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Decretos
29:35i-i31-12-1\1:38Dotr-r: IIiII a '1lH' funriolll'lll
\'õ(,s do 'I'rihuunl
Mil itur E'I}(,,'ial d(' Lisl.ca
militarrtl'l'I'itol'iai, lia, «olóuia-.
"",
29:367
;\1-12· 1~):3H- _\III't, uiu I'ri'dito (';'IH'I'ial
do orçaureuto do .\Iinist{'rio tia (:III'l'l'a ...

couro ~rrOs trihunais
...
',.
puru 1't'J'Ôl't;O
, ....
,

1
;.l

Disposições
I )pt('rlninalldo
as condi,'õ(',; ('III IJ III' podl' transirar-«: da 1'0Iíl'ia d(' HI'g'Ul'an\'a púhlir-n
para a gllal'da nncional }'t'PIIlrlicuna I' dl'sta para aquol a I'ol'p0l'a(:ão, I' '1111'para os ('al'gos
di' comaudautos
III' divisão p distri ta i-. da pol jl'ia dI' ,Pg"rança só jlodplIl ';1'1' autorizndos ('apitãis dI' infantaria
011
cavalaria.
. . • • . . . . . . . . . . . , . . . . .,
Disposi,·ucs a observar para a instl'll\·ão dos ofir-iais lIu",lil'os,
«uiquanto não fôr puhlicado o novo rl'g'ulallll'nto
d" satÍtlp
:\fapa das rcparaçõos ('1Il material autorizadas
no JllV' d(' Novr-mbro Ilto 1!)38 por conta tla "!'rba orçamental.
. . . ..
Mapa .las arl"i,i,'õ('s
d(' material autorizada,
110 l1Iês til' ;\0\'1'1l11l1'0III' 1~)38 por conta ,la verba OI\'alllPlltal.
• . . ..
:\fapa das l'ppara\'upH d(' matorial autorizadas
110 111[\';til' Dez"IIlI,l'o d(' 1~)38 por conta lla verba orçalllental.
. . . .'
ltf'g'ras a observar lJclas tlit'('('I;uf'S lIas arruas (' sr-rviço» ao
dovolvoroiu
La ]{('l'urti(;ão da 2,' ])ir('I'\'ão (;pL'al os 1'l'latórios - 2," parte
d(· PO'S(" do <,oJLLaLldo,las 11llitlad,'~
" ,',.;talJ('lpl'illlf'lIto,; Lllilita['(', , . . . . . . . . . . . ..
]l,'la\'ào da, uqllisi,·õ,·,; d(' ILLlttr'L'ialf't'f'dllatla,
110alio d('l~J3tl
por I'Ollta da \'f'L'lIa ol','alll('utal,
1(; "
J:"lil"ào da" ['('pill'a\'Õ('''; d" Illatf'l'ial ('{"'f'ÍlIada,; IlO alio cI" 1!J;3K
por ,'ol1ta da \'(,I'],a oL'~·alll('lltal.
. ....•.•
,..
])"I'IaL'a,'ão
dI' tl'l' sido tL'all"foL'IIl:\110 tl",d,' 1 dI' ,I[lllf·iro
til' l!);j\l (,lll lia,f' a('['(':\ rlto T:lll"O"; o gL'llpO incl('IH'lIc1l'lltl' d(·
avia\'ão d,' PL'Ot"I'\,[íO ,,('Olllk1l,'
.....
, . , . , "

(j

7
10
12
11

à

J(j

1M
17
10

J luC'!;u:l)'ào di' ["I' "ido ,'xtillto o l>at:l~kLO indl'llf'II<II'lIt" di'
iufan tnri n 11.° 22 , . , . , . , . . . .
J)pf'la1'af'ão 11f' tr-rrnu si.lo r-xti n tns 1'1112l di' .lanr-iro dI' 1\);~\)
os l!o;]litais
mi li tarr-s das gnarni,;õl'''
lIa Fr-itorin I' df' lll'.i:l
l)f'I'lal':l,'ão
<11'tran"I'I'rl'III'ias
<lI' \'I'l'l>as no Ol'f:alll"llto do \linii>t('l'io da (; Uf'ITa . , . ..
........,...
TII'I'Wil'a,;õf's
ao dl'f'l'f'to-Jl'i II." 2\):;l3D, puhl icrulo nu Ordem
do Eeért-i!« n.v lO (,n]lII'IIII'lItO),
dI' ;a ,II' P"l(f'lllh1'o
tlp lD;~R . . . . . . . . . . • .' . . . . . . . . . "

N."

~

lH

1\1
1\1
~~

-ti-I 1\);1\1

Decretos
29:394-11-1-1\)3\)

..\fanda reverter
)1:1ra o patriruónio
lIa
1"I',II'I':1)':to Nacíonal
das lnstitutçfies dr' Protocçâo
:1 1111'<111cia o lll'{"lio da Rua da (l raça onde ostá instalado
o «x tiuto
..\lolltl'pio dos Rargl'lItos di' 'I'orrn I' Mar
.
29:440 -11-:l-1!l;.m Torna l';;t<'l1oi\'o ao 1,,,t"I'f'ito e arnuul a
o disposto no artigo 1\).° lia ll'i n.? G, IIi' I) de .Iulho di' H)t;~,
'1111'sI' 1'1'1'1'l'f'ao diploma dI' fllllç'uns púhlir-as.
. • . . . .

Portaria
9:f 73
21)-2-Hm\) - A1'1'01 a I' ]IÕf' 1'111p;;PI'll\'ão as ÍlIstrll,'õl'"
para. o IIt-iO, liltqJPza.
I'Oll:--;(It''':1\'ão
da:-; (':-;pillgal'da~ 7IHlllj~),
III lUB7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(l

:!7

Disposições
XOIO IlIodl'lo do mapa 11.° [D 110 l'('g'ulallll'llto
gI'ral do ,,1'1'viço 110 I'xt"rrito para SI'I' adoptado ati' iI lJllbli,':t\·ão
do
novo rl'gnlalllrllto,.
20
[)i'tl'l'Illillalldo
<lUt' os oliJ'iai~ do f]u:1111'OIlo~ ~rl'\'i\'os
au;;ilial'l'~ 110 I';;('rl'ito dl'Sl'lllJlI'nlll'llI todo o ~"I'vi"o IlaM SI'l'l'l'tarioh rl'gillll'lltais
r dos ,ll'jlósitos III' pl'a~'as Ilas IIlIida"l's..
;\0
[)l'tl'l'lllin<lIHlo (lue ::Ui I'oloca,:õ('s I' tramifnrunciaR
dos aspil'anti''; a ol1l'iai,; lIlilil'ianos
!lP\'l'lJl I'ollstar '1'111]11'1'da Ordem
,lo E.r,h·r:ito I' ,!'rITo l'f'11ul'riJlas ao ,\fillistJ"rio
,la U 1I1'I'ra
Ijll<lllllo os 111I'SIIlObnelas 'I'.ialll inh'l'I's,.;ado,
...•..
'
;10
I11't1'l'lllillallllo Iln!' os lilllÍt!',; di' Ijllal'l'llta l' qllari'llta
I' I'inro
aliO, lixados na RI'I'São ~ .. do dl'l~rf'to 11.° 11 :1\)(;, do 10 11<:-'[:11'<:0d,: 1!J2(i, b:tO altl'l':lllos para f[lJal'f'llta I' dois I' 1J.1lal'1'1Ita I' Oito anos. . . . . . . . . . . . . . . ..
"
:)0
I'I'og'l'nlll:l 110 rOIIl'nroO dr adllti"ão
i, lJlatrícula
na E,,'ola do
1'>«"J'f'ito no,; 1'lln;O,; lIas dil'l'rsas
anilas.
. . .
'lO
[)I'I'1 a 1':11::10di' tl'r sido dl'tl'l'lllÍllnda
a ol'ganil(a<;ão da k\sl'
<ll'rl'a di' Silltra, fil'allllo a 1<;"l'ola i\lilital' ,II' ,\I'l'oll~,lltil'a
illtl'grada
na 1'I'l'I'I'itla 1I:1SI', "0111 o llOIlI!' d(' I';,,'ola I'l'útil';!
d,' ,\I'l'OII:\lltip:t.
. • . . . . . . . . . . . . . . . •.
;\1
Ill'l'lal'a)'flO d,' 11111'SI' l'III'outl'alll iI vl'nlla no "ollsellto adllli-

snv.uuo
da :>:t llil'l'I,,'ào

uistrntivo
fi('a"

5

(:I'l'nl dil'l'I'I'I1II's I'artns

: .

, ..

to pogrú-

, ..

, ..

;l I

Il('(('I·lllil1:1II.10 q ur- as pro vns jll'útil'as do pró viiuo l'OI1I'III'SO
pal':! priuu-iro-, sal'gl'l1to" do 1',lilltO quadro do S('I'l'l'tal'Íado
m ilitnr sl'jalll ]J1'1"tad:h lia iuúquiua de I'SCI'I'\'I'r da Jllarl'a
Royal ..

, , . , , , , , , , , , , . , , , , . , '.

;)()

N." 3-1:!-ií-1Hil\)
Disposições
BI'g't':1~ n

para a ol'galliZ:1l;ão

OII:'-i('I'\';11'

do~

lll'ol'el"i:-io:-i

lias

11111-

dadl's 011 I'sta1lf'Il'I'illH'11tos militnro»
"'IIIPI'l' 11111'alglllll Illilital' SI' tOJ'JJ:1 iuhúhil parn o 'I'n i~'o por algulll:! das I'allsas
IIII'III'iollad", lias aUIII'as a), b), C) e d) do al'tigo 8.° do 111'I'l'do II." :!8: lOto "
.
.
Xovo ílldi('l' do catálouo
,i"t(,JIlátil'o IlaS hihl iotu-ns l'I'gilll('IItais . • . . , . .'.
'....'
. . . . . . . . .
])ob"õ('s
atri lnudas 1I0 ano ('I'OnÓllIi,'o 11(' 1 \);-3!) para serviço
di' ;,,,tolllatoloi,!'ia
, .....•
, ,
J 10ta~'(H'~ atrihuídas
110 a110 1'('OIIÓllli(,o di' 1!J;:.l\l para assi,tt'JI('ia lll('dil'a I' socorros uq.!,'l'ntl's nos hospitais
miiitaros 11e
g'U:lL'lli\'ào

.

.

•

•

•

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I lotal;i'>l',; atl'i1,uída,; 110 auo I'I'onÓlIli('o d" 1()i:l() l'nl'a assi,t<~lIc·j:tllll,tlic,a (I socorro- Ur:..~·(lllt('S 110~ postos <lf' ~O(\Ol'l'O;-;. • •
11otal:õ('" ntrihuúla-,
110 alio I'I'OIIÓlllil'o di' 1!);3() pal'a assistf>ll.. ia 11l{'dic:1 ti SO('OlTO~ Ul'g'('llt(l~
ua-, "Ilf'('l'Jual'ia:-->. inil itnre-,
J lota~'ôl's atrihnÍtlas
110 ano rcouóurir-o
Ik 1!J3!J para an:ílises
I'!ínil'as
. . . . ,
. . . . , .
Ilotal:õl''; ab'ihllíela,
110 ano "I'OIIÓI'lil'o II" 1 \J;l\) l,ara raeliologist:1s

. . •

.

.

11ota,:õ", atrihllída,
110 ano l'I'OIlÓllli,'o di' 1 !);3\i para illll,rl'''os
J)ota\"'''s
atrillllídas
110 ano l'I'OlJÚlllico .11' 1!);W para artig'o,;
de I'xprdipntl',
l'III'adl'rllal;lH'';,
:t,;sinatura
di' pul,lil'al:õl'';,
l"'l(ul'na,
l'I'par:1\'ul" "\I'lIhwis
t' dil','r,;os
lião I's}Jt'I'ilkados
f)otal:õPs atribuídas
110 alio I'I'onÚJIlil'o di' l!J;m ]Iara luz, aqlll'(·jJIlClllto~ ágHa~ IjuqHlza,

(ltc·. . .

. .

. .

;l7

15
17

IR
I!)
W
iiI

(a

I Jotal:õl's atrihuídas
110 ano I'I'Ollólni,'o dI' l!J;m para lllz ;1'
(i(j
,'olllpallltias
di' rl't'ol'lnaelos . '.
• . . . . . • . . .
IJota,'õl's atribllídas
110 ano I'I'OIlÓllli"O ,11' 1!J;;H jI:lr:t água ii"
1111'''11.'1'';
"Olllp:lJJlâas.
. . •
. • , ..
li7
])otal:õl''; atrillllída,
110 aliO I'I'OIIÚllli"O di' l!1:m para 1'0lh0rto
111'instrllllH'lItos JlII'I,iI'Os .
. ..
,....,
....
,
J 10ta\'õI" atrillllída,.; 110 auo l'I'01l6I1li,'0 di' lU3H para 6alál'ios
elo 1lI',soal das Ilnidadl'''; dI' :1l'rOlJ:'llltil'a "
...
"
(\R
IJl'tl'rllliJWllIlo 'i'H' o,; olil'iais pl'OIIIO\ido" a partir ela vig-0nl'ia
do d""rl'Ío II." :!!l: 110 ad'Illiral1l t' I'lItrl'g'IlI'111 lias llllidael,'"
0, rl'''III'dil'o'
diplolllas di' t'J11I':ÕI" )l1'II,[i,·a, ....
, . ,
'I'ab .. la da,; j,"ÕI" ]>:II'a 11'0 da, .illllf:'_ 1I11"di"O-lllili taJ'(''; ...
[l"gora.; a 01",,1'\ ar para n "01ltag'I'111 do ti 111]10d" ,,'ni,:o ]Iara
,'I','itos di' ]>1'011101::10
d'h oli"iai, dOl'llh', 110' Ilo,]>it:lÍs 011.11'
lil'I'II\';\ da .illllta. ]>]'()\!'lli"1Ih'" di' d",.;a,trl' 011 t'.. ri1l1l'lIto 1'111
,"r\il:o I' 1'01' Jlloti\ o d "" ti'
,
. , ..
,
I 1l'("I'llli1lando '1111' o dl'l«í,ito di' g'araJlI,;""
]>:1"1' a d"llollliI..!')
IJ:U'-'I' d"pó,ito di' r"11101l1a. , •.
, , ,
, , . , ,
,"

6

l-Iu;\r.\.RTO
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Decretos
29:567 - 2-fí-1D30 - Cria o Grau.lu Colar da ()nlclll da 'I'ôrn(' I';~pada
. . . • . .
. . . . . . . . . .•
29:609 - 20--ií-l D;lD- .\.ltf'l·a para
fíOO~ a íurportâucin
atriIlIlída
111!'lhallllf'ltt!'
para
d(',,])(',;a,
dI' n'Jlj""~"lIta\'ão
do
major W'"l'ral do «xórcito
. . . . . . .,
29:616 - 22-5-1 !li30 - ]{f'yoga o .lispostc 110 artigo
1.0 do .1('('rpto-It>i 11.° 2iLilG
sôhro a gratifi('a~'ão
da" pral,"a.; rr-IorIlladas fItll' fazl'lIl parto do ]H',,,oal II 11'110l' do :'IlilliôU'rio da
(: ucrra ,
. . • • • . . . . . • . • . . . .•
29:6!7 - 22-fí-1!l;l0 -.\
utoriz a a fí." Up]larti(:ão
da Direcção
(:('ral da Contauil i,la,lp 1'1'1hlit-a a pagar 1L( ';IIHara .\1 liIIicipal do Lisboa a iurportâueia
dI' (j:OOO.OOO~ para as obras
do aeroporto da capital
na J'ortcla ,1(' Na('a\,{'lII . . • •.
29:63427-fí-1030 - .\.hn· 11111 ('I'{'dito (''']lorial para n-Iôrço
do Or\'aIlH'lIto do :'Ifilli,t."rio
da <: 1II'ITa . . . . . . . "
29:636 - 27 -5-1 !li)0
.\.lIllli,;tia para .livr-rso-, ,'ril'lI's I' íutrac(·lil's.
. . .•
•..............
29:64t-30-ií-1U3!l-.\utorü:a
a 5." Itcpartição
da Din'cf,"ão
I ;{'ral da Contahili.la.le
Púhlica
a ruanrlar
satisfazer
('III
routa da vcrbn .lo artig» (iGH.". capítulo 2-t.o, do orçamento
do .\rilli"tlÍrio
da Utll'rra as indl'lIll1iza\'õe"
a d!'zas~f'is sargellto,; t' a 11111íurri.-l 'llw r"'1tll'J"('I'alll o ,L'tl li(,l'lI('ialllollto
29:658 -G-f;-1!}3fl- Hf'gllla
a f'lItn'ga
,11' dO('IlIIl('lItos para
a admissão
aos "ou,'ursos
.II' provas
púhlicas
a l"l'aliílar
pelos ,1if('I"'lltf''; :\Iill i"t,"rioB . . . . . . . . . . • . ..
29:667
7-fi-1D30-.'fallcla
ill"llIil'
o (Wlllalldalltp
t' o "('gllll,lo cOlllall,lantl'
da Escola ('1'11trai .II' Rarg!'lIto,;, n,,,pf'('tivall]('lItf',
lias alíllnas d) e e) do II." ô." do artigo 2.° do
de('j"l'Ío-ll'i n." 28: 103 • . . . . • . . . • • • . • . .'
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Portarias
9:217-11-1í-1\l3fJ-"\]ll"oya
provi"ório.
o,; (luadros
d(' illf'<tlltal"Ía ..
'.
21-·J-10:10
Prol'l'oga
por
<1ad,' .10 ('OIj('lIrso para o
I' "('J"\'i~'Os
• • •

(' põe' ('11l I'xecu\·ão,
a título
orgàlli,'o,;
llu ,'aJllpanlI:.t da arllla
••.......•......
lIIai, 11111alio o praílo dI' "alipo,to ,1(' t"llrrif'l d" todas as anilas
. . . . • . . . . . . • . . •.

0(;

~)(;

Disposições
])f'tcnllinallllo
Ijll(' os alfl'rl's cln illfantaria.
artilharia.
f'aya·
laria (' adlllillistra\'ão
IlIilitar dl'VI'l1I ~('r IlolT!e'a,lo, para tolIIar partI' Jlllllla ,'sf'ola d,' 1"('('l"Iltas após a l'Olldllsão
do
tirof'Íllio
lia (',;"ola prátif'a
]"('s]Jl'di\'a.
. . . . . . . .•
!)7
T)t1ttll'lllill:llldo
qllP ao...; oJit,l:1i ....d(' 1·{'~(\I·\·a(III} ~(,l'\·i(:o Ila~ llJlidad!'s. "s"ola~ l"'{Ltif'as n d",ta('alllf'lItos
"'.ia ('oll"f'dido 11111
soldado illll)l'dido
. ..
..•............
~)'í
I)otat·jjps
atrilllllda:-, :'IM lli):--iP:--; a"'I'C'ils dI' ~illtl':t (' 'ralll'o:--; para
r,');ara<;õ<,s cio pistas I' IlI!n!Jllro.
. . • . . . . . • .'
!)7

;\Iapa .las rcparaçêc
di' mater-ial
autoriaarlas
110:; IIIO:;C, do
.\I"al'l;o I' .lhril de la30 por couta da vorba orçamental aR P
E"elar('I'ÍlnPllto
da Caixa (;I'ra] df' Aposentações
sôbre a contag-PIII di' tempo pr-lo qual o, urili tarr-» não contritmú-aiu
para a rl't'l'l'ida Caixa ou para a sua reforma iuilitar
. . .
l)I'l'lara\·ão
dI' 11'11)o sl'l'vi\'o ,lu hilhl'tl''; ,lu idonti.laclc
rk-ixa
dI' estar afecto à, l{('parti\'ão
do Gabinete (' passa para a
HI'Jlarti~'ão Gl'ral.
. • . . . . • . • . • . . • . . . .
Eselal'l'l'('ndo
I[UI' os oficiais I' lH'a\'as 1I01l11'adoô por imposição
.lc serviço para eOllli,tião militar na,; colónias SÓ são obrig-ado,; a sr-r-vir na" iur-siua-, I)('Jo 1)('l'Ío,lo de dois anos, Hão
tl'ndo .lireito ao abono Ila~ pa,,;ag'l'ns
para suas família",
e
1'I"'e],l'rão liO por cento de ajudas ,II' custo ou prélllioô.

~Jn

107
107

107

N.O r> -1fí-7-HlHü
Decretos
a uouicação
.los candidatos
orn «oncursos ]>al'a prer-nehiurcuto
de vagas (lo

29:694-17-G-1Ü3!l-Hrgula

aprovados
lugarl"

dI' ace-so,

indcpcndenteiucnto

do Iimito

máximo

!lI'

i.larle, c autoriz a a rcsti turção dos .lot-umontos dos candidatos não aprova-los
ou qIH', tcn.lo-o sido, rlcsistant da nOIIlI'acão • . . . . • . . . . ..
•....•
29:'700
17-(j-la;J!)~.\1)('('
11111I'l',",lito I'speeial
da vl'rIJa Or\,anHHltal .]I',;tillalla
a rcpara\'ues

10()
para l'l'fôl'\'o
uas ]Jiôtas e

hal1!1ctrs . . . • • • . . . • .
29:70t-17-()_lÜ3Ü-.\IJI·(,
I1Ill "I'édito
1"IH'pial pal'a l'1't'ÔI\'O
da vI'l'ha orç'aIlH'nta I drstil1alla
a auxílio para a]irllcntn\·ão
I' alojalllPnto
aos illstrutorl'';,
I'stagiários
e ofieiai~ 'lue fl'C'1ílclltalll o~ I'ursos daE~I'ola
(,<"ltral d,' Ofil'iais
..
"
29:708
1!)-G-1 !);3!)- J"ixa ati I'utirladl's
'l'l(' pOl]I'1I1 l'xIJl'']ir
l'orl'l'Sp01llll'lIl'ia,
ofidais
"0111 iSl'III;ão di' fl'alll[llia
. .
29:724 -2R-G-1!)3!)Hl'gula
a fOJ'llla
"OHIO d"\'cIH
'cr
I']as~jficatlas
a~ ,ll"pl',as
ol'çallwntai,
. • . . • • • •

111

11~
113
12li

Disposições
.\utori~audo
a" unitlatl"s
() I',;tahi'lel'imento,;
lIIilitart'ti
a
adquirir
o livro intitulatlo
Índice das Ordens do Exército
lJl'ti'l'Ininaudo
'1111' totlo, o, ]('giollário~.
'''ja 'lua] fôr a "lia
gTadua\,ão.
,ão ohl'igado,;,
'1l1an,10 fardados,
a ,;aodar Oti ofi,'iais tio I'xérpito I' tia a"llIada
. . • • . . . . . . •
'1'Ol'lIalltlo 1,,,tnJ1,,ivo itti IH'al:a" 'IUI' ,luranti'
o ';l'I'vi~·o ,ão jlllgada-; in"a]la~"s
pela juuta 011 qUI', após a iustru\'ão
dI' rcl'I'lIta,;, pa,;,;alll iL tli,;ponihilida,ll'
por sortl'io o pag-allll:llto
por IIll'io di' "stalllplllia
da taxa dI' 11i,JI para a Liga 11m;
('0m hatl'u ti'" da (; rall ti" r; UI'I'I'a . . . . . . . . • . • •
N."

6-H-!J-1!l;)!J

Decretos
24:824
2!J-12-1H;H
Torna
:lpli";I\1'1
:1 ap0'l'lItar:ão
illlposta por illcapacidad,'
lIIoti,-ada
(101' dl'lllpu,'ia
illl'lII'h"I'I,
no,> t"I'IIIO'; tio 11.° 2." do artigo L" tio III'I'I'('tO 11.° 1!l:4(jH, til'

1 l2
112

1·12

8

f)Pl\L\HTO

*

1(i d" :\1;\1"(:0,11' 1~);l1. o .l i-po-to no
1," <1a'l'lI'll' al'tigo !'I'lari , ;\1111'111<'
ao tl'IIIJlO .I" ""I'\j,:o I' idadl' do íun.-iouúrio . '
29:619 -~~-;i-1.0;l!) -1':,;(a1,,'II'I'I'
qUI' a jl"l'el'ntagl'm
do
tl'llIl'0 dI' l'alllpallha
O!L nas r-olúuias 1"ta!Jl'll'"itla
no artig'o !),O do ,l"l'l'eto n," ~():2 ~7. ,lI' :) t de .'l.gosto dI' 1a:'ll, "ó
l' nplil'á\I'1 ii" lJl'll';ÕI'" dI' rl'';I'['\'a ou dI' 1'L'l'Ol'llla110, milita1'(''; '[II(' no artivo
touhrun sido oüciais
."
'.
29:686
11-(i-1D3!)
I~stal)(''''e'' quais as ullilladl's I' I'o 1'111 a\'()(''; IlIilit:11'I'S lIas colónias l'lll t<'lnjlo d .. paz .
29:73f-ií-7-1030-Abl'u
UIll cl',\lito
especial para rcfôrço
do or-ruucuto '
..,.,.""..
29:759 .; lfl-7-10;~0-Fixa
I'n; ,;es,;('nta anos o limitu dl~ idad"
parn o: "~I'gl'n~o", I':lhos I' sol.lndos .l a g'IWl'Ila Jj,;l'al ]>a,;sal'l'lll a sltu::ll'ao de reservn ....•
, .
29:79f
~!)-7-1d3!)-.\hr,'
11111cl'l'dito "'J'l'ciall'ara
I'l't'ôr\'o
.lo OI"':1III1'lItO do :'Ifinist,orio da (~!L('rt'a,
'
29:795 ' 31-7-1030-,\11['1'
um crédito ("l'l'ciall'ara
n-fôrço
do orcnuu-nto do :\Iinistt'°rio ,la (i mOITa, . ,
29:843 -:"'21-8-103D
:-;'I>;pI'llIl,' o artigo 1:11." do 1,,'gl\lallllol1to
para o s('['\'i\'o de roruou tn gl'ral 110 cxórr-i to e mallLb qurSI' 1'1'0('1.'.1" it vt-ud a dOt; ,.;olíplO""s julg'ados incapazl'"
do
';1'I'vil:O IIlilital' como fôl' dntl'J'JlIiuado l'IU despacho JIIillibtl'l'ial • , .•..••..
, .....•
, , ..•
, .

Uil

1.)~
1'-);1
1fifi
lfi7
1fi:-l

1;;\)

'l(iO

Portaria
9:270
2~, 7-1 !);,)() 1':"t:11>ell'I'I' a,; 1l01'l1la,; para o tl'atallll'lIto
dos do('utl's 1I1ilital'l'S a cargo da .\.s,;jst""l'Ía
aos '1'\11",1'l'ldosos do l~X"'I'I'ito , , . , • . • • . , . • , . • • , , 1(i1

Disposições
~fodt'lo lla guia de entrega Illo l'orrr,pollll"ncia
otkial ,
1li3
Estal)('II"'I'llllo
a~ (;o11di\'ue, elll qlll' as pra\'a, l'la~~itil'adas
para os ';l'rvi~'os auxiliares,
]Jlortenel'lüP"; iI ültilll:l da""l'
l'n(,OI'[l0I'alla p pa,;,;alla" iI Ili'pollihilillalll'
,,'111 in:,;üu\,ão,
podl'HI alj-r,l:ntar-sp para o I'strangl'iro
1'0111licPlll:a
'
. 1(i,1
T~nal\l.~Q ll!i{,P.\l"~\'Oaos f(,l'l'adol'l's o disposto ,ôlJrp l'Ol'llf'ÜÜroô
lJ cla!;j)l.S'lla,,'flf't\\1'ljlina\,f(o
\'1 f, (la Ontell! elo Exército 11," 1~,
1,' ôé.ri6, !1<'tJ;~Q,~I(.'~,OI<i!'llIhro dI' 1935 . ,.
...•
. l(i l
D_tttrl'llIina11,lo quais. o> artigo,; de fal'llallll'llto '1ue as pra';a,;
qlllo fQli~I\líJ)rO,,~ql;}iCr,V~'J~,I'ql,lj~.'lr:olado I(,,"'reito I' no Col,"gio :\lHi41tr dtIINI'i1~llI°\{:ar'~fl:r~ f}\IlW,\!" I" talll'I"l'illli'ntos
• , 1(i L
M :ljlas ,lhlt\",\,'fWf\rr\iu8!"jkl 1I1:,tI,tl'r~~1l'\Htrn'illallas 110,; IllI',CS dI'
.TllTlUO,11
.JI~~I~pWO J\liW ,pp~ "ljlllt,~,Ii1IYr:r~,íIJQrlií\lIl(ontal 1()(j l' 1m3
D..!l'l ar;tll\lo IIIH' a('as~l .10,\ lêilll0ll'I1Qh ~')olllíH!9~1PJi~ Liga dos
('olllhatplltps
Lla (;1':\11.11'(;Uf'I'I':t c ,;ua" agêll,'ias gozalll dI'
i'iI'JlSão .II' fra!ll[lIia 1'.0",!il)r"q~ "O;Ti'sp~II,dt'I:l'ias da ..la"l'.\.
171
])ota,:of's gratUIta,; ,II' ag'(l'h Üfl'lIÍIi1<I~I~ :I5't'1ilJdalh-s (' I'~tal>l°l"l,illllolltos l1Iilit:tI'l''; ,;itll:lllPôr!jl../!Jstdl'
Li,lloa.
'"
17~
1l1'1'lal'al'ão .II' tralht','rt'II,'ia
aI' \ 1'1'1 ,a 110 01'1':l1 11"II to do ~li1list"'l'iOIÚ\(!>\i1lma.",,,,.,,
·I .. ,ilq,·,,'
"j', r;ii!l·"r~"~· .,~Ii>~
H",'(it!l'~~:iil°ril,a~ \1i':~'lil\.tfi, "I.'\ll~t)lif,~f I]lplll iil,Hl1I"\\;,, L(),rr1e1!1;(lQ:) \',~
E./'enllt."<,ijll.Q()1,, ,1,;'( o'rli~'\"r)lu.,.lj,\) U"1í~'11 v', ",~~ 0'1( '01, "''''I',i
-J,H
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N.O ?' -28-10-1930

Decreto
29:957 - G-l0-l030 - Reorganiza os quadros dos distritos de
rerrutamcnto
P mobilização,
a localização e o estacionamento em tempo de paz (las unidades das di versas armas e
serviços o suas áreas . • . . • . . . • • . . • . • :-.

181

Portarias
9:353 -- 23-10-1030 - Aprova e põe em execução as instruções
para a organiznção e tuncionainento dos centros de iuoliiliz ação . • • • . . . . • ,
. . . . . • .
9:354-2G-10-l039-Aprova
e põe em execução as instruções
para a organizayão e funcionamento
das unidades de infantaria om tempo de paz . . . . • . . . . . . . . . .

204
208

Disposições
nrgras
a ohsr-rvar para a r-xecuçâo do disposto no decreto
11," ~0:!)57, dI' (j .le Outubro dI' 1!)30, no que diz respeito à
Iccalizuçâo CJIl tr-mpo dL' paz das unidades das diversas
~rllla" e serviços o 11 divisão militar do território metropolitano , . . . • . • . . • . . . .'. . . • . . . . . .

227

N.O S-25-11-1930

Decretos
29:866
1-0-1 0;}!)- Altera o artigo 19,0 do regulamento da
L ..gião Portusruosa, pernn tiudo que os oficiais, sargentos e
praçus do oxército c da al'lllada l' agentes do fôrças polidais coudecorudos
com ruedulhas Il'gionárias possam usá-las
quando uuiforiuizados . .
. . . • . • . • • • • •
29:904
7-0-1!.l39-Autoriza
o Govêrno a tomar medidas
t(,11<1ent('sao d('sen\'ohiJllcnt{) da expor taçâo e a prorbir
a
dI'
ou
ao regime de
autorizucão prévia. nos t"r1110Sjulgados mais convenientes
para a (','onolllia nacional, no sentido do assegurar o regular ahasteciuronto
do País .
29:906-7-!)-1!J:J9·---Adita
um § único aos artigos 23.0 e 24.0
do d'~(,I'!'to-ll'Í n." 28:JO·[, que regula as pensões de reserva
e roforrua dos oticiais o ]ll'aps do ('xúreito.
. . . . . • •
29:917 -11-\)-1039
- - Estabelece
várias disposições acêrca
.los eJJligl'antt·~ madeirenses (lue se destinam ao Brasil , .
29:936
:!1-9-1!J39 - J>pt"I'lllina ([lW fiquem a rargo do l\1inistório das Obras Públicas (\ Comunicações,
l>or intermé(lio do ol'galli'IJlO designa,lo Pl:lo Ministro, os. cstndos e a
eonstru\'ão de ullla doca (le aLrlgo para o serVlço tio grupo
,lo defesa buulllal'ina de costa em Paço de Arcos . . . • .
ex

portaçâo

mercadorias

sujei

235

tá-la

23G
2317
238

239

10
29:964 -10-10-1030
- Promulga várias disposições tendentes
a assegurar a punição efectiva dos crimes de assamb arcamento e de especulação
..
.......,.....
29:975 -lG-I0-1030
- Torna aplicável às escolas do ensino
liceal e técnico dependentes do Ministério da Guerra o disposto no § 5,0 do artigo 22,° do decreto-lei n.s 27 :084, de
14 de Outu 1>1'0 de 193G, e no artigo 1,0 do decreto-lei
n.v 28:770, de 28 de Junho de 1038 ....
, . , . .
29:984-18-10-1030-Ab1'o
um crédito especial para refôrço
do orçamento do "'Iiniotú1'io da Guerra.
.....
29:99i - 21-10-1030 - Reconhece COIllO inatiturção de utilidade pública a Liga dos Combatentes da Grande Guerra
29:996 - 24-10-1039 - 'Jo'orna obrigatório aos funcionários do
Estado apresentar-se aos concursos para 08 lugares de
acosso nos respectivos quadros, com excepção dos lugares
de chefia. Estabelece normas quanto iL promoção dos funcionários mandados
reg-reSi:>ar 11 categoria inferior em virtu.lc ,Ic sanção clisciplinar,
. . . . . . . . . . . . . .
30:005 - 28-10-103D - Abre um crédito especial para rofôrço
do orçamento do Ministério da Guerra.
...'....
30:040-8-11-1039-Abl'l'
um crédito especial para reíôrço
do orçaruouto do ;\linistl'rio da Guerra, . • . . . . . . .
30:044-10-11-1
D30- Dixpcnsa os oficiais do corpo elo estado maior, aU· 31 d,' J>ewlllbro de 10i3, de faz,,!, nas unidados o tempo do comando ou d" serviço lias tropas a que
são ohri gados para o aC'(,:;80ao pôsto imediato, devendo l,,;ta
condição de IJl'olllo~'ão ser substitu ída pr-la prestação de
igual tempo, o serviço cm coiuissõos privativas do serviço
estado maior. , . . . . . . . . . . . . • . . . . .

do

240

248
248
250

250
252
25~

25l

Portarias
9:3W--12-0-Hli3\J-Apl'ova
I' põe cm l'Xl'CII\'i'íO,a tf tu lo
provisório, os quadros orgânicos da arma tIl' cavalaria
3-to-ln30 -Aprova
e põe OHIeX("'u\,ão as aLtora<;'õ,'s ao l'Rtatuto da Cooperativa Militar . . . . . , . . . . . . .

2;;;')
255

Disposições
Dotenuinan.lo
que as l'C'parti\'ÕI'S e c8tabcl"<'ÍJIlClItos militares
enviem it redacçfío do Anuá?'io Comcrcrai rolaçõc» do seu
pessoal, . "
Hl'gras a observar para o pagamonto da taxa d" 15,> para a
Liga ,los COlllhatentes da Grande OUl'l'l'a , , . , . , , .
Instru<;'õl'S para o laJl\:aHwnto de v('['bas na fôl!ta <le JIlatrícula dos oficiais, rcJativas a tratalllonto JlO~ Iiospitais OH
nas consultas {'xtrl'Llas. . . . '.
,,',.,.
.,
Jnstl'u,'ões res)H'itantes a requisi\'õ('s de llJatl'rial votl'rinário
" siderotl'cnico para completo do material <lI' 1lI0hiLiza\·ão
clistl'ibllído ii:; di fprCTltt'S unida(],'s e a puditloti do ('onsl'l'tos e h('I!I'!l('ia\'õ!,s do 11WHIlIO
IlJatl'riaL. . , . . "
..
Map::u; das 1'''pal'a\'Õl'H ,II' material autoriza,las !lORlIleses d,'
Ag-osto e Het!,llIhro de 103n, por ('onta da verba Ol\'alll<'!ltal, . . . . , . . • . . . . . . • . . . . . . . 202 e

:!80
28!?
200

200
20G

Sl''IT\nro

11

[)dl'l'lllill:1l1do 'III" aU' uln-rior 1·",ollll:f(O 1If(0 tI"II'11I O, ofi.. i:1i, prouio v ido~ OU :1 ]11'01110\'1'1'a.lqu irj r O "iplolll;]' ,II' íun~'õ,', púhli,':,,;.
. . ..
.........•.....
:!U.'\
I )d"I'lItill:l1ltlo 'lu" :I,; I'I'a\':1, '1111' 1'01'1'111pl't',tal' ';1'1'1i,:o II;],
Escoln do Ex,"l'l'ito (~no Colt"gio 'Ililitar jla;,;sPlIl [I, k-var ]Iam
:1'1'1t'II';'; ",talwl"l'iJllt'llto,;
mi litnr.- todo- o, artigo;.; da -un
tlot:1\'5,o ind ividunl 11<\ tnrdauu-n to
, . ~~)5
[)d"l'lllill:1l1do
'1'11' os otlciais milivi auos Iicenei.ulo« 'l'J(' ';1'
ruaun-uhruu
ll..stn -ituação ou "'.iam «hruuado« [I, pn--tar
'111:111]111'1'
Pl'ríotlo ,1,' , ..rviço não ..<tão aluangidos I'l'la, di;.;po~i~·õ"s tio ,I"t'l'do-It'i
n.? 2V: 110. <{III'torna ,'xh'l"i \'0 ao
'''i:t''rt'ito o di plomn ti" fUll\'Õ"'; públi"a,
. . . . . . . . . :!!lF;
()1',·lara,·f(o ti.. trall,f,'rêllt'ia
til' \','rba 110 or.-auu-n to tio .\lilli,(("rio ,h (1l1"l'l'<l. . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . 2~)R
I{c'c·tilic':l,(:flo
:10 11.° L.0 tla~ ill"'itrnl;UI':-i 1':11':1 a orgaltiza~:ão t'
Iuuriouauu-uto
dos "('nh'o,; ti" lllol,iliz:1(:ão I'ublit'ada,;
lia
Ordem do Exército H. 7, di' 2H di' Outubro ti" 1!J;l\J....
2!J!J
U

30:060- l(i-ll-1~J;lD
Autorizn 'I"\' "'.ia apli ..atla at':' it "Ila
totalida.l .. [I, vrrbn lia ai íll('a a J "I )('';IJ(',;a,; ,k tl'all'por((>;.;
tio :\Iilli,;t,"rio ,la (iu"I'l'a '[UI' não ,,'j:11ll ]lag:1'; ]101' \('('I,a,.;
pri\'ativa,;"
tio 11.° a) do artigo
lH." ,do or\'alllt'lIto tio '\Iilli,.;t("'rio tia Illlt'l'I'a
. . . . . . . . . . . . . . . .'
30:092
25-111 u;m - .\1,1'(' \1111,' ....'tI ito ('';JJ('('ial para r('t'ôr\'o
tio or~':\lnl'nto tio ..\Jilli;.;U'rio tia (; 1l('I'l':t. . . . . . . . . .
30:0991-12-1!J;l\J-.\I,I'('
\1111('I',",lito "'J)(~t'ial para r"l'ôl'\'o
,10 01\':\1111'11to (10 ..\Iilli,tl'rio ,la (:lIl'rra..
....,..
30:105
5-12-1\);3!J-.\lItol'iza
a ií." H,'p:ll'ti,:ão ,la Ilir(,,\'ão
nl'l'al da COlltahili,latll'
I'últli"a a 01·,lt-1I:11'pagalll('lltO";, :1t6
ii totali,latll' dI' Hnií, J~8,S;1O, "III ('ollta da 1('rI,a tio II," 1. « 1)iYI'I'~O~
I'llt':ll'g'os 1'(1:"iIH'itnlltt1s a :lnos P('OIlÓ1l1j('O~
lindos» do
artigo (i(iH.u tio or~'alllento ,lo ,\I i II i;.;t{'l'i o ,Ia UIJ('rra .

