ Júnio/' - Mal//lcl Ürtans de lJeUIII( lil't-.!U(((Lllim
JOS(: de clndmdc c Silva AbranchesFr t n cisco ./o_,{ rir!/'(( Jl11cluulo - _lntónio Faria CIII'7, ,.0 Pacheco
- Juüo Pinto da Costa Leite - Rafael
« Sil ra .feres Duque.
António

de 0111;e&a Salazar.

Estú conforme.

o

Chefe do Gabiuetr,