;)01
302
303

30 L

Portaria
9:371
11-11-1\13\)
:\Ialltla qlll' ~h l'UII\"H'" ,1c oli ..i.'d tl,~ [l0líci;], illtlici:íria
,la Lt'~'ião L'ortllg'lIl',;a, para o I'f','ito tio 1,,l:lIIta'JlIt'llto do,; allto~'.J(' "OI'pO til' tI"lito ii l('giollúl'io;.;, do
tia '>Olllpdi'lIl'ia ,lo,; oti ..iai;.; do adi\ o. da n',;('r\':1, da 1"'forllla Oll wili ..iallo,; (1'11' pn',;tt-1I1 'I'r\'i\,o na lllt'"ln;t LI'g'ião
305

Despacho
negra,.; a 01"1'1'1 ar para o ]>1'01illll'llto til' \ :watllr;h por alltignitla,ll' 011 por ",,'olha tio, olkiai,
'LU(' ",;tl'.ialll 011 Jlão
PI"""llb';.; lIo\lini,;U'l'io
da (:II('I'I'a

;lO;)

Disposições
]t"gra,; a 010""1'1ar para orgalliza,:fio do,; pro,'",;,o,; do,; lIIilitan'" '111(' d"1 alll "'I' all\iliad<h
1','la .\",i"t"Il,'ia
ao,; Tllhf'l'I'ltlo~os tio E,J'I'I'i to . . . . . . . . . . . • . . . . . • ;lOG

12
'I'alu-la rla~ ('II tid aelm; autoriz.adas
a expedir
tplograJlla~
ofi"lal~ pr-las rndl'ô ráelio " t"lpgrMiea
do ;\Iilli,t('rio
ria
(hH'rra.
• . • . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . 308
lletl'l"IlIinanelo
qual o sinal do hatalhão dl' carros n.? 1 . . . 315
Mapa da,; l"('jlara\'õt'ô <lI' mau-ria! autoriz adas no mê" de Outuhro el" ln3\) por conta .Ia vr-rha orçamental
. . . . . . 316
I )l'tl'rJllillallllo
a ,;1l"IWII,;ão do disposto no artig'o 55.0 do n'g'ul auu-u to .I,' uniforuu-s. ,ôhrt' o uso dI' clrarl.ateiras 1)(']0" cahos e soldados
.I,. todas as anila, I' s('rvi\'oti do p:-;J'reito.
. 31R
.\(']·,'seL'ntando
algumas al mcas ao índice do catálogo sisteIIlMico .la-, hibliotcva«
l"l'giIlH'lItai,;
. . . . . . • . . • . 318
I )utc'l"IllÍnando
o envio de u ui (,"I~lllplal' das «in-ulares
distrilrn í.la-, [leIas reparti\'i)c,;
.10 .\linist.':rio
da UUI'na 11 Esi-ola
('('lItral
,Ie Hargellto,
. . . . . . . • • . • • . . . . • 318
lld"l"Illillando
que passeiu a pcrtcucer' ao distrito
ele recrutaiuento o ruohilizacão
11.° t os 3.° e l.u bairros e ao distrito
,I" recrutamento e' uiobilixação 11.° 11 os 1.° e 2.° bairros de
Lit;boa.
. . • • • • . • • . . . • • • • • • . • . . • 31U
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Ordem do Exército
1.... Série

18 de Feverei ro de 1939

Ministro

da Guerra faz publicar:

1Ministério

DECRETOS

das Colónias - Direcção

Geral Militar

Deoreto n.v 29:351
Pelo decreto-lei
n.? 23:241, UO 21 d(~ Novembro de
1933, foi tornado aplicável a todas as colónias o decreto-lei n.? 23:203, de G do mesmo mês e ano, que regulou
fi forma
de punição dos crimes políticos e das infracções

I

-

2' F'T'

MINISTERIO Df\ GlIERRf\
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R l'A DE Ali/)

disciplinares
de carácter politico, criando para õsse efei to
um tribunal
militar especial,
que deveria conhecê-las f\
julgá-las.
Admite porém o decreto-lei n." 23:203 que o tribunal
militar especial se desdobre em tantas secções quantas
o Governo julgar necessárias.
Todavia, por falta de disposÍÇ'110 adequada, os crimes ou infracções previstos pelo
referido
decreto-lei,
e que fossem praticados
nas colónias, teriam de ser obrigatoriamente
julgados no Tribunal Militar Especial
de Lisboa, com deslocação para a

~

TIÇAO

ORDEM

DO EX.eRCl'TO

N.o 1

capital dos presumidos delinqüentes, fôsse qual fôsse o
crime, dos previstos, por êles praticado.
E havendo colónias sem qualquer ligação directa com
fi metrópole
por navios nacionais, nem mesmo por navios estrangeiros, que efectuam transbordos em portos
intermédios, o problema da respectiva deslocação oferece
dificuldades, além de avultadas despesas a suportar
polos cofres coloniais.
Factos recontes vêm pôr em foco a situação. E urgindo providenciar sôbre o assunto, para que o julgamento dos casos previstos na lei, embora efectuado dentro do espírito que informa o decreto-lei n.? 23:203, não
possa ocasionar às colónias despesas excessivamente pesadas, e, possivelmente, até por motivos a que correspondam penas ligeiras, quando não redundem em pura
perda, como nos casos de absolvição;
Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do n. o 2.0
do artigo 109.0 da Constitutção, o Governo decreta o eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Para os fins e efeitos do decreto-lei n.? 23:241,
de 21 de Novembro de 1933, funcionarão como secções
do Tribunal Militar Especial, com sede em Lisboa, os
tribunais militares territoriais elas colónias, aos quais
competirá a instrução e julgamento dos crimes e infracções praticados na área da sua jurisdição.
§ único. O delegado do Procurador da República que
exerça as suas funções na capital da colónia ficará encarregado de superintender nas averiguações.
Art. 2.0 Os recursos serão interpostos e julgados nos
termos dos artigos 27.0 e 28.0 do decreto-lei n.? 23:203,
de 6 de Novembro de 1933.
Art. 3. o As penas de destêrro serão cumpri lias :
a) As de Macau, em Timor;
b) As de Timor, em Macau;
c) As da índia, em Moçambique ;
d) As de Moçambique e colónias do ocidente, na Co16nia Penal do Oabo Verde;
e) As de Cabo Verde, em S. Tomé.
Art. 4.0 Quando o Tribunal Militar Territorial funcionar como secção do Tribunal Militar Especial, cada um
dos seus membros perceberá uma gratificação dr 50!)
por cada dia de sessão a que comparecer.
§ único. Nas colónias onde o orçamento seja expresso
em moeda local a gratificação será paga nessa moeda,
ao cambio oficial do dia.

V Série
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Art. 5.° As receitas provenientes
da aplicação de multas constitu'irão receita das respectivas
colónias.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.

Para ser publicado nos «Boletins Oficiais» de todas as colónias.
Paços do Govêrno da República,
31 de Dezembro de
1938. -. ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMO~A - António de Oliveira Salaea»
Mário Pais de Sousa-Manuel Rodrigues Júnior-Manuel
Ortins de Betiencourt=Duarte Pacheco -Francisco
José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa
Leite- Rafael da Silva Neves Duque.
Para

ser presente

à Assemblea

Nacional.

Repartição da Direcção
Ministério da Guerra-S.a
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto n.O 29:367
Com fundamento
nas disposições da alínea b) do artigo 35.° do decreto n.? 18:381, de 24 de Maio de 1930,
e nas do artigo 2.° do decreto-lei n. ° 24:914, de 10 de
Janeiro
de 1\:135, e mediante proposta
aprovada
pelo
Ministro
das Finanças,
nos termos do n." 1.0 do artigo 9.° do decreto-lei n.? 22:470, do 11 de Abril de 1933,
e nos do artigo 2.° do aludido decreto-lei n.? i4:914;
Usando
da faculdade
conferida
pelo n." 3.° do artigo 109.° da Constiturção, o Governo decreta e eu promulgo o seguinto :
Artigo 1.0 g aborto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 383.845635, a qual reforça o orçamento do
segundo dos referidos Ministórios em vigor no corrente
ano oconómico, pela forma abaixo designada:
CAPÍTULO a."
Arma de Infantaria
Escola Prática de Infanlaria
Artigo 170.°,1) :
(t) Alimentação
e alojamento
a oficiais tí rocinantes e aos de cursos técnicos de comundantes de batalhão
e companhla
....
,
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CAPíTULO

1." Sério

N.o 1

11.°

Arma de Cavalaria
Direcção da Arma de Cavalaria
Artigo

258.°:

1) Luz, aquecimento,

água, limpeza, etc.

CAPÍTULO

3G0,600

. .

13.°

Arma de Aeronáutica
Grupo Independente de Aviação
e Informação n.O I
Artigo

352.°,1),

Gasolina

b):

e 61eos combustíveis

80.000100

e lubr ifleantes

Grupo Independente de Aviaçâo de Protecção
e Combate
Artigo 356.°, 1), b):
Gasolina

e óleos combustíveis

e lubrificantes

. . 200.000100

Escola Militar de Aeronáutica
Artigo

372.°:
Inscreve-se:
18 alunos radiotelegrafistos:

2) Alimentação

e vestuário:

a) Rancho, a 2,1'70 por
dia, durante
61
dias . . • . . .
ú) Pão, a gS82por dia,
durante
61 dias
c) Fardamento
e calçado . . . . . .

2.964p'60
890sS35
7. 763140

11.618~B5

3) Outros encargos:
a) Vencimentos,
a ~25 por dia,
durante 61 dias . . • . .

274150

11.892~85

5
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CAPÍTULO

18.0

Serviços de Instrução Militar
Escola Central de Sargentos
Artigo 522.°, 1), a):
1:825 rações de forragens para 5 solípedes, a 5$30.
. . . . . . . . . 15.025$50
Ferragem, curativo e medicamento de
solípedes, a ~20 por cada ração.
567 $00

---

Soma dos reforços •

15.592$50
_:::::.:::~
383.845"35

Art. 2.0 Os reforços autorizados pelo artigo anterior,
na soma de 383.845t$35, têm compensação nas quantias
abaixo descritas, as quais são anuladas nas seguintes
verbas do orçamento do Ministério da Guerra decretado para 1938 :
CAPÍTULO

9.°

Arma de Infantaria
Oficiais
Artigo 1-16.
1) Pessoal
0

:

dos quadros

aprovados

CAPÍTULO

por lei

76.000100

11.·

Arma de Cavalaria
Oficiais
Artigo 249.° :
1) Pessoal

dos quadros

aprovados

CAPITULO

por lei

360100

13.°

Arma de Aeronáutica
Oficiais Aviadores
Artigo 327.· :
1) Pessoal dos quadros aprovados
por lei. . . . . . . . . . . 150.000100
2) Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros.
. . , . . 130.000100

280.000~00

ORDEM
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DO EXERCITO

Escola Militar

Artigo

1.' Série

N.· 1

de Aeronãutica

365.· :

1) Gratificações pelo desempenho de funções especiais.
• . • . . • • • . • • • • • ••

CAPÍTULO

11.892185

18.

0

Serviços de Instrução Militar
Colégio Militar

Artigo 531.0

:

1) Pessoal

dos quadros

por lei

15.592~50

Soma das anulaçõe«

383.845~35

aprovados

Éste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública e a minuta do presente decreto foi
examinada e visada pelo Tribunal de Üontas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto n." 18:381,
de 24 de Maio de 1930.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços
1938. tóniode
Manuel
court chado -

do Govêrno

da República, 31 de Dezembro de
OARMO~A - AnOliveira Salazar - Mário Pais de SousaRodrigues Júmtor - Manuel Ortins de BettenDuarte Pacheco - Francisco José Vieira MaAntónio Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite= Rafael da Silva Neves Duque.
ANTÓNIO

ÓSCAR DE FRAGOSO

11- DETERMINAÇOES
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Na aplicação da doutrina dos artigos 2.0 e 3.0 do
decreto n.? 28:402 devem seguir-se as seguintes regras:
a) Da polícia de segurança pública pode transitar-se para a guarda nacional republicana dentro do

1.. Série
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limite máximo de dez anos de serviço nas duas corporações;
b) Da guarda nacional republicana apenas se pode
transitar para a polícia de segurauça pública quando
nela se tenha prestado o máximo de cinco anos de serviço e haja portanto ainda tempo de completar cinco anos
de serviço na última corporação;
c) Para o cargo de comandantes de divisão e para o
cargo de comandantes distritais da polícia de segurança
pública só poderão ser autorizados capitãis de infantaria
ou de cavalaria, salvo casos excepcionais devidamente
justificados pelo Ministério do Interior.
Para os cargos de comandantes de secção poderão ser
autorizados subalternos do activo ou da reserva, nos termos da lei, convindo porém que as nomeações recaiam
em subalternos na situação de reserva, em virtude da
falta do subalternos na efectividade do serviço.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral - l." Repartição

II) Emquanto não fõr publicado um novo regulamento
geral do serviço de saúde, devem ser observadas as se·
guintes disposições relativas à instrução dos oficiais médicos:
1.0 Nos hospitais militares de Lisboa, Põrto e Coimbra o corpo clinico de cada um dêstos hospitais efectuará
uma sessão mensal para apresentação de casos clínicos
e sua discussão e apreciação de quaisquer outros assuntos que digam respeito à radiologia, fisioterapia, serviços
laboratoriais, higiene e epidemiologia militares, cirurgia
de guerra e tática sanitária.
2.° Ao director do respectivo hospital compete dirigir
os trabalhos das sessões, como presidente.
3.° Ao director serão presentes, quinze dias antes de
cada sessão, pelos respectivos chefes de clínica, os casos
clínicos mais interessantes e de cuja discussão possa resultar maior utilidade para a instrução, o qual escolherá
os casos que julgar mais adequados.
a) Serão relatores os clínicos que tiverem tratado os
doentes.

ORDEM DO EXERCITO N.? 1
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4. o O director
pode convidar
para qualquer
conferência, nessas sessões, sôbre os assuntos acima citados,
quer os médicos
do hospital, quer os módicos da guarnição.
5.0 As acssões rio corpo clínico terão lugar todos os
meses em que não funcionem
as juntas
de recrutamento.
G.o Todos os oficiais médicos em serviço nas cidades
do Lisboa, Porto o Coimbra
silo obrigados
a comparecer a estas sessões, a quo não podem faltar sem justificação escrita do respectivo
comandante
ou chefe hierárquico.
a) Para êste deito as cidades de Lisboa e Pôr to consideram-se como tendo os limites a que se refere o § 1.0
do artigo 3. o do decreto n. o 21 :466, de 18 de J unho de 1932,
alterado
pelo decreto-lei
n.? 26:903, de 20 de Agosto
de 1936.
7. o As sessões compreendem:
a) Os assuntos para antes da ordem do dia ou
da noite, ti que constarão
da leitura de correspondência recebida, e bem assim da apresentação
de comunicações.
b) A ordem do dia ou da noite será preenchida pelos
assuntos de que trata o n." 1.0 destas instruções.
8.° Nas sessões exercerão
os cargos de primeiro
secretário
um capitão médico e de segundo secretário um
subalterno médico, escolhidos pelo director.
a) O segundo secretário substituirá o primeiro nos seus
impedimentos.
b) Ao primeiro secrotário incumbe a redacção e a leitura
da acta, que será lavrada em livro especial, da qual se
extra'irá uma cópia, qno será remetida à Direcção do Sorviço de Saúdo Militar.
Da acta deverão constar os nomes dos oficiais módicos
presentes e dos ausentes, com indicação do motivo da sua
falta do comparência.
c) O livro das actas deverá ter um têrmo de abertura o outro de encerramento,
assinados polo director
do hospital,
a quelll incumbe também rubricar
as fôlhas.
9.° Aos inspectores
do serviço do saúde compete fiscalizar os ta instrução.
10.0 Cada confercuto, no prazo do quarenta () oito horas, enviará ao primeiro secretário
a sua exposição ou

1.0 Série
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ponderação no decorrer do debate, de modo a ser inserida na acta.
A coordenação e uniformidade de redacção fica a cargo
do primeiro secretário.
11. o Pelo primeiro secretário será feito um oxtracto
dos assuntos tratados nas sessões, que será remetido à
Direcção do Serviço de Saúde Militar para ser publicado
no boletim da mesma Direcção.
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VI) As direcções das armas e serviços, ao devolverem à 1.a Repartição da 2. a Direcção Geral os relatórios
-- 2. a parte - de posse do comando das diferentes unidades e estabelecimentos militares, devem sempre fazê-los acompanhar de uma fõlha separada, onde conste:
1.o A citação das faltas e deficiências que os relatórios
apontam, nos assuntos que digam respeito às direcções
respectivas;
2.0 Quais as medidas que as direcções das armas e
serviços tomaram ou propõem, no sentido do remediar
essas deficiências, caso haja lugar para essas propostas;
3.0 Quaisquer outras sugestões que a leitura dos mesmos relatórios possa provocar.
VII) Relação das aquisições de material efectuadas no
ano de 1938 por conta da verba orçamental a que se
refere o n. o 2) da alínea a) do artigo 43.0 do orçamento
dêste Ministério:
Material de guerra
Aquisições na indústria
particular
Idem na fábrica ele munições ele
artilharia,
armamento e viaturas
Idem na fábrica de cartucharne
c
pólvoras químicas.
. . . . . .
Ielem na fábrica de equipamentos
e arreios . . . • . . . . . . .
Idem na fábrica de pólvoras físicas
e artifícios
. . . . . . . . . .

1:614.943$03
24.008100
1:4.JJ.000$OO
752.046140
23.612$10

3:855.609~83

Material de engenharia
Aquisições

na indústria

particular

. • • . .

1:238.681$65

Material aeronáutico
Aquisições na indústria particular
Idem na~ o~cina9 gerais de material
aeronáutico
. • • . • . . . • .

50 J.4015~25
150.000~OO

654.405~25

Material sanitário
Aquisições na indústria particular
Idem na fábrica de equipamcntos
e arreios . . . . . . . . . . .

303.090~OO
5.300~OO

308.390$00

1.a Séri e
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Material veterinário
Aquisições

na indústria

particular

....

. 52.000~OO

Material de administração militar
Aquisições na indústria particular
Idem na fábrica de munições de
artilharia,
armamento c viaturas

91.157$30
9.600;!l00

------

100.757;!l30
G:209.844$03

VIII) Relação das reparações do material efectuadas
no ano de 1938 por conta da verba orçamental a que se
refere o n," 2) da alínea a) do artigo 44.0 do orçamento
dêste Ministério:
Material de guerra
Reparações na indústria particular
ldem na fábrica dc munições de
artilharia, armamento e viaturas
Idem na fábrica de cartuchame
e
pólvoras químicas . . . . . ..
Idem na fábrica de equipamentos
c arreios . . . . . . . •

727.136~94
1 :035.038$80
24.100$00
l:068.325;!l50

2:854.601$24

Material de engenharia
Reparações

na indústria

particular

. . . ..

493.545125

Material aeronáutico
Reparações na indústria particular
Ielem nas oficinas gerais de material aeronáutico
. . . . . . ..

108.311$05
2:507.360150

2:615.G71155

Material sanitário
Reparações na indústria particular
Idem na fábrica de equipamcutos
e arreios . . . . • . . . . . .

9.385$80
lO.311160

-----

19.697,1'40

Material de administração militar
Reparações na indústria particular
Idem na fábrica ele munições de
artilharia)
armamento c viaturas

13.290,$00
2.722120

16.012$20
-----_..:::.:.:~=
0:999.527 $64

ORDEM DO EXItRCITO N.o 1
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IX) Relação das aq uisições efectuadas pela verba do
artigo 692.°, capítulo 25.°, do orçamento do Ministério
da Guerra para o ano de 1938, com indicação das espécies de material adquirido:
Material de guerra
Armamento e vário material acessório . . . . . .
62:71~.919$38
Munições . . . . • • . . . . • . 11:714.019~45
Máquinas
para a
fábrica de cartuchame e pólvoras
químicas . . .•
4:564.455$23
Idem para a fábrica
de munições
de
artilharia,
armamento e viaturas
2:478.447$24
7 :042.902~47

81: 476.841130

Material aeronáutioo
Aviões e sobressalentes .•....
61:547.274$87
Equipamentos, armamento e instrumentos de bordo.
. • . . . . . 3:359.311$47

64:906.586$31

Missões de estudo e recepção
de material
Missões de estudo, fiscalização e recepção de material
. • . . . . • • . • • . . . . . . . .•

3:049.583$16
149:433.010180

111- DECLARAÇÕES

Ministério

da Guerra - l." Direcção Geral - 2.a Repartição

I) Declara-se que, em execução do decreto-lei n.? 28:401,
de 31 de Dezembro de 1937, é considerado como transformado, desde 1 de Janeiro de 1939, em base aérea de
Tancos o grupo independente de aviação de protecção e
combate.
II) Declara-se que, por despacho de 2 de Janeiro do
corrente ano o em execução do decreto-lei n,? 28:401,
de 31 de Dezembro de 1937, foi extinto o batalhão in-

1.' Série
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dependente de infantaria n.? 22, cuja liquidação deverá
estar concluída dentro do prazo de sessenta dias, a partir
daquela data.
III) Declara-se que, em execução do decreto-lei
n." 28:401, de 31 de Dezembro de 1937, foram mandados
extinguir, em 24 de Janeiro de 1939, os seguintes hospitais:
Hospital militar da guarnição de Feitoria.
Hospital militar da guarnição de Beja.
IV) Em virtude do preceituado no artigo 7. o do decreto-lei n. o 25:299, de 6 de Maio de 1935, declara-se, para os
devidos efeitos, que S. Ex. no Sub-Secretário de Estado da
Guerra autorizou, por seu despacho de ontem, nos termos
do § 2.° do artigo 17.° do decreto-lei n.? 16:670, de 27 de
Março de 1929, as transferências no orçamento do Ministório da Guerra em vigor no corrente ano económico a seguir
mencionadas:
CAPíTULO

3.°

2.' Direcção Geral do Ministério da Guerra
Despesas Gerais
Artigo 41.° - Outras despesas com o pessoal:
1) Subsídios para funerais de pessoal do activo
e de recrutas, em conformidade com o artigo 23.0 do decreto-lei n.v 28:40<i, de 31 de
Dezembro de 1937:
Da verba da alínea a) «Oficlais» para a verba da
alínea b) "Praças».
• • . • . . • • . • . • • .

CAPÍTULO

5.000$00

9.°

Arma de Infantaria
Escola de Recruta de Infantaria
Artigo 172.0Encargos arlministrativos:
Da verba da alínea a) «Rancho a 14:200
recrutas, a 2$70 por dia» do n." 1)
«Alimentação e vestuário» :
Para a verba da alínea b) «Pão a 14:200
recrutas, a 882 por dia» no mesmo
número.
. .
. . . ..
E para a verba ria alínra a) •Vencimentos a 14:200 recrutas, a $25 por dia»
do n." 2) "Outros encargos» .•..
,

70.000$00
10.000$00

80.000$00

ORDEM
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N." 1

Despesas Gerais
Artigo 174.° - Despesas
mento do material:

de couservação

e aproveita-

1) De imóveis:
a) Outros imóveis:
Da verba destinada a reparação das carreiras e campos de tiro nacional e civil para a verba inscrita
para idênticas despesas das carreiras e campos de
tiro para armas portáteis
. . . . . . . . . . .

CAPiTULO

2.50()~OO

11.°

Arma de Artilharia
Escola de Recruta de Artilharia
Artigo 244.° - 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» . . . . . . . • . . .'

CAPÍTULO

16.000100

12.0

Arma de Engenharia
Serviço de Obras e Propriedades Militares
Artigo

293.° -

ele utilização

Aquisições

1) Aquisições

a) Máquinas,
aparelhos,
utensílios:
Direcção

Artigo 294.° - Despesas
meu to do material:

instrumentos

para a «No Go-

2) De móveis:
a) Máquinas,
aparelhos,
utensílios:

225$00
-----

.

de conservação

Direcção

e

do Serviço:

Da verba «Na Arma de Aeronáutica»
vêrno Militar de Lisboa»

na

permanente:

de móveis:

e aproveita-

instrumentos

e

do Serviço:

verba "Na Arma de Aeronúut ic a» para a verba
Govêrno Militar de Lisboa»
.

«~O

93~75

-----

i.
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Artigo 295.° - Material de consume corrente:
2) Artigos de expediente, encadernações, assinatura de publicações, pequenas reparações
eventuais, elaboração de projectos e orçamentos de obras e diversos não especificados:
/1) Direcção do Serviço:
lla verba "Na Direcção da Arma de Aeronáutica»
para a verba "Nu Govêrno Militar de Lisboa» ..

1.350$00

Escola de Recruta de Engenharia
Artigo 321.° - Encargos administrativos:
1) Alimentação e vestuário:
Da verba "Rancho a 2:700 recrutas, a 2~70 por dia"
para a verba "Pão a 2:700 recrutas, a 182 por dia»

CAPÍrl'llLO

G.OOO$OO

14.°

Serviço de Saúde Militar
Praças
Artigo 378.° - Remunerações
certas ao pessoal em
exercício:
Da verba da alínea «) "Vencimentos (Ir sargentos que
excedem o quadro» .10 11.° 2) "Pessoal de nomeação
vitalicia além dos quadros" para a verba do n,? 1)
"Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . .'

CAPÍTULO

30.000~OO

23.0

Classes Inaotivas do Ministório da Guerra
Pessoal na Reserva, Reformado, Separado do Serviço, Mutilado
e Inválido de Guerra
Artigo 681.°- Remunerações
certas ao pessoal fora
do serviço:
1) Pessoal na reserva, reformado, separado do
serviço, mutilado e inválido de guerra:
na verba da alínea a) "Vencimentos de
oficiais nas situações de reserva, re
formados e separados (lo serviço» . . 150.000100
E da verba da alínea b) cc\'encimentos
dos oficiais mutilados e inválidos de
50.000$00
guerrn».
. . . . • ..
.....
Para a verba da alínea c) «Vencimentos
das praças reformadas».
. • . . . .
-1>-

---_;~~

200.000l>CX)

22
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Da verba da alínea b) "Vencimentos dos oficiais mutilados e inválidos de guerra» para a verba da
alínea d) R Vencimentos das praças mutiladas e inválidas de guerra» . . . . • . . . • . . . . "

i.a Série

10.000$00

5. Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, 30 de Dezembro de 1938. - O Chefe da Repartição, Ildefonso Ortigão Peres.
li

Rectificação
No artigo L· do decreto-lei 11.· 29:339, publicado na Ordem do
Exército 11.· 10 (suplemento),
de 31 de Dezembro do ano findo,
onde se lê: "Capítulo 20.° -Casa
de Reclusão do Govõrno Militar
de Lisboa e Depósito de Deportados - Artigo 384.°,1),
deve
ler-se: "Capítulo 20.· - Casa de Reclusão do Govêrno Militar de
Lisboa e Depósito de Deportados - Artigo 584.° 1), a) »,
No mesmo artigo e capítulo, onde se lê: ,,1.' Companhia Disciplinar na Europa», deve ler-se: «1.' Companhia Disciplinar
na
Metrópole».

a»),

(Rectificação publicada
fie, de 14 de Janeiro

no Diário
de 1939).

do Gouêrno n.· 12, La sé-

António de Oliveira Salazar.
Está conformo.

o
~.

Chefe (lo Gabinete,

\\ ~tUlA DEII;;

-

~~

MINI5TÉ~IO DR G!JE~~RI

~

3.· REPARTI CÃO
CÇAO DE MATERI

Ordem do Exército
1.&

N,O 2

o

Série

5 de Abril de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS
Ministério da Justiça
Decreto n,> 29:394

Considerando quo o prédio urbano sito na Rua da
Graça, com os n.OS 27 a 33, freguesia da Graça, da cidado de Lisboa, que fazia parte dos bens das extintas
congregações religiosas, o como tal foi arrolado, nos termos do decreto de 8 de Outubro de 1910, propriedade
do Estado ;
Considorando que, pelo decreto n. ° 18:288, de 25 de
Abril de 1930, rectificado no Diário do Gocêrno de 30
de Outubro seguinto, foi o dito edifício cedido ao Montepio dos Sargentos de Terra e Mar para instalação da
sua sede;
ó

21
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Considerando

que o prédio tem tido, desde 1934, aplidaquela para que foi cedido polo citado
decreto, visto já ali não funcionar o aludido Montopio,
que até deixou de ter existência legal, por tor sido declarado extinto pelo artigo 14.° do decreto-lei n.? 24:046,
de 21 de Junho de 1934;
Considerando
que, a partir da extinção do referido
Montopio , não se justifica que ali continuem instaladas
quaisquer antigas secções do mesmo, visto o fim restrito
para que o prédio foi cedido, de instalação da referida
sede;
Considerando
que não foi paga nem fixada qualquer
indemnização
pela aludida cedência;
Considerando
que o referido prédio, pertencente
aos
bens congreganistas,
deve reverter
ao património
confiado à guarda e administração
d a Federação
Nacional
das Institmções
de Protecção à Infância, por intermédio
da respectiva
comissão administrativa
e executiva,
a
Comissão Jurisdicional
dos Bens Cultuais, nos termos do
artigo 130.° do decreto n.? 10:767, de 15 de Maio de 1925,
e § 1.0 do artigo 37.° do decreto n." 15:162, de 5 de
Março de 1928;
Usando da faculdade
conferida
pelo n. o 3.0 do artigo 109.° da Constiturção,
o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:

cação diferente

Artigo 1.0 É declarado
nulo e do nenhum efeito, nos
termos do artigo 6.° da lei n. o 420, de 11 de Setembro
de 1915, o decreto n." 18:288, de 25 de Abril de 1930,
pelo qual foi cedido o edifício da Rua da Graça com os
u." 27 a 33, da cidado de Lisboa, ao extinto Montepio
dos Sargentos
de Terra e Mar.
Art. 2.0 O prédio referido no artigo anterior reverte,
dos de já, para o património
da Federação
Nacional das
Institutções do Protecção à Infância, e dêlo tomará posse
a Comissão Jurisdicional
dos Bens Cultuais, como comissão administrativa
o executiva da dita Federação.
Publique-se
Paços
1930. 1110

o cumpra-se

do Governo
AN'I.'ÓXIQ

como nêle se contém.

da República,

ÓSCAR

DE FRAGOSO

de Oliveira Salaear -Manuel

11 de Janeiro
do
CARMONA - AlItó-

Rodriques Júnior.

1.- Série

Ministério
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das Finanças - Direcção
Decreto-lei

Geral das Contribuições

e Impostos

n,> 29:440

o artigo 19.0 ela loi n." 6, de 5 do Julho de 1913,
criou o diploma do funções públicas, extensivo a todos
os funcionários civis do Estado, dos corpos e corpornçõcs administrativas
fi dos mais estabelecimentos
públicos sujeitos à direcção ou inspecção administrativa do
Estado.
Esta lei não compreendeu os oficiais do exército o da
armada, que continuaram a encartar-se com um diploma
denominado «Carta Patente» e pelo qual pagam uma
percentagem sobre o soldo mensal e o imposto do s610
fixado na tabela geral, além dos respectivos adicionais,
o que eleva o encargo total a quantias muito superiores
àquelas a que estão sujeitos os funcionários civis.
Mas convindo unificar a forma de encarte para todos
os funcionários,
civis e militares, e estabelecer o custo
do diploma na proporção dos voncimentos percebidos;
Usando da faculdade conferida pela 2.11 parte do n.? 2.0
do artigo 109.0 da Constituição, o Govêrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É extensivo ao exército o à armada o disposto no artigo 19.0 da lei n. o 6, de 5 de Julho de 1913,
regulamentadc pelo artigo 46.° e seguintes do decreto
n." 257, de 31 de Dezembro do mesmo ano.
Art. 2.0 O custo do diploma de funções públicas passa
a ser o seguinte:
Vencimentos

ou quaisquer

outros proventos:

Até 7.200il.
. . . . . . . . .
Do 7.200~ a 12.000;5 (exclusive).
De 12.0006 a 21.600,5 (exclusive).
Do importância igualou superior a

. . . .
. . . .

20~00
30;500
. . . . ;)0600
21.600;5 100~00

Art. 3.° O custo do diploma dos funcionários cuja reé constituída por omolumentos ó o correspondente à lotação ou mínimo 0stabelecidos para a respectiva classe.
§ 1.0 Quanto aos funcionários compreendidos neste
artigo quo não tiverem lotação ou mínimo fixados, o
tributção
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custo do diploma será determinado em portaria, pelo
Ministério das Finanças, sob proposta fundamentada
dos respectivos serviços.
§ 2. ° Ató à fixação do custo do diploma considera-se
o funcionário sujeito ao de 20fp.
Art. 4.° No diploma de funções públicas poderão ser
averbados, a requerimento do funcionário, os factos que
lhe interessem e respeitantes à sua função.
§ 1.0 Por cada averbamento são devidos 56 de imposto
do sêlo, pagos por estampilha colada e inutilizada no
diploma pela entidade que fizer o averbamento.
§ 2.° Nenhum outro imposto ou taxa será devido mesmo
a titulo de emolumento.
Art. 5.° No orçamento da Casa da Moeda para o corrente ano económico será inscrita a importância necessária para pagamento à Imprensa Nacional do fornecimento dos impressos para cumprimento do disposto nos
artigos 49. ° e 50.° do regulamento aprovado pelo decreto
n. ° 257, de 31 de Dezembro de 1913.
Art. 6.° Continua em vigor o disposto na 2.a observacão da tabela geral do imposto do sêlo, aprovada pelo
decreto-lei n." 21:916, de 28 de Novembro de 1932.
Art. 7.° (transitório). Até so esgotarem os diplomas de
funçõos públicas selados a tinta dr óleo com 15fp serú a
diferença para as taxas fixadas no artigo 2.° paga por
meio de estampilha fiscal colada e inutilizada no diploma
pela entidade que o preencher.
Art. 8.° São eliminadas as verbas dos emolumentos
das Secretarias de Estado referentes a patontes dos oficiais do exército o da armada constantes da tabela aprovada pela carta do loi de 16 do Abril do 1867 e revogado o artigo 83 da tabela goraI do imposto do selo,
aprovada polo decreto-lei n.? 21:916.
Publique-se e cumpra-so como nõle so contém.
Paços do Govõrno da República, 11 do Fevereiro de
1939. -ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO.CAHMONA-Antônio de Oliveira Salazar -- Mário Pais de SousaManuel Rodriquee Júnior - 'Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte Pacheco - Francisco' José Vieira Machado - António Fa1'ia Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves Duque.
Para ser presente à Assemblea Nacional.
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PORTARIAS

da Guerra - Estado Maior do Exército - Secção
de Rearmamento
Portaria n.s 9:173

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, aprovar e pôr em execução as Instruções para o uso, limpeza e conservação das espingardas de 7ffim,9, m/1937.
Ministério da Guerra, 25 do Fevereiro de 1939.O Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos
Santos Costa.

L' Série
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III-DETER

da Guerra - I.a Di

Ministério

I) Até quo seja publicado o novo rogulamento geral do serviço
tituído pelo seguinte:
(a) ...

Mapa demonstrativo da qualidade do alistamento, estado e intrução
Qualidade
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Oficiais
Arruas :
Generais _
Superiores
Capitãis .
Subalternos.
Aspirantes.
Serviços:
Médicos (6).
(b).
Veterinários
(b).
Farmacêuticos
Administração militar (b).
Quadro do serviço auxiliar
exército (6). . .
Soma dos oficiais

do
-

--

Sargentos e praças
Sargentos e equiparados.
Cabos e equiparados.
.
Soldados e mais praças
Soma dos sarqentos e
Sorna total.
Quartel

em ... , ...

(a) Doslgnação

da unidade.
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de 19 ...

(b) Designação

do pôsto.

N. B.-1l:ste
mapa é enviado trimestralmente
até 5 de Abril, Julho
Guerra. As casas verticais cm branco são destinadas aos agrupamentos
de
relativos h8 unidades activas não devem ser inscritas as praças licenciadas
Os oficiais na reserva ou na reforma serão escriturados
também neste
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lUNAÇÕES
recção Geral _ I. a Repartição
do exército, o mapa modêlo n.? 49 do actual regulamento é subsI

MOD~LO N.o 49-0.

da força dest ... , referido ao dia ...

de ...

E.

D.O

lG-19H

de 19 ...

I
---------------\------
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1
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1
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--------:-- '---1
1

O, Comandante,
Outuhro c Janeiro à 5.' Repartição (la 1.. Direcção Geral (la SC'cl'etaria (la
curws ou outras habilitações quI' ca(la oficinl ou pra~a r0!lsnu. Nos mapas
uem os oflciais milicianos, a não ser ([no estejam na cicctlvllladc {lo se rvrço.
modêlo, mas sel'(t1·adamcntc.
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Geral - l.a Repartição

II) Os oficiais do quadro dos serviços auxiliares do
além das funções que lhes competem nos termos da determinação III) do n. o IV da Ordem do Exército n. ~ 4, La série, de 1936, desempenham todo o serviço das secretarias regimentais e dos depósitos de praças
das unidades, conforme é estabelecido nos quadros orgânicos anexos ao decreto n." 28:401, de 31 de Dezembro
de 1937.
exército.

III) De futuro as colocações e transferências dos aspirantes a oficiais milicianos deverão constar sempre da 01'dem do Exército e serão requeridas ao Ministério da Guerra
quando os mesmos nelas sejam interessados, ficando assim
revogada a determinação
constante da circular n.? 953,
de 20 de Janeiro de 1937, da 3.a Repartição desta Direcção Geral.
(Circular

Ministério

n.s 2:515, de 27 de Fevereiro).

da Guerra - La Direcção

Geral - 3.a Repartição

IV) Os limites de quarenta e quarenta e cinco anos,
fixados na Secção II do decreto n." 11:496, de 10 de
Março de 1926 (Ordem do Exército n. o 3, La série, de
1926, p. 1(6), para pagamento dos respectivos encargos,
são alterados para quarenta e dois e quarenta e oito
anos, em virtude do preceituado no artigo 28.° da lei ~
n.? 1:961, de 1 de Setembro de 1937.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

Geral-La

Repartição

V) Programa ~o concurso ~e a~missáo à matrícula na Escola
~o Exército nos cursos das ~iversas armas no ano lectivo de 1939-1940
Provas gerais

eliminatórias

a) Prova de aptidão [isica :
Esta prova compreendo os seguintes exercícios :
1.0 Corrida de 60 metros em 10 segundos, o máximo.

1." Série
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2.° Lançamento
do pêso de 5 quilogramas
(mão ~t escolha), a uma distância mínima de Gm,50.
3. ° Subida de uma vara ou corda lisa à altura de 7
metros.
4.° Imediata
transposição,
por saltos, nnma corrida
de 100 metros om menos de 2G segundos, dos seguiutes obstáculos distanciados
de 25 metros:

a) Paliçada de 1m,90 de altura;
b) Salto, som apoio, de um muro de tejolo com om,90
de altura e om,23 de espessura;
c) Vala com 3 metros de largura e 1m,20 do profun
didado, tendo os taludes a inclinação de D/1.
5. ° Passagem
a pé de urna viga prismática horizontal
com om,10 de largura,
em um vão de D motros, e colocada em cavaletes de 11ll,80 do altura.
6.° Corrida do 1:000 metros cm 4 minutos, o máximo.
OBSERVAÇÜES

1.a Os exercícios físicos só são executados pelos candidatos não eliminados
na inspecção médica feita sôbro
os aspectos físicos e de aparência militar;
2. a Os candidatos realizam a prova por turuos ;
3. a Aos candidatos
é fornecido um braçal com o número de ordem, que ostentam
no braço esquerdo
até
conclusão dos exercícios Ilsicos ;
4. a Os candidatos
devem apresentar- se de camisola,
cuecas e sapatos de gimnástica;
5.11 Com excepção da corrida de 1:000 metros, os cano
didatos têm a faculdade do repetir duas vezes cada proYu;
6. a O lançamento
do põso esférico, feito com 1111111 só
mão, ó executado dentro de um círculo do 2"',13 de diâmetro, devendo o põso partir do uma posição próximo
do ombro;
T," A não execução de qualquer exercício exigido, segundo as normas estabelecidas,
determina a imediata oliminação do candidato;
8. a Os oxercícios devem ser executados
pela ordem
indicada,
com um intervalo mínimo de [) minutos, com
excepção do n.? 2.° o do n." 5.°, que devem SP!' distanciad.os respectivamente
do n." 1.0 o do n." 4.° pelo menos
10 minutos, e d.o n.? 6.°, que deve ser distanciado do
n." 5.° pelo menos 20 minutos.
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b) Prova de composição e redacção:

Esta prova terá fi. duração de hora e meia e constará
de um exercício de composição e redacção, versando sôbre um tema de história ou geografia pátrias, de acôrdo
com o programa abaixo reproduzido, em que serão apreciadas as manifestações de cultura geral apresentadas
pelos candidatos, o método de exposição e a correcção
da forma. A legibilidade da letra será também elemento
da apreciação.
Programa de história
Período

de formação

e consolidação

do reino

de Portugal

o Conelado Portucalense e o Conde D. Henrique. Herança da Grande Monarquia de Fernando Magno. Afonso
VI e o Govêrno de D. Teresa. Afonso Honriquos : a sua
primeira revolta; o cêrco de Guimarãis e a batalha de
S. Mamede.
As lutas de Afonso Henriques com os mouros e com
Afonso VII de Leão. A invasão da Galiza. As batalhas
de Cerneja o de Ourique. Os tratados de Valdevez e de
Samora.
A conquista, perda e reconquista do sul do País. A
batalha ele Navas de 'I'olosa.
Período

de organização

A acção organizadora de D. Diniz,
As guerras de Afonso IV com Castela e com os mouros. A batalha do Salado.
As guerras de Fornando I com Castola e a política do
Leonor Teles. O assassinato do Conde de Ouróm CAndeiro) e a aclamação do Mestre de Aviz, defensor do
reino. As côrtes de Coimbra o a aclamação de D. João I.
Per íodo de expansão

Os descobrimentos e conquistas dos séculos xv e XVI
e suas conseqüências. O Império Colonial Português.
Afonso V: A sua politica e as lutas com Castela. A
batalha ele Toro o suas conseqüêucias.
D. João II: A sua acção política; o fortalecimento do
poder roa 1.
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Período da decadência

A decadência c a perda da independência. A invasão
do Duque de Alba e acção de D. António, Prior do
Crato.
A dominação filipina e suas conseqüências de ordem
militar fl territorial.
Lutas com os holandeses no Brasil, em África c no
Oriente.
O declínio do poder naval português.
A Restauração e a dinastia de Bragança

A Restauração:
a revolta do 1.0 de Dezembro de
1640 e a Guerra da Restauração.
A Guerra da Sucessão em Espanha cm 1704: as operações realizadas na Península Ibérica.
O Marquês de Pombal: Reformas Pombalinas. Reorganização do Exército. O Conde de Lippo c a Guerra
de 1762.
Influência da Revolução Francesa em Portugal. Napoleão. A Guerra Peninsular.
O Constitucionalismo
e as Oampanhas da Liberdade.
As Campanhas de Africa do fim do século XIX e princípios do século xx.
o

regime

republicano

Causas do cnfraq uecimen to do regime Monarq nico e
implatação
da República.
A participação de Portugal na Grande Guerra, na Europa e em Africa.
Programa

de geografia

Estudo da situação, limites, orogenia, orogrnfia, clima,
hidrografia, economia, demografia o divisão política e
administrativa das seguintes regiões portuguesas:
Portugal

continental

Ao norte do Douro.
Entre Douro e Tejo.
Ao sul do Tejo.
Portugal

Arquipélagos

insular

dos A<:ôres e da Madeira.
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Portugal colonial

Arquipélago de Cabo Verde.
Guiné e S. Tomó o Príncipe.
Angola.
Moçamhique.
Iudia, Macau e Timor.

IV -

DECLARAÇÕES

l." Direcção Geral-

2.a Repartição

I) Declara-se quo foi determinada a organização da
baso aérea do Sintra, em conformidade com o q uadro XXX, anexo ao decreto-lei n.? 28:401, de 31 de
Dezembro do 1937, pelo que a Escola Militar do Aeronáutica fica integrada na referida base, com o no mo do
Escola Prática do Aeronáutica.

3. a Direcção Geral - Serviços Cartográficos

do Exército

H) Declara-se que se encontram à venda no conselho
administrativo da 3. Direcção Geral do Ministério da
Guerra as seguintes cartas:
11

Escala. 1120:000:
N.oS 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16,17, 18,22,23,
24,
25, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 45) 46, 48, 49, 51, 52,
5:3/54, 5(), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ee, 66, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, tt, 78, 79, 80/83, 81, 82,
84, 85, 39-A, 39-11, 4á-A, J5-B, 45-0, 50-A, GO-B,
50-O, 55-A, 55-O, 55-D, 59-A, 60-A, 61-A, 62-A,
03-A, 64-A, 50-D e quadro de junção, ao preço do 2650
cada exemplar, excepto a n.? 25, quo custa 31$ também
cada exemplar.

1.' Série
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Escala

1/25:000:

N.OS 21, Vilarelho
da Raia; 34, Chavos;
47, Chaves-Sul;
111, Paredes-Paços
de Ferreira;
112, Penafiel; 113, Amarante;
123, Valongo;
124, Marco de Canaveses;
170, Trancoso;
171, Pinhel; 181, Vila Franca
das Naves; 192, Lajeosa ; 203, Guarda ; 204, Parada;
310, Tomar;
329, 'I'órres Novas; 330, Golegã-Tancos;
331, Abrantes;
335, Castelo
de Vido;
336, Santo
António das Areias;
337, Peniche;
339, Rio Maior;
341, Pernes-Pombalinho
; 342, Chamusca;
343, Bemposta;
347, Alagoa-Ribeira
do Nisa;
348, Marvão;
353, Santarém-Alpiarça;
359, Portalegro ; 360, Alegrete;
364, Cartaxo;
376, Alenquer;
377, Azambuja;
388,
Ericeiru-Gradil ; 387, Fronteira
do Xévora;
389, Sobral do Monte Agraço;
390, Vila Franca
de
Xira;
391, Benavcntc=Sulvater ra do Magos; 398, Veiros; 399, Bnrbacena-Santa
Eulália; 400, Campo Maior ;
401, Vale de Albuquorque
; 403, Bllcelas-Vinlonga;
404, Alhandra;
412, S. Lourenço
de Mamporcão ;
413, Vila Fernando-Vila
Boim; 414, Elvns j 417, Loures ; 418, Pancas ; 426, Borba-Vila
Viçosa; 427, S. Homão-Cilada;
428, Santo Ildefonao-Scuhoru
da Ajuda;
429, Cascais;
430, Oeiras; 4:31, Lisboa; 432, Montijo;
443, Moita; 453, Apostiça ; 454, Sotúbal;
464, Sczimbra; 465, Arrábida, o 325-A, Mina, ao preço de 5f$ cada
exemplar.
Escala

1/250:000

(papel) -

Nova edição

:

N.OS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18,19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e
quadro
do junção,
ao preço de 3a50 cada oxomplar.
Escala 1/250:000 - (cartão) - Nova edição :
N.oS 1, 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24l 25, 27, 28, 29 o quadro
junção, ao proço do 4iS cada exemplar.
Escala

1/250:000

(papel) -

Antiga

de

edição:

N.oS 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, ao preço de 3abO.('a.da
exemplar;
tem o quadro
do junção ao alto e à direita
da carta.

Nota. - Estas
quando
perior.

cartas
a sua compra

têm o desconto de 10 por cento,
atinja a quantia de 100,5 ou su-
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MINI5 TEf\IO DF\ GUERRA

Ordem do Exército
1.a Série

N.O 3
o

12 de Maio de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:
I-

Ministério

DETERMINAÇÕES

da Guerra - La Direcção

Geral-

3.& Repartição

I) A partir de 1 do Abril de 1939, sempro que algum
militar se torno inhábil para o serviço, por alguma das
causas mencionadas
nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 8.0 do decreto n.? 28:404, de31 de Dezembro de 1937,
organizar-se-á
um processo
na respectiva
unidade ou
estabelecimento
militar, onde consto de maneira minuciosa
e detalhada
a forma como se produziu o desastre, ferimento ou moléstia, tudo comprovado
por depotmontos
testemunhais
e relatório
circunstanciado
do respectivo
médico.
Depois de concluído, será o processo ouviado à 2.a
ou 3. a Repartição
da La Direcção Geral dêflte Ministério, conformo
se trate do oficiais ou doutros militares,
que o submeterá
a despacho ministerial, para confirmação do desastre, ferimento ou moléstia, depois de obtido
o parecer da Direcção do Serviço de Saúde Militar.
O averbamento
na fõlha de matrícula do militar será
apenas ordenado
depois da confirmação da inhabilidade
por motivo de serviço.

CE. MATERIAL
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II) Tornando-se necessário substituir o Índice do
Catálogo Sistemático das Bibliotecas Regimentais (m/O),
publicado na Ordem do Exército u." G, L" série, de 1914,
a P: 2ô3, por outro em que as secções e alíneas sejam
desdobradas e discriminadas mais pormenorizadamento,
publica-se o novo índice do referido catálogo, destinado
a substituir o anterior.
Índice do Catálogo Sistemático

(m/C)

L" Secção

A) Enciclopédias e dicionários enciclopédicos.
B) Bibliografia e catálogos bibliográficos.
2.' Secção
Ciência.,

arte, geografia e hi.tória militares

A) Ciência e arte militares:
1) Enciclopédias, dicionários, vocabulários, auxiliares
de memória, manuais pam uso das diversas armas, etc.
2) 'I'ratados sõbro filosofia e política da guorra, ostratógia e tática geral.
3) Temas tátieos, manobras, exercícios de quadros, etc.
B) 'I'ática

de cada uma das armas e serviços:

1) Da infantaria,
de
b) Tratados.
2) Da artilharia,
a) Auxiliares de
b) 'rra tados :
a) Auxiliares

metralhadoras, carros:
memória, manuais.
defesa das costas:
memória, manuais.

1) Artilharia

de campanha.

2) Artilharia de costa.
3) rrútica.
4) S. r. A.--D.
5) Diversos.

C. A.

3) Da cavalaria:
a)

Auxiliares de memória, manuais.

b) Tratados.

1.' Séri«
4)
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1)a engenharia:
de memória, manuais.

a) Auxiliares
b) Trutados.

5) Da aeronáutica e defesa contra aeronaves:
a) Auxiliares de memória, manuais.
b) Tratados.
(i) Do estado maior:
a) Auxiliares de memória, manuais.
b) Tratados.
C) Ordenauças,

instruções, regulamentos:

1) Da infantaria.
2) Da artilharia:
a) Artilharia de campanha.
b) Artilharia de costa.

e) S. r. A.-D.

C. A.

d) Serviços de campanha.

e) Remuniciamento e munições.

f) Diversos.
3) Da cavalaria.

4) Da ongonharia.
5) Da aeronáutica.
6) De campanha e do estado maior.
7) Dos serviços (saúde, recrutamento, remonta, transportes, manobras, polígonos, escolas, carreiras de tiro).
D) Fortificação:
1) Permanente (trutados gerais e especiais, história da
fortificação, aplicação da fortificação à defesa dos Estados, defesa das costas, etc.).
2) Passageira (tratados gerais e especiais).
3) Torpedos.
E) Geo dcsia, topografia, astronomia, fotogametria,
telemetria, cartografia, reconhecimentos militares, etc.
F) Comnnicações militares:

1) Meios do transporte.
2) Agentes e meios de transmissão,
3) Pontes militares.
G) Balística,

criptografia.

tiro, experiências de tiro, monografia:

1) Auxiliares de memória, manuais.
2) Manuais de tiro.
3) Tratados diversos.
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4) Tábuas de tiro, gráficos, ábacos.
Il) Pólvoras, explosivos, gases e fumos.
1) Material de guerra (técnica de construção):
1) Artilharia e munições.
2) Carros, metralhadoras,
armas portáteis, aviação,
projectores, etc.
3) Viaturas diversas, equipamentos e arreios.
4) Fábricas e catálogos.
ó) Museus de armaria.
J) Marinha e política naval:
1) Auxiliares de memória, manuais.
2) Tratados, regulamentos.
3) Artilharia naval, torpedos, minas, etc.
L) Construções militares (quartéis, depósitos, paióis,
oficinas, hospitais, acampamentos, etc.),

M) Organização dos exércitos (constituição, mobilização, promoções, organização das armas e serviços,
almanaques militares, otc.).
N) Legislação:
1)
cito,
2)
3)

Legislação militar (ordens do dia, Ordens do Exérboletins, tratados gerais e especiais).
Justiça militar e direito da guerra.
Administração militar.
O) Instrução e educação militares:

1) Moral, educação geral, instrução
exercícios físicos.
2) Estabelecimentos de ensino.
P) Medicina, veterinária
Q) História militar:

geral e especial,

e higiene militares.

1) Tratados gerais.
2) História da cavalaria e da nobreza (ordens militares, heráldica).
3) Campanhas:
a) Antigas e modernas.
b) Dos séculos XIX e XX.
4) Epopeia napoleónica.

1.- Série
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5) Grande Guerra:

a) Obras portuguesas.
b) Obras estrangeiras.
6) Monografias, biografias, memórias, comentários.

R) Geografia militar:
1) Tratados gerais e especiais.
2) Expedições, travessias, viagens.
3) Atlas, cartas.
3." Secção
Ciência. históricas, lociais e filosófica.

A) História:

1) Obras gerais - (método, crítica e filosofia histórica.
2) Pre-história,
arqueologia, paleografia, diplomática,
arquivos, heráldica., etc.
3) História universal e geral.
4) História particular dos diferentes povos.
5) História de Portugal e colónias.
6) Monografias, biografias, memórias, comentários.
7) Histórias das ciências, das artes; história religiosa,
parlamentar e política, etc.
B) Geografia, etnografia, antropologia:
1) Obras gerais e dicionários.
2) Cosmografia, geografia, corografia.
3) Etnografia, antropologia.
4) Viagens, roteiros, diários, expedições, etc.
5) Atlas, plantas, cartas.
C) Direito e legislação:
1) Obras gerais e especiais (história e filosofia do direito, direito constitucional, internacional, administrativo, etc).
2) Códigos antigos e modernos (ordenações, compilações, colecção do leis, Diário do Govêrno, etc.).
D) Filosofia.
4." SecQão
Ciência.

matemática.

A) Matemática:
1) Obras gerais e especiais.
2) Tábuas e efemérides.

e fí.ico~quimica.
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B)

Fisica.

C) Química.
5.' Secção
Ciência.

naturai.,

médicas, educação física

A) Ciências naturais.
B) Ciências médicas, veterinária.
C) Educação fís-ica.
6." Secção
Ciências

A)
B)
C)
D)

aplicadas

Ciências e artes industriais e agrícolas.
Engenharia civil e de minas, metalurgia,
Oomunicações.
Navegação,
portos,

etc.

etc.

E) Legislação industrial.
7.° Secção
LingUística,

filosofia

e literatura

A) Dicionários de línguas,
rios, etc.
B) Tratados.
C) Obras literárias.

gramáticas,

vocabulá-

8.' Secção
Belas arte.

A) Obras gerais.
B) Obras especiais sobre arquitectura,
pintura, escultura, etc.

monumentos,

9.' Secção
Jornai. e publicações

periódicas, civia e militare.

A) Nacionais.

B) Estrangeiras.
10." Secção

Diversos não especificados.

1.' Série
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"i III) Dotações atribuídas no ano económico de 1939,
pela verba do 52.500~ consignada
no n.? 2) do artigo
375.°, capítulo
'l-l.", do orçamento
do Ministério da
Guerra, aos conselhos administrativos
e estabelecimentos
abaixo indicados, para serviços de estomatologia:

Unidades e estabelecimentos

Govêrno

Militar

militares

Verba mensal

Verba anual

de Lisboa

Grupo de artilharia a cavalo n.? 2.
Regimento de cavalaria n.v 4 . . .
Regimento de infantaria n.O 11 ..
Regimento de artilharia
de costa !l.0 1
!.tI (1.0 grupo) . . . . .
.
Grupo de artilharia contra aeronaves.
Base aérea .10 Sintra,
. . . . . . .
Regimento de infantaria n." 5 ....
Grupo de defesa submarina de costa.

95$00
95$00
120~00

1.140~00
1.140$00
1.4409P'OO

85~00
05~00
05$00
75~00
55~00

1.020~00
1.140~00
1.140$00
900~00
660$00

85$00

1.020~00
1.020$00
1.020~OO
480$00
480.~OO
540;800
1.200$00
540$00
540$00

1. Região lUilitar
8

Grupo independente
de artilharia
de
montanha n.O15 ..
Regimento de infantaria n.v 3.
Regimento de infantaria n." 6.
Regimento de infantaria n.s fl.
Batalhão de caçadores n.v n. .
Regimento rIe infantaria n.v 9.
Regimento de infantaria n.v 10
Regimento de infantaria n.v 13 ..•.
L" companhia ele administração
militar

859P'00
85~00
40~00
40$00
45.g00
100$00
45$00
45$00

2," Região lUilitar
Regimento de infantaria n.O 20
Regimento de infantaria !l.0 12 .
Escola Central de Sargentos
..
Regimento de cavalaria n.? 8. .
Hegimento de infantaria n.v lO ...
Grupo independente
de artilharia
montanha n.v 12. . . . . .
Regimento de infantaria n," 14
3,8 Região Militar

4!í~00
60$00
40~00
!í(MOO
50$'00
de

540~00
720~00
480$00
600$00
600$00

50$00
100$00

600,,00
1.200$00

200<liOO
40$00
40~00

2.4001B'OO
480~00
480$00

.

Hospital militar rcg lonal u.v 3
Reztmento de artilharia ligeira 1\.·4.
RegilJlO!ltu de infantaria u.? 7 ....
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Unidades c estabelecimentos

militares

Regimcnto de cavalaria n.? 6
Batalhão de caçadores n.v 6.
Batalhão de pontonciros
. .
Base aérea de Tancos
Regimento
de sapadores de
de ferro (3.0 grupo) ..
,

.
.
.
caminhos
.

Lo Sério

N.o 3

Verba. monsal

Vurbn

nnual

40$00
40~00
80;'iOO
50$00

480$00
4HO&i00
960~00
6oo~00

40~00

480$00

4." Reg+ãe l\Iilitnr
Hospital militar regional n.O 4 , .
Hospir al militar auxiliar de Elvas,
Batalhão de caçadores n ," 4. .
Regimento de infantaria n.v 17
Regimento de infantaria. n.O 15
Regimento de infantaria n.v 4.
Regimento de cavalaria 11.° 3 .
Escolas
Escola Prática
Escola Prática
Escola Prática
Escola Prática

de
de
de
de

250100
200$00
100$00
55$00
80,jiOO
40$00
120~00

3,000$00
2.400$00
1.200$00
660~00
960~00
480~00
1.440$00

200$00
200$00
200$00
200~00

2.400$00
2,400~OO
2Aoo~OO
2.400~00

Práttcas
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engeub ar ia.

46.2GO~00

Soma

I V) Dotações atribuídas no ano económico de 1939,
pela verba de 21.60015 consignada no capítulo 14.°, artigo 41 .0, n.? 1), alínea a), do orçamento do Ministério
da Guerra, para assistência médica e socorros urgentos
nos hospitais militares de guarnição:
Doslgnuçâo

IvcrblL

mensal

Vvrba

anual

--------.------------:1-----1------"
Hospitais militares de guarnição
Vila Real.
Lamego .•
Guarda ..
Lagos
Bragança.
.,.
Angra do Ilerofsrno
Figueira da Foz.
Viana do Castelo.

100$00
100~OO
100~OO
100~00
10()~00

ioosoo

100~00
1õOiPOO

1.200~OO
1.200~OO
1.200~OO
1.200~OO
1.200$00
1.200~00
1.200~OO

1.800100
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Dusignaçâo

Verba

,

Braga
Viseu.
Leiria
Estremoz

,

mensal

150$00
150$00
150~00
150~00

Soma.

Verba

anual

1.800$00
UOO$OO
1.800$00
1.800~00
17.400$00

V) Dotações atribuídas no ano económico de 1939,
pela verba de 42.0008 consignada no capítulo 14.°, artigo 417.°, n." 1), alínea a), do orçamento do Ministério
da Guerra, aos conselhos administrativos das unidades
e estabelecimentos abaixo indicados, que não dispõem de
dotações privativas para assistência médica e socorros
urgentes nos postos de socorros:
l tnldudos

Ministúr

o c!o>tahelecilllolltos

ml lIturus

io .la Guerra.

Govêrno

Verba mensal

60$00

Verba

anilai

720$00

MilitaI' de Lisboa

Depósi to de remou ta .
Quartel General do Govêrno l\lilitar de
.
Lisboa
Regimento de infantaria 0.° 1. ....
Regimento de cavalaria n.O 2. . ...
Escola Prática de Administração
Militar .
Hospital Militar Veterinário
Principal
Regimento de cavalaria 11.° 7 .•...
Depósito geral de material de guerra
Grupo de artilharia a cavalo n.O 2 ...
Rej:rimento de artilharia
de costa 0.° 1
(1.0 grupo) ......
Escola Cen trai de Oficiais.
Destacamento
mixto de Almada.
Destacamento
do Alto do Duque ..
Grupo de defesa submarina de costa.
Base aérea da Ota. . . . . .

..

95$'00

1.140$00

60$00
60$00
130$00

720$00
720;1500
1.560$00

130$00
60$00
130$00
60$00
80$00

1.560$00
720$00
1.560$00
720100
960$00

65$00
90$'00
60$00
tiO$OO
60,«00
100,«00

780$00
1.080$00
720~OO
720$00
720$00
1.200f'l00

80,«00
110~OO
60~OO

ü60~00
1.320f'lOO
720100

1,- RegUlo Militar
1." companhia do saúde .......
Regimento de artilharia ligeira n.? 5.
Batalhão d- caçadores n.O 9. • • . .

La Sério
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Unidades e es tabelcciruentos

militares

Regimento
de sapadores
mineiros
(2.0
grupo)
..
.
.
Regimento
de telcgrafistas
(1.0 grupo)
Regimento
de infantaria
11.° 3 .....
Regimento
de cavalaria
n ,? 9 (sede) ..
Regimento
ele cavalaria
n.O 9 (3.° grupo)
Batalhão
de caçadores D.O 3
.
Regimento
de infantaria
D.O 10
.
Regimento
de infantaria
n.O 9
, .
Casa de reclusão
da 1.' Hrgião
Militar
Grupo
independente
ele artilharia
de
montanha
n.s 15 .
Regimento
de infan taria n.? 8.

2.'

Vorha mensal

80~00
75~00
75~()O
80~OO
60i600
80~OO
60$00
60~OO
30i600

Vcrbn

I

80$00
60$00

auunl

9GO~mo
900~OO
900,~OO
9GO~00
720~OO
9GO~00
720~OO
720.'100

360~00
96():!l00
720~OO

~nlitar

Região

Regimento

de artilharia
ligeira
H.O2 ..
de administração
militar
Batalhão
de mctrulhadoras
n.? 2.
2." companhia
de saúde.

2.' companhia

100~00
!.lO$OO
80,800
60~OO

l.~OO$OO

liO~OO
110<500
l(JOJlOO
80~~OO
60~OO
!.l0~()0

7:.JO,sO{)
1.320~()0

1.0t\O~()O

!.lGOIOO
720;B'00

3." Rt'gli1o Militar
Batalhão
de caçadores
Batalhão
de pontonciros
Base aérea de Tancos
He uimento de artilharia
Hegimeuto
de infantaria
Batalhão
de caçadores

n." ~.

ligeira

D.O4.

11.° 7.
n.O 6. ,

1.20,):j)OO

9GOJiOO
720~OO
1.080~00

4.' Região ~lilltAr
Batalhão
Regimento
Regimento
Regimento

de caçadores
de cavalaria
de infantaria
de cavalaria

Comando
Batalhão
n.O 25,

11.° 8.
n.? 3 .
D.O 17
D.O 1 .

80100
RO~OO
60~OO

l00~OO

!lGO.!lOO
!.l(lO$OO
720~OO
1.200,~00

~nUtar (la Mallelra
.10

independente

iufantaria

60~OO
Soma

720J'!00
42.000$00

VI) Dotações atribuídas no uno económico do 1030,
pela verba do 54.400B consignada no capítulo 14.°, artigo 417.°, n. o 1), alínea b), do orçamento do Ministér-io
da Guerra, nos conselhos adurinistrativos
das unidades
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c estabelecimentos abaixo indicados, que não dispõem
do dotações privativas para assistência módica o SOCOl'roe urgentes nas enfermarias:

Unidades

e estabelocimentos

Govêrno

l\lilitnr

Verba mensal

militares

Verhn anual

de Lisboa

Batalhão de metralhadoras
n.? 1.
Batalhão ele caçadores u.v 5. . . :
Batalhão de caçadores n." 7.....
Rf'gimento de artilharia
ligeira n.O 3.
Destacamento
(Ia Penha de França
..
Regimento de sapadores de caminhos de
ferro (1.0 grupo) ..........
Batalhão ele au tornohi lis tas. .
Regimrnto de teleg rafistas • .
3.' companhia de saúrle . • . .
Companhia
dú trum hi p.nuóvcl
Regimonto de cavalaria n.v 4 ..
Re g im o n t o de artilharia
de costa
n.? 1 .,
'
Grupo (Ie artilharia pesada n.· 1
Grupo de artilharia pesada n.? 2 . .
Grupo de artilharia contra aeronaves.
Regimento de i nfautaria n.? 11 . . . .
Regimento
de sapadores miueir os (L·
grupo) . . . . . . . . . . . . . .
Regimento de infantaria n.? 5 .....
Regimen to de sapadores mineiros (3.·
grupo) . . . . .....
,
.
Base aérea de Sintra.
. . . .

..

'

....

60~00
160~00
60$00
60~00
60$00

720iPOO
1.920~00
720~OO
720~OO
720~00

60~00
60~00
100~00
60$00
60$00
60.~00

720~00
720$'00
1.200100
720$00
720IPÜO
720$00

60,,00
60~00
6()~OO
60$00

720$00
720~OO
720~00
720100
720~00

GO~OO
60~OO

720$00
720~OO

60~OO
120~00

1.440i600

10OtOO
60~~00
60$00
60~OO
60$00

1.200,pOO
720~OO
720,}OO
720$00
720~OO

50$00
130,SOO
60$00
60~00

600$00
1.5liO$OO
720~00
720~00

60100

720~00

1.' Região l\Iilitar
Regimento de infantaria n.? 18 .
Batalhão de metralhadoras
n.s 3
1.- companhia de admini atração militar
Regimento de infantaria
n.v 6. . ...
Carreira de tiro de Espiuho .
2.' RegUlo l\lilitar
Casa de reclusão da 2."Região Militar
Regimento de cavalaria n.· 8 .....
Regimento de infantaria n." 19
.
Escola Central de Sargentos
. . . . .
3.' Reglno

Militar

Grupo independente
de artilharia
tada n.v 24 ........
Regimento rioinfantaria n." 2.
Regimento do cavalaria n,· G.

mon-

G0500
60$00
60~00

720$00
720~00
7:l0~00
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Unidades

e estabe lectrqentos

militares

Regimento de sapadores de caminhos de
ferro (3. grupo).
. . • . .
Regimento de iufantaria u.? 21
Batalhão de caçadores n.? 1..
•
0

Verba mensal

1.- Série

Verba

anual

ôO~OO

720$00
720,s00
720~00

60100
60~00
60100
'60$00

720~00
720100
720$00
720$00

60,$00

720illOO

300$00
'300~00
400$00
400$00

3.600$00

60~00
60~00

4.' Rogião Militar
Batalhão de caçadores n.? 4.
Regimento de infantaria n.? 4.
Regimento de infantaria n.O 16
Regimento de infantaria n.O 17 •

Comando Militar dos Açôrcs
Batalhão
independente
n.s 24.

de infantaria

Escolas Práticas
Escola
Escola
Escola
Escola

Prática
Prática
Prática
Prática

de
de
de
de

Cavalaria
Eng-enharia.
Artilharia
Infantaria

3. GOO$OO

4.800$00
4.800illOO

49.200$00

Soma

VII) Dotações atribuídas no ano económico de 1989,
pela verba de 1.8006 consignada no capítulo 14.°, artigo 375.°, n.? 4), do orçamento do Ministério da Guerra,
aos hospitais a seguir mencionados, para análises clínicas:

Designação

Hospital
Hospital

militar
militar

regional
regional
Soma

Vorba mensal

n.O 4
n.v 3

100$00
50$00

Verba

anual

1.200$00
600~OO
1.800$00

•
VIU) Dotações atribuídas no ano económico de 1989,
pela verba de 7.0006 consignada no capitulo 14.°, ar-

1."
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N.o :3

tigo 375.°, n.? 3), do orçamento do Ministério da Guerra,
aos hospitais a seguir mencionados, para radiologistas:
Verba mensal

Designação

Hospital
Hospital
Hospital

.
militar regional n.O 4
militar regional n.O 3
.
militar de guarnição de Leiria
Soma

208~OO
165~OU
83~00

Verba

anual

2.496~OO
1.980~OO
996~00
5.472$00

..

IX) Dotações atribuídas no ano económico de 1939, às
unidades e estabelecimentos abaixo designados, para impressos:

Unidades

e estabelecimentos

Verba mensal

militares

Verba

anual

Distritos de recrutamento
e mobilização
Verba anual, 13.0001- Capitule 9.°,
artigo 161.°, n," 1)

Distrito de recrutamento
n.s 1 ........•...•..
Distrito de recrutamento
n.s 2
Distrito de recrutamento
n.v 3 . . . ..
.
Distrito de recrutamento
n.O 4
Distrito de recrutamento
n.O 5
Distrito de recrutamento
nO 6 . . ..
.
Distrito de recrutamento
n.s 7 ...•.........•.
Distrito de recrutamento
n.s 8
Distrito de recrutamento
n," 9 ....•••...•....
Distrito de recrutamento
n.0·10
Distrito de recrutamento
n.v 11. . . . . . . .
Distrito de recrutamento
n.0]2
....•.•.•.•...
Distrito de recrutamento
u.O 13••..•...••.•••.

e mobilização

97~OO
e mobilização
.

22~00

264;«00

.

371%00

444$00

.

3i~00

4.08~00

.

4.G~OO

552$00

.

55~00

660~00

301%00

360~00

32~00

384$00

4.0~00

480$00

7811'>00

936~00

35100

420$00

33$00

396$00

32100

3R4'OO

e mobilização
e mobilização
e mobilização
e mobilização
e mobilização
e mobilização

.
e mobilização
e mobilização
.
e mobilização

. . . . . . .
e mobilização
e mobilização

1.164~00

1.' Série
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Unidadr-s

e cstubel ecüuont os mi it aros
í

Distrito ,le recrutamento
n.v 1~.
Distritv de recrutamento
n.? 15. . . . . ..........
Distrito de recrutamento
n.? 16...............
Distrito de recrurameuto
n.? 17...............
Distri to de recru tamen to
n.? 18...............
Distrito de recrutamento
n." 19...............
Distrito de recrutamento
n.O 20.
Distrito de recrutamento

Verba

anual

e mobilização

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

n.?

Verba monsal

e mobilização

33~00

396~00

6i,p00

768~00

55100

660$00

95pOO

1.UO~00

e mobilização
e mobilização
e mobilização

32~00

384$00

35~00

420$00

35$00

420~OO

26$00

312~OO

32100

384$00

e mobilização
e mobilização
e mobilização

21.

Distrito de recrutamento
e mobilização
da l\Iadeira . . . . . . . . . . . .
Distrito de recrutamento
e mobilização
dos Açêres :
Sede
1.a delegação
2.' delegação

..

38100
38$00
22~00

I

456500
456$00
261$00
12.912$00

Soma

Árma de infantaria
Verba anual, 70.000~- ~apitulo 9.",
artigo 177.·,n,? 1), a inea a)

Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimen to
Regilllento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
RCJimento
Regimento
Regimento
R egimento
Regimento
R egimento
Ilegimento
Regimento

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infuntaria
infantaria
infantaria

n.? t.
n." 2.
!l.O

3.

n.? 4.
n.? 5.
n.? 6.
n.? 7.
n.? 8.
n.? 9.
n.· 10
n.· 11
n.? 12

11.° 13
n.O 14
n.O 15
n.? 16
n.? 17
n.v 18
n.? 19
n.· 20
n.? 21

250~OO
1I5$()O
215$00
95~OO
250$00
90100

14H65
2üO$00

110100
110$00
141$65
90$00
11D~00
158$'30
105&100
158~30
158.;30
250$00
100$00
100;300
95$00

3.000$00
1.380;00
2.580100
1.]40~00
3.000~OO
1.0HO$OO
1.699$80
2.400~OO
1.320~OO
1.320~~00
1.699$80

1.080100
1.320$00
1.8n9~60
1.260~OO
1.899$60
1.899~60
3.000100
1.200100
1.200$00
1.140~OO

1.'
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~,===============================================
Unidades

Batalhão
n.v 23
Batalhão

11.°

e ostaheleclmcntos

militares

independente

de infantaria

independente

de infantaria

24

Batalhão
independente
de infantaria
n.v 25.
. ....
Batalhão de caçadores n.? 1.
Batalhão de caçadores n.? 2.
Batalhão de caçadoras n." 3.
Batalhão de caçadores n.O 4.
Batalhão de caçadores n.v 5.
Batalhão de caçadores n.v 6.
Batalhão de caçadores n.O 7.
Batalhão de caçadores n." 8.
Batulhão de caçadores n,O 9.
Batalhão
de caçadores n.? 10 (extinto
depósito) . . . . . . . . .
Batalhão de metralhadoras
n.v 1
Batalhão de metralhadoras
n.v 2.
Batalhão de metralhadoras
n." 3.

Verba mensal

anual

133~30

1.599i1l60

66165

799~80

100,p00
200$00
95~00
150~OO
15~~30
300~00
120,p00
25()~00
116~65
200~00

1.200~00
2.400~00
1.140$00

10~OO
200~OO
158$30

200100

Soma.
Correi ras de tiro militares

Verba

1.800illOO
1.899~60
3,600~00
1.440$00
3.000~00
1.399p80
2.400$00

120illOO
2.400illOO
1.899$60
2.400$00
66.016,,580

e civis

Verba anual, 3.7001'- CapítulO 9.°,
artigo 177.°,n,? 1), alínea bJ

Mafra ..
Águetla.
Lisboa .
Espinho
Coimbra
Angra do Heroísmo
Aveiro
Braga
.' ...
Castelo Branco
Chaves.
Elvas
Évora.
Figueira da Foz.
Funchal.
...
Leiria
Ponta Delgada
Portalegre
. .
Santarém ...
Setúbal.
Viana do Castelo.
Viseu.
Almeida
Boja . . .
Bragança.

13$20
5~63
26~40
13$~0
13~20
6~00
6,,00
6,,00
6~00
6~00
6.,sOO
6.,500
6.,s00
6~OO
6$00
6~00
6~00
6~()0
6 iIl00
6~00
6,sOO
4$00
4~00
4100

158~40
67~56
316$80

158MO
158~40
72~00
72$00
72$00
72~00
72~00
72$00
72$00
72i1l00
72100

72~OO
72$00
72$00
72i1l00

72i1l00
72i1l00
72 iIl 00
48$00

48"00
48100

OR:b:El:M:DO EXÊRCIl'O

Unidados

e estabelecimentos

mífltar es

Caldas da Rainha
Covilhã.
Faro.
Guarda.
Guimarãis.
Horta.
Lagos.
Lamego.
Penafiel.
Penamacor
Pinhel
Póvoa de Varzim
Tavira.
Tomar
Vila Real.
Serra do Pilar.
LousaJa
Ovar.
Paião.
Tôrres Vedras.
Trancoso.

N.· 3

Verba

Verba mensal

4$00
4$00
4$00
4$00
4$00
4$00
4~00
4$00
4$00
4$00
4$00
4$00
4$00
4$00
4~00
13$20
3$60
3$60
3~60
3$60
3~60

I
I
I
I

I

Soma.

auual

48$00
48$00
48$00
48$00
48~00
48~00
48$00
48$00
48$00
48$00
48"s00
48$00
48$00
48$00
48~00
158~40
43$20
43~20
43$20
43$20
43120
3.2491il96

Arma de artilharia
Verba anual, 40.000':- Oapitu lo 10.°,
artigo 245.°, n,? 1)

Comando de artilharia
dos Açôres .
Comando de artilharia
da Madeira.
Regimento de artilharia
ligeira n.O 1.
Regimento de artilharia
ligeira 11.° 2.
Regimento de artilharia
ligeira n.? 3.
Regimento de artilharia ligeira n.v 4.
Regimento de artilharia
ligeira n.s 5.
Regimento de artilharia
de costa n.O 1
Regimento de artilharia
de costa n.? 2
Grupo de artilharia
pesada n.v 1 ...
Grupo dc artilharia
pesada n.? 2 . • .
Grupo de artilharia
a cavalo n.v 2 ...
Grupo independente
de artilharia
de
montanha n.v 12. • . • . . . . . .
Grupo independente
de artilharia
de
montanha n.s 15 .......••.
Grupo mixto independente de artilharia
montada n.s 24. . • . . . . . . . .
Bataria
de artilharia
de defesa móvel
de costa n.O 1
Bataria de artilharia
de defesa móvel
de costa D.O2

.

5iOO
5#)00
250$00
250$00
3~3;;3'3()
250$00
415$00
291$65
291$65
150~OO
150~00
100"s00

60~00
60~OO
3.000iPOO
3.000$00
3.999~60
3.000$00
4.91'0$00
3.499$80
3499$80
1.800$00
1.800$00
~ 1.200$UO

10(J~OO

,1.200$00

200$00

.2.400$00

100$00

1.200~00

41$6!5

499~80

41~65

499i1i80

1.' Série
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Unidades c estnbelocímentos

m il lt art-s

Verba mrnsa:

Bataria
de artilharia
de defesa móvel
de costa n,o 3 . . . . . . .
Bataria de artilharia
de defesa móvel
dé costa n.? 4 . .
.
Companhia de trcm hipomóvel
..
Destacamento
da Penha de França
Destacamento
mixto de Almada.
Destacamento
do Alto do Duque

Verba anual

41~65

499~80

7(MOO
HO$OO
33$'30
35~OO
25iPOO

840~00
Q60~0()
3Q9í1l6()
420;1)00
300~00
39.118$20

Soma.
Arma de cavalaria
Verba anual, 40.00011- Capítulo 11.°,
artigo 273.·, n.? 1)

Comando da L' brigada
Comando da 2.· br ig ada
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento ele cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Sede
3.° grupo.

de cavalaria.
de cavalaria.
n.? 1
n.O 2
n.? 3 •
n.O 4 .
n.O 5 .
n.? 6 .
u.v 7 .
n.s 8 .
n."

50~00
90~00
333~30
450$00
375$00
250~00
250~OO
250~OO
450~00
250ftoo

600~OO
1.080$'00
3.999~60
5.400~00
4.500$00
3.0oo,s00
3.000~OO
3.000~OO
5.4oo~00
3.oo0~00

250~00
130~00

3.000$'00
1.560$00

9:

Soma.

.

.

37.fí39$60

Arma de engenharia
Verba anual, 32.00011- Capítulo 12.·,
artigo 328.·,n.? 1)

Regimento
de sapadores de caminhos
de ferro:
SeJe .•.
'.
..
3.° grupo ...•...
Regimento de sapadores mineiros:
Sede .........•..
2.° grupo.
. .....
Regimento de telegrafistas:
Sede ......••.
1.· grupo
.
Depósito de material de engenharia.
•
Depósito geral de material de pioneiros
Depósito geral de material automóvel
Depósito geral de material de transmissõea , •
•••••
•

500$00
300~()0

G.~oo$OO
3.600~00

500$00
208~30

6.000$'00
2.499~GO

500~00
175$00
20~00
20~00
30~OO

s.ooosoo

30~00

2.100íll'OO
240$'00
240$00
360íll'OO
360~00

~
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Un ldades

c ostnbotectmcntos

milifal't_·s

Verbu mensal

Depósito geral de material de sapadores de cavalaria e infantaria
.•.•
Batalhão de pou toueiros

Vel'ua anual

30~OO
200i%00

Soma

Serviço

1.' Série

N.· 3

360$00
2.4()O~OO
30.159$60

de saúde militar

Verba anual, 4.0001í - Capítulo 14.·,
artigo 416.", n.? 1), alínea ll)
I

Hospital

militar

da guarnição

de Vila

IIo~;~tlal' ~iÚt~r' d~ 'gl;al:ni'çl(o 'de' La~
ml~go ...................
Hospital militar da guarnição da Guarda
Hospital militar <la guarnição de Lagos
Hospital militar da guarnição de Braganya..
. ...........
Hospital militar da guarnição elo Funchal
Hospital mili tal' da guarnição dc Angra
do Heroísmo.
. . . . . . . . . . .
Hospita.l militar ,la guarnição de Viana
do Castelo. . . . • . . . • . . . .
Hospital militar da guarnição de Viseu
Hospital
militar da guarnição
da Figuelra da F'oz . . . . . . .
Hospital militar da guarnição de Leiria
Hospital militar da guarnição de Estremoz
.
Hospital militar da guarnição de Braga

.

...

..

I

I

lOil85

130ill20

10~85
10185
10185

130;p20
130~20
1301P2O

25$00

300iJ'lOO

10pb5

130~2()

10~85

130,320

10185

50f)100

130ill20
600IPOO

10ill85
15100

180100

20~00
10/85

Soma

regirr.entais,

240$00
130i%20
2.4nillSO

Verba anual, 4.3001> - Capitulo
artIgo 416.·, n.? 1), alínea b)

43 enfermarias

130120

14",

a 8$ cada

314·/00

4.128~00

X) Dotações atribuídas no ano económico elo 1939, às
e ostabelecimentos
abaixo designados, depois
de deduzidos os 10 por cento de que trata o artigo 6. o do
decreto n.? :J9:320, de 30 de Dezembro de 1938, para
uuidades

1.0 Série
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N.O 3

ar:igos de expediente, encadernações, assinatura de publicações, pequenas reparações
eventuais e diversos não
especificados :

Uuldades

c estabelecimontos

mílítnres

Verba mensal

Verba

anual

Portlücações
Verba anual, 1.053l\- Capitulo 4.·,
artigo '80.·, n.? 1)

Forte da Graça . . . . • • . . . •
Castelo de S. João da Foz do Douro.
Praça de Valença ....
Praça de Campo Maior.
.
Praça de Marvão. . . . . .
Praça de Vila Nova de Por timão

40$80
6$65
H)~n5

6$65
6$65
6iP65

1.0381%60

Soma ....
Carretras

489$60
79$80
229g8'80
79$80
79$80
79$80

de tiro militares e civis

Verba anual, 22.500;:;- Capitulo 9.·,
artigo 177.·,n.? 2), atinea b)

Mafra
Agueria:
Lisboa .
Espinho.
Coimbra
.....
Angra do Heroísmo
Aveiro
.
Braga
.
Castelo Branco
Chaves ....
EÉ"lvas...•.
svora
.
Figueira da Foz.
Funchal .....
Leiria. . . . .
Ponta Delgada.
Portalegre
. .
Santarém
.
Setúbal
.
Viana do Castelo
Viseu
.
Almeida
.
B'eJa ....•.
Bragança
....
Caldas da Rainha
Covilhã.
.
Faro ...
Uuanla ..
G uimarãis.

63$50
20,lJ40
520$40
88~40
60$00
27$40
33$40
33$40
33$40
33$40
40$00
33$40
40$00
33$40
33$40
33$40
40iJOO
40$00
33MO
33$40
33$40
19$10
25$'90
25$90
25$90
25$90
19$10
29$60
21$70

762$00
244$RO
6.244i1l80
1.060$80
720$00
328$'80
400$80
4()0~80
400~80
400$80
480$00
400$80
480$00
400$80
400$80
400$80
480$00
480$00
400$80
400$80
400$80
229$20
31011180
310$80
310$80
310$80
229$20
355$20
260;40

ORDEM
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Unidades

e estubelccf
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R.O 3

V01'ba mensal

mon tos mttttnrcs

29160
19110
19110

Horta.
.
Lagos ..
Lamego.
Penafiel.
Penamacor
Pinhel ....
Póvoa de Varzim
Tavira ..••
Tornar ....
Vila Real . . .
Serra do Pilar.
Lousada
...
Oval' ..•..
Paião .....
'I'ôrres Vedras.
Trancoso.
. .

19110

19110
19:$10
19~10
19$10
45$00
19$10
51i11'OO
19:1i20
19;jl20
19$20
H)$~O
19;1320

1.· Série

Verba

anual

355,$20
2~9;jl20
229~20
229$20
229$20
229$20
229120
229~20
540$00
229$20
612$00
21l0MO
230$10
230$40
230$40

230MO
22.500100

Soma
Dtatrttos de recrutamento
c mobilização
Verba

anual, 54.0001100- Capitulo
artigo 161.°, n.? 2)

Distrito de
n.O 1
Distrito de
n.? 2
Distrito de
n.> 3
Distrito de
n.s 4
Distrito de
n.? 5 .
Distrito de
n.v 6
Distrito de

recrutamento

e mobilização

recrutamento

e mobilização

recrutamento

e mobilização

recrutamento

e mobilização

recrutamento

..

..

..

!l.07

•

Distrito
!l.0

•

9.°,

.

.....

recrutamento
recrutamento
•

•

•

•

•

de recrutamento

.

320~00

3.840$00

2!l0$00

3.480~~00

130:$00

l.5f.iOIOO

160$00

1.920$00

160~00

1.\)20$00

150~00

J .800tSOO

210~OO

2.520~00

1!J0~00

2.280~00

210$00

2.520$00

150~OO

1.800.,)00

155100

1.8(j0~OO

J80$00

2.160~OO

175$00

2.100~OO

e mobilização

.

...

e mob ilização

e mobilização
•

•

•

•

•

•

•

•

e mobi lisação

8

Distrito elo recrutamento e
n.? 9 . . ....
Distrito de recrutamento
e
n." 10. . . • . . . . .
Distrito de recrutamento
e
n.v 11 .
Distrito
de recrutamento
e
n.v J2 .
••
'
o.'
Distá to de recrutamento
e
n.O 13. • • • . • • • .

mob iliaação
mobilização
. .....
mobilização
mob ili aaçâo
••

mobiliaação
. . • . . •

1.' Serre
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Unidades

e estabeluclmcntus

militares

Verba mensal

57

.

Verba

anual

-----Distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 14 ...............
Distrito de recrutamen to e mobilização
n.O 15 ...............
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.v 16 ...•...........
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 17 ....•..•...••..
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.s 18 ......•........
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 19. . . . .
. .......
Distrito de recrutamento
e mobilização
11.° 20 ...............
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 21 ...............
Distrito de recrutamento
e mobilização
ela Madeira.
. . . ........
Distrito de recrutamento
e mobilização
dos A çôrcs :
Sede ....
1.a delegação
2." delegação

150iBOO

1.800~00

170~OO

2.04U~OO

170~OO

2.040~OO

150~OO

1.800pOO

170~OO

2.040~OO

21O~OO

2.520~OO

155~00

1.860~00

230~00

2.700100

160~00

U)20100

160~OO
160$00

1.920o'iOO
1.920$00
1.500~00

125100

53.b80,'i00

Soma
Arma de infantaria
Verba anual, 639.00011- Capítulo 9.°,
artigo 177.°, n.? 2), alínea a)

Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimen to
Regimento
H,r,gimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
R<'girnento
Regimento
Regimento
Reg-imcnto
Ixcgluicnto

de infantaria
de iufunt ar ia
ele infantaria
de infantaria
ele infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de iufan tnr ia
de infantaria
ele infantaria
de infantaria
de iufantaria
ele infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

n.? 1.
n.? 2.
n.? 3.
n.O 4.
n.? 5.
n.? ü.
n.? 7.
n." 8.
n.? 9.
n.O 10
n.O 11
n.? 12
n.? 13
n.? 14
n.O 15
n.v 16
n.O 17
n.? 18
11.° ]9
!l." 20
n." 21

2.150$00
1.333$30
1.333~30
1.180;500
1.250$00
1.100$00
1.333130
1.400$00
] .400$00
121)0$00
1.433$30
1.166;5GO
1.416160
1.583~30
1.291$65
1.333~'i30
1.333,530
l.H33;S30
1.333i1l30
1.458$30
1.250~00

25.800,'iOO
15.999$00
15.999~)60
14.160$00
15.000$00
13.200;500
15.99().HiO
10.800$00
16.8(00)00
15.000$00
17.1\)\)$LiO
13.909$20
16.999$20
18.999160
15.4()9~80
15.9()\)~GO
15.9Ü()~GO
21.99()160
15.999$60
17.4\J9iIlGO
15.000~OO
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o estabelecimentos

mítltnres

Batalhão
Independente
de infantaria
n.? 23.
Batalhão
independente
(te iufantaria
n.v 24.
Batalhão
independente
de infantaria
u.? 25.
Batalhão de caçadores n.v 1.
Batalhão de caçadores n.s 2.
Batalhão de caçadores n.v 3.
Batalhão de caçadores n.O 4.
Batalhão de caçadores n.s 5.
Batalhão de caçadores n.O 6.
Batalhão de caçadores n.v 7.
Batalhão de caçadores n.O R.
Batalhão de caçadores n.v 0. . . . . .
Depósito do extinto batalhão de caçadores n.O 10 .
Batalhão de metralhadoras
n.? 1.
Batalhâo de metralhadoras
n.O 2.
Batalhão de metralhadoras
n.v 3.

N.' 3

Verba monsal

L"

VOI'ha

Sé rie

anual

1.166$60

13.999$20

1.000$'00

12.000$00

1.000100
1.7oo~00
1316~60
1.250~OO
1.150~OO
2.333,')00
1.100$'00
2.333500
1.333$30
1.583~30

12.000ç)00
20.400;500
lfj.799~2()
15.000~OO
13.800~()0
27.996$00
13.200,)00
2i.99G~00
15.999$60
18.!l9\J$(j0

70$00
2.9l6~60
1.666pGO
1.850~00

840$00
3·1.9\19$20
19.999$20
22.200~OO

Soma.

635.182$20

Arma de artilharia
Verba

anual, 405.0001l-Capítulo
!>rtigo 245.·, n ,? 2)

10.°,

Regimento de artilharia
ligeira D.O1.
Regimento do artilharia ligeira n.? 2.
Regimento de artilharia
ligeira n.v 3.
Regimento (Ie artilharia ligeira n.v 4.
Regimento de artilharia ligeira n.? 5. .
Regimento de artilharia
de costa n.O 1
Regilllento de artilharia
00 costa n.? 2
Grupo de artilharia pesada n.? 1
.
Grupo de artilharia pesada 11.° 2
.
Grupo de artilharia a cavalo n.? 2. . .
Grupo independente
de artilharia
de
montanha n.v 12 .
Grupo independente
de artilharia
de
montanha n.v 15 .
Grupo mixto indcpendeute
de artilharia
montada n.v 24 . . . . . . . . . .
Bataria
de artilharia
de defesa móvel
de costa n.s 2
Bataria de artilharia
de defesa móvel
de costa n.O 3
Bataria
de artilharia
de defesa móvel
de costa n.O 4
Companhía de trem hipomóvel.
.•
Comando de artilharia dos Açôrvs .

3.333130
3.333~3()
5.000$00
3.333$30
3.333$30
1.166,560
1.166$60
1.4 f6il60
1.266$'60

39.999$60
39.999~60
60.000$00
30.999~~60
39.999~60
13.999,'í20
13.9!)!M20
18.000,500
16.090$20
15.199~20

1.500$00

18.000$00

1.500$00

18.000$00

V500;SOO

18.000",00

208~30

2.499~60

208$'30

2.199$60

1.{)OOiPoo

208$30
1.083$30
5~00

2.4!l9$60
12.9901660
60~00
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Unidados

o estabelocimentos

militares

Comando de artilharia
,la Madeira
Destacamento
da Penha de França
Destacamento
mixro de Almada ..
Destacamento
do Alto do Duque •

Verba mensal

5$00
666~60
750:s00
583,530

Verba anual

--

60$00
7.999~20
9.000$00
6.9\l9$60

---

396.812$40

Soma.
Arma de cavalaria
Verba anual, 333.000' - Capitulo 11.°,
artigo 273.°,n.? 2)

Comando da 1." brigada
de cavalaria
Comando da 2.' brigada
de cavalaria
Regimento de cavalaria n.? 1 .
Regimento de cavalaria n s 2 .
Regimento de cavalaria 0.° 3 .
H,pgimeoto de cavalaria 0.° 4 .
Regimonto
de cavalaria n.O 5 .
Regimento de cavalaria n.O6 .
Regimento de cavalaria n ? 7 .
u'egimento de cavalaria D.OH .
Regimeuto de cavalaria n.? O:
Sede
3.° grupo

200fliog
20080v
2.016$60
3.750;ll00
2.916$60
2.66G.,5'60
2.475100
2.475:S00
3.750$00
2.833$30

2 AOOJíOO
• 2.400$00
3,1.999$20
4[,,000$00
31.999$20
3Ul\l9$20
2().700$00
20.700o'!OO
45.000$00
33.099160

2. 00ü$00
1.250100

24.000$00
15.000$00
329.107$20

Soma.
Arma de engenharia
Verba anual, 135.00011-Oaprtulo 12.°,
artigo 323.°,n.? 2), alínea a)

Regimento
de sapadores
de caminhos
de ferro:
Sede
3.° gl'upo
.
Regimento de sapadores mineiros:
Sede
.
2." grupo . . . . .
Regimento de telegrafistas:
Sede
.
1.0 ~rllpo . . . . . . . . . . . .
Inspecção
das tropas do serviço de pionei ros.
Depósito geral de material automóvel
Depósito geral .lo rnatrrial de cn genharia
Depósito geral de material de sapadores ele cavalaria e infantaria
. . . .
Batalhão de pontoneiros
. . . . . . .
Depósito geral de material de pioneiros
Depósito geral de material
ele tran~missões.
. . .
Soma.

2.083$30
833$30

24.999160
0.900$60

2.500500
833130

30.00U$00
9.999~60

2.083~30
83;1~30

24.099~GO
0.909160

150100
40iOO
30~OO

1.800$00
480;$00
360~OO

40~00
1.333$30

SOIOO
10Q100

480$00
15.999$60
360$00

_ __ 480$00

129.957$60
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müttaros

N.o 3

Verbo. mensal

1.- Série

Verba anual

de saúde militar

Verba anual, 22.590:;- Capitulo 14.°,
artigo 416.",n.? 2), alinea a)

Hospital militar da guaruiçâo de Vila
Real
Hospital militar da guarnição de Lamego.
. • . ..
.
.
Hospital militar da guarnição da Guarda
Hospital militar da guarnição de Lagos
Hospital militar da guarnição de Bragança
.
Hospital militar da guarnição do Funchal
Hospital militar da guarnição de Angra
do Heroísmo
Hospital militar da guarnição de Viana
do Castelo.
Hospir al militar da guarnição de Viseu
Hospital militar da guarnição
da Figueira da Foz. . . . . . . . . . .
Hospital militar da guarnição de Lêi r ia
Hospital militar da guarnição de Estremoz
•
Hospital militar da guarnição de Braga

89$50

1.074$00

89~fíO
89~50
89$50

1.074~00
1.074~(}0
1.0741P00

89~50

1.074~OO

89,'J50

1.074$00

89~50

1.074$00

89$50
125~00

1.074~00
1.500~00

89.B;')0
89~50

1.071,,'iOO
U)74~OO

114$50
89$50

1.374i1iOO
1.074$00

Soma

14.688$00

Verba anual, 9.000:;- Capitulo 14.°,
artigo 416.°, n.v 2), alinea b)

43 enfermarias

regimentais,

a 17 i8 .

Companhias

731$00

8.772$00

do reformados

Verba anual, 8.739:;- Capítulo 23.°,
artigo 661.",n.? 1), alinea a)

As comp anhias de reformados
extintas continuam,
até completa l iquida ção das suas contas, a sacar as (lotações que tinham
atribuídas
em 1938 para «Artig-os de expediente, etc."; c depois do
encerramento
dessas contas a 7.- companhia de reformados administrará
o saldo disponível existente naquela epígrafe, rcquisítando, à medida das suas necessidades,
as importâncias
mensais
que se comportem dentro cio duodécimo da verba de 9.710~, inscrita
no capítulo 23.°, artigo 661.°, n.? 1), alínea (I), depois de deduzidos
os 10 por cento de que trata o artigo 6.° do decreto n.v 29:320,
de 30 de Dezembro de lU3S.

La
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XI) Dotações atribuídas no ano económico de 1939,
às unidades e estabelecimentos militares abaixo designados, para luz, aquecimento, água, limpeza, etc.:

Cnldndos c estabuleclmentos

I

m ilitnrcs

Verbo. anual

Verba mansa]

Fortificações
Verba anual, 84011- Capitulo
artigo 81.°, n.? 1)

4.°,
35~00
26660
8$30

Castelo de S .. João da Foz do Douro .
Praça de Valença
Praça de Marvão

420$00
319/;20
99$60
1-----

838$80

Soma.

Distritos de recrutamento
e mobilização
Verba anual, 8.00011- Capitulo
artigo 162.·, n." 1)

Di strito
n." 1
Distrito
n.? 2
Distrito
n.s 3
Distrito
n.? 4
Distrito
n.? 5
Distrito
n.? ü
Distrito
n.? 7
Distrito
n.O 1-1
Distrito

de recrutamento

e mobilização

de recrutamento

e mobilização

de recrutamento
de recrutamento

e mobilização
.
e mobilização

de recrutamento

e mobilização

de recrutamento

e mobilização

n.o!)

156iPOO

30~00

360$00

.

20~00

240$00

.

-1>-

-/;-

180~OO

•

40$00

480$00

60$00

720~00

.

20100

240$00

.

20$00

240a«00

.

40$00

480$00

.

30$00

360/;00

50~00

600~00

.

•

•

••

•

.

.

.

.

•••••••

c mobilização

..•.•••.•

de recrutamcnto

e mobilização

Distrito

de recrutamento

e mobilização

11.°

13$00

15$00

Distrito
n.?

.

240$00

e mobilização

10

12

Distrito

-;l-

20;'i00

.

II.' 11

-1>-

de recrutamento
e mobilização
. . . . . . . • . . . . . . .
de recrutamento
e mobilização

de recrutamento

D.O

.

.•.............

de recrutamento

Distrito

9.°,

,
de recru taruento e mobilização

13

Dis trito de recrutamento
e mob ilisação
11.° 14, . . . . ,
.
Distrito de recrutamento
e mobilização
11.° 15
,
.
Dbtrito
ele rocrut ameuto e mobilização
n,' 16
,
. "
.

,

13$00
671>00

I

156$00
8041>00

onDEM
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Unida.des

Distrito
n.s 17.
Distrito
n.? 18.
Distrito
n.? 19.
Distrito
n.O 20
Distrito

(>

estabelecimentos

militares

de recrutamento

e mobilização

de recrutamento
.
de recrutamento

c mobilização

Verba monsal

Yerba anual

180$'00

15~OO

de recrutamon

.
e mobilização

60,sOO

I

e mobilização

Distrito do reerutaicento
ria Madeira.
Distrito de recrutamento
dos Açôres :
Sede.
1." delegação
2.' delegação

e mobilização

21.

20~00

2JO~00

15~OO

180~0()

18$'00

21()~00

10;,5'00

120.,)00

-$10~OO

120~0()

e mobilização

-j,-

-~-

7.032r1íOO

Soma
Arma

720;~0()

to o mobilização

de recrutamento

n.?

1.' Sério

DO EXERCITO N.· 3

(lo infantaria

Vorba anual, 585.000," - Capitulo
artigo 178.·, n.? 1), alínea a)

Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento do infan taria
Regimento de infantaria
Regimento de infan tar ia
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infan tari a
Regimento rIe infantari a
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimeoto de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infan taria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Batalhão
independente
n.? 23.
Batalhão
independente
n.? 24..
Batalhão
independente
D.O 25.

9.·,

n.O 1.
n.v 2.
n.v 3.
n.? 4.
n.? 5.
n.v 6.
n.? 7.
n.? 8.
n.s 9.
n.? 10
n.O 11
n.s 12
n.O 13
n.O 14
0.° 15
0.° 16
n.s 17
n.· 18
n.? 19
n.? 20
.
n.O 21 ....
de infantaria

<l16~65
916~65
1.0oo,sOO
416;;565
583~30
416$65
6009'l00
975~00
7ÜO~00
2.166$65
333$30
8K3$30
500~00

15.000i500
G.OOO~OO
4..999$80
G.000;800
11.790$60
3.000,~UO
8.400$00
12.000,mo
4.n99~80
10.999$'80
12.000~OO
4.(l90rlíRO
G.999r1í60
4.0!l9$80
7.200$00
11.700~OO
8.100$00
2.í.999!880
3.90n$60
10.599i'l60
6.000$00

433~30

5.199860

600~OO

7.200~OO

583~30

6.999$60

1.250~00
500~O')
416r1í65
500$00
n83t30
2;')OrlíOO
700JlOO

i.ooosoo

de infantaria
de infantaria

ORDEM
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Unidades

Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão

depósito)

de
ele
de
de
de
de
de
de
de
de

DO EX1'lRCITO

e estabelecimentos

caçadores
caçadores
caçadores
caçadores
caçadores
caçadores
caçadores
caçadores
caçadores

militares

n.? 6.
n.s 7.
n.v 8.
n.? 9 ..
caçadores n.? 10 (extinto

. . . . . . . . . .

Batalhão
de metralhadoras
n.? 1. . . .
Batalhão
de metralhadoras
n.? 2 ....
Batalhão
de metralhador ae n." 3. . . .
Comando
militar
rle Santarém,
para
pagamento
de água ii Câmara
Municipal ...........•...
Comando
militar
de Chaves, para pagamcn to de ~ígua 11 Câmara
Municipal

Carreiras

Verba anual

900$00
4.000$00
1.000$00
4.000$00
1.250$00
1.416Jl65
55$00
3083-$00
1.000$00
2.166$60

660$00
36.996,p00
12.000$00
25.999$20

5.000$00

60.000$00

666$60

7.999$20
530.430ç~00

..

de tiro mllltares

63

9.600$00
10.399$80
10.479$60
10.800$00
48.000~00
12.000$00
48.000$00
15.000$00
16.999$80

873Jj30

5.

Soma

Verba mensal

800~00
8fl6.s65

n.s 1.

n.v 2.
n.O 3.
11.° 4.
n,?

N.o 3

c civis

Verba anual, 5.5001-Capitulo 9.°,
artigo 178.°, n." 1), atinea b)
6$00
6$00
188~00
30$00
14$00
6$00
6$00
6$00
6$00
6$00

r.;Iafra ..
.Agucda.
Lisboa
.
Espinho.
Coimbra
. . . . .
Angra
do Heroísmo
Aveiro
.
Braga
.
Castelo
Branco
Chavcs
.

~h·as

6100

.

I<;vora
Figueira
da Foz.
Funchal.
. . .
Leiria.
. . . .
Ponta Delcada
Portalegre~
. .
Santarém.
. .
Setúbal.
. ...
Viana
do Castelo
V·18en. . . . ..
Almeida
..•.
Beja
Bragança
Caldas da Rainha

.
.

','

.
.

6$00
6$00
6w~00
6$00
6;500
6$00
6_00
6$'00
6$00
6$00
6$00

6100
6$00
6$00

72$00
72$00
2.256$00
360$00
168$00
72JlOO
72JlOO
72$00
72$00
72$00
72;1)00
72$'00
72$00
72$00
72,600
72$00
72$00
72,$00
72$00
72,$00
72$00
72$00
72$00
72$00

72100
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Unidades

e ostabelecimentos

militares

L" Série

N.· 3

Verba monsat

Verba

6$00
6~00
6~OO
6$00
6~00
6~00
6$00
6$00
6$00
6$00
6~00
6í1iOO
6$00
6~OO
6$00

Covilhã.
Faro.
Guarda ..
Guimarãis ,
Horta
Laces
La~ego.
Penafiel.
Penamacor
Pinhel
Póvoa de Varzim
Tavira
Tomar
Vila Real.
Serra do Pilar.

anual

72$00
72$00
72$00
72$00
72$00
72$00
72$00
72~00
72$00
72$00
72$00
72$00
72~00
72$00
72~00

[-----

Soma.

5.448$00

ArJlla de artilharia
Verba

anual, 200.000~ - Capitulo
artigo 246.°, n.? 1)

ro.s,

Comando de artilharia
dos Açôres.
Comando de artilharia
da Madeira
.
Regimento
de artilharia
ligeira n.· 1
Regimento
de artilharia
ligeira n.? 2
Regimento
de artilharia
ligeira n.? 3
Regimento
de artilharia
ligeira n.O 4
Regimento
de artilharia
ligeira n.s 5
Regimento de artilharia de costa n.? 1
Regimento de artilharia
de costa H.O~
Grupo de artilharia pesada n.? 1 .
Grupo de artilharia
pesada n.O 2 .
Grupo de artilharia
a cavalo n.v 2.
Grupo independente
de artilharia
de
montanha n.? 12 .
Grupo independente
de artilharia
de
montanha n.· 15 . .
Grupo mixto independente de artilharia
montada u.v 24
.
Bataria de artilharia
de defesa móvel
do costa n.v 1
Bataria de artilharia
de defesa móvel
de costa n • 2
Bataria
de artilharia
de defesa móvel
de costa n.? 3
Rataria
de artilharia
de defesa móvel
de costa n.v 4
Companhia de trem bipomóvel
. .
Destacamento
da Penha de- França
Dcst acamento mixto de 4lmada.

-1}-1}-

-$-{J-

1.250$00
972$50
3.000~00
1.250$00
1.200$00
1.500Q'i00
1.083$30
583$30
691$60
342ill50

I

15.000$00
11.670~00
36.000$00
15.000$00
14.400~00
18.000';00
12.999$60
6.999$60
8.299$20
4.110$00

400$00

4.800$00

750~00

9.000$00

500$00

6.000$00

-$-

-~_.

125$00

1.500~00

125í1iOO

1.500~00

125,~00
542$50
416$6fi
550~00

1.500~OO
6.51()~OO
4.9Q9$80
6.6l'0~00

1,0 Sêrie

ORDEM

Unidades

DO EX~RCITO

o ostabotectmontos

militares

Destacamento
do Alto do Duque.
Campo de tiro de Alcochete.
. .

65

N." 3

Verba mens

I

416~65
50~00

Verba anual

4.999$80
600~00

1-----

Soma.

190.4S8~00

Arma de cavalaria
Verba anual, 150.0001- Capítulo
artigo 274.·,n.? I)

Comando da 1." brigada
Comando da 2." brigada
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento do cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Regimento de cavalaria
Sede.
'.
•
3.° grupo

n.s,

de cavalaria.
de cavalaria.
n.? 1.
n." 2 .
n.? 3 .
n.? 4 .
II.O 5 .
n.s 6 .
11.° 7 •
n.?

8.

160$00
100~00
2.000$00
1.0Si:l1l30
1.00lJ$00
6()6~60
1.440W;00
855$00
1.100$00
S33~30

1.920~00
1.200;$00
24.000~00
12.999$60
12.000~00
7.999$20
17.280$00
10.26()~00
13.200$00
!J.999;$60

2.000$00
750$00

24.000$00
9.000$00

n.v 9;

143.858 $·10

Soma.
Arma de engenhnrta
Verba anual, 115.00011-Capitulo 12.°,
artigo 324,n. o 1)

Regimen to de sapadores de caminhos de
ferro:
Sede
.
....
.
.
3.° grupo ........•.
Hegimento de sapadores mineiros;
Sede ....•......•
2.· grupo
.
Regimento de telegrafistas;
Sede
.
1~ grupo . . . . . .'
.
Inspecção de tropas de pioneiros
. . .
Depósito geral de material de pioneiros
Depósito geral de material automóvel
Depósito geral de material
de transmissões.
••.
..•
Depósito geral de material de engenharia.
Depósito geral de material de sapadores
de cavalaria e infantaria.
Batalhão de pontoneiros

Soma .•

1.583$30
1.166$60

18.999$60
13.999;$20

1.583$30
1.166$60

18.9\-)9$60
13.9D9$20

1.583$30
850$00
80$00
25$00
50$00

18.999$60
10.200$00
!)60$OO
300$00
600$00

25$00

300$00

50$00

600$00

20$00
600!l)OO

240$00
7.200$00

1-----

105.397$20
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Unid ades o estabelecimentos

militares

IVUI'bn mensal

Verba

anual

----------------------------1--------1
Serviço

de saúde militar

Verba anual, 28.000jl- Capitulo 14.·,
artigo 417.·,n.? 2), a!inea a)

Hospital militar da guarnição de Vila
Real.
. . . . . . ..
. ....
Hospi tal militar da guaruição de Lamego
Hospital militar da guarnição da Guarda
Hospital militar da guarnição de Lagos
Hospital militar da guarnição de Bragança
.
Hospital militar da guarnição do Funchal . ..
. ......•...
Hospital militar da guarnição de Angra
do Heroísmo.
. . . . . . . . . . .
Hospital militar da guarnição de Viana
tio Castelo,
. . . .'. . • . . . . .
Hospital militar da guarnição de Viseu
Hospital militar da guarnição
de Figueira da Foz.
. . . . . . . . . .
Hospital militar da guarnição de Leiria
Iloapit al militar da guarnição de Estremoz ..............•
Hospital militar da guarnição de Braga
Soma

111100

1.332l00

111~00
111~OO

1.332$00
1.332$00

111100

1.332100

111$00

1.332100

111$00

1.332.500

111100

1.332pOO

111~OO
l75iOO

1.332~00
2.l00~OO

111~UO

1.332~OO

150iOO

1.800$00

l11~OO
111$00

1.332~OO
V332 ,)00

1------18.552iiOO

...•..

XII) Dotações atribuídas no ano económico de 1939,
às unidades o estabelecimentos abaixo dosignados, para
luz:

Unidades

o ostaboteelrnentcs

Companhias

militares

companhia
companhia
companhia
companhia
companhia
compaihia

de
de
de
de
do
de
,

Vorba

anunl

de reforma(los

Verba anual, l.S09j1-0apitnlo
artigo 662.",n.· 2)

1.'
2."
4.·
5."
8."
9."

Vorhn mensal

reformados
reformados
reformados
reformados
reformados
reformados
SOIll/!

23.·,

lOiOO

16i65
32~40
20$00
15~00
15oS00

120;POO
1\)9$80
388$80
240pOO
1ROI00
180600
1.308$60
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XIII) Dotações atribuídas no ano económico de 1939,
às unidades e estabelecímentos abaixo designados, para
úgoa:

Uniu ades e estnbeleoimentos

militares

Companhias de reformados
Verba anual, 2041 - Capitulo 28.°,
artigo 662.·, n." 8)

8.- companhia
9.' companhia

8~50
8$50

de reformados
de reformados

102~00
102~00
204i1!OO

Soma.

XIV) Dotações atribuídas no ano económico de 19:39,
às unidades e estabelecimentos abaixo designados, depois
de deduzidos os 10 por cento de que trata o artigo 6.0
do decreto n." 29:3::l0, de 30 de Dezembro de 1938,
para consêrto de instrumentos músicos:

Unidades

e estabolecimentos

ml!itares

Verba

mensal

Verba anual

Arma de infantaria
Verba anual, 36.000~- Oapitulo 9.·,
artigo 176.·,n.? 3), aJinea a)

Regimento
Regimento
Regimento
Batalhão
n.· 24.
Batalhão
n.v 25
Batalhão
Batalhão
Batalhão

de infantaria
de infantaria
de infantaria
independente

n.
n.?
n.·
de

1. . .
16 ..
18 . .
infantaria

independente

de

infantaria

O

.
de caçadores n.v 2
de caçadores n.v 5
de metralhadoras
!l.• 2.

Soma

487$50
337,550
487$50

5.850$00
4.050$00
5.850~OO

262~50

3.150100

262$50
337$50
487$50
337,s50

3.150$00
4.050$00
5.850$00
4.05(l~OO
36.000~00

1.' Série
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XV) Dotaç-ões atribuídas no ano económico de 1939,
às unidades e estabelecimentos
abaixo designados,
pam
salários do pessoal em serviço nas unidades de aeronáutica:
Unidades

e estabelecimentos

Verba anual

mf lltares

Ârma de aeronántlca
Verba

anual, 562.000/,1- Capitulo
artigo 335.°, n.? 1)

13.°,

9.490$00
177.030~00
241.3lü~00
122.164fPOO
12.0001il00

Direcção da Arma de Aeronautica.
Base aérea de Sintra.
. . . . .
Base aérea da Ota. . . . . . .
Base aérea de Tancos. . . . . •
Depósi to ele material aerooáu tico

Soma.

Ministério da Guerra - Repartição

502.000$00

Geral

\ XVI)
Para
cumprimento
do disposto
no decroto
n." 29:440, de 11 do Fevoroiro
último, publicado
na
Ordem do Exército n." 2, L." série, de 5 elo corrente,
devem os oficiais promovidos,
a partir da vigência do
referido decreto e seguidamente
à sua promoção, adquirir nas tesourarias
da Fazenda
Pública e entregar
os
respectivos
diplomas de funções públicas nas unidados,
repartições
ou estabelecimentos
onde prestem serviço, que
os remeterão devidamente preenchidos à Repartição Geral
dêste Ministério, para efeitos de assinatura
e registo.
(Circular

0.° 1:768, de 14 de Abril de 1939).

Ministério da Guerra-

3.a Direcção Geral-

XVII) Emquanto não fõr publicado
monto para os serviços do recrutamento,

3.a Repartição
o novo rogulasorá adoptada

a seguinte

Tabela das lesoes para uso das juntas médico-militares
I - Doenças infecciosas ou parasitárias.
II -- Estados mórbidos gerais determinando
, pacidade temporária
ou definitiva.

inca-

1.1 Rérie
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III - Lesões comnns a diversos órgãos e aparelhos.
IV - Doenças da nutrição e avitaminoses.
V - Doenças das glândulas endócrinas.
VI - Doenças do sangue.
VII·- Doenças do aparelho circulatório.
VIII - Doenças do aparelho respiratório.
IX - Doenças do aparelho digestivo e das glândulas anexas.
X - Doenças do sistema hepato-lienal.
XI - Doenças da pele.
XII - Doenças do sistema nervoso e mentais.
XIII - Doenças do aparelho visual.
XIV - Doenças dos ouvidos, do nariz e da laringe.
XV - Doenças do aparelho génito-urinário.
XVI - Doenças dos ossos, articulações e músculos.
XVII - Deformidades congénitas ou adquiridas.
XVIII - Observações.
I- Doenças infecciosa.

ou parasitárias

1. - Lepra.
2. - Micoses, e111especial a actinomicoso e a esporotricose, com localizações cutâneas ou viscerais.
3. - Paludismo crónico, com lesões viscerais bem
definidas.
4. - Quisto hídático.
5. - Bilharziose.
6 .. - Sífilis com lesões acentuadas e consideradas rebeldes .ao tratamento.
7. - Tuberculose em qualq uer grau, ou localização.
8. - Outras doenças infecciosas on parasitárias de
carácter crónico.
II- Estados m6rbidos gerais determinando incapacidade
temporária

ou definitiva

9. - Astenia goraI, resultante de doença aguda, ou
doença mal definida; dos l>roCTrossos<la
idade;
das• fadio
l
~
gas do serviço com nccntuadu perturbaçao
orgúníca ou
funcional.
10. - Falta de robustez caracterizada por deficiente
dos envolvimento cm relação ii. idade.
11. - Intoxicações crónicas, em particular alcoolismo
e saturnismo, com manifestações somáticas ou psíquicas
definidas.
8
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III - Lesões comuns a diveraos órgãos e aparelhos

I:.?
bações
13.
cionais
14.
dução.

- Corpos estranhos, q uando determinem
perturfuncionais acentuadas.
- FIstulas, quando detorminem perturbações
funacentuadas.
- l léruias volumosas
de difícil contenção ou re-

15. -Tumores
benignos, quando causem mau aspecto,
embaracem
os movimentos,
Oll dificultem
o porto de artigos militares.
1ô. - Tumores malignos.
17. - Ulceras oxtcnsns,
ou rebeldes
ao tratamento.
IV -- Doenças da nutrição e avitaminoses

18.-GOtl1.
10. - Obesidade.
20. - Anomalias raras
captonúria,
porfirinúrin).
21. - Béri-béri.
22. - Escorbuto.
23. - Pelagra.
24. - Raq uitismo.

v-

do metabolismo

(clatinúria,

al-

Doenças das glândulas end6crinas

25.-Doença
de Basedow. Adenomas tóxicos da tiroídoa.
26. - Mixcdema. Cretinismo endémico.
27. - Doença de Addison. Síndromas
addisoníanos.
28. - Tumores especiais da supraroual : hiperuefromas, parngangliomns
hipcrtcnsivoa.
29.
Acromegalia.
Oigantismos
hipoflsúrios.
30. - Sindroma de Proclich. Diabetes insípida.
31. - Nanismos hipofisários.
32. - Tumores da hipófise.
33. -D00nça
de immonds.
34. - Diahetcs sacarina.
35. -Ilip('rplasia
do tímus.
3o.-Atrofias
testiculnres. Disgonitalismos.
Eunucoidismo.
37. - Gigantismo
e nanismo de patogenia
índetorminada.

1.· Série
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VI -

Doenças

11

do sangue

38. - Eritremia.
39. - Anemia perniciosa.
40. - Anemias secundárias.
41. - Anemia hemolítica constitucional (icterícia hemolítica).
42. - Leucemias crónicas e doenças afins (cloroma,
liuíosarcoma e mielomas múltiplos).
43. - Pseudoloucemias.
44. - Linfogranulomatose maligna (doença de Hodgkin).
45. -Hemofilia.
46. - Púrpuras.
47. - Hemopatias agudas (aleucias, agranulocitose,
leucemias agudas).
VII- Doenças do aparelho circulat6rio

48. - Endocardites.
49. - Cardiopatias valvulares.
50. - Miocarditos crónicas.
51. - Sínfise do pericárdio.
52. -Insuficiência
cardíaca.
53. - Arritmias de carácter permanente ou paradoxístico, com prejuízo do regime circulatório ou grave repercussão sõhre o estado geral (arritmia completa, pulso
lento permanente, taquicardia paroxística, extra sistolia
muito marcada.
54. -Aortite.
Ectasia aórtica.
55. - Arterioesclerose generalizada.
56. - Arterites obliterantes (juvenil, diabética, luética, senil).
57. - Aneurismas arteriais, venosos e artério-vonosos.
58. - Varizes.
59. -- Flebitos crónicas. Flogmasia alba.
60. - Angioneuroses.
61. - Perturbações da circulação linfática. Elefantíases.
VIII -

Doença.

do aparelho reepirat6rio

62. - Bronquites crónicas.
63. - Bronquiectasias.
64.- Supurações pulmonares.
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65. - Asma bronquial.
66. _ Enfisema pulmonar.
67. _- Tuberculose pulmonar:
a) Formas exsudativas, de tendência evolutiva, abertas;
b) Formas produtivas, de tendência ovolutiva, abertas ou fechadas i
c) Formas círróticas (escleroses pulmonares
tuberculosas).
68. -Escleroses
pulmonares não tuberculosas.
69. - Pneumoconioses.
70. - Pleurisias crónicas.
71. - Pleurisias agudas:
Soro fibrinosas;
Purulentas i
Hemorrágicas.
IX -

Doenças do aparelho digestivo e das glândulas anexa.

72. - Lábio loporino e fissura palatina.
73. - Falta ou detoriornção
de grande número de
dentes prejudicando a mastigação.
74. -l;:>ilatações, divertículos e estenoses do esófago.
75. - Ulceras do esófago.
76. - Ulceras do estômago e do duodeno.
77. - Gastrites crónicas.
78. -- Perturbações secretórias e nervosas da função
gástrica (gastro-sucorreia,
híper ou hipocloridrias, gastroneuroses) .
79. - Gastro ptose. Outras ptoses viscerais do aparelho digestivo.
.
80. -Apendicite
do carácter gravo e não operável.
81. - Colitos ulcorosas.
82. -Discntcrias.
83. - Colitos crónicas não ulcerosas.
84. - Perturbações
funcionais do intestino, gravos e
crónicas (diarreias do fermentação, de putrofucçüo,
ctc.),
85. - Rcctites crónicas.
86. - Estenosos do recto.
87. - Ilrnuorróidas complicadas ou volumosas, provocando desordens funcionais.
88. - Litíaso biliar.
89. - Colocistitos crónicas não Iitiásicas. Angiocolitos.
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00. - Hepatites.
91. - Pancreatitos.
92. 93. -

Quistos (1,0 pâncreas.
Poritonitcs crónicas.

x-

Doenças do sistema hepato-lienal

94. - Doouca do Banti.
95. -Doon~a de Gaucher.
96. - Cirroses aplenomegtilicas.
XI - Doenças da pele

97. -

Albinismo.

08. - Alopecias.
99. -

Doenças

dos folículos

100.- Ectima com acentuado
101. -- Eczomns.
102. - Eritrodermias.
103. -- Esclerodermia.
104. -llidroses
funcionais
bromidrose)
bem caructcrizadae,
rações de pele.
105. - Hipertrofia cutânea.

106. 107. 108.
100. 110. 111. 112. 113. 114. 115. -

(acne o sicosc).
depauperamento
orgânico.

(hiperidrose,
ofidrose e
com maceração ou ulce-

Ictiose.
Lúpus oritomatoso.
Lúpus vulgar.
Noevi matorni.

Onicosis.
Põnfigo.
Parapsoríaso.

Psoríaso.
Tinha.
Unha encravada,
quando produza mortificação
dos tecidos, dificulto a marcha o não haja probabilidado
de cura por meio do operação.
XII- Doenças do sistema nervoSO ementai.

116.

Infeccõos agudas

não ::iupuradas dos centros
(encofalites crónicas, agudas, miolitos, encefaloe suas saqüolus.
117. - Infecções agudas bUP nradas dos centros nervosos.
nervosos
miclites)

118.-Tabos.
110. - Paralisia geral progrpti::liva.
120.
Outras localizações llOrVOi>nS da sífilis.
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121. - Tumores dos centros nervosos. Siringomiolia.
122. - Afecções vasculares do sistema nervoso. Acidentes ictiformes e suas soqüelas. Hematomielia.
123. - Doenças crónicas do aparelho ostriopalidal.
Degenerescências
hepato-leuticulares.
Outras afecções
degenerativas sub-corticais.
124. - Doenças de Friedreich, atrofia cerebelosa do
Marie, outras atrofias corebelosas. Paraplegia espasmódica familiar.
125. - Esclerose lateral amiotrófica, doença de Aran
Duchenne, paralisia bulhar progressiva, paralisia espinal
espasmódica.
126. --Esclerose
múltipla. Escleroses combinadas da
medula.
127. - Amiotrofias primitivas progressivas.
128. - Amiotrofias nevríticas (atrofia peróneo-antebraquial, nevrite intersticial hipertrófica).
129. - Miotonia, miatonia, miastonia, distrofia miotónica.
130. -- Afecções inflamatórias agudas das meningos.
131. -Afecçõos
inflamatórias crónicas das meninges.
132. - Afecções inflamatórias das raízes espinais e dos
nervos periféricos.
133. - Nevralgias.
134. -- Tumores dos nervos. Doença de Recklinghausen,
135. - Oligofrenias e psicopatias constitucionais.
136. - Epilepsia genuína essencial.
137. - Esq uizofrenia. Parafrenia,
138. - Paranóia.
139. - Psicose maníaco-depressiva.
140. - Demência senil. Outras demências orgânicas.
141. - Psicoses agudas de causa exógena não alcoólica.
142. - Psicoses de etiologia alcoólica.
143. - 'I'oximanias.
144. -Psiconenroses.
145. - Gaguez, surdo-mudez, mudez.
XIII - Doenças do aparelho visual

A - Perturbações do senso das [ormas :
146. - Agudeza visual:
a) É incompatível com o serviço militar uma
. 1''''
fi
agu deza visua
111101'101' a lõ
21 num dos
olhos o de

110-:0

no outro ôlho, medidas
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nas tabelas optométricas regulamentares
depois da correcção
com lontes apropriadas;
b) A visão limite deve existir concomitantemonte com um campo visual que permita fácil orientação ;
c) 'rodos os recrutas cuja visão corrigida soja
superior ao mínimo fixado na alínea a)
serão apurados para todo o serviço militar, ou considerados
aptos para serviços auxiliares, conforme as suas outras
condições de aptidão, quando lhos sejam
fornecidas
as lentes necessárias,
ou se
obriguem a adquiri-las.

147.-Alllaui'ose
e ambliopia,
quando
dofinitivas
o
baixando a visão alóm dos limitos marcados na alínea a)
do u.? 146.
B - Perturbações do senso da luz:
148. -·llemeralopia
acentuada,
resultante
de lesões
objectivamente
verificáveis
e progressivas.
C . Perturbacoee do senso das eõres :
149. ~ Protanopiu e deuteranopia (daltonismo, cegueira
do vermelho e do verde) motivam a incapacidade
para
oficiais e praças, DO caso de serem ferroviários,
telegrufistus ou da aeronáutica
e oficiais do estado maior.
lf)O. -Tricomasia
abnorma (hiposeusihilidade
para o
vermelho e verde), quando muito acentuada,
incapacita
nos mesmos casos.
151. - Acromatopsia total.

D - Perturbacões de refracçào :
152. - Auietropias. SrtO COJ{lpatívois com o serviço militar desde que, após correcção eouvcnientc,
permitam
a visão exigida na alínea a) do n.? 14G.
15:3. Miopia, Mesmo com visão igual 011 superior à
fixada na alínea a) do n." l-H>, ú motivo de iucupncidude,
quando apresento
lesões corio·retinianas
e outros sinais
de miopia progressiva.

E - Doenças da órbita:
154. - Osteítcs
tuada da região.

e periostoítos

com deformação

acen-

li' - Doenea« e anomalias das Z;álpeb/'a,~:
155.-. An:omalias de posição do tamanho e de formas
muito acentuadas.
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156. - Cicatrizes
viciosas e perdas de substância
trazendo más conseqüências
para a estética e pHra a visão.
157. - Mudórases, entrópion e triquíaso, ectrópion com
alterações corneanas,
158. - Ptose e blófaro-espasmo
inveterado.
G - Doenças do aparelho lacrimal:
159. - Dacriocistite
fistulada.
H - Doenças da conjuiitica :
160. - Simbléfaros
extensos e bilaterais.
161. - 'I'racoma.
162. - Conj untivites crónicas incuráveis
ou rebeldes
ao tratamento.
163. - Lesões xeróticas
e penfigóides com alterações
corneanas.
I- Doenças e anomalias da córnea:
164. - Alterações
congénitas do tamanho e da forma,
quando bilaterais e acentuadas.
165. -Estafiloma
0 que rato cone, quando acentuados.
166. - Leucomas
com visão inferior à fixada na alínea a) elo n.? 146.
167. - Queratites
intorstcciais
do tipo crónico e ovoIução arrastada,
168. - Ulceras extensas.
J -- Doenças da esclerotica :
169. - Esclerite e epiesclerito crónicas.
170. - Estafilomas
nos dois olhos.
K - Doencas dos músculos oculares:
171. - Nistagrnus
acentuado
com prejuízo
ela visao.
172. -- Estrabismos
com visão inferior à fixada na alínea a) do u, o 146.
173. - Paralisias
reconhecidamente
incuráveis.
L -- Lesões do cristalino:
174. - Cataratas
quando baixem a visão além elos limites marcados
no n. o 146, ou sejam elo carácter progressivo.
175. - Afaquia bilateral.
176. - Luxaçáo do cristalino.
M - Perturbações do humo?' vítreo:
177. - Turvações
o hemorragias.
N - Doenças da (coea (íris, COI'pO ciliar e coroideia):
178. - Colobomas extensos e bilatornis.
179. - Albinismo.
180. - Irido-cíclites
e uveítes do tipo crónico.
181. - Conseqüências
inflamatórias
que provoquem
baixa de visão, de maneira acentuada ou progressiva.
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Doenças da retina:
Degenerescências
e atrofias corio-retinianas
gressi vaso
183. - Descolamento
da retina.

182.

pro-

1840. - Retinitos.
P - Doenças das rias ópticas:
185.
Atrofia. dos nervos ópticos.
180. - Hemianopsias e oscotoma extensos.
Q - Doenças do globo ocular:
187. -

Glaucoma.

188.
189. -

Anoftalmus
Exoftalmias

e tísica ocular.
acentuadas
com baixa

Xota. - As doenças da alínea b) são compatíveis
auxiliares, quando uniluterais.

de visão.

com os serviços

XIV - Doenças doa ouvidos, do nariz e da laringe

A
Doencas dos ouvidos:
190. - Pe~da total ou notável
lhão da orelha.
191. - Otito
recidivunte.

192,
ração

média

purulenta

doformidado
crónica,

do pavi-

persistente

ou

Mustoidite crónica,

ou fístula residual de opesõbre a apófise mastoídea.
Doeuçns crónicas do labirinto.
Surdez total ou deminurção notável e bilateral

cirúrgica

1\:)3. 19-1-.da audição,

Xota, - Limites de agudeza auditiva
mento para todo o serviço militar:

que permitam

o apura-

Voz baixa com ar residua.l, onvÍ(]a a 1 metro;
Voz alta ouvida a 20 melros;
Voz (lo eom an.lo ouvida a ·10 metros.

B

Doencas do nariz:

Dcf'ormidatlo
congénita
ou adq~irida da via
quando resulte mau aspec,to ~u d~ficllldacles de
qualquer função importante
(rospll'a<;u.o, fenação ou doglutição).
,
.
19;).

aérea,

196. _ Dostrujção total ou parclal e importante do osqucloto do nariz.
197.
DO(\Il<;:l crónica
d as cavidades nasais o pori-nasais, acompanhadn.
do fetidez 0\1 secreção purulenta
por::;istt\utl'.
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198. - Hipertrofia dos cornetos, vegetações adenóides,
quando pelo seu volume produzam acentuada dificuldade
da respiração nasal.
199. - Ozena bem caracterizada, tanto das vias aéreas
superiores como das inferiores.
O - Doenças da laringe:'
200. - Laringites crónicas, sem carácter especifico,
com acentuada rouquidão permanente ou dificuldade na
respiração.
201. - Paralisias dos músculos da laringe causando
dificuldade na respiração ou acentuado defeito na fonação ,
202. - Estonoses cicatriciais da laringe.

xv -

Doenças do aparelho génito-urinário

203. -- Calculose renal, vesical, prostática ou uretral.
204. - Hidronefrose.
205. - Nefrites.
206. - Perda de um rim.
207. - Píonefroses.
208. - Ptose ronal, quando produza perturbações
importantes.
209. - Pielo nefrites crónicas uni ou bilaterais.
210. - Cistites,
211. - Incontinência e retenção de urina.
212. - Lesões definitivas do colo vosical.
213. - Apertos consider-áveis da uretra.
214. -- Epispadias ou hípospadiae,
situadas atrás do
freio prepucial,
215. - Prostatites.
216. - Vosiculites.
217. - Ectopia testicular, quando produza perturbações importantes.
218. -- Hematocelo ou hidrocele, qnando volumosos ou
determinando perturbações importantes.
219. - Varicocele, quando cause perturbações acentuadas.
220. -- Hermafroditismo.
221. - Vícios de conformação do uretero, da bexiga
ou da uretra.
222. - Fistulas persistentes do rim, do uretere, da
bexiga ou da uretra.
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XVI -

Doenças dos ossos, articulações e músculos

223. - Ostoítes e periostites.
224. - Osteomielites :
a) Tumores

de mioloplaxes ;
b) Doença de Recklinghausen(
ósteo-fibroquística).
225. -

Distrofias

ósseas

(localizadas

e generalizadas)

c) Osteomalé.cia ;
de Paget;
e) Leontlase óssea;
f) Quistos ósseos solitários;
g) Doenças de Schlstter, Kienbock,

d) Doença

Kohler

e Calvet-Leg-Pcrthcs.
226. - Doenças
227. 228. -

229. 230. 231. -232. ções bem
233. -

do Kumcl- V orneuil,
Espondilolistesis.
Sacralizações
e lombalizaçõos.
Costelas cervicais.
Fracturas
viciosamente
consolidadas.

Pssudartroses.

Reumatismo
articular
crónico com manifestadefinidas.
Reumatismos
deformantes.
234. - Artrites e poliartrítes secundárias.
235. - Artrites e poli artrites crónicas.
236. - Osteoartroses.
237. - Espoudílose
rizomótica.
238. - Hipertrofia
dos discos intervertebrais.
239. - Hérnias do núcleo polposo.

240. _. Aderências

'j

. . . .
Atrofias.
. . . . . . a) musculares
Rotracções.
. . . . .
ou
. b) tendinosas
R ouras
t
Luxações
. . ..
.
Hérnia muscular.
Osteoma muscular.
Miosite crónica.
Sinovite tondínosa crónica.
249. _ Roumatismo muscular crónico, com manifesta-

241. 242. 243 . 244. 245. 246. 2-17. 248. -

ções bem definidas.

:
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Deformidades congénitas ou adquiridas

250. - Achatamento
pronunciado
de um dos lados do
tórax.
251. - Calos ósseos, quando volumosos, exuberantes
e dolorosos ou quando prejudiquem
funções importantes.
252. - Exostoses,
quando prejudiquem
os movimentos, o transporte
do oquipamento,
o uso do fardamento
ou o uso do calçado regulamentar.
253. - Cavalgamento
de dedos, quando seja completo,
prejudicando
a marcha
de modo bem apreciável,
ou
quando dificulte o uso de calçado regulamentar.
254. - Cicatrizos :
a) Extensas

o aderentes;
e pouco consistentes,
quando limitem a execução dos movimentos
das
armas ou serviços militares; quando dificultem de modo evidente o uso do armamento,
eq uipamento
ou fardamento;
quando determinem mau aspecto militar.

b) Extonsas

255. - Dodos supranuuicrários
nas mãos, quando, pela
sua posição
ou direcção, prejudiquem
os movimentos.
256. - Dedos em martelo, quando os rebordos unguoais
apoiem sõbre o plano da planta do pé ou quando na face
dorsal dos dedos existam evidentes
sinais de irritação
traumática
exercida pelo calçado.
257. - Dedos supranumerários
dos pós, quando ocasionem apreciável embaraço para o uso do calçado.
258. -Deformação
acentuada das clavículas e omoplatas, quando prejudiquem
o uso do equipamento.
259. -Deformação
acentuada dos ossos da bacia.
260. - Desigual
comprimento
dos membros
superiores, excedendo 3 centímetros.
2Gl. - Desigual comprimento
dos membros inferiores,
excedendo 15 milímetros.
2G2. - Desvio da coluna vortobrul
(cifoso, lordoso,
escolioso), quando muito acentuado,
prejudicando
o uso
do fardamento
ou equipamento
ou o aspecto militar.
263. - Desvio das cartilagens
costuis <las costelas ou
do esterno
(proeminência
ou depressão], q uaudo em
grau bem pronunciado.
264. - Espinha bífida produzindo perturbações
funcionuis.
265. - Joelho vulgo, quando, colocados os côudilos f'e-

J " Série
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murais em contacto, os maléolos internos fiquem afastados mais de 10 centímetros,
266.-Joelho
varo, quando, postos em contacto os
maléolos internos, os côndilos internos do fémur fiquem
afastados mais de 10 centímetros.
267. - Pé chato, quando exista considerável
saliência
do estragalo
e escafóide, para dentro, ou quando o eixo
da perna e do pó estejam muito desviados.
268. -- Pé valgo, varo, eqüino e talus, quando bem
acentuados,
de modo a poderem perturbar
a marcha.
269. - Perda de membros
ou de um dos seus segmentos.
270. - Mutilações das mãos e dos pés:

a) Do polegar de uma das mãos;
b) Total do indicador direito;
c) De dois dedos da mesma mão;
d) De uma falange do indicador e duas do
médio;
e) De um dos três últimos dedos e de uma
falange do outro;
f) De uma falange, simultâneamente,
no indicador, médio e anelar;
g) Do dedo grande de um pé e de todo ou
parte do respectivo metatár sico ;
II) De uma falange de todos os dedos do pé.
271. - Rigidez, curvatura,
extensão ou flexão perma··
nente do um ou mais dedos da mão, quando bem averiguadas e determinando
considerável
embar aço para a
execução dos movimentos.
272. - Torcicolo permanente.
273. - V icios elo conformação
do crânio.
274. - Vícios do conforuiacâo
do maxilar inferior.
275. - Vícios do conformação do pescoço, quando acentuados e produzindo mau aspecto militar.
27G. - Todas as mais doenças crónicas ou deformidades de carácter
permanente
não mencionad~s nes~~ tabela e que s(~am incompntíveis
com o serviço militar.
(Vido observações
:~.:1 e 7.:1).
XVIII -

Observações

fi anemia,
1.3 Toda a docnca 1100uda (>lU tratamento,
•
b
•
1
d
a falta do robustez e o desonvolvimonto
incomp
eto, eterminam o adiamento por um ano.
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2. a Quando o recenseado tiver altura inferior ao minimo exigido para o serviço militar e essa diferença fór
de 1 centímetro ou menor, será adiado por um ano.
3." As doenças crónicas só determinam a isenção ou
a incapacidade para o serviço se forem em grau incompatível com o serviço militar, o que se deverá apreciar
por observação hospitalar.
4." Aplica-se o disposto na observação 3. a às doenças
de pele.
5. a Todas as doenças de difícil verificação nas juntas, quer de recrutamento, quer hospitalares, demandam
observação hospitalar.
6." A mutilação voluntária, ou voluntária aquisição de
doença que impossibilite do serviço militar, quando se
prove, não será motivo de isenção, devendo, so se tratar
de mancebos, ser considerados aptos para os serviços
auxiliares, caso os possam prestar, além da responsabilidade criminal em que possam incorrer.
7." Quando concorram causas múltiplas de isenção,
embora cada uma de per si não em grau expresso na
tabela, as juntas julgarão em sua consciência o bom
critério, justificando a decisão no livro das actas de sessão.
8.11 Os mancebos com altura de 1°\82 ou superior
serão, de preferência, destinados a serviços auxiliares,
caso os possam prestar.
(Circular

Ministério

D.O

R. 1:474, proc, 21j19GOj38, de 19 de Abril de 1939).

da Guerra _La Direcção

Geral- 2." Repartição

XVIII)
Esclarecendo
as disposições do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo
decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, determina-se o seguinte:
.A) Na contagem do tempo de serviço a que se refere
o § 2.° do artigo 31.° do decroto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, alterado pelo decreto n.? 19:175, de
27 de Dezembro de 1930, incluir-so-á o tempo de doença,
tratamento nos hospitais (\ de licença da junta provenientes de desastre ou ferimento em serviço e por motivo dêste, ocorrido quando o oficial estiver satisfazendo
á referida condição.
B) O oficial preterido por falta da condição a que se
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refere o § 2.0 do artigo 31.0 do mesmo decreto serú logo
promovido na primeira vacatura que se der, depois de
ter prestado efectivamente nas tropas ou estabelecimentos militares o tempo de serviço devido como condição
de promoção, indo ocupar nu lista de antiguidades a altura que lhe pertencia antes da preterição, com todos os
direitos inerentes, caso não tenha podido inicial' ou concluir a prestação da referida condição por motivo de
doença, tratamento nos hospitais ou licença da junta
provenientes de desastre ou ferimento em serviço e por
motivo dês te.
C) O oficial preterido por falta da condição a que se
referem as alíneas b) dos artigos 42.0, 43. o e 44. ° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro do 1929, alterado
pelo decreto n." 19:175, de 27 do Dezembro de 1930,
será logo promovido na primeira vacatura quo se der,
depois de tomar parte, com boa informação, numa escola
de recrutas, indo ocupar na lista de antiguidades a altura que lhe pertencia antes da preterição, com todos os
direitos inerentes, caso não tenha podido iniciar ou concluir a prestação da referida condição por motivo de
doença, tratamento nos hospitais ou licença da junta
provenientes de desastre ou ferimento em serviço o por
motivo dês te.

11- DECLARAÇÕES
Ministério

da Guerra - 2.

a

Direcçao

Geral- 4.

a

Repartição

Declara-se que em execução do decreto-lei n." 28:401,
de 31 de Dezembro de 1937, o Depósito de Garanhões,
Com sedo em Mafra, passa a denominar-se Depósito de
Remonta.
António de Oliveira Salazar.
Está conforme.
o Cbefe do Gabinete,

A DE.4'

1//1
REPARTIÇAO ~

MINI5 TÊRIO Df\ GUERRA s

Ordem

TERI

CÇAO

do Exército
1.8 Série

N,O 4

o

23 de Junho de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

1-

DECRETOS

Presidência
Decreto-lei

do Conselho
n,O

29:567

Tendo em consideração
o exposto pelo Conselho de
Ministros ;
U sande
da faculdade
conferida
pela 2. a parte do
n. o 2.0 do artigo 100.0 da Constiturção,
o Govêrno
decreta
o eu promulgo,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A Ordem da Tôrre e Espada,
do Valor,
Lealdade
o Mérito, compreenderá,
além dos graus já
oxísteotos,
o do Gruude Colar, quo será usado simultâneamente com a Banda da Grã-Cl'llZ o com a placa respoctiva.
Art. 2.0 O Grande Colar da Ordem da 'rCnTO o Espada, (10 V alor, Lealdade
o Mérito,
oxclnsivamente
é

DE
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destinado a Chefes de Estado com altos foitos militares.
Art. 3.° O agraciado com o Grande Colar da Ordem
da Tôrre o Espada, do Valor, Lealdado e Mérito, terá
por êsso facto a graduação e honras de general do exército português.
Art. 4.° Quando a invostidura no grau do Grande
Colar da Ordem da Tôrre e Espada seja feita em Portugal, será o Chefe de Estado português qne fará a imposição, na presença do uma grande formação militar,
e quando no pais do agraciado será a imposição do
Grande Colar feita por um embaixador extraordinário.
Publique-se

e cumpra-se como nêle se contém.

Paços do Govêruo da República, 2 do Maio de 1939.ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA António de
Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa
Manuel Rodriquee Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte
Pacheco - Francisco Jo,~é Vieira Machado - António
Faria Carneiro Pacheco -- .10110 Pinto da Costa LeiteRafael da Silva Neoes Duque.
ANTÓNIO

Ministério

da Guerra - V'

Direcção

Decreto-lei

Geral - 3.a Repartição

n.> 29:609

Usando da faculdade conferida pela 2.a parto do n." 2.°
do artigo 109.° da Constiturção, o Governo decreta o ou
promulgo, para v~ler como loi, o seguin to:
Artigo único. l1j alterada para óOOt$ a importância
atribuída, mensalmente, para desposas do representação
do major general do exórcito, no artigo 3.° do decreto-lei 0,° 25:865, de 19 de Setembro de 1935.
Publique-se e cumpru-so como nêle so contém.
Paços

1939. -

do Govêruo
ANTÓNIO

da Repú bl i cn, 20 do Maio de

OSC~\R

DE FRAGOSO

CAmllONA

-

.4n-

tônio de Oliveira Solazar - Mário Pais de Sousa
Manuel Rodrl'gues Júnior - Manuel Ortins de Betten-

Ln

S{:ric
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court -_ Duarte
Pacheco - Francisco
José Vieira Machado - António Fm'ia Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves. Duque,

Decreto-lei

n.v 29:616

Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do n. o 2. o
o Govêrno decreta e eu
do artigo 109.0 da Constiturção,
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. É revogado o disposto no artigo 4.0 do
decreto-lei n. o 28:516, de 10 de Març'o de 1938, sobre a
gratificação
das praças reformadas
que fazem parte do
pessoal menor do Ministério da Guerra, as quais, quanto
fi vencimentos,
ficam abrangidas pelas disposições gerais
aplicáveis às praças reformadas
prestando
serviço.
Publique-se

e cumpra-se

como nõle se contém.

Paços do Govêruo
da República,
22 de Maio de
1939. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pai» de SousaManuel
Rodrigues
Júnior -- Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte Pacheco - Francisco
José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Necee Duque.

Ministério

da Guerra - 5.' Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública
Decreto-lei

Geral

n.v 29:617

Atendendo
à necessidade
de colocar sem demoras à
disposição
da Câmara Municipal de Lisboa os fundos
necessários
ao prosseguimento
das ?bras oa que se refer~
a segunda parte da alínea a) do artigo 6. do decreto-lei
n.? 28:882, de 26 de Julho do 1938, em que o Estado,
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conforme o disposto na mesma alínea, participa em 50
por cento do respectivo custo:
Usando da faculdade conferida pela 2." parte do n. ° 2.°
do artigo 109.° da Constitmção , o Govêrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Por conta da participação a que se refere
a alínea a) do artigo 6.° do decreto-lei n. ° 28:882, de 26
de Julho de 1938, a 5. a Repartição da Direcção Geral
da Contabilidade Pública autorizará com dispensa de
quaisquer formalidades legais, pela dotação do artigo 669.° do orçamento do Ministério da Guerra para o
ano de 1939, o pagamento à Câmara Municipal de Lisboa, a requisição desta, da importância de 6:000.0006
com aplicação às obras de terraplenagens, drenagens,
construção de pistas, iluminação e outros trabalhos acessórios no aeroporto da capital, na Portela de Sacavém.
Art. 2.° A Câmara Municipal de Lisboa apresentará
àquela Repartição de Oontabilidade, até 30 de Setembro
de 1940, contas justificativas das despesas efectuadas em
que tenham tido aplicação as importâncias entregues nos
termos do decreto-lei n.? 28:882, de 26 de Julho de
1938, e nos termos dêste decreto-lei, ou outras que sejam
adiantadas pelo Estado para os mesmos fins.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 22 de Maio de
1939. -- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONA - António de Olioeira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Rodrtques Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte Pacheco - Framcisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves Duque.

Decreto n.s 29:634

Oom fundamento nas disposiçõos da alínea g) do artigo 35.° do decreto-lei n. ° 18:381, de 24 do Maio de
1930, e nas do artigo 2.° e seu § único do decreto-lei
n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Finanças, nos termos
do n." 1.0 do artigo 9.° do decreto-lei n.? 22:470, de 11
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de Abril de 1933, e nos do artigo 2.° do aludido decreto-lei n. o 24:914;
Usando da faculdade conferida pelo n. o 3.0 do artigo 109.0 da Constitutção, o Governo 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 172.8908, a qual reforça o orçamento do
segundo dos referidos Ministérios em vigor no corrente
'ano económico, pela forma abaixo designada:

CAPÍTULO

15.°

Serviço Yeterinário:Militar
Despesas Gerais
Artigo
rial:

440.° Despesas

de conservação

e aproveitamento

do mate-

1) De semovcntes:

a) Animais:
6:570 rações de forragens para 18 solípedes, a 5~80. . . . .

CAPÍTULO

2.250100

24.°

Despesas de Anos Económicos Findos
Artigo 668.° Encargos

de anos ecónomieos findos:

Inscreve-se:
2) Indemnizações que competem a 16 sargentos e a 1 furriel que requereram o
seu licenciamento
até 31 de Dezembro de 1938 ao abrigo do § único do
arfizo 1.° d'o decreto-lei n.? 29:261,
de
do mesmo mês, cujas importâncias não foram autorizadas
até
14 de Fevereiro de 1939. .

15

170.640$00

Soma dos j'eforços . . . . 172.890~OO

Art. 2.0 Os reforços autorizados pelo artigo anterior,
na soma de 172.890~, têm compensação nas qua~tias
abaixo doscritas, as quais são nnuladas nas segulUtes
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verbas do orçamento do Ministério da Guerra decretado
para 1939:
CAPÍTULO 9.°
Arma de Infan taria
Oficiais

148.° Remunerações certas ao pessoal em exercício:
1) Pessoal elos quadros aprovados por lei. . . . 172.822$50

Artigo

CAPÍTULO 11.°
Arma de Cavalaria
Despesas Gerais
Artigo 272.° Despesas
mento elo material:

ele conservação

e aproveita.

1) Dr semoventes:
a) Animais:

2.008:505 rações de forragens para
5:503 solípedes, a 5~80. . . . .
Soma das anulaçõe&.

. . .

67~50
172.890~00

Art. 3.° A rubrica «2.008:505 rações do forragens
para 5:50;) solípedes, a 5680», da. alínea a) do n.? 1) do
artigo 272.°, capitulo 11.°, do actual orçamento do Ministério da Guerra, descrita no artigo 2.° dôste docreto,
é substituída pela seguinte: «2.008:595 rações de forragens para 5:50:3 solípedes, a 51$80)).
Êste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública o a minuta do presente decreto foi
examinada o visada pelo 'I'ribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo :36. ° do decreto-lei n. ° 18::381,
de 24 do Maio do 1930.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 27 de Maio do
1939. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa
Jl[anllel

Rodrique»

Júnior

-

Manuel

Ortins

de Betten-

court -Duarte
Pacheco - Francisco .]08($ Vieira Machado
António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves Duque.
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da Justiça

Decreto-I ei n.O 29:636
Usa?-do da faculdade conferida pela 2.a parte do n." 2.°
do artigo 109.0 da Constítuíção,
o Govêrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo
1.0 São amnistiados
os seguintes
crimes e
infracções:
a) Os crimes e infracções, a que corresponde
pena
correccional,
resultantes
de actos praticados
por autoridades, no exercício das suas funções, desde que estas
gozem de garantia
administrativa
e ainda que tenha
sido autorizado o respectivo julgamento;
b) As infracções ao disposto no artigo 57.0 do decreto
de 22 de Julho de 1905 e no artigo 8.° do decreto
n." 19:153, de 19 de Janeiro de 1931;
c) As infracções ao disposto na última parte do artigo 7.° do decreto n.? 12:508, de 16 de Outubro de
1926, com a redacção
do decreto n." 12:777, de 8 de
Dezembro
do mesmo ano, e artigo
6.0 do decreto
n.? 23:474, de 19 de Janeiro de 1934;
d) As infracções ao disposto no quadro C da porta.
ria n." 6:813, de 28 do Março de 1930, relativamente
aos
produtos marcados com asterisco ;
e) As infracções ao disposto na rubrica «Chocolate
(' cacau» da portaria de 18 de Setembro de 1903 quando
a porcentagem
de casca não exceder 2 por cento.
Art. ~.o A prisão correccional
em que tenha sido
convertido
o imposto de justiça crime é dada por expiada àqueles que estejam definitivamente
condenados
à
data do presente decreto.
Art. 3.° Serão imediatamente
colocados na situação
do liberdade
condicional os presos quo à data dêsto decreto estejam oxpiando prisão correccional,
simples ou
resultante
da conversão de multa, se o tempo da condenação imposta ou o que lhes faltar cumprir não exceder noventa dias.
Art. 4.0 Os reclusos
condenados
definitivamente,
à
data dês te decreto, em prisão correccional,
simples ou
rcsultnnto
da conversão
de multa, cujo total exceda o
limito fixado DO artigo anterior 1 serão colocados
em
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liberdade condicional logo que lhes faltem noventa dias
para integral cumprimento da pena.
Art. 5.° O tribunal, sob proposta do Ministério PÚblico, fixará as condições e o período da duração da
liberdade condicional, nos termos do direito em vigor.
Art, 6.° Aos condenados abrangidos pelo disposto nos
artigos 3.° e 4.° será também permitido requerer a substituíção do tempo de prisão correccional que lhes falte
cumprir, até noventa dias, pela multa correspondente,
sendo calculada em 10~ por dia.
Art. 7.° Os condenados, provisória ou definitivamente,
em pena de prisão correccional simples ou agravada com
multa que à data dêste decreto não cumpriram a pena,
por estarem voluntàriamente homiziados ou desterrados
do continente e ilhas, poderão requerer dentro de sessenta dias, perante o respectivo tribunal, a conversão da
prisão em multa correspondente.
Art. 8.° São excluídos dos benefícios constantes dos
artigos anteriores:
a) Os delinqüentes de difícil correcção;
b} Aqueles relativamente
aos quais se verifique alguma das agravantes: reincidência, sucessão ou acumulação de crimes.
Art. 9.° A pena de multa, incluindo aquela em que
fõr convertida a de prisão, pode ser suspensa nos mesmos termos em que o pode ser a pena do prisão.
Art. 10.° A pena pode ser suspensa nas mesmas condieões em que pode ser concedida a liberdade condicional.
§ único. Observar-se-á o § 2.° do artigo 396.° do decreto-lei n." 26:643, de 28 de Maio de 1936.
Art. 11.° São alterados os artigos 418.°, G28.0, 635.°
e 639.° do Código do Processo Penal, cuja redacção
fica sendo a seguinte:
Artigo 418.° É obrigatória a presença do réu
na audiência do julgamento, salvo o disposto no
artigo 547.0 e parágrafos seguintes.
§ 1.0 O réu que deva responder perante determinado tribunal, segundo as normas gerais da competência, e esteja preso ou detido em cadeia ou
com residência obrigatória em comarca diferente,
será julgado à revelia naquele tribunal, não se
empregando porém o processo de ausentes e cumprindo-so o disposto nos artigos 400.0 e seguintes.
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§ 2.° Em processo de querela o tribunal poderá
req uisitar , se fôr indispensável
para o esclarecimento da verdade,
a comparência
ao julgamento
do preso que não tenha sido declarado delinqüente
habitual ou não esteja nas condições previstas nos
n.OS 1.0 e 2.° do artigo 109.° do decreto-lei n." 26:643.
§ 3.0 O réu a que se referem os parágrafos antecedentes poderá ser autorizado
a comparecer
na
audiência
se, oito dias antes do marcado para o
julgamento,
assim o requerer
e depositar,
perante
a direcção da cadeia em que estiver, a importância
das despesas prováveis
com os transportes
à comarca e possível regresso à situação antorior.
Artigo 628.°.
. . . . . . . . . . . . . . .
§ 1.0 Também será levada om conta a prisão preventiva,
sofrida posteriormente
à condenação
na
1. a ou 2. a instâncias,
ao réu condenado a prisão
maior ou degredo que não haja recorrido da decisão.
§ 2.0 Se o réu fõr condenado em pena de prisão
ou degredo, dará logo entrada na prisão, podendo
todavia aguardar
em liberdade
a decisão do recurso, mediante
caução, nos termos em que ôste
Código a admite.
Artigo 635.0 Os réus que estiverem sofrendo pena
de prisão serão soltos, terminado
o cumprimento
da pena, por mandado
do respectívoIjuiz,
e aos
que estiverem
cumprindo
a pena de destêrro
ou
degredo será notificada a cessaçâo da pena por mandado do mesmo juiz,
§ 1.0 Havendo recurso da decisão condenatória,
o réu que não recorreu aguardará
em liberdade o
julgamento
definitivo por ordem do tribunal onde o
processo estiver, logo que o tempo do detenção sofrida
soja igual ao da prisão imposta na LU instância.
~ 2.° Para os efeitos dôste artigo e parágrafo anterior será foito o processo com vista ao Ministério
Público,
com a antecedência
necessária,
independentemente
do despacho.
Artico 639.°.
. . . . . . . . . . . . . . .
§ l1~o A multa o o imposto de justiça poderã?,
no todo ou em parte, ser pagos em prestações,
cUJ,o
valor e prazos de pagamento serão fixados na doeisão condenatória
e posteriormente
por des~acho
do juiz, desde que o réu asseguro,
por meio de
0
fiança, nos termos do § 7.0 ou dos artigos 304. e
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seguintes, o pagamento devido, sendo cobradas com
a primeira prestação
as importâncias
referidas
no
§ único do artigo anterior.
A falta de pagamento
de qualquer prestação
implicará a quebra da fiança.
Publique-se

e cumpra-se

como nêle se contém.

Paços do Govêrno da República, 27 de Maio de 1939.ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de
Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte
Pacheco - Francisco José Vieira Machado - António
Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa LeiteRafael da Silva Neves Duque.
ANTÓNIO

Ministério

da Guerra - 5.3 Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto n.O 29:641
Com fundamento nas disposições do artigo 3.0 do decreto-lei n." 24:~14, de 10 de Janeiro do 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.° da Constituição,
o Governo decreta o 011 promulgo o seguinte:
Artigo único. Fica a 5. a Repartição da Direcção Geral
da Contabilidade
Pública autorizada a mandar satisfazer
cm conta da verba do u.? 2) do artigo 668.°, capítulo 24.°,
do orçamento do Ministério da Guerra em vigor no corrente ano económico as indemniza<;õos, na totalidade
de
170.640~, que competem a 16 sargentos e a 1 furriel que
requereram
o seu licenciamento
até 31 de Dezembro
de
1937, eo abrigo do § único do artigo LOdo decreto-lei n, ° 29:261, de 15 do mesmo mês, cujas importâncias
não foram autorizadas
até 14 de Fevereiro
de 1939.

Publique-se-o
Paços

do

cumpra-se

Govêrno

da

como nõle se contém.
República,

ao

de

Maio

dr

1939.- ANTÓNJ~) OSCAR rm FR.AGOSO CA1{MONA Anténio de Oliveira Salazar
Mál'io Pais de Sous«
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Manuel Rodrigues Júnior -Manuel
Ortims de Betteneourt - Duarte Pacheco - Francisco' José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite -- Rafael da Silva Neves Duque:

Presidência

do Conselho - Secretaria

Decreto-lei

n.> 29:658

Convindo obviar a certas dificuldades que embaraçam
a realização dos concursos de prova~ públicas nos diferentes Ministérios
e ao mesmo tempo evitar aos candidatos despesas com a apresentação
de documentos
cuja
validade possa caducar antes das nomeações;
.
Usando da faculdade conferida pela 2. n parte do n. o 2.0
do artigo 109.0 da Constitutção,
o Govêrno decreta e cu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Para admissão aos concursos
de provas
públicas a realizar pelos diferentes Ministérios somente
serão apresentados
os documentos cuja validade não caduque.
§ único. Os demais documentos exigidos por lei serão
entregues,
para efeito de nomeação, mediante aviso publicado no Diário do Govêrno.
Art. 2.0 Quando pelo elevado número de candidatos a
concurso se verifique a impossibilidade
de obter, antes
ela realização das provas, as informações que se julguem
necessárias
a seu respeito, poderão os mesmos ser pelo
Ministro respectivo
mandados
admitir condicionalmente
ao concurso, exercendo neste caso o Oonselho de Minis0
tros a competência
que lhe (Í atribuída no artigo 4. do
decreto-lei n.? 25:317 sobre as listas organizadas
para
efeitos de nomeação.
Publique-se
Paços
1939_ -

do

e cumpra-se

Govêrno

da

como nêle se contém.
República,

6

do Junho

do

António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa-J.lfanuel Rodrtques Júnior - Manuel Ortins de Betiencourt - Duarte Pacheco - Francisco José Vieira l.Iaehado
.Ilntónio Faria CW"neil'o Pacheco - Joao Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neoes Duque.
ANTÓ:~HO

OSCAR

DE

FRAGOSO

CARMONA

-
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da Guerra - 2. a Direcção Geral - 3.3 Repartição
Decreto-lei

n,> 29:667

Usando da faculdade conferida pela 2.11 parte do n.? 2.°
do artigo 109.° da Constitutção,
o Govêrno decreta e eu
promulgo,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. O comandante e o segundo comandante da
Escola Central de Sargentos
são incluídos, respectivamente, nas alíneas d) e e) do n.? 3.° do artigo2.ododecreto-lei a. ° 28:403, de 31 de Dezembro de 1939, alterado
pelo decreto-lei n.? 29:318: de 30 de Dezembro de 1938.
Publique-se
e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do, Govêrno da República, 7 de Junho de 1939.-OSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA - António de
Oliveira Salazar' - Mário Pais de Sousa - Manuel Rodriquee Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte
Pacheco - Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa Leite-Rafael da Silva Neves Duque.
ANTÓNIO

II - PORTARIAS
Ministério

da Guerra - 3. a Repartição - 3. a Direcção
Portaria

Geral

n.s 9:217

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministério da Guerra, aprovar e pôr em execução, a títnlo
provisório,
os quadros orgânicos de campanha
da arma
de infantaria.
Ministério da" Guerra, 11 de Maio de 1939. - O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

Costa.
Ministério

da~Guerra-J.a

Repartição-3.a

Direcção Geral

Manda'?" o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
que o prazo de validade do concurso
para o pôsto de furriel de todas as armas o serviços, que
termina em 3.1 de Dezembro do ano corrente, seja prorrogado por mais um ano,
Ministério
da Guerra,
21 de Abril de 1939. - Por
Delegação
do Ministro dn Guerra,
Sub-Secretário do
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

°

1.-
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Ministério

da Guerra -

DETERMINAÇOES
La

Direcção

Geral - 2.a Repartição

I) Os alferes das armas de infantaria, artilharia e cavalaria, bem como os do serviço de administração militar, devem ser nomeados para tomar parte numa escola
de recrutas após a conclusão do tirocínio na Escola Prática da respectiva arma ou serviço, visto não lhes ser
aplicável a parte final do disposto na alínea b) do artigo 42.° do decreto n." 17:378, de 27 do Setembro de
1929, alterado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.

Ministério

da Guerra - L" Direcção

Geral-

3.a Repartição

II) Aos oficiais do Q. R. em serviço nas unidades,
escolas práticas e destacamentos poderá ser concedido
um soldado impedido nas mesmas condições em que o é
aos oficiais do activo pelos artigos 103.° e 104.° da
2. a parte do regulamento geral do serviço do exército .

•
Ministério

da Guerra - 2.a Direcção Geral- 3.a Repartição

III) Dotações atribuídas no ano económico de 1939,
pela verba de 72.000t$ inscrita no capítulo 3.°, artigo 366.°,
u." 1), alínea a), do orçamento do Ministério da Guerra,
aos conselhos administrativos abaixo indicados:
Reparações de pi.tas e hangares

Unidados

mítítares

Verba mensal

Verba anunl

.
GOVêrllO

llilitar de Lisboa

Base aérea de Sin tra .

Base aérea de Tancos
Soma.

3.000,800
1.250,800

36.oo0~00
15.000,;00
51.000~00

j'
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Ministério

da Guerra - 2.a D

IV) Mapa das reparações do material autorizadas no mês di
n. o 2) da alínea a) do artigo 46.0, capitulo 3.0, do orçamea!
Número
do
processo

C/22

Desígnnçtto

6 batarias

dos artigos mandados

e 100 juntas

reparar

para aviões

Entidade

fornecedora

& C.'

J. Wimmer

.,

JU/52.
C/69
1:/72
C/o6
C/87
C/88

C/89
C/64

C/15
Á-34
A-35
A-3G
A-37
A-3B
A-39
A·4_O
II P.24

O.P. 25

n. 1'. 26
R-I

Motores Gijisy Mo,Jor de avião D. H.
da base aérea de Sintra.
Projectores
da frente marítima de
defesa de Lisboa (espelho~, lâmpadas e carvões).
Aviões Glaâiator da base aérea da
Ota (pneus e câmaras de ar).
Avião Leopard 11/0tl! da base aérea
da Ota (pneus e câmaras de ar).
Oficina de reparação
de material
automóvel da Escola Prática de
Artilharia
(artigos e ferramentas
di versas).
Conservação de material de guerra
do comando da frente marftirna
de defesa de Lisboa.
Pneus e câmaras de ar para o grupo
de artilharia pesada n,? 1.
32 óculos para alças .

Daun & Bleck, Lilllitada
Diversos

.,

Daun & Blcck, Limi tatla
Idem.
Diversos

Unidade

Reparação de aviões Polez (16 /!nf'IIR
e 16 escoras).
J dem de aviões Potes (1 bomba Martin).
Idem do avião Tiqer u.? 132. . . .
Idem do avião Tiqer Motl: n.O 117,
com motor Gipsy.
Idem do motor Jupite» P. 23.

Oficinas g eruis de material aeronáutieo.
Idem.

Idem do motor Jupiier P. 8 .
Idem do avião Ji'nry n.s 101, com
motor R. R. l\est1·elf.
Beueâciamento
de munições de 7,5
'1'. R. "'/917 e de 7 centímetros
M. 1'. R. m/90G.
Reparação
de viaturas
(tinta para
pintura).
Idem de morteiros I 8 centímetros
m/937 (60 alongados).
Formação de 400 cartuchos (lo salva
do 7,5 T. R. "'/908.

Idem.
Idem.

Soma

Idem .
Idem.
Idem.

Fábrica
Prata.
Idem .

de

Braço

(lo
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rec çao
- Geral _ l." Repartição
~bril último, por conta da verba
()ste J\Iinis tério em vigor:

orçamental

a q uo se refere

o

':-Custo
da
rellura<;ão

Data
do

Entidade que proferiu
O despacho

Estado do processo
ou da euccmeudn

dospacho

_________ ---------1-----------------·1--------------S. Ex.' O administrador
geral do oxér ci to.

505gS00

Para despacho.
Em organização.

3.6400600

Em organização,

321.906~35

Feita

15-4-939

S, Ex.' o administrador
geral do exército.
Idem .

8.269;{)95

15-+-.939

Idem.

Idem.

4.G31140

19-4-939

Idem.

Idem.

4.923$60

24-3-939

Idem.

Feita

64.3441150

20-2-93\1

S.

Idem.

6.355100

19-4-939

Ex.' o SlIu-Secretário.
R. Ex.' o admini~tl'ailor
geral do exército.
Idem.

4.;"í05~00

15-4-939

954105

650gS00

19-1939

21.220~()0
13.5()()~00

21-4.-930
24-4-939

1\).57011100

21-4-93\l

21.890~00
62.000,,1'00

21-4-939
24.4 939

384.G80~OO

20-4-939

19.000~00

2G-4-939
19-1-939

Idem.

99--

~6~85

a encomenda,

Idem.

Idem.

S. Ex.' o admiuistrador
g(~ral do exél'citp.
Idem .

o título.

Idem.

Idom.
Idem.

19-4-939

a.4.80;liOQ

Aguarela-se

Idem.
" .
Fi, Ex.' o Suh-Secrtltário.
S. Ex.' o n.dmillistra.lor
geral do exército.
Idem.
S. Ex.' o Sub-Secrctúrio,
Idem.

til~ 1.672100

a encomenda.

Idem.
T demo
Idem.

I

Idem.

'l'ribunal
Feita

de Contas.

a encomenda.

ioo
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Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

VI) Para conhecimento e devidos efeitos, transcreve-se
o texto do oflcio n. o 3:673 da Administração
da Caixa
Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência,
de 10 de
Maio do corrente ano, que é do teor seguinte:
«Tendo chegado ao conhecimento
da Caixa Geral de
Aposentações
haver dúvidas sobre a interpretação
a dar
à doutrina
estabelecida
pelo artigo 19.0 do decreto-lei
n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, tenho a honra
de informar V. Ex. n, para os devidos efeitos, de g ue o
disposto naquele artigo só abrange o tempo de serviço
prestado
em situação sem direito a reforma ou aposentação.
O tempo anterior a 1 de Janeiro de 1938 é contado,
independentemente
de requerimento,
nos termos da legislação vigente em 31 de Dezembro do 1937 e,.em todos
os casos em que, pela referida legislação, a essa contagem havia direito».
[Circulur

n.? 2:349, de 19 do Junho de 1939).

IV
Ministério

DECLARAÇÕES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Declara-se,
para os devidos efeitos, .q ue o H0rviço
de bilhetes de identidade deixa de estar afecto ii, Repartição do G abincto a partir do dia 15 do J olho do corrente
ano, passando a estar a cargo da Roparticüo Geral.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.

Repartição

a

o disposto no arti?o 14. d? decreto
n.v ~a:244, do 8 do Dezembro de 193~, os oficiais O.pl:!tças nomoados por imposição de serviço para CO!IlIssaO

11) Scgun(lo

0
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militar nas colónias só são obrigados a servir nas mesmas pelo período de dois anos, não tendo direito ao
abono das passagens para suas famílias, e receberão
apena 50 por cento das ajudas de custo ou prémios de
alistamento que por lei estejam estabelecidos.

Antó11io de Oliveira S alazar,
Está conforme.

o
~.

Chefe do Gabinete,

f~
~~

$

V'
--__

MINISTÉRIO DF! G'" 'EF?~
I \1 ~AO

\\~ ~R~'ADE III.
-~
3,- REPARTIÇAO ~

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

- m:.

Ordem do Exército
1.8 Série

N,O 5

o

15 de Julho de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

1-

DECRETOS

Presidência
Decreto-lei

do Conselho
n,O

29:694

O decreto-lei n.? 25:317, de 13 de Maio do 1935, estabelece que os indivíduos
que tenham revelado ou revelem espírito do oposição aos prineípios fundamentais
da Üons titutçâo Política, ou não dêem garantia de cooperar na realização
dos fins superiores do Estado, não
poderão ser nomeados ou ('OIl tratados
para q uuísq uer
cargos públicos, nem admitidos a concurso para provi.
mento nõles.
Algumas
vozes acontece
surgirem dúvidas, que vêm
a desaparecer,
acêrca da idoneidade, de indivíduos que
se apresentam
a concurso,
e já se tem verificado, em
conseqüuncia.
dessas dúvidas, o impedimento
legal do

~

MA TEPtIAL

i10
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provimento dos candidatos, em razão de terem atingido
o limite máximo de idade fixado na lei emquanto decorrem as formalidades que os serviços devem preencher
em cumprimento daquele diploma.
Além disto sucede que os candidatos não aprovados
em concurso de provas públicas para entrada em serviços do Estado solicitam quási sempre a restitutção
dos documentos juntos aos respectivos requerimentos,
não se vendo inconveniente em que os pedidos sejam
atendidos, antes se reconhece ser justo o seu deferimento, evitando-se-lhes dificuldades na obtenção de idênticos
documentos para outros concursos em que desejem ser
opositores.
Estes os factos que determinam e justificam o que se
estabelece no presente diploma.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do
n.? 2.° do artigo 109.0 da Oonstitu'ição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os candidatos aprovados em concurso para
preenchimento das vagas de lugares de acesso poderão
ter primeira nomeação, independentemente do limite máximo de idade que competir nos termos do artigo 4.°
do decreto-lei n. o 16:563, se o provimento dentro do
referido limite de idade não se tiver podido fazer por
caso de fõrça maior resultante do não cumprimento
em tempo competente das formalidades prescritas no
decreto-lei n. o 25:3] 7.
§ 1.0 O caso de fõrça maior a que se refere õste artigo deve ser reconhecido em Oonselho de Ministros e
da decisão não haverá recurso.
§ 2.° O disposto neste decreto é aplicável aos candidatos aprovados em concursos já realizados que não excedam em mais de dois anos a idade prevista no artigo 4.0 do decreto-lei n. o 16:563.
Art. 2.0 Os documentos juntos aos requerimentos para
admissão aos concursos de provas públicas para preenchimento de vacaturas nos vários serviços do Estado
poderão ser restituidos aos candidatos não aprovados e
aos que, tendo sido aprovados, desistam da nomeação
ou não a tenham obtido durante o prazo de validade dos
mesmos concursos.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 17 de Junho de
1939. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FUGOSO OARMONA - An-

1.- Série
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tônio de Oliveira Salazar - lr!á1'io Pais de SousaManuel Rodrigues Júntor - Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte Pacheco - Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves Duque.

Ministério

da Guerra-5."
Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública
Decreto-lei

Geral

n," 29:700

Usando da faculdade conferida pela 2. a parte do n. ° 2.°
do artigo 109.° da Constiturçuo, o Govêrno decreta e eu
promulgo,
par;a valer como lei, o scguinte :
Artigo 1.0 E aberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 18.000,$, a qual reforça a verba de 72.000;$
da rubrica
«Reparações
nas pistas e hanqars, da alínea a) do n." 1) do artigo 366.°, capítulo 13.° «Arma
de Aeronáutica»
(Despesas Gerais), do orçamento do
segu ndo dos referidos
Ministérios cm vigor no corrente
ano económico,
sendo inscrita
no mesmo orçamento a
seguinte nota, respeitante
à mencionada dotação:

b) Compreende

a quantia de 18.000;$ para repadas pistas e outros encargos motivados pela
assistência
aos aviões civis na Base Aérea de Sintra.

ração

Art. 2.° É anulada a importâucio de 18.000;$ na verba
do n.? 1) «Gratificações
pelo desempenho ~e fuuções es0
peciais e acumuluçõcs de re0'0ncÍas» do artigo 358. , capitulo 13.° «Arma de Aeronáutica»
(Base Aérea de Sintra), do orçamento
do Ministério da Guerra decretado
para 1939.
Publique-se e cumpra se como nõle se contém.
Paços do Govêrno
da Ropública,
17 de Junho de

1939. -_ ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa-

Íl2
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:Manuel Roclrigtte.~ Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte Pacheco - Francisco
José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite _- Rafael da Silva Neves Duque.
\

Decreto n.O 29:701
Com fundamento
nas disposições do artigo 2.° do decreto-lei n," 24:914, de 10 de Janeiro
do 1935, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nas termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade
conferida pelo n ,° 3.° do artigo 109.° da Üoustituíção, o Govêruo decreta o eu pro, mulgo o seguinte:
Artigo 1.0 lt aberto no Ministério
das Finanças,
a
favor do Ministério da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 18.519650, a qual reforça a verba da alínea a)
«Auxílio para alimentação
e alojamento aos instrutores,
estagiários
e oficiais que frequentam
os cursos da Escola, etc.i do n.? 1) do artigo 50 ..1.°, capitulo 18.° «Serviços de Instrução
Militar» (Escola Central de Oficiais),
do orçamento
do segundo dos referidos Ministérios em
vigor no corrente ano económico.
Art. 2.° E anulada a importância
de 18. -)19;-550 na
verba da alínea a) «Rancho a 9:066 cabos e soldados,
a 2670 por dia» do n.? 2) do artigo 153.°, capítulo \).0
«Arma de Infantaria»
(Praças], do orçamento do Ministério da Guerra. decretado para 1939.
Êilto 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-lei n.? 18:381,
de 24 de Maio do 1930.
Publique-se
e cumpra-se
como nêle se contém.
Paços
do Govêrno
da República,
17 de Junho elo
1939. -AN'róNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARlIlONA - Antánio de Olioeira Salazar - Mário Pais de 80118a
lvlanuel Rodrique« Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt -- DI/arte Pçcheco - Francisco
José VieÍl'a Machado - A ntónlo Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves Duque.
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Geral

Decreto n.s 29:708
Por deficiências. de informação
não foram incluídas
nas tabelas anexas ao decreto n." 28:713, de 26 de Maio
de 1938, algumas entidades
oficiais, nem foi facultada
a expedição
de correspondências
para particulares
a organismos públicos que de tal necessitavam.
Verificada
11 conveniência
do se demoverem
as dificuldades
que dai resultavam
e de se apreciarem
em
conj unto as reclamações apresentadas,
foi fixado o prazo
da aceitação
destas até 30 de Julho do ano findo, por
despacho
ministerial
publicado
no Diário do Gocêrno
11.° 152, 2_a série, de 4 do mesmo mês.
Como continuassem
a ser endereçadas
reclamações
à
Administração
Geral dos Correios,
'I'clégrufos e Tolofones já fora do prazo fixado, foi êsto prorrogado até 15
de Outubro do 1938, por despacho ministerial publicado
no Diário do Govêrno n. o 221, 2. a sórie, de 22 de Setembro do mesmo ano.
Atendidas
as reclamações
que não contrariavam
os
proceitos estabelecidos
na loi n. ° 1:959, de 3 de Agosto
de 1937, modificaram-se
as tubclas das entidades autorizadas a expedir correspondências
postais e telegramas
oficiais. Ao mesmo tempo uproveitou. se o ensejo para
introduzir
algumas alterações
no articulado
do decreto
n. ° 28:713 de molde a esclarecer determinadas
dúvidas
e a suprir algumas pequenas lacunas.
Convindo evitar porturhaçõos nos serviços dos C. '1'. T.,
motivadas
por alterações isoladas nas referidas tabelas,
mas sendo do admitir a possibilidade
da sua revisão
periódica
fixa-se para. êsfe efeito o mês de Novembro
de cada 'ano. As reclamaçõos
recebidas
até essa data
serão analisadas
pela ropurtição
competente .de forma
que as modificações a introduzir entrem em VIgor em 1
do Janeiro do ano imediato.
Nestes termos:
Usando da faculdade
conferida
pelo n." 3.° do artigo 109.0 da Constitutção, o Govôrno decreta e eu promulgo o seguinte:
.
.
Artigo 1.0 OR sorviçns <lo Estado (\ dos (,01']1os arlministrativos
bom como as uutoridadet5 e entidades
ofí-
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ciais que, nos termos da alínea b) da base v da lei
n." 1:959, de 3 de Agosto do 1937, gozam de isenção
de porte na sua correspondência
são os que constam da
tabela n.? 1 anexa ao presente decreto.
§ único. Aqueles serviços,
autoridades
e eutidades
q ue só estão autorizados
a gozar a dita isenção na correspondência
postal endereçada
a quaisquer
entidades
oficiais são designados
pela letra A. Peja letra B são
designados
aqueles que estão autorizados
a gozar da
mesma isenção em correspondência
endereçada
a particulares, a qual deve circular normalmente
aberta.
Art. 2.° Os organismos
oficiais autorizados
a expedir
correspondências
da classe B que necessitem
de enviar
a particulares
correspondência
reservada,
em sobrescrito fechado,
só o poderão fazer mediante a aposição
de um $.êlo esp. e.s:.ial, q ue atriburrá a essas correspondências o mesmo tratamento
dado às correspondências
particulares
seladas.
§ único. As entidades
que podem
requisitar
aos
C. T. '1' os selos oficiais para uso dos serviços nas condições dêste artigo são os secretários
gerais dos Ministérios, os directores gerais, os inspectores
gerais o entidades equiparadas.
Art. 3.° Os serviços oficiais autónomos com receitas
próprias
e os que têm a BOl! cargo explorações
industrinia, com ou sem autonomia,
não gozarão de isenção
do franquia postal, com excepção da Caixa Económica
Portuguesa,
nas suas relacõos com as delcguçõea postais
e nas transferências
de fundos, nos termos da alínea b)
da base v da lei n." 1:959.
§ único. As entidades nestas condições são as constantes da tabela n.? 2 anexa a êste decreto.
Art. 4.° Os organiBmos que, funcionando
nas condições do artigo anterior, se não achem contudo incluídos
na tabela u." 2 doverão dar iuiodiato conhecimento
aos
C. T. T., por intermédio dOEI secrotárlos gerais dos respectivos Ministérios, da situação legal em que funcionam.
Caso o não fuçam serão compelidos ao pagamento
das
importâncias
corrospondentes
aos portes das suas remossas já expedidas e da multa compreendida entre 500~
a 2.000~, a fixar pelo Ministro das Obras Públicas (I
Comunicaçõos, dosdo que se verifique a utilização indevida
da isenção de franquia.
A rt, 5.° As Mieoricórdins {1 outras illi'titn'il"('\l'R <1(\ l1(\IH'ficência a q uo so refere a úl tiro a 1)ar to da' alínea b) da
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base v da lei n." 1:959 são as que constam da tabela
n. o 3 anexa a ôsto decreto.
Art. 6.0 Os serviços de interêsee público subsidiados
pelo Estado a que se refere a alínea d) da base v da lei
n. o 1:959 são os indicados na tabela n. o 4 anexa a êste
decreto.
§ único. As institurções
a que se referem as tabelas
n. os 3 e 4 consideram-se,
para os efoitos postais dêste
decreto, como so fóssem entidades oficiais.
Art. 7.0 A correspondência
oficial apenas beneficia
da isenção de porte, ficando sujeita ao pagamento
de
todas as taxas inerentes
a serviços especiais se para
a sua transmissâo
as entidades expedidoras
desej arem
utilizar aqueles serviços.
§ único. Exceptuam-se
as correspondências
respeitantes a serviços dos O. T. T., expedidas pelos directores
e secretários
de finanças e tesoureiros
da Fazenda Pública, quanto ao prémio de registo.
Estas correspondências deverão apresentar
nos sobrescritos
ou involucros a declaração de SeI' viços C. T. T. e não necessitam
de ser acompanhadas
da guia a que se refere o artigo 10.0
Art. 8.0 As correspondências
oficiais devem satisfazer
às seguintes condições:
a) Indicação de «serviço oficial» (8. R.); .
b) Designação da entidade destinatária;
c) Designação
da entidade remetente;
d) Acondicionamento,
conforme as disposições rogulamentares
em vigor, para as correspondências
particulares;
e) Não excederem os limites de põso e do volume estabelecidos
para as correspondências
particulares
da
mesma classe.
Art. 9.0 As correspondências
oficiais ordinárias
das
classes A e B serão sempre entregues nas estações acompanhadas
de guia, em duplicado,
conforme o modêlo
anexo a õste decreto, da qual constem:
a) A repartição ou serviço remetente;
b) Número de eorrespoudõncies
de cada classe (cartas,
bilhetes postais, mannscritos
e impressos);
c) Rubrica autenticada
da entidade remetente.
§ único. Nas localidades
ondo não existam estações
poderão as cOIT('spondência'l Ror entregues com a respectiva guia nas caixas postais ou nOH distribuIdores
rurais, os quais as enviarão às 0sta<;ões postais, telégrafo-
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-postais
ou ambulâncias
que permutem
malas com as
mesmas caixas, para efeitos de pesagom e fiscalização.
As estações
ou ambulâncias,
depois dr satisfeitas
as
prescrições
do § único do artigo 10.°, devolverão às respectivas
caixas ou entregarão
aos distribuidores
rurais
os duplicados
das guias, a fim de serem restituídos aos
expedidores.
oficiais a expedir com
Art. 10.0 As correspondências
formalidades
especiais
deverão
ser descritas
em guia
separada e formulada nas condicões estabelecidas
no artigo anterior.
§ único. O duplicado da guia a que se referem os
artigos 9.0 e 10.° será restituído
ao apresentante,
depois
de conferida
a remessa, inscrito o pêso das várias modalidades
de correspondência
e afixada a marca de dia
da estação.
Art. 11.0 Continuam em vigor as disposições dos artigos G45. o e G46. o do regulamento
dos correios, aprovado
por decreto de 14 do Junho de 1902, referentes
às sanções a aplicar por motivo de utilização indevida das correspondências
oficiais. As multas a que aludem os supracitados artigos serão fixadas em 100t$, independentemente
do procedimento
disciplinar que contra o infractor haja
de ser adoptado pelo respectivo Ministério.
§ único. As multas a que se refere o presente artigo
serão elevadas ao dôbro em caso de reincidência.
Art. 12.0 As correspondências
oficiais das classes A e
B que forem encontradas
nos receptáculos
serão restituídas às entidades remetentes,
a cuja responsabilidade
fica o pagamento
de uma taxa igual ao dõbro da franquia que lhes seria aplicada como correspondência
particular, a qual será cobrada por meio de selos do porteado.
Art. 13.0 As correspoudênciaa
da classe A ficarão depositadas
nas estações destinatárias
que tenham a seu
cargo a distribuição
domiciliária,
para serem entregues
ao funcionário do serviço interessado,
devidamente
identificado, q uo ali se apresente para tal fim.
§ único. Exceptuam-se
os seguintes casos:
a) As correspondências
dirigidas
a cidades em que
haja estações urbanas poderão ser conduzidas até estas
estações pelos C. T. T., para ali serem entregues
a delegados
dos organismos
destinatários,
desde que estes
o solicitem previamonto ;
b) As correspondências
destlnadas a serviços públicos
cujas scdos sejam bastantes
afastadas
das estações C.
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T. T. (destinatárias ou urbanas) poderão ser levadas
até ao destino, desde que sejam em pequono número e
para tal obtenham autoriaação especial do Ministro das
Obras Públicas e Comunicações;
c) As correspondências dirigidas às autoridades cuja
sede sej a no percurso dos giros rurais deverão ser ali
entregues pelos respectivos carteiros.
Art. 14.0 As correspondências da classe B (destinadas
a particulares) serão entregues nas respectivas residências, sempre que estas estejam situadas em localidades
dotadas com o serviço de distriburção domiciliária.
Art. 15.0 Os serviços do Estado o dos corpos administrativos, as autoridades e entidades oficiais poderão receber as correspondências oficiais da classe A nas suas
respectivas sedes, na cidudo de Lisboa, desde qne o solicitem à Administração Geral dos Correios, Telégrafos
e Telefones, mediante o pagamento prévio das seguintes
taxas: trimestre, 50~; semestre, 805; ano, 150:).
§ 1.0 Qualquer que seja a data em que se inicie a entrega Das condições dêste artigo, o pagamento das taxas
só dá direito à execução do serviço ató ao último dia
dos períodos correspondentes, normalmente considerados
dentro de cada ano civil.
§ 2.0 Ficam os C. T. T. autorizados a contratar, caso
por caso, com os serviços públicos referidos neste artigo
as condições e taxas de transporte de correspondências
numerosas ou volumosas que êsses serviços expeçam,
eventual ou periodicamente, das suas sedes para as estações O. 'r. T.
Art. 16.0 As correspondências que não forem reclamadas na estação de destino dentro do prazo de oito
dias serão dovol vidas à procedência, devidamente anotadas, para efeitos de restituição
aos remetentes, nos
termos dos artigos 13. o e 15.0
§ único. Torminados os prazos fixados no artigo 155. o
do regulamento para os serviços dos C. T. T., aprovado
por decreto de 14 de Junho de 1902, serão as correspondências não entregues consideradas «om refugo» nas
mesmas condições das particulares.
Art. 17.0 São permitidas as transferências de fund~s
e suprimentos que entre si hajam de efectuar, por VIR
postal, nas condições estabelecidas neste decreto, os organismos e entidades a seguir indicados:
a) Banco do Portugal (su« caixa filial e agências),
unicamente na função de Caixa Geral do Tesouro;
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b) Caixa Geral de Depósitos, Crédito o Providência
(suas filiais e delegações) e Caixa Económica Portuguesa;
c) Casa da Mooda e Valores Selados;
d) Directores de finanças;
e) Tesoureiros da Fazenda Pública.
Art. 18.° Os serviços do Estado e dos corpos administrativos e as autoridades e entidades oficiais constantes
da tabela n." 1 podem também, nos termos da alínea b)
da base v da lei n.? 1:959, utilizar as vias telegráficas
para a expedição de telegramas oficiais nacionais, de
acordo com as normas seguintes:
a) Da classe A: para outros organismos e entidades
oficiais, quer estejam ou não compreendidos naquela
tabela;
b) Da classe B: para particulares.
§ único. A faculdade de expedir telegramas oficiais
poderá estender-se, a titulo temporário,
a outras entidades que exerçam funções oficiais acidentalmente, mediante autorização especial do Ministro das Obras Públicas e Comunicações, dada sõbro parecer favorável dos
C. T. T.
Art. 19.° Os telegramas oficiais, da classe A ou da
classe B, deverão satisfazer às seguintes condições:
a) Conterem nas indicações eventuais a designação
de «oficial», palavra quo será taxada e transmitida;
b) Tratarem de assunto de serviço ou de interesse
público de carácter urgente;
c) Serem autenticados por sêlo ou sinete da repartição ou do funcionário expedidor.
§ único. A formalidade referida na alínea c) dêste
artigo poderá ser dispensada quando a autenticidade
da assinatura não ofereça dúvidas, pelo conhecimento
que haj a do expedidor, mediante apresentação do bilhote de identidade passado pelo Arquivo de Identificação ou de. cartões fornecidos especinlmente para o efeito
pela Direcção dos Serviços de Exploração dos C. T. T.
Art. 20.0 Salvo nos casos previstos no artigo 23.°, não
será recusada a transmissão como «oficial» dos telegraruaa assim apresentados por quem tenha a faculdade de os expedir, desde que satisfaçam às alíneas b)
e c) do urtigo 19.0, ficando em cada caso iuteira e exclusivamente responsáveis pela legalidade dos respectivos
textos as eutidudus OLl organisnos romotontes dos mesmos telegramas.
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Art. 21.0 Aos oxpedidoros de telegramas apresentados
como «oficiais» cujo texto não satisfaça à alínea b) do
artigo
19.0 poderá
001" aplicada,
polo Míuístro
das
Obras Públicas o Comunieuçõos,
a multa dE1 100tS, importância
q ue os mesmos expedidores
pagarão
conj untamento com a diferença
da taxa cobrada para a taxa
devida, cousidorados
i"ssos telegramas como particulares.
§ único. A multa de 10U6 scrá duplicada em caso de
reincidência.
Art. ~2.0 Os telegramas
apresentados
por entidades
autorizadas
a expedir telogrnmas
«oficiais» cujo texto
trato da apreensão afl roubos ou pedido do captura de quem
os tenha cometido serão tratados
como «oficiais» mas
taxados corno particulares.
A taxa respectiva é da responsabilidade
da pessoa interessada
na matéria do toxto
que tenha solicitado a intervenção das autoridades,
e pode
ser cobrada posteríormeuto
à expedição.
§ único. Os telegramas nas condições deste artigo doverão conter nas indicações eventuais a designação
de
«oficioso», que será taxada e transmitida.
Art. ~3.o Não serão aceitos como oficiais, seja qual fôr
a ontidado que os haja subscrito,
os telegramas
com
texto constituído,
no todo ou em parte, por snüdações,
cumprimentos,
felicitações ou termos de significado sornelhante.
Art. 24. o Os telegramas
oficiais podem ser redigidos
cm linguagem
secreta, admitindo-se o emprêgo simultüueo das diferentes es pécies desta linguagem (convencional li cifrada com algarismos
ou letras).
Art. 25.0 Os telegramas oficiais redigidos total ou parcialmente em linguagem
secreta terão conferência obrigatória, não taxada.
Art. 26. o O~ telegramas
oficiais em linguagem secreta
poderão ser sustados por detrrminação
do administrador
geral dos O. '1'. '1'., que deverá dar do facto imediato
conhecimento
à entidade expedidoru.
Art. 27.0 As entidades e organismoH oficiais a ql1em é
atribuído o desconto do 80 por conto nas taxas dos telegramas uaciouais benoticiarüo, cm relação aos telegramas
pcrmutndos
no triângulo Oontinentc-A.<:ô1"ei:i-Mac1e~ra, da
redução do 80 por conto nu taxa trrmlDa! e da de :~O por
cento na taxa (IUl' competir :18 ~ompanl)Jas t01egrafica~.
Art. 28.0 Nos casos não previstos neste decreto apli('ar-se-ilo aos tt'logramas
oficinis as normas rogulmn011tares estabelecidas
para os telegramas particulares.
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Art. 29.° As disposições dêsto decreto relativas às correspondências postais oficiais da classe A são aplicáveis
nas relações com o Império Colonial Português, desde
que o transporte se efectue em paquetes nacionais.
Art. 30.° As tabelas anexas a êste decreto serão revistas no mês de Novembro de cada ano e as modificações que nelas tenham de ser introduzidas começarão a
vigorar a partir de 1 de Janeiro do ano imediato.
Art. 31.° :mste decreto entra em vigor trinta dias depois .de publicado no Diário do Govêrno,
Art. 32.° São revogadas as seguintes disposições do
regulamento para os serviços dos correios, aprovado por
decreto de 14 de Junho de 1902:
§ único do artigo 2.°, artigo 3.° e seus parágrafos, artigos 37.° e 38.° e seus parágrafos, artigos 30.°, 40.0 e 88.°
e seu § único.
Art. 33.0 Ficam igualmente revogados:
do regulamento dos serviços das correspondências telegráficas,
aprovado por decreto n.? 8:0G0, de 18 do Março de 1022,
os artigos 18.° a 32.°, inclusive, e, na parte relativa a
telegramas oficiais, o § único do artigo 76.°, o § único
do artigo 110.0 o o § único do artigo 115.° i do decreto
n." 9:424:, de 11 de Fevereiro do 1924, o artigo 11.0 i o
decreto n. ° 22:244, de 23 de Fevereiro de 1933 i a tabela
das entidades autorizadas a expedir telegramas oficiais
nacionais, aprovada por portaria n." 7:350, de 13 de
Abril de 1932, e o decreto n. ° 28:713, de 26 do Maio
de 1938.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 19 de Junho de
1939. -AN'róNIO
ÓSCAH
DE FRAGOSO
CARMONA - António de Oliveira Salazar - Duarte Pacheco.
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do Gabinete

Publicam-se as tabelas n. os 1 e 2 a que se refere o
decreto n.? 29:708, de 19 de Junho de 1939, na parte
que interessa ao Ministério da Guerra:
Tabela

D08ignaç!lo

~lInistülo

n.O 1

das entldados

da GuCl'l'Il

Repartição do Gabinete:
Chefe do Gabinete.
. . . . . . . . . . . .
Chefe do Protocolo
.
Chefe da Repartição
Geral.
. . . . . . .
.
Vico-presidcute
elo Conselho Superior <loExército.
.
Chefe do Gabinete do Conselho Superior do Exército
1.' Direcção Geral:
Ajudante general do exército.
.
Chefes de repartição.
. . . . .
2." Direcção Geral:
Administrador
geral do exército.
Chefes de repartição.
. . . . . . . .
Chefes das delegações da 3." Repartição
. .
Presidente
do conselho administrativo
daa J." e 2.'
Direcções Gerais. . . . . . .
3. a Direcção Geral:
Chefe do estado maior do exército ...
Chefes ele repartição.
. . . . . . . .
Presidentes
do conselho administrativo
Serviços carr.ográficos do exército:
Chefe dos serviços.
. . . . . . . . .
Chefe <la Divisão de Topografia e Geodesia Cartográfica.
.
.
Chefe da Divisão de Fotogrametria
.
Chefe da Secção de Desenho . . - . . . . . .
Chefe da Secção de Fotografia e Cinematog1afia
Chefe da Secção de Expe.Iien te . . . . . . . .
Director do Arquivo Ili,túrico Militar.
. . . .
Director d;\ Bibliote('a do Exército. . . . . . .
Chefe da Repartição
de Estatística
e Estado Civil do

C. K P

Observações

.

Conselho Superior de Prornoções :
Presirleu te elo Conselho
.
Secrctárío
do Conselho .
.
Conselho Superio r de l riacipli ua do Exército:
Presidente tio Conselho.
Secretário do Conselho •
Conselho de Recursos:
Presidente
do Conselho.

A B
A
A
A
A
A
A

A B
A
A
A
A
A
A

A B
A
A

A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A
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Designação

das entidades

Secretário do Conselho.
. . .
Comissão do Contencioso:
Vogal-presidente
da Comissão. . .
Comissão de Contas e Apuramento
de Responsabilidades:
Presidente da Comissão ..........•
Conselho Fiscal dos Estabelecirnoutos
Produtores do Ministório da Guerra:
Presidente do Oonselho . • • . . . . . • . • • . .
Comissões permancntes
da reuiouta:
Presidente das comissões.
. . • ..
.
Comissões superiores dc fortificações, caminhos de ferro,
aeronáutica,
telégrafos e educação física do exército:
Presidente
das comissões.
. . . . . . . . .
Secretário das comissões.
. . . . . . . . .
Depósito de Publicações do Ministério da Guerra:
Chefe do Depósito , • . . . . . • . . . . .
5.' Repartição
(la Direcção Geral da Contabilidade
Pública:
Chefe da Repartição , . . . . . .'. •
Conselho das Ordens Militares Portuguesas:
Presidente
do Conselho . • . . . . .
Direcção da Arma de Infantaria:
Director
. . . . . .
Inspectores
. . . . . . . . .
Chefes de repartição ..•......
Presidente do conselho administrativo.
.
Comandante da Escola Prática de Infantaria.
Directores das carreiras de tiro.
Direcção da Arma de Artilharia:
Director
.•.........
Inspectores.
. . . .
Chefes de repartição
. . . . .
Presidente do conselho administrativo.
Chefes das delegações da arma.
. • . . . • .
Presidente
da Comissão de Recepção e Exame . . .
Comandantes das Escolas Práticas de Artilharia e de
Aplicação de Artilharia
ele Costa e Contra Aeronaves
_
.
Directores dos depósitos gerais de material de guerra
Chefes de depósitos territoriais
de material de guerra
Chefes dos grupos isolados dos depósitos de material
de guerra.
• . . . . . . . . . . . . . .
Comandantes dos campos de tiro de artilharia
Director do'Museu Militar
.
Direcção da Arma de Cavalaria:
Director
.
Inspector.
. . . . . . . .
Chefes de repartição ••..
Presidente do conselho alllllinititrativo..
.
Comandante da Escola Prá.tica de Cavalaria •

1.· s~rte
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Direcção da Arma de Engenharia:
Director
_ . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspector das tropas e serviços dr pioneiros
Inspector das tropas de comuuicação
• . . •
Inspector das obras e propriedades militares.
Chefes de repartição.
• . . . . . • . • . •
Presidente
do conselho administrativo
....
'
.
Delegados da inspecção das tropas de comunicnção
_ junto das estações de caminhos de ferro . . • . .
Directores de serviço de obras e propriedades
militares e seus delegados
. . . . . . . • . . • . .
Comandante da Escola Prática de Engenharia
...
Director da Escola de Transmissões.
. . . . . . .
Chefes dos depósitos gerais de material de transmissões, automóvel, engenharia,
pioneiros e sapadores
.
Depósitos de material de engenharia:
Chefe da secção do Entroncamento
do Depósito
Geral de Material Automóvel
.
Chefes dos depósitos territoriais
de materiais de
engenharia
• . . . . . . . . . . . .
Rêde telegrática c radictelegráâca
mil i tal':
Chefe do serviço telegráfico de guarnição
. . .
Chefes de secção. . . . .,' . . . ..
."
Chefes do serviço radiotelegráâco
de guarnição.
. . ..
.
Chefes das estações telegráficas.
Chefes dos postos rádio.
.
Direcção da Arma de Aeronáutica:
Director
. . . . . . . . . .
Inspector.
. . . . . . . . .
Chefes de repartição.
. . . .
Presidente
do conselho administrativo.
Comandante da Escola Militar de Aeronáutica
Director do Depósito de Material de Acron áut ica
Director do campo internacional
de aterragem
.
Director da Escola de Mecânicos de Aeronáutica
Chefe do serviço meteorológico do exército.
.
Chefes dos postos meteorológicos e aerológicos
Direcção do Serviço de Saúde Militar:
Inspectores
do serviço médico . .
Inspectores do serviço farmacêutico
Chefes de repartição.
. . . . . . .
Presidente do cOIl:;elho administ.rativo
Directores cios hosp itais mi li tares.
'. . . '. . : .
Director (lo Dapósit»
Geral de l\1atel'lal Sanitârio
.
Direcção do Serviço Veterinário Militar:
Director
.•...........
Inspector..
.
Chefes de repartição.
. . . . . . .
Presidente' do conselho administrativo.
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Destgn ação das entidndes
___________________________________________

Directores
dos hospitais veterinários
• . . . . . .
Director do Depósito Geral de Material Veterinário
Direcção do Serviço de Administração
Militar:
Director
. . . . . . . .
.
Inspectores
. . . . . . . . . . . . .
Chefes de repartição.
. . . . . . . .
Presidente do conselho administrati vo .
Comandante da Escola Prática de Adminiatração Militar . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Director do Depósito de Material de Administração
Militar
,
..
Directores dos depósitos gerais e territoriais
de material de aquartelamento.
. . . • . . . . ...
Directores
dos depósitos gerais e territoriaia
de fardamento e calçado
.
Chefes das delegações de administração
militar de
Angra do Heroísmo e Ponta Delgada
. . . . . .
Chefe da Agência Militar.
. . . .
Supremo Tribunal Militar:
Presidente
. . . . . . . . . . .
Juízes relator e adjunto do relator
Promotor
.
Defensor oficioso. . . . . .
Secretário.
. . . . . . . .
'I'ribunais militares territoriais:
Presidentes
.,.
Auditores
.
Defensores
. . . . .
Promotores ele just.iça
Secretários
. . . . .
'I'ribunul Militar Especial:
Presidente
.....
Auditor ......•
Secrctúrio . . . . . .
Estabelecimentos
penais:
Comandante do Presídio Militar.
Comandantes das casas de reclusão
Oomandautes dos depósitos dlseiplinar e de deportados
Comandantes
das companhias
disciplinares
e de
deportados
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficiais do polícia iu.liciúr ia militar.
. . . . . . . . .
Director do Aailo de r nvâl idos Militares da Princesa D. Maria Benedita ..................•.
Presidente
da Comissão de Assistência aos Tuberculosos
do Exército '
.
Presidente
da Comissão de Empregos Públicos para Sargentos . . . . . . . . . . . . . . .
Director do Instituto de Repouso e Cura
Director do Sanatório de S:J.l'gellto8 . . .
Comandante tia Escola Militar
. . . . .
Comandante da Escola Central de Oficiais

I ~~;;~.;
1

___
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Comandante da Escola Cer.tr al de Sargentos.
. ....
D~reetor do Colégio Militar
. . . . . . . . . . . . .
Director do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
de Terra e Mar.
..
Director do Instituto Feminino de Educação e ~rrabaih~
D11'ector do curso de sargentos da Casa Pia . . . . . .
Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e
Mar:
Viee-presidente
. . . . . . •.....
Vogal-secretàrio.
. . .,
.
Vogal adjunto da Inspecção
Permanente.
Presidente do conselho administrativo
..
Distritos de recrutamento:
Presidente das juntas de recrutamento.
Chefes.
.:
.
Delegados nos Açôres
. . . .
Governador
militar de Lisboa . .
Comandantes
das regiões militares
Chefes do estado maior. . . . . . . .
Comandantes das brigadas de cavalaria
Comandantes
militares
e governadores
de praças de
guerra . . . . . . . . .
Comando militar dos Açôres :
Comandante.
. . . . . . . . . . .
Chefe da secretaria
. . . . . . . .
Presidente
do conselho administrativo.
Comandantes das eompanhias de reformados
Comandan to s das secções das companhias de reformados
Autoridades
militares superiores portuguesas da fronteira
Ofíciais e chefes de missâo ou reconhecimento
.....
Presidentes
do, conselhos admini st m.tivcs do Govêrno Militar de Lisboa, das regiões e das brigadaR de cavalaria
Comandantes
de regimentos
. . . . . . . . ..
..
Ccmandnntes de batalhões isolados . . . .
Comandantes
do companhias ísol-idas ...
Comandantes de destacanlcntos
e diligências
Comandantes de grupos isolados .•....
Comandantes de batarl as isoladas . . . . .
Comandantes das companhias de trem hipotnóvel
. .
Oornandann, da frente marítima d e defesa de LIsboa
Comandantes de esquadrões isolados
.
Comanrlantes de batalhões (Ia arma de aeronáutica
Coman(lantes de "'rupos da arma de aeronáutica
.
('omandantes de (';'~quar1rilhas isoladas . . . . . .
(~omanllantcs das companhias de saúdo .. : .. ~..
:.
.
Comandantes
das companhias de arlmllllstraçao
mi l itar
Major general do exúreito. . . . . . . . . . . . . . .
Chefe do Arquivo Geral do Ministério ..•......
Presidente da Comissão Permauen to dos Combatentes da
Grande Guerra
,
..•...
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Tabela n.°.2

Serviços autónomos com receitas próprias e serviços que têm a seu
cargo explorações industriais, com ou sem autonomia, que, nos termos
da alinea b) da base v da lei n.O 1:959, de 3 de Agosto de 1937, não
gozam de isenção de franquia postal ou de redução nas taxas dos
telegramas:
Ministério

da Guerra:

Cantina do Ministério ela Guerra.
Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano.
Cofre de Providência dos Sargento, de Terra e Mar.
Fábrica de Equipamentos
e Arreios.
Fábrica de Cartucharue c Pólvoras Químicas.
Fá.brica de Pólvoras Físicas e de Artifício.
Fábrica de Munições de Artilharia
Oficinas Gorais de Material de Engenharia.
Oficinas Gerais de Material de Aeronáutica.
,
Oficinas Gerais de Fardamen to e Calçado.
Farmácia Central do Exército.
Manutenção Militar.

Ministério

das Finanças - Direcção
Decreto-lei

Geral da Contabilidade

Pública

n.O 29:724

Pelo exame das contas dos vários organismos
do Es
tado tem-se verificado, em relação a despesas da mesmanatureza,
q ue a respectiva
classificação,
devendo fazer-so conforme
as disposições
do decreto-lei n. o 16:670,
de 27 de Março de 1920, diverge no entanto sensivelmente de um para outro dêsses organismos em conseqüência, quási sempre, da diferença de critério dos funcionários responsáveis.
Num grande número de casos essas divergências
têm
um fundo de razão, em vista da possibilidade
de se
imputarem
despesas
de uma classe, principalmente
da
classe «Pagamento
de serviços», às das outras três por
q no se distribuem
no orçamento e ainda. às dificuldades
que por vezes se apresentam
na classificação das desposas da classe de «Matorial»
nos diversos
artigos c
números em que se dividem.
Polo estudo atento elos vários casos reconheceu-se
que
os inconvenientes
apontados
poderão desaparecer
se a
classe «Pagamento
do serviços»,
que aliás representa
uma percentagem
das desposas totais relativamente
pe-
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quena, fõr englobada com a de «Diversos oncurgos» e
se na classe «Despesas com o material» se simplificarem as inscrições
orçamontais, tudo isto podendo fazer-se sem prejuízo da clareza e correcção que o orçamento deve apresentar.
Por outro lado, a fixação de regras e proceitos para
a inscrição das despesas om cada uma das classes, que
ficam subsistindo no orçamento e nos artigos e números
em que estas se dividem, em muito há-de contribuir
para a devida regularidade e uniformidade na prestação de contas a que são obrigados os serviços públicos
e para a facilidade do conferência, exame o julgamento
das mesmas contas.
Nestes termos:
Usando da faculdade conforida pela 2." parte do
n.? 2.° do artigo 109.° da Constitutção,
o Govêrno decreta o ou promulgo, nos termos do § 2.° do seu artigo 80.°, para valor como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Dentro do orçamento do cada serviço (divisão) serão as despesas classificadas nas três seguintes
classes:
1. a classe - DESPESASCOMO PESSOAL;
2. a classe - DESPESASCOMo MATERIAL;
3. a classe.- PAGAMENTODE SERVIÇOSE DIVE SOS ENCARGOS.
Art. 2.0 Deutro das classes serão as despesas divididas por artigos, segundo a sua natureza, mas a respectiva numeração será seguida no orçamento de cada Ministério.
Art. 3.0 Dentro dos artigos, a cada designação do
despesa corrosponderá
um o número próprio! .P?dendo
dentro de cada número ser a despesa subdividida em
alíneas.
Art. 4.0 Nas desposas da 1. a classe - DESPESASCOM
O PESSOAL compreendor-so-ão todas as desposas a realizar pelo Estado com os S0USservidor~s, deven?o cada
serviço observar rigorosamento a segulllto claSSificação
orçamental:
Artigo .° Remunerações
certas ao pe8soal em
exercicio,
Refere-se õste artigo nos vencimentos
ntribuidos ao pessoal na efectividadfl
de serviço, ou considorado nossa si-

t28
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tuação, O qual se agrupará sob as
seguintes rubricas, que constituem
números do mesmo artigo:
1) Pessoal dos quadros aprovados por lei,
Compreende os vencimentos do pessoal
dos quadros estabelecidos por lei,
quer a forma do provimento seja de
nomeação vitalícia, quer de contrato;
2) Pessoal
quadros.

de nomeação vitalícia

além dos

Compreende os vencimentos do pessoal
que, por disposição expressa da lei,
ficou além dos respectivos quadros
prestando serviço;
3) Pessoal contratado não pertencente
quadros.

aos

Compreende os vencimentos do pessoal
cujo provimento seja por contrato,
mas não faz parte dos quadros aprovados por lei, quer êsses vencimentos
se descrevam individualmente,
quer
em globo;
4) Pessoal destacado de outros seroiçoe
Estado.

do

Compreende os vencimentos do pessoal
que, pertencendo a um organismo,
presta por disposição legal serviço
em organismo diferente sem quo faça
parte do respectivo quadro;
5) Pessoal
beratiooe.

de conselhos consuliiocs ou deli-

Compreendo os vencimentos atribuídos
aos indivíduos que façam parte dêstes
conselhos;
6) Pessoal asealariado,
Comproende as férias ou salários do pessoal de serviços permanentes, descrito

,
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individualmente ou em verba global,
quer faça ou não parte de quadros.
Artigo
do serviço.

o

Remunerações

certas ao pessoal fora

Refere-se êste artigo nos vencimentos
ou quaisquer proventos certos atribuídos a pessoal em situação permanente de não prestar serviço. Estes
vencimentos ou proventos agrupam-se
sob as seguintes rubricas, que constituem números do mesmo artigo:
1) Pessoal separado do serviço.
Compreende
tos certos
disposição
direito ao

os vencimentos ou provendo pessoal colocado, por
do lei, nesta situação com
respectivo abono;

2) Pessoal em disponibilidade.
Compreende os vencimentos do pessoal
colocado nesta situação em harmonia
com disposição que expressamente o
permita;
3) Pessoal aguardando aposentação.
CompreenJe os vencimpntos do pessoal
nesta situação quando disposição de
lei determino que os seus vencimentos
deixem de ser pagos pelas verbas por
que recebia antes do aguardar aposentação;
4) Pessoal em qualquer outra situação.
Compreende o pesso~l não abrangido
nos números antenores, como s~la
o pessoal no rrgime da «[l.ssistôncia
aos funcionários civis tuberculosos»,
quando por disposiçãO .de lei dê lugar
a vacatura no respectivo quadro ou
serviço.
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Remunerações acidentais.

Neste ::trtig09descrevem-se, em números
diferentes,ros abonos desta natureza,
entre os quais se podem mencionar
os seguintes: remunerações por horas
extraordinárias e serviços especiais;
gratificações de regência; despesas de
representação, cujo quantitativo possa
ser fixado por despacho e por isso
se não considera como remuneração
corta; subsídios, nos termos das leis
e regulamentos, a pessoal que tenha
de ir depor como testemunha por imposição elos seus cargos ou serviços;
remunerações pelos serviços de fiscalização e de inspecção; e, de um modo
geral, todas as remunerações a pessoal que não sejam permanentes e
ainda as permanentes que possam variar quanto ao seu quantitativo.
Artigo

o

Outras despesas com o pessoal.

Compreendem-se neste artigo as despesas que não constituem propriamente
remuneração de funções e se agrupam
sob as seguintes rubricas, que constituem números do mesmo artigo:
1) Ajudas de custo.
São assim consideradas

as importâncias
a abonar, nos termos regulamentares,
aos funcionários pela eventual prestação de serviço fora da residência
oficial;

2) Despesas de deslocação,
gem e de marcha.

subsldios

de via-

Compreendem-se nesta rubrica os abonos que se fazem, nos termos regulamentares, aos funciouários quando se
deslocam em serviço, 011, cm determinados casos, são transferidos do uma
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para outra localidade, em compensação de despesas a que essas deslocações obrigam;
3) Despesas de instalação.
Assim se consideram as importâncias
atribuídas a várias classes de funcionários a título de subsídio para residência e para outros fins semelhantes:
4) Abonos para falhas.
São as importâncias fixadas em lei para
os exactores da Fazenda Pública e outros funcionários como compensação
do faltas eventuais quo possam ter
nos dinheiros ou valores entregues à
sua guarda e pelos quais são responsáveis;
5) Alimentação.
Consideram-se despesas de alimentação
as respeitantes a eomedorias concedidas ao pessoal e os subsídios em dinheiro que, em situações especiais, se
lhe abonam com destino a comedonas;
6) Fardamentos, ?'esguardos e calçado.
Constituem desposas desta natureza as
resultantes do fornpcimento de fardamento e calçado a diversas classes do
funcionários em virtude de disposição
de lei; quaisquer subsídios ou abonos
legais destinados à aquisição dêsses
artigos e ainda as despesas com o
fornecimento de resguardos e calçado para servicoe de limpeza e desinfecção e para trabalhos em laboratórios, enfermarias, otc.;
7) Outras despesas que não constituem remuneração paga em dinheiro.
Qnaísquer
despesas que o Estado tenha
de fazer ('om os seus servidores não
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compreendidas
nos números
antecedentes
e que não representem
um
abono feito em dinheiro por serviços
prestados.
COM
Art. 5.° Nas despesas da 2.a classe-DEsPESAS
O MATERIAL-- compreender-se-ão
todas as despesas resultantes
ou inerentes
à construção,
aquisição e reparação de imóveis e de móveis, sou aproveitamento
o manutenção
e ainda à aquisição
do material de consumo
corrente,
devendo cada serviço observar rigorosamente
a seguinte classificação orçamental:
Artigo

.0

Construções e obras novas.

Compreendem-se
neste artigo as despesas com construções
e obras novas,
tanto por adjudicação como por administração
directa, abrangendo
no segundo caso o material e os vencimentos,
férias
ou salários
do pessoal
adventício empregado nessas construções e obras novas. Compreendem-se
também as despesas que por motivo
das mesmas construções e obras novas
tenham de ser feitas com avaliações,
indemnizações,
expropriações,
compra
de prédios, escrituras,
registos, averbamentos, etc., e bem assim o aluguer
de quaisquer
máquinas, aparelhagem
ou utensilagem.
As referidas despesas
com construções
e obras novas agrupam-so, conforme 11 natureza
destas,
sob as seguintes rubricas,
que constituem números do mesmo artigo:
1) Caminhos de ferro ;
2) Edificios;
3) Estradas;
4) Pontes;
56) Portos ;
) Outras construções e obras novas.
Artigo

.0

Aquisições

de utilização

permanente.

Abrango as desposas de qualquer natureza a fazer com a aquisição do ímó-
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veis, excepto os já destinados a obras
novas, de somoveutes, móveis e material de defesa e segurança pública, as
quais se descrevem em números especiais com essas classificações,
como
segue:

1) Imôceis,

com as seguintes

sub-rubricas:

a) Pr édios rústicos;
b) Prédios urbanos.
As despesas a classificar nestas rubricas
são as do custo dos imóveis a adquirir
e as inerentes ao acto da aquisição.

2) Semooentes,

com as seguintes

divisões:

a) Animais;
b) Viatura s com motores ;
cm que se compreendem
todas as despesas originadas
pela compra de animais a empregar
em determinados
serviços o pela aquisição de viaturas
com motores, exceptuadas
as que sejam adstritas
à defesa o segurança
pública.

3) Jfó1/ei8,
em que se compreendem
as desposas de
qualquer ordem originadas pela aquisição de objectos o artigos de utilização permanente,
incluindo
livros)
publicações,
revistas
e respectivas
encadernações,
mas exceptuando
os
artigos
mcnciouados
no número seguinte. A sua discriminação
far-se-á
em alíneas quando soj a aconselhável
pela natureza e importância
das aquisições a. efoctuar.

-!) JIaterial

de defesa

e segurança pública,

Abrange
todas as desposas resultantes
de aq uisições de q uaisq uor artigos do
armamento o equipamento.
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Artigo
.o Despesas de eonservaçllo e aproveitamento do material.
Compreende todas as despesas com roparações,
beneficiações
e aproveitamento de imóveis, semoventes, móveis e material de defesa o segurança
pública, dando-se-lhes classificações
idênticas às designadas nos artigos
do construções e obras novas e de
aquisições de utilização permanente:
1) De imóveis:
a) Prédios rústicos ;
b) Prédios urbanos,
Abrange todas as despesas com reparações e beneficiações dos prédios e as
destinadas ao aproveitamento e conservação dos mesmos, incluindo as de
instalações de gás, água, electricidade
e sanitúrias, a aquisição de materiais,
adubos, sementes e semelhantes e ,o
possoal eventualmente utilizado para
êsse fim.

e) Estradas;
d) Caminhos de ferro;
e) Pontes;
f) Portos;
g) Outros imóveis.
De igual maneira abrangem estas rubricas todas, as despesas, quer de material, quer de pessoal eventual, a
realizar com a reparação, beneficiacão ou aproveitamento de estradas,
caminhos de forro, pontos, portos e
outros imóveis.
2) De semooentes :
a) Animais.
Compreende
mentação,

todas I1.S dospesas com alialojamento, tratamento o
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b) Veículos com motor.
Compreende
servação,

todas as despesas de conmanutenção
e aproveita.

mente.
3) De móveis.
Compreende ,todas as despesas de reparação e beneficiação para conservação
e aproveitamonto
dos objectos e artigos de utiliznção permanente,
com
excepção dos de defesa e segurança
pública, que constituem o número seguinte, devendo fazer-se a sua discriminação em alíneas q LI ando pela natureza e importância
da despesa tal
discriminação
seja aconselhável.

4) De material de defesa e segurança pública.
Compreende
todas as despesas de reparação e beneficiação
para conservação e aproveitamento
dos artigos de
armamento
e equipamento.
Artigo

. o Material de consumo corrente.
Compreende
todas as despesas com a
aquisição de objectos e produtos correntemente
consumidos
na produção
de trabalho, as quais se agrupam nos
números e rubricas seguintes:

1) Xlatéria» primas e produtos acabados ou
meio acabados para liSOS industriais.
Abrange esta classificação os artigos de
material
que se destinam a ser consumidos, transformados
ou utilizados
em oficinas e em estabelocimentos
fabris e de produção agrícola;

:3) Munições.
Compreendo
as despesas com a aquisiC;ão do munições
(' bem assim as 1'0-
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sultantes da sua conservação,
ciação e aproveitamento i

benefi-

3) Impressos.
Compreende as despesas com a aqmsição de papéis com dizeres impressos,
ainda que constituindo caderneta s ou
livros, destinados ao consumo corrente
dos serviços públicos, incluindo as
separatas de legislação e do Orçamento Geral do Estado, para serem
distribuídos a êsses serviços ;
4) Artigos de expediente
não especificado.

e diverso material

Compreende a aquisição de artigos de
consumo corrente ou do pequena duração, empregados nos serviços de
secretaria e outros, para produção de
trabalho ou a êle indispensáveis; a
timbragem de papéis e cartões ou a
aquisição dos mesmos jcí timbrados;
a aquisição de livros de escrita, do
Diário do Gocêrno ou de quaisquer
jornais necossários à execução dos serviços, incluindo as respectivas encadernações e as de documentos para
arquivar, e bem assim a despesa com
pequenas reparações quando para àstas não haja vorba especialmente descrita no orçamento.
Art. 6.0 Nas despesas da 3. n classe -

PAGAMENTO DE

todas
as despesas da administração não abrangidas nas classes
anteriores, devendo cada serviço observar rigorosamente
SEHvrç'OS E DIVERSOS ENCARGOS-

a seguinte

classiflcação

comproender-se-üo

orçamontal

:

.

Art.
.0 Despesas
de higiene, saúde e confõrio,
com as duas seguintes subdiviaõee :
1) Seroiços clínicos e de hospitalização,
Compreendo honorários a médicos o eufcrmoiros, análises clínicas, exames
radiológicos e radiográficos e trata-

1.. Série
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monto em hospitais, nos casos em que
ao Estado devam ser imputadas as
despesas desta natureza, e a aquisição
de medicamentos, pensos e outro material para curativos nos organismos
em que haja assistência médica ao
respectivo pessoal;
2) Luz, aquecimento, água, lavagem e limpeza.
Compr rende todas as despesas para a
obtenção de água, luz e aquecimento
e para o serviço de limpeza e de lavagem do casas e roupas, mesmo
que incluam pessoal eventual ou material aplicados àqueles fins.
Artigo

Despesas de comunicações.
Abrange as despesas descritas
meros seguintes:

.0

nos nú-

1) Üorreios e telégrafos.
Compreende as despesas com a franquia,
taxas de apartados e de recepção de
correspondência;
remessa de encomendas postais e telegramas;

2) Telefones.
Compreende as desposas de qualquer
natureza derivadas da instalação de
aparelhos telrfónicos e respectivas
ropurações,
e bem assim as das anuídades e chamadas a satisfazer às emprêsas exploradoras das correspondentes rêdes Oll aos serviços dos correios,
telégrafos e telefones;
3) Transportes.
Comproende todas as despesas de transportes do um para outro local, quer
do pessoal, incluindo o pagamento do
percursos fC'itos pela "ia ordin~íria,
quer do material jci na posse dos serviços. Igualmente se compreondem

1.- Série

ORDEM DO EX:BRCITO N.' 5

138

nesta rubrica quuisquor desposas de
alfândega o de portos resultantes dêstes transportes.
Artigo

.0

Despesas

de fiscalização,

Compreende as despesas com fiscalização, as quais se distribuem pelas seguintes rubricas:
1) Participações

em multas.

Abrange as despesas com o pagamento
da parto das multas que portença ao
pessoal dos serviços fiscalizadores ou
a qualquer entidade;
2) Prémios

por denúncias.

Abrange as importâncias que o Estado
abona, em certos casos, aos denunciantes de pessoas singulares ou colectivas que procuram eximir-se ao pagamento de quaisquer taxas, direitos
ou outros rendimentos do Tesouro;
3) Outros pagamentos

por serviços

de fisca-

lieação,
Compreende quaisquer despesas feitas
com a fiscalização que não possam
ser incluidas nos números anteriores.
Artigo
.0 Participações
ceitas ou heranças.

em vendas, cobranças,

re-

Compreende as importâncias a abonar
pelas vendas ou cobranças por conta
do Estado; as importâncias atribuídas na cobrança do determinados rendimontos (I, quanto a heranças que hajam revertido para o Estado, a parto
dos respectivos valores pertencente a
quaisquer pessoas. Oonformo a natureza das desposas assim se classificam nos quatro seguintes números:
1) Participações
2) Participações

em »endas ;
em cobranças

011

recettas ;

1.- Série
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3) Participaçõee em valores de heranças que
r-everteram para o Estado;
4) Outras despesas de vendas, cobranças ou
heranças.
N esta última rubrica descrevem-se quaisquer despesas resultantes de vendas,
cobranças ou heranças diferentes das
dos números anteriores.
Artigo

. o Encargos das instalações.
Compreende as despesas que se agrupam nos seguintes números:

1) Rendas de casa;
2) Foros, censos e pensões;
3) Seguros das propriedades.
Artigo

.0

Encargos administrativos.

Compreende as despesas que se agrupam sob as rubricas em seguida mencionadas, constituindo números do
mesmo artigo:
1) Alimentação, vestuário e calçado (não destinados a pessoal dos respectivos serviços).
Respeita esta rubrica às despesas a realizar com o fornecimento de alimentação, fardamento ou vestuário e calçado a indivíduos estranhos ao pessoal dos respectivos serviços, tais como
internados om asilos, doentes dos hospitais, recrutas do exército o da armada, presos, etc. Nas despesas com
alimentação preparada nos próprios
estabelecimentos deverão considerar-se
as respeitantes aos géneros e aos combnstíveis necessários;

2) Iõestituições ;
3) Condenações judiciais;
4) Publicidade e propaganda,

i10

ORDEM DO EX~RCITO N.O 5

1.h Série

em quo se compreendem as despesas a
fazer com a publicação de anúncios,
excepto os que respeitarem a fornecimentos e concursos, e com a de relatórios, boletins, estudos, etc., que
se destinam, em geral, a dar a conhecer a actividade de qualquer dos ramos
de serviço da administração pública;
[)) S erotços de sindicãncia ;
6) Seguros de pessoal contra acidentes;
7) Pagamento de seroiços e encargos não especificados.

Artigo

.0

Outros encargos.

Descrevem-se neste artigo quaisquer oncargos que não devam classificar-se
nos números do artigo anterior, tais
como:
1) Fôrça motriz,

Compreende as despesas com combustíveis ou com o fornecimento de electricidade ou gás destinados a produzir
fôrça motriz;
2) Gastos confidenciais ou reservados ;
3) Prémios e condecorações,

em que se compreendem as importáncias dadas como prémios e as despendidas com a aquisição de prémios
e condecorações;
4) Subsídios a cofres ou orqamizaçõe«
politanas, coloniais ou estranqeiras,

metro-

Art. 7.0 Para os efeitos do disposto no § LOdo UI"
tigo 6.0 do decreto n." 27:563, de 13 de Março de 1937;
só se consideram artigos de mobiliário os móveis para
utilização pessoal dos funcionários, indispensáveis para
o exercício dos respectivos cargos Oll que estejam em
relação com o seu grau hierúrquico.
Art, 8.0 As dificuldades ou dúvidas que surjam na
descrição ou claasificação das despesas dos di versos ser-

L" 8 ór!e
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viços, em conformidade
com as regras prescritas
nos
artigos antecedentes,
serão resolvidas pelo Ministro das
Finauças, sob parecer da Intendência Geral do Orçamento.
§ 1.0 Serão publicados no Diário do Govêrno as consultas e os respectivos
pareceres
e despachos.
§ 2.° Independentemente
de consulta
à Intendência
poderão os serviços descrevor no respectivo orçamento
as despesas em maior número de rubricas que as indicadas neste decreto-lei para cada artigo ou número, em
harmonia
com a natureza. e importância
das mesmas

despesas.
Art. 9.° Os orçamentos

dos vários serviços do Estado, a começar
no ano de 1940, serão organizados
segundo as regras estabelecidas
neste decreto, podendo
os relativos a êsse ano ser enviados às respectivas
ropartições da Direcção Geral da Contabilidado
Pública até
31 de Julho de 1939.
Art. 10. o As desposas de cada serviço só podem efectuar-se
conforme
as elassificnções
inscritas
na divisão
do orçamento
que lhe respeite, competindo ao Tribunal
de Coutas .i nlgar as infracções cometidas.
§ 1.0 As infracções pela classificação errada das despesas, quando não possam ser rele,oadas em virtude das
circunstãucias
especiais em que ocorreram,
serão punidas com a restituição
pelos responsáveis
da importância despendida
ou com o pagamento
pelos mesmos de
uma multa até 2.0006, segundo a gravidade
da falta.
§ 2.0 Serão consideradas
como boas as classificações
dadas pelos serviços às despesas realizadas
em conta
das dotações dos orçamentos
dos anos económicos findos e do corrente,
salvo os casos em que se revele o
propósito do fraude, aplicando-se então aos responsáveis
o disposto no parúgr afo anterior.
§ 3.0 Os indivíduos já condenados pelo Tribunal do
Contas por ôrro dC1classificação
das despesas poderão
requerer
ao presidente
do mesmo Tribunal,
no prazo
de sessenta dias a contar da data do presente decreto-Ioi, qne seja revista a decisão que lhes respeita nos termos do parágrafo
antecedente,
tondo direito, quando
ela não soja mantida,
ao reembôlso
das importaocias
pagas.
o
Art, 11.° Ficam revezados
os artigos -i. a 11.° do
docreto n." 16:G70, de
de Mar~o dE' 1929.
Publique-se
e cumpra-se como nêl e se contórn.
Paços do Govõrno
da República,
~8 de Junho do

2t
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1939, - ANTÓ:SIO DE OLIVEIRA
SALAZAR
J[ário Pais
de Sousa - Manuel Rodriques Júnior - J.1fanllel Ortins
de Bettencourt
- Duarte Pacheco - António Faria 01-11'neiro Pacheco - João Pinto da Costa Leite - Rafael
da Silva Neves Duque,

11- DETERMINAÇOES
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) São autorizadas as unidades e, estabelecimentos
militares a adquirir o livro intitulado hidice das Ordens
do Exército, que contém dotorrninacõcs de carácter permanente em vigor ató 31 de Março do corrente ano,
cujo preço
de 20$ cada exemplar, incluindo o porte
do correio, podendo a referida publicação ser requisitada
ao autor, alferes do Q, s. A. E. Josó Pereira do Faria,
que presta serviço no Conselho Superior do Exército,
ó

II) Para conhecimento transcreve-se a dotorminação
constante da Ordem de Serviço do dia 17 de Junho do
corronte ano, do Comando Gornl da Legião Portuguesa,
que é do seguinte toor:
«Todos os Iogionãrios, seja qual fôr a sua graduação,
são obrigados, quando fardados, a saüdar os oficiais do
exército e da armada.
A não observância desta detorrni nação constituo infracção ao n." 6,°, § 1.0, do artigo 18.° do regulamento do
disci p lina»,
(Ofício n,? gal, proc. 3<J, (10 21 cle .lunho do l(l30,
Comando Geral da Legião Portuguesa).

Ministério

da Guerra - I." Direcção

l10

Geral - 3.a Repartição

III) lt extensiva às praças constantes (las alinen s 1)
e 2) desta dotcrminação a doutri na dos decretos u. o. l:3:(i70
e 24:244, publicados rospectivameute na Ordem do Ecér-

I

ORDEM DO EXERCITO N.' 5

L" Série

143

cito n.? 7, Ln sórie, de 1927, p. 781, e

D.O 9, La sério,
do 1934-, p. 297, ficando assim as mesmas pra<;as obrigadas a pagar por e~taIDpjlba a taxa de 1M para a Liga
dos Combatentes
da Grando Guerra:
1) As que durante o serviço são julgadas incapazes
pela junta;
2) As que após a instrução de recrutas passam à disponibilidade
por sorteio, por pagameuto
de taxa ou por
qualquer outra razão ..

(Circular

11.° 9:H)!), proc. 34, de 20 de Junho de 1!)3~).
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V) As praças q;10 forem prestar serviço na Escola do
Exército e no Colégio Militar passam a levar para
aquelos estabelecimentos
militares todos os artigos da
sua dotação individual
de fardamento.
Findo o tempo do serviço naqueles estabelecimentos,
serão os espólios feitos nas unidades do origem das
mesmas praças.
As praças, quer sejam ali não prontas da instrução,
q lIO sejam transferidas
ptlra unidades ou estabelecimentos militares levarão os dois pares do botas qllO lhes
tiverem sido distribuídos.
Ficam asaim revogadas
as determinações
XI), III) e
VIII) p ublicadns, re~pectivall1ento, na Ordem do Ea:h'cito
n.? 9, La série, de 1027, n.? 0, 1.n série, do 102H, o
n. o 11, 1." série, do 103:3.

III Ministério

DEClARAÇOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Doclura-sc que a Escola de Frlucncãc Ffsica do Exército está instalada no antigo edifício da Escola do Mugistório Pr inuirio, cm Bcmflca.

Ministério

da Guerra - 5." Repartição da Direcção
da Ccntabilidade
Pública

Geral

Em virtude do [ll'l\cl'itllado no artigo 7.° do decreto-lei
do 6 do ::\Iaio dr lO:l5, drclara-se,
para os
(levidos ofoitos, quo S. Ex. o Sub S('crctúrio de Estado
da Guerra autorizou, por seu despacho de 5 de Junho
corrente, nos termos do ~ :!." do urtigo 17.0 do docret?-lei u." 16:(;70, de ~7 (1(' Marco dl' 10:.!t), n trnnsfcrência
da f] nau tia (lo ..U100,5 da YCI ha do n ," :?) I'cssoal contratado»
pura ti. \,(\1'l>a do 11." :3) «Pessoal ns!;nlariado»
do artigo
ó;32.o (d{(,IllIl!1(\ra\õ('~ (!(\rtu>: no PCHF()ll~ .em
exorcício », capítulo 18." «t'el'\'!(;OS de Instrução Militar
n.? 2,-)::2UU,

lI

(I
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1.' Réric

(Colégio Militar)», do orçamento do Ministério da Guerra
em vigor no actual ano económico.
5. a Repartição
da Direcção
Geral da Contabilidade
Pública,
9 de Junho de 1939. - O Chofo da Repartição,

Ildefonso Ortigão Peres.

Em virtude
do preceituado
no artigo 7.° do decreto-lei n.? 25:299, de G do Maio de 1935, declara-se,
para
os devidos
efeitos, que S. Ex. a O Sub-Secretário
de
Estado
da Guerra autorizou,
por sou despacho de 4 de
Maio último,
nos termos do § 2.0 do artig-o 17.0 do
decreto-lei n ," 16:670, do 37 de Março de 1929, as transferências no orçamento do Ministério da Guerra om vigor
no corrente ano económico a seguir monciouadas :

CAPITULO
Serviço

14.°

de Saúde Militar

Outros Hospitais Militares, Postos de Socorros, etc.
Artigo

416.° -Material

de consumo corren to :

1) Irnprcssos :
Da verba da alínea a) «Hospitais
r cs da I!llarnição» para a verba
nea b) «Enfermarias em unidades
bcl ecimeutos mil itares». . . .

mili tada alíe cst.a. . . .

1.161JlOO

2) Artigos do oxpcrllcntc, enca.lcrnaçõcs,
assinatnra de publicações,
pequenas reparações
eventuais c di versos não espccifieados :
na

verba da alínea a) «Hospitais militares da gnflrni,·ào)l para fi verba da alínea b) « [i;n fcrrnnrias
em n 11 idadps o estabelecimentos
militarcs» •......

f).208.s0D

5. n Repartição
da Direcção Gornl da Contabilidudo
15 de Junho do 193\). - O Chefe da Ropartição,
Ildefonso Ortifõ» Peles.

Pública,

L" Série
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~linistério

da Guerra - Repartição

Geral

Por despachos de 6 e 13 de Fevereiro do corrente ano
foram extintas as companhias de reformados, mantendo-se porém a título provisório a 7. a companhia, para onde
foram transferidos em 1 do Março todos os reformados
das outras companhias.

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o

Chefe do Gabinete,

~~
'IIi

~"

3,· REPARTlçAO

SECÇ

MINI5TÉ~IO Df\ GIJE~Rf\

Ordem do Exército
1.& Série

N.O 6

o

8 de Setembro de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:
1-

DECRETOS

Tendo sido comunicado pela Oaixa Geral de Aposontações que o disposto no docreto n, o 24:824, de 29 de
Dezembro de 1934, é aplicável ao Ministério da Guerra,
publica-se o referido decreto:

Ministério

das Finanças - Caixa Geral de Depósitos,
e Previdência

Decreto-lei

Crédito

n.O 24:824

Sendo preciso aclarar as dúvidas que se suscitaram
sôbro as condições cm qno podo ser imposta, nos termos
do artigo 1.0 do decreto n.? 19:4G8, de 1G de Mar('o do

D

TE

L

1B2

ORDEM

1931, a aposentação
mõncia incurávol ;

DO EXÉRCITO

aos funcionários
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N.o G

incapazes

por do-

Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n.? 2.°
do artigo 108.° da Constituição,
o Govêrno decreta o eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. Aplica-se
tL aposentação
imposta
por
incapacidade
motivada por demência incurável,
nos termos do n." 2.° do artigo 1.0 do decreto n.? 19:468, do
16 de Março de 1931, o disposto no § 1.0 daquele artigo relativamente ao tempo de serviço e idade do funcionário.
Publique-se
e cumpra-se como nõlo se contém.
Paços do Govêrno da República,
~9 de Dezembro do

1934. - AN'rÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARHONA - António de Oliveira Salaear=s Ilenrique Linhares de LimaManuel Rodrigues Júnior - Abílio Augusto Valdez de
Passos e Sousa - Anibal de Mesquita Guirnarãis - José
Caeiro da Mata -- Duarte Pacheco - Armindo Rod1'iques Monteiro - Eusébio Tamagnini de Matos Encarnação - Sebastião Garcia Ramires -- Rafael da Silva Neves
Duque.

Ministério

da Marinha - Repartição

Decreto-lei

do Gabinete

n.O 29:619

'I'ondo-se suscitado dúvidas sobro a interpretação
do
9.° ,do decreto n." 20:247, do 24 do Agosto do
1931, decreto de que foi feita uma publicação rectificada
no Diário do Gocêrno u. ° 268, de ~O do N ovembro do
artigo

mesmo ano;
Usaudo da faculdade conferida. pola 2.n parte do n.? 2.°
do artigo 10n. ° da Constitutção, o GOV(\l'110 decreta o ou
promulgo,
para valor corno Ioi, o soguinto :
Artigo único. A poreontagom
do tempo do campnnhn
ou nus colónias estabelecida
no artigo 9.° do decreto
n." 20:~47, de 2i do Agosto do 19:31, HÓ ap licávol às
é
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pensões de reserva ou de reforma dos militares que no
activo tenham sido oficiais.
Publique-so e cumpra-se como nêle se contém.
Paços
do Govêrno
da República,
22 de Maio de
1939. -- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA- An-

tónio de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa·Manuel Iiodriques Júnior - Manuel Orttns de Betiencourt - Duarte Pacheco - Francisco José Vieira Machado -- António Faria Carneiro Pacheco - Jotio Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves Duque.

Ministério

das Colónias- Direcção

Geral Militar

Decreto n.O 29:686
Estando ainda em curso os trabalhos
da missao militar especialmente
nomeada para estudar os problemas
q ue mais fundamentalmente
interessam
tt defesa dos
territórios de além-mar;
Mas sendo urgente
tomar
medidas
que garantam
uma maior eficiência às fõrças militares
estacionadas
nas colónias;
Tendo em atenção o disposto nos artigos 2.°, 4.0 e
5,8 da lei n.? 1:960, de 1 de Setembro de 1937 ;
Usando da faculdade conferida pelo n." 7.° do § 1.0
do artiao 10.° da Carta Orzânica do Império Colonial
Portug~ês e nos termos do §
do referido artigo, ~ Ministro das Colónias decreta e eu promulgo o so-gumte:
Artizo
1.0 Além das destinadas
à defesa aérea e à
defesa bcosteira
as unidades e formuçoões militares constituídas nas colóuins são cm tempo de paz o provisõriameute as seguintes:

2,°

a) Cabo Verde :
:3 companhias
ó) Guinó:

de caçadores-

•

3 companhias dl' caçoadores,
1 companhia de engenhos.
1 bataria de artilharia.
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1.' Séde

S. Tomé e Príncipe:
1 companhia

de caçadores.

d) Angola:
12 companhias
de caçadores.
3 companhias de engenhos.
3 batarias de artilharia.

e) Moçambique:
12 companhias de caçadores.
3 companhias de engenhos.
3 batarias de artilharia.
1 esquadrão de dragões a cavalo.

f) Índia:
2 companhias do caçadores.
1 companhia de engenhos.
1 bataria de artilharia.
g) Macau:

1 companhia

de metralhadoras.

1 bataria do artilharia.
h) Timor:
2 companhias
de caçadores.
1 companhia de engenhos.
1 bataria de artilharia.

§ 1.0 AI> companhias
de caçadores
das colónias de
Cabo Verde e S. Tomé o Príncipe terão adstrito um
pelotão de morteiros.
das companhias
de caçadores
o
§ 2.0 A organização
das companhias de engenhos
a prevista DOS quadros orgânicos das pequenas
unidades
do infantaria
do oxórcito metropolitano
aprovado
e põsto em execução pela
portaria
n. o 9: 217, do 11 de Maio de 19139, mas, nas
colónias, as companhias
de engenhos serão constituídas
por 2 pelotões de morteiros
o 1 pelotão do canhões.
é
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A companhia
do metralhadoras
de Macau terú a organidas companhias
de acompanhamento
metropolitanas, mas o pelotão do morteiros
será constituído por
duas secções.
de quatro companhias
Art. 2.0 Por cada agrupamento
de caçadores (I uma companhia de engenhos existirá, nas
colónias do Angola. o Moçambique,
uma Inspecção
do
Infantaria,
dirigida por um oficial superior da mesma
arma, responsável
pela disciplina
o pela preparação
para a guerra
das tropas
sob a sua j urlsdição.
Em
tempo de guerra
ou em estado de sítio o inspector
poderá,
se assim
fõr julgado
conveniente,
assumir
directamente
o comando do agrupamento
de tropas na
sua imediata dependência,
constituindo-se
com elas um
batalhão
de caçadores
de organização
idêntica ,\ das
unidades do mesmo tipo do exército metropolitano.
§ único. Para os efeitos roferidos neste artigo constitnir-sc-ão, adstritos a uma das companhias de caçadores de cada agrupamento,
os órgãos indispensáveis
de
comando e de trem.
Art. 3. o Nas colónias da Guiné, Índia, Macau e Timor será criada uma Inspecção Militar, dirigida por um
oficial superior da arma de infantaria com as atributçõos
referidas no artigo anterior para os inspectores de infantaria das colónias de Angola e Moçambique.
§ Ln Mediante autorização do Ministro das Colónias,
os inspoctores
militares
das colónias da Guino, India,
)facau e Timor poderão, quando assim fór julgado convonionto,
ser investidos
nas funções de comandantes
militares das mesmas colónias.
§ 2.° Junto do uma das unidades das colónias da
G~inó, Índia, ~Iacau e Timor constituir-se fio os órgãos
do comando e do trem indispensáveis
ao exercício das
funções previstas no presente artigo.
Art. 4.0 Nas colónias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomó
e Príncipe o Timor o chefe da Ropartieão ~lilitar desompenharú,
por acumulnção
e som direito a rornunoração especial, as funções de ajudante do campo do govoruador.
1\ rt. 5.0 Os oficiais do quadro privativo das colónias
somente podt'l"i'io exercer funções de comando d.epois de
a sou requcrimento
freqüontarem
com aprovl'ltamcnto
11m estágio para o efeito ()spccialme~to organiza~o na
J';scola Prática de Infantaria
do oxércitc metropolItano.
OH oficiais do ruesmo quadro qllo não rlosojarom submr

zação
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ter-se à freqüência do estágio ou que nõle não obtenham
informação
favorável serão especialmente
afectos ao desempenho
do funções
da organização
territorial
militar das colónias e a todos os demais serviços que os 1'0gulamentos
metropolitanos
atribuem
aos oficiais do
quadro auxiliar do serviço do exército.
de polícia das colónias serão
Art. 6.0 As corporações
organizadas,
instruídas
e armadas por forma a estarem
aptas cm tempo de guerra a serem transformadas
em unidades de caçadores,
de harmonia com os seus efectivos.
§ único. Os oficiais e sargentos em serviço nas corporações de polícia das colónias pertencerão
sempre à
arma de infantaria,
Art. 7.0 É extinto o cargo de segundo comandauto do
corpo de poljcia o fiscalização do Estado da índia.
Art. 8.0 A medida que forem terminando
as comissõos dos oficiais o sargentos
de outras armas actualmonte em serviço nas corporações
do polícia das colónias serão os mesmos substitnídos
por militares de igual
gradnação pertencontes
à arma de infantaria.
Art. 9.0 As unidades da organização
militar colonial
provista no presente
diploma serão constituídas
à medida que as disponibilidados
orçamentais
o permitam
c tendo em atenção as dotações de material que sucossivamonte forem sendo realizadas.
Publique-se
e cumpra-se como nêle se cont6m.
Para ser publicado nos ((Boletins Oficiais, rle todas as colónias.
Paços do Govêrno
da República,
14 de Junho da
1939.--A~'l'Ó~IO
OSCAR nn FRAGOSO CAHlIIO_TA-António de Oliveira Salazar - Francisco José Vieira Machado,

Ministério

da Guerra - S.a Repal'tlção da Dil'ecção
da Contabilidade
Pública

Decreto

Geral

n.v 29:731

Com funil amonto na allncn b) do artigo 3:>.0 (lo decroto-lci n.? 18:3Kl, de 2-! (lo :\Iltio do 1\:>:30,e mediante
proposta aprovada pr-lo Ministro das Finl111<;Hs, nos ter
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mos do n. ° 1.0 do artigo 0.° do decreto-lei n , ° 22:470,
de 11 de Abril de 1933;
Usando da faculdade
conferida
pelo n.? 3.° do artigo 100.° da Constitutção, o Govêrno decreta e eu promulgo, nos termos do § 2.° do seu artigo 80.°, o seguinto:
Artigo 1.0 g aberto no Ministério das Finunças, a favor do Ministério
da Guorrn,
um crédito especial da
quantia
do 5.328.5, a qual ó inscrita no !l.02) e Luz,
aquccimonto, água, limpeza, otc.» do artigo 417.° «Dospesas de higiene, saúdo e confórto », capitulo 14.° «Serviço de Saúde Militar» (Outros Hospitais Militares, Post08 do Socorros,
otc.), do orçamento
do seguudo dos
referidos
Ministérios
em vigor no corrente ano económico, pela forma seguinte:
c) Enferuuirias
militares

em unidades e cstabolccirneutos
..
.•...•..•••.

i'í.32KII>OO

~\rt. 2.° lD anulada a importância do [).3288 na verba
da alínea a) «Hospitais militares da guarniçüo» do 11.0~)
do artigo 417.°, capítulo H.o, do orçamento do Ministério ~(la Guerra citados no artigo 1.0 dõsto decreto.
Esto crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade Pública c a minuta do prr-soute doere to foi
oxaminadu o visnda pelo Tribunal do Contas, como proccitua o § único do artigo 3G." do decreto-lei n.? 18:081,
de 24: de Maio de 19HO.
Publique-se e cumpra- so como nêle se contém.
Paços do Govõrno
da República,
5 do Julho de
1030. -

ANTÓNIO

DE OLTVEIR\

Ministério

S"'L.\Z\lL

das Finanças

Dec,'cto-Iei

n.> 29:759

1\ tendendo
posto

zemhr»

a que se torna nccrssúrjo modifica r o dis2." do decreto n," 17.:8~4, do .30 de Dodo 1\U!!, o convém lixar o limito <10 idade para

no artigo

os ~('g\lnd!)s sargentos,

fiscal ;

('abos

e soldados

da

guarda
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Usando
da faculdade
conferida
pola 2.n parte do
n.? 2.° do artigo 109.° da Constitulção, o Govêrno decreta e eu promulgo,
nos termos do § 2.° do seu artigo 80.°, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. O limite de idade para os sargentos,
cabos e soldados da guarda fiscal passarem
à situação
de reserva é fixado em sessenta anos.
Publique-se
e cumpra-so como nõle se contém.
Paços do Govêrno da República,
18 do Julho do
1939. - ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAI~ - Mál·io Pai»

de Sousa - Manuel Rodriçues Júnior - l.1anuel Oriins
de Bettencourt - Duarte Pacheco - António Faria Oarneiro Pacheco -- João Pinto da Costa Leite - Rafael
da Silva Neves Duque.

Ministério

da Guerra - 5." Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Decreto

Geral

n.O 29:791

Com fundamento
nas disposições do artigo 2.° do docrcto-Iei n.? 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, o mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando
da faculdade
conferida
pelo n.? 3.° do artigo 109.° da Constituição,
o Governo decreta e eu promulgo, nos termos do § 2.° do sou artigo 80.°, o seguinte:
,
Artigo 1.° E aberto no Ministério
das Finanças,
a
favor do Ministério da Guerra, 11m crédito especial da
quantia do ~0.000t5, a qual reforça
a verba do n.? 3)
«Pessoal assalariado
(d creto-Ioí n. o 26:334, de 4 de Fevereiro de 1936))) do artigo 260.° a Remunoraçõce
certas
ao pessoal em exercício», capítulo 11.° (Arma de Cavalaria» (Depósito do Remonta), do orçamento do segundo
dos referidos Ministérios
cm vigor 110 corrente ano económico.
Art. 2.° I:j anulada a quantia do 00.000-5 nn verba da
alínea a) «Rancho a 2:518 cabos o soldados, a 21f,70 por
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dia» do n." 2) «Aliruentação

» do artigo 253.° «Outras
despesas com o pessoal», capitulo 11.° «Arma do Cavalaria» (praças), do orçamento do Ministório da Guerra
decretado para 1939.
Art. 3.° Na rubrica «45 tratadores
dos potris» do número, artigo, capítulo e orçamento citados no artigo 1.0
dêste decreto, ((30, a 3.504;5, 15.120b» são substituídos
por: «30, a 3.5046, 105.12075».
Esto 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 do 1930.
Publique-se
o cumpra-se como nêlo se contém.
Paços do Govêrno da República,
29 de Julho elo

1939. - ANTÓNIO DE OLIVEIHA SALAZAR - .Mário Pais
de Sousa - Mauue! Rodrigues Júnior
Manuel O]'tÍIlS
de Bettencourt - Duarte Pacheco - António Faria Carneiro Pacheco=« João Pinto da Costa Leite - Rafae! da
Silva Neves Duque.

Decreto n,> 29:795
Com fundamento

nas disposições

do artigo

~.o

do dc-

croto-loi D.O 24:914, do 10 de Janeiro de 1935, e mediante proposta aprovada pelo Ministro das Fiuanças,
nos termos do mesmo artigo;
0
Usando da faculdade
conferida
pelo n. ° 3. do artigo 109.° da Coustituição,
o (lovêrno decreta e eu
promulgo,
nos termos do S 2.° do sou artigo 80.°, o soguinte:
Artigo 1.°1:: aborto no l\Iinist6rio (las Finanças,
a
favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia do 1:1G8.000tS, a qual reforça a verba da ali11<'<1 a) «Compra
do material do guerra, ma!erial aeronáutico, material do ongenharia o de material para os
difqrentes serviços do exército, a ofectuar nas fáb~jcas o
oficinas dependentes
do Ministério da Guerra e na iudústria particulnr» do u.? 2) do artigo 45.°, capítulo 3.°, do
orçamento do segundo d08 lllencionac1os Ministérios em
vigor no actual ano económico.
Art. 2.° O rofôrço autorizado
pelo artigo anterior é
compensado
com a importância
do 1:168.0006
prove-
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niente da vondn de sucatas, a qual reforça a verba do
artigo 84.° «Diversas
receitas não classificadas»,
capítulo 4.°, do orçamento geral das receitas do Estado decretado para 1939.
mste cr6dito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade
Pública e a minuta elo presente decreto foi
'examinada
o visada pelo 'I'ribunal de Contas, como precoitua o § único do artigo 36,° do docroto n.? 18:381,
do 24 de Maio de 1930,
Pnbliquo-so e cumpra-so como nêlo se contóm.
Paços do Governo da República,
31 do Julho do

1039. -- A}lTÓNIO DE Or,IVBIRA SALAZAR - Mário Pais
de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins
de lJettencourt - Duarte Pacheco - .António Furia Oarneiro Pacheco - João Pinto da Costa Leite -.Rafael da
Silva Neves DUfJlle.

Ministér'io

da Guerra - 2,a Direcção

Geral - 4,a Repartição

,Decreto n.O 29:843
Demonstrando
a experiência
quo o actual regulamento
para o serviço de remonta geral do exército, posto om
execução pelo decreto n,o 18:563, de 5 de Julho de 1030,
não acautela
suficientemente
os interôssos
do Estado
na parte relativa à venda de solípodes incapazes para o
serviço militar;
Usando da faculdade conferida pelo n. ° :3.° do artigo
109.° da Constitutçüo,
o Govêrno decreta e eu promulgo,
nos termos do § 2,.0 do seu artigo 80,°, o seguinte:
Artigo único. I'~ suspenso o artigo 134.° do regulamente para o serviço do remonta
gornl elo exército,
põsto cm exocucão pelo decreto H.O 18:ü63, do 5 do
Julho de 1030, devendo proceder-se h venda dos solípcelos julgados incapazes do SCI'YÍ<;omilitar como fór determinado em deapucho ministorial.
Publique-se o cum pra-se como nolo so contém,

Paços <lo Govôrno da liupúhlicn, ~1 do Agosto (lo
1030. - ANTÓNIO DE OI,IVEnu
8ALAZ''AU.

1.' Sór ie
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PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Portaria n,> 9:270
).J auda o Govôrno
da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra:
1.o Os doentes militares a cargo da Assistência aos
Tuberculosos
do Exército serão recebidos o tratados nos
hospitais militares quo possuam acomodações e condições
do alojamento para êsscs doentes.
As baixas serão assinadas pelo director da Assistência
aos Tuberculosos
do Exército ou por um oficial cm qU0
61e delegue essa atribuição.
2. o A estes doentes será prestada a devida assistõncia
clínica e fornecida a alimeutação
em harmonia com a tabela anexa e medicação prescrita o quo consto dos formulários para uso dos hospitais militares.
Os medicamentos
que não constem do formulário oficial serão pagos pelo seu custo.
por cada doente, a impor3.0 Os hospitais receberão,
tância diária de 186, mas à Assistência aos Tuberculosos
do Exército
cuborá apenas a responsabilidude
do pagamento da diforonça entre esta quantia e a que para qualquer doente ordinário
de igual categoria
é paga pela
verba do fundo do tratamento.
4. o As análises clínicas, exames radiológicos e tratamento fisiotorápico
ou outros serão feitos nos hospitais
militares nas mesmas condições cm que o suo pura todos
os outros doentes ali internados.
5.0 Quando os doentes sofram uma intervenção cirúrgica a Assistência aos Tuberculosos
do Exército pagará
apenas a importância
dos llledicanll'ntoR e material do
pensos consumidos na intervonçüo,
a qual será fixada
pelo director do hospital.
l\.O Os módicos militares ou contratados cm serviço nas
uuidados e estabelecimentos
militares tratarão gratuitaincuto, e mcdiaute apresentação
da cadorueta forn.ecidn.
pela Aasistênciu,
os doentes ]1ert011Ccntcs à sua unidado
Ou estabelecimento,
ou que ali esteja~l apresontt~dos ali
adidos, bem corno as pl'ssoas de fumílin, o que sojnm auxiliados ou socorridos pela .\sHistr'ncla ,10~ Tuberculosos
do Exército.

tss
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Igual obrigação e nas mesmas coudições cabe aos enfermeiros militares em serviço nas unidades e estabelecimentos militares.
.
O tratamento de doentes por módicos ou enfermoiros
militares estranhos à sua unidade ou estabelecimento
serú sempre custeado pelos interessados.
Fica revoguda e alterada a portaria n.? 8:843, de 9
de Novembro de 1937, publicada na Ordem do Exército
11.° 11, L." série, de 1937.
Ministério da Guerra, 22 de Julho de 1939.-0
Subo
Secretário de 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.
Vitela
Carneiro
Peixe fresco.
Bacalhau.
Massas
Hortaliça.
Lcgnmes
Arroz.
Bntntas ,
Chá
Café
Leitc.
Açúcar
.
Manteiga de vaca
Ovos
'Foucinho
i\T anteiga de porco.
Fruta.
. . ..
.
Vinhos.
.,
Coudimeutos
(a) J~m nlteruat

ívn

0\1

:(

:!

(a)
(rt)

500 gramas
300
»
400
"»
400
250
»
200
»

80
(a)

250
250
100
500
5
15

»

"

»
»
»

»
»

1 litro
150 gramas

60
2

»
»

100
30
»
2 P()(;~S
31lecilitros
. Os nccessá rios
cm eomhlnução

do duas substâuclas,

O tipo da ração sorâ :
Pequeno almôço - Um copo de leite.
Almôço - Um prato de carne ou peixe, dois ovos, fruta e ch-i.
Me reu.l a - Um copo dr' lclte .
.l antnr - Sopa, dois pratos (carne e peixe), fl'llta e vinho.
l\:il-l'm copo de leite.

1.-
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DETERMINAÇOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Publica-se o modelo a que se retere o urtigo 7.°
do decreto n." 29:708, de 19 de Junho do corrente uno:
(Dhnousõos

dOs te impresso:

150111 X 21 cm)

Modêlo a que se rererc o artigo 7.0

MINISTÉRIO
(a) ...
Guia de entreg a de correspondência

oficial

NÚIllOl'O

Classe
das cOl'rospolld~llcins

UO objoctos
do
cndn ctnsso

1

•••

do •..

Contablll·
z,,~llo
(6)

Obsorvnçõos
(e)

s

Cartas.
Bilhetes postais
Manuscritos
Impressos

••

POso global
do
cada clnsso
(cru gramas)
(b)

~

""
ele 19 ...

o

,

(d)

.
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Ministério

da Guerra - La Direcção

1.' Série

Geral - 3." Repartição

II) As praças classificadas para os serviços auxiliares,
pertencentes
à última classe oncorpornrla
e passadas
à
diaponibilidude
sem instrução, que pretondnm ausentar se
para o estrangeiro
com licença serão cousidoradus abrangidas pelo § 1.0 do artigo 7.° do decreto n." 1l:4HG, de
10 de Março de 1\:)20, devendo pagar seis anutdadcs da
taxa militar.

III) Tendo em atenção os inconvenientes verificados
no exacto cumprimento
da alínea c) do artigo 19.° do
decreto n." 17:379, de 27 de Setembro de 1929, torna-se
extensivo aos ferradores
o disposto sobro corneteiros
e
clarins na determinação
VII) da Ordem do Exército
11.° 12, La série, de 30 de Novembro de 1935, insorta
a p. 678.

Ministério

da Guerra - 2,

a

Direcção

Geral -

La

Repartição

IV) Por ter sido publicada com inexactidões,
novamente se publica a determinação
V) da Ordem do Exército n. ° 5, 1. a série, de 15 de Julho do correu te auo,
p. 147:
« V) As praças que forem prestar serviço na Escola do
Exército e no Colégio Militar passam a levar para aqueles
estabelecimentos
militares todos os urtigo R da sua dota<;::10 individual
de fardamento.
Findo o tempo de serviço naqueles estabelecimentos,
serão os espólios feitos nas unidades de origem das mesmas pra.ças.
As praças, quer sejam ou não prontas da instrução,
q uo sejam transferidas
para unidades ou estabelecimentos militares levarão os dois pares de botas que lhes
tiverem sido dístributdos.
Ficam assim revogadas
as determinações
XI), XIII)
(I VIU) publicadas,
rospectivnmcntc,
na Ordem do R,rrl!'cito n." 9, 1.n sórie, de 1927, n." 9, 1.n sério, dl' 1028, e
u.? 11, La sério, de 103;3».

Tabelas
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DECLARAÇOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Declara-ao
que, segundo a tabela n." 3 anexa ao
decreto n.? ~9:708, do 19 de Junho do corrente ano, as
iustiturções abaixo designadas gozam do isenção do franquia postal nas correspondências
da classe A:
Casa dos Filhos dos Soldados
Liga dos Combatentes
da Grande G uorra, suas agências, suh-agôncias,
dclogações e sub-delegações .
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N.o 6

da Guerra - 5.a Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

L' Série

Geral

Em virtude do preceituado no artigo 7.0 do decreto-lei
2D:299, de G de Maio de 1935, declara-se, para os
devidos efeitos, que S. Ex." o Sub Secretário do Estado
da Guorra autorizou, por seu despacho de 27 de Julho
último, nos termos do § 2.0 do artigo 17.0 do decreto-lei
0
11.
16:670, de 27 de Março de 1929, a transferência ela
quantia de 5.8801$ da verba do 11. 02) « Pessoal contratado»
para a verba do n. o 3) «Pessoal assalariado» ,do artigo 512. o
« Remunerações
certas ao pessoal em exercício», cap [tulo 18. o « Serviços de instrução militar» (Escola <loExército), do orçamento do Ministério da Guerra em vigor no
actual ano económico.
H.O

5. a Repartição

da. Diroccão

Geral

da Contabilidade

Pública, 1 de Agosto do 1939. - O Chefe da Repartição, .lldefonso Ortigão Peres,

l'lcc tificu QÔcs

No ~ único do artigo 16.° do decreto !l.0 20:708, pub lica.lo na
Ordem do Exército n.? 5, L' série, do corrente ano, onde se lê: ,.11xados no artigo 155.° r10 regulamento para os serviços dos C. 'I', '1'.,
aprovado ... », deve lar-se: « ..• fixados no artigo 1·55.° do regulamento para os serviços dos correios aprovado .. ».
Na tabela n.O 1, designação das entidades, Ministério da A "ricultura, onde se lê : «Presidente do conselho administ.rutivo da l)irecção Gcral dos Serviços Apícul as», de vo ler-se: « Prcsiden te do
conselho administrativo
da Direcção Geral dos Serviços Agrícolas».
Na mesma tabela, designação
das entidades, Miuistér lo do Comércio e Indústria,
onde se lu: "Chefe dos Armazéns
Gerais», deve
ler-se: "Chefes dos Armazéns Gerais Industriais».
Ainda na mesma tabela, designação (Ias cnt idados, Minititól'ÍO ,]a
Marinha, Comandante do Centro de Avia~ão Naval de Lisboa, deve
ler-se na coluna de observações a lctra A.
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No modêlo de guia de !'Iltnga
se lê: «rnodêlo a IJUll se refere o
a IJ ue se refere o artigo 9.°".
(Rcctificaçõrs
publicadas
L' série, de 10 de Julho

N." G

17!l

de correapoudêneia
ofh-lal, onde
artigo 7.°", deve ler-se: «tnndêlo
no Diltrio
do corrente

do GO~ê/11O n.O 159,
ano).

Na Ordem do liJxh'cito n.? 1, (lo corrente ano, na lin. 2!), ondo se
1....: «Miuist érh, da Gl1rrra-1." Ropart ição-B.' Direcção Gorul», .lcvc
ler-se: ,,:\linisUorio da Guorrn-L" Direcção Gcral-B.> f{!'parLiçilo
Ol,

Na tabela n." 2 .lns instru çõcs para o sorviçn dc fardamento,
puhlicada
na 01'(Zem do Eaérci!»
11.° 14, 1," série, de lV20, onde
8(' 1(,,: «cc roulas», devo passar
a ler-se: «cuccns».

Antonio de Olireira Solazar,
Estú confornH'.

o

Chefe do G:lllioele,

r
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Ordem do Exército
1.8 Série

N.O 7

o

28 de Outubro de 1939

Ministro

da Guerra faz publicar:

1-

Ministério

DECRETO

da Guerra - Repartição

Decreto

do Gabinete

n.> 29:957

Atendendo
ao disposto na lei n." 1:960, do 1 de Setembro de 19i3í, e no decreto-lei n." 28:401. de 31 de
Dezembro
do mesmo ano, sobre quadros e efectivos do

oxército ;
Tendo em especial ateueão a. doutrina estabelecida nos
artigos 8.0, 9.0, 35.0 e 37.0 da citada lei da organização
do exército;
Usando da faculdade
conferida
pelo n. o 3.0 do arti~o 109,0 da Constituição,
o Govêrno decreta e ou promulgo o seguin te :
Artigo 1.0 A divisão militar do território
metropolitano em regiões I' comandos militares, bom como a sua
subdivisão em distritos de recrutamento
e mobilização,
a locnlizncão e estacionamento
cm tempo de paz das
unidades das diversas armas e 801'\ iço s e i'HIUR áreas de
recrutamento
e uiobilizacão
são as constantes dos quadros n.?' [ a I.\., anexos ao presente decreto.
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Art. ~.o Na área de cada uma das 1.", ::?a, 3.a E' 4.11
regiões militares
constituir- se-i uma divisão, cuja sede
coincidirá
com a do comando <la rq~ião e cujo comando
será normalrueuto
afecto ao comandante
da região.
§ 1.0 As 1." e 2." brigadas ele cavalaria terão a sua
sede em Elvas e em Lisboa e serão constituídas
respectivamente pelos regimentos
de cavalaria n.OS 1 e 3 e pelos regimentos
de cavalaria n.QS :3 e 4.
§ 2.° No govêrno militar de Lisboa O comando das
tropas destinadas à defesa costeira, a cargo do respectivo
governador,
serú exercido por intermédio de 11mcomando
privativo.
denominado
Comando da defesa marítima de
Lisboa, com sede nesta cidade.
Art. 3.° Os regimentos
de infantaria n. os 6, 8, 9 e 13,
os batalhões independentes
das ilhas udjaceutes e os batalhões de cacadores n. os 3, 7, 9 e 10 serão ospocialmeute
organizados
para opornções do montanha.
As restantes
unidades do infantaria serão do tipo normal.
Art. 4.° A cada um dos regimentos do infantaria n.os 1
e 6 e ao batalhão de cacadores n ," [) estará normalmente
afecta uma banda de música de La classe; junto dos regimentos de infantaria
n. os 12, 15 e 16 constituír-se-ão
bandas de música de ~.a classe, e nos batalhões independentes de infantaria
n.OS 18 e 19 bandas de música de
11
3. classe.
Art. 5.° Em carla arma ou serviço os centros do mohilização a constituir uos termos do decreto-lei n. o 2~:401,
de 31 de Dezembro
de 1937, terão numeração seguida
e os respectivos
serviços serão montados por forma que
os registos dos licenciados que lhes são afectos estejam
prontos até ao fim do corrente ano.
Art. 6.° Salvo o que diz respeito às escolas prátieas
e o caso do excesso em rolação às necessidades
de mobiliz acão devidamente
verificado pelos comandos das regiões militares
ou pelo Estado Maior do Exército,
as
praças na situução de disponibilidade
pertencerão
selllpre à unidadeem
qU(' foram encorporudas,
embora fixem
residência em diferente área de mobilização.
Para cobrir falhas de recrutamento
podem normalmente ser mandados encorporar
em unidades da 3." regit'LO militar e do governo
militar de Lisboa, observando-se contudo tanto quanto possívol o principio ela
oncorporação
regional,
mancebos
das 1. a e 2. a regiões
militares o do comando militar da Madeira.

1.' Série

ORDEM

DO EX:BRCITO

N.u 7

o

183

EHtado ·Maior do Exército indicará anualmente por
armas o serviços o número de mancebos a encorporar
fora da área da região militar, conforme o estabelecido
nosto artigo.
Art. 7.° Emquanto
subsistirem as condições excepcionais do momento é constituída uma bataria independente
de defesa de costa na cidade da Horta. E provisóriamente mantido o grupo do artilharia a cavalo n.? 2, em
Santarém.
Constituir-se-á,
ignalmente
a título provisório, em Abrantes,
com o n.? 1, um grupo de artilharia
a
cavalo, em suhstituíção
do actual grupo mixto iudependento dr artilharia
montada n." 21. Os grupos de artilharia a cavalo n.os 1 e 2 serão, amquuntc existirem, afectos respectivamente
às 1." o 2. a brigadas de cavalaria.
Art. 8." ~\. trnnsferência
efectiva o a constitutção das
novas unidades
serão dotermiuadas
pelo Ministro
da
Guerru, do harmonia com as possibilidadoa
de aquartolamentos
(\ dispuniIJilidadt's
do m atorial, mas todos os
trabalhos do mobilizncão a elaborar no corrente ano, de
harmonia
com as disposicõcs legais em vigor, terão já
em conta as disposições deste decreto.
Art. 9.° Até ao dia 31 do Dezembro do corrente ano
todas as unidades constituídas deverão estar organizadas
conformo o disposto na lei do quadros e efectivos do
exército, de :31 do Dezembro de 1937.
Publiq ue-se o cumpra-se como nêle sr contém.
Paços elo Governo
da Rrpública,
6 de Outubro do

1939. - AXTO~IO ÓSCAR
uio de Oliceira Salazar,

DE

FruGoso

OARilIONA-Antó-
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I

Distritos de recrutamento e mobilização

Regiões

Distritos
de
recrutamonto
e
mobíttzação

militares

r

1.' região militar

N.O 6

Sedes

Purto

I

Concelhos

{

Póvoa de Varzim.
Vila do Conde.
Santo Tirso.
Paços de Ferreira.
Lousada.
Felgueiras.
Maia.
Matoz inhos.
POrto.
Valongo.
Gondomar.
Paredes.
Penafiel.
Vila Nova de Gaia.
Espinho.
Feira.

I
I

-

r Melgaço.
Monção.

Pôrto

I
l N.o 8
,

Braga

j

Valença.
Vila Nova da Cerveira.
Caminha.
A rC08 de Valdevez.
Paredes de Coura.
Viana do Castelo.
Ponte da Barca.
Ponte do Lima.
Terras do Bouro.
Vieira.
Amares.
Póvoa de Lanhoso.
Vila Verde.
Braga.
Barcelos,
Esposende.
Fafe.
Guimarãis.
Vila
Nova
de FamaIicão.
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Distritos
du

Rogiões mill tares

recrutamonto
o
mobiliza~ão

~.o

9

Sodos

Lamego

1.' região mi-I
litar

Concelhos

I
j

Vinhais.
Bragança.
Vimioso.
Miranda do Douro.
Valpaços.
Mirandela.
Macedo de Cavaleiros.
Mogadouro.
Alfândega da Fé.
Murça.
Alijó.
Vila Flor.
Carrazeda de Anciãis.
Tôrre de Moncorvo,
de Espada-àFreixo
Cinta.
Vila Nova ue Fozcoa.
Pesqueira.
Tabuaço.
Sabrosa.
Régua.
Mesão Frio.
Armamar.
LamegoResende.

{

Pôrto

lN."

13

Vila Real

Chaves.
Montalegre.
Boticas.
Vila Pouca de Aguiar.
Ribeira de Pena.
Cabeceiras de Basto.
Celorico de Basto.
Mondim de Basto.
Vila Real.
Santa Marta de Penaguião.
Amarante.
Baião.
Marco de Canaveses.
Sinfãis.
Castelo de Paiva.
Arouca.
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1." Sér ie

N.· 7

Concelhos

Redes

"

mobttlza~ão

r

N.· 10

Aveiro

S .• Toão da Madeira.
Ovar.
Oliveira .le Azeméis.
Vale de Cambra.
Murtosa.
Estarreja.
Albergaria-a- Velha.
Sever do Vouga.
Oliveira de Frades.
~ Ílhavo.
Aveiro,
Aguedn.
Vagos.
Oliveira do Bairro.
Anadia.
Mira.
Can tanhedo.

I Figueira

da Foz.
Montemor-o- Velho.
Soure.
Condeixa-a-N ova.
Coimbra.
Miranda do Corvo.
Lousã.
Poiares.
Penacova.
GÓi,.
Arganil.
Mealhada.
Morráguu.
Santa Comba D10.
'l'ábua.
(?I~vci ru do Hospital.
Sela.
'I'on,I.'la.
Carrrg-al llo Sal.
Nelas.
Gouveia.
Penda.

2.' região mi-I
Iitar

Caimhro:
N.· 12

Coimbra

I

I Castro

N.· 14

I

Visou

Daire.
S. Pedro do Sul.
Vouzela.
Viseu.
Mangualde.
Pennlva do Castelo.

!
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Di...
n-ttos
de

rocrutnltogiões

militaros

Couoolhos

Sedes

muutc

e
mo bíttzaçâo

I

2.' reg ião mi-j
litar

N.o 14

{

Viseu

Coimbra

l

r

S~tão.
Vila Nova de Paiva.
'I'arouca.
Moimenta da Beira.
Penedono.
Sernancelhe.
Aguiar da Beira.
Meda.
Trancoso.
Fornos de Algodres.
Celorico da Beira.
Guarda.
Pinhel.
Almeida.
(le Castelo RoFigueira
drigo.

I
r Nisa.
Castelo

r

-

região
Iitar

N." 2

de Vide.
Marvão.
Portalegre.
Crato.
Alter do Chão.
Ponte de Soro
Gavião.
Mação.
Sardoal.
Abrantes.
Cons tância.
Barquinha.
Chamusca.
Golegã.
'l'ôrreo Novas.
Alcanena.

Abrantes

mi-

-

'1'Olllltr

I
I

r Pombal.
Ancião.

l N." 7

Leiria

{

I

Marinha Grande.
Leiria.
Batalha.
Vila N uva de Ourém.
Nazuró.
Alcobaça.
Pôrto de Mós.
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Distritos
de

recrutamcnro
o
mobilIzacão

Reglõos mili tares

Sodes

3.' regiâo mi-j
Iit ar

N.o 15

{

Concelhos

Castelo
Branco

Tomar

.

r

N.O 3

Beja

Sabugal.
Belmonte.
Manteigas.
Covilhã.
Penarnacor.
l danha-a-Nova.
Castelo Branco.
Fundão.
Pampilhosa
da Serra.
Oleiros.
Sertã.
Castanbeira
ele Pera.
Pedrógão Grande.
Figuuiró dos Vinhos.
Alvaiázere.
Ferreira do Zêzere .
Tomar.
Pro ença-a-N ova.
Vila de Rei.
Vila Velha de Ród110.

Barr aneos.
Moura.
Serpa.
Mór tola.
Boja.
Castro Verde.
Almodôvar.
Ferreira do Alentejo.
Aljustrel.
Ourique.
~~lltJagO
do Cacém.
81008.

4." reg-ião militar

Odemira.

J~I!()ra

l 'N.o

I

4

Faro

Alcoutim.
Castro Marim.
Vila Real de Santo
tóniu.
Tavira.
Olhão.
Alportel. ,
Faro.
Loulé.
Albufeira.
Sil V!'8_

An-
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Distritos
do
recrutameuto
e
mobillza·
~ão

Rcgiõos militares

Sedes
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Concelhos

{ Portimão.
L,g,~

r

Monchique.
Lagos.
Aljezur.
Vila do Bispo.

Faro

N.· 4

I

r Arronches.
Campo Maior.
4.' região miIItar

-

Évora

N."

ic

.

Évora

.

[

I
I

Elvas.
Monforte.
Fronteira.
Estremoz.
Borba.
Vila. Viçosa.
Alandroal.
Redondo.
Arraiolos.
Sousel.
Aviz,
Mora.
Reguengos.
Mourão.
Portel.
Vidigueira.
Cuba.
Alvito.
Viana de Alentejo.
Í~vora.
Montemor-o-Novo.
O r:1ndola.
Alcácer do Sal.
Coruche.
Salvaterra de Magos .
Benavente .

afra,
r l\fSobral
de Monte

.
Govi!rno
mi litnr
de Lisboa

},
I

N." 1

Lisboa

{

I

Agraço.
Arruda dos Vinhos.
Vila Franca de Xira.
Loures.
Sintra.
Cascais.
Oeiras.
Lisboa.
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Regiões militares

Distritos
de
reorutnmente
e
mobUização

Hc<1es

Concolhos

I

r

Govêrno
militar
de Lisboa

N.· 5

{

Santarém

{

.

I·

r

\

l

N.·

u

1.' Série

{

I

Setúbal

l
f

I

Alpiarça.
Almeirim.
Santarém.
Rio Maior.
Caldas da Rainha.
Peniche.
Obidos.
Bombarral.
Lourinhã.
Cadaval.
Cartaxo.
Azambuja.
Alenquer.
'I'ôrres Vedras.
---

Lisboa
Alcochete.
Montijo.
Moita.
Barreiro.
Seixal.
Almada.
Palmela.
Sezimbra.
Setúbal.
Angra

do Heroísmo.

p"i, da Vitóriu,

Calheta.
Velas.
Santa Cruz da Graciosa.
Angra
{Lajes do Pico.
N.· 17 {
do Heroísmo
Madaleua.
S. Roque do Pico .:
Horta .
Lajes das Flore~.
Santa Cruz das Flores.
Corvo.

.

Comando
militar
dos Açores

-

I Lagoa.

Ponta Delgada

N.· 18 {

I

Ponta
Delgada

I

Nordeste.
cr
I onta Delgada.
Povoação.
Ribeira Gr ando.
Vila Franca do Campo.
Vi la <lo Pôr to.
)

.
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Distritos
do

rocrut aRegiôcs

mll

í

tur-e s

Sedes

monte

Conur-Ihos

n

mobt l.z a-

c: iio

-

-

Calheta.
r C'imara

Comande

militar
da Madeira

FIIJ1dw{

)

N.o IV

FlIll('hal

I

1

I

l

I

de LObos.
Funchal.
Machico.
Ponta do Sol.
Pôrtu :\Ioniz.
Ri beira Brava.
Santa Cruz.
Santana.
K Vicente.
Pôr to Santo.
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PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Portaria n.s 9:353

Para execução do disposto na alínea d) do artigo 33.°
da lei n.? 1:960, de 1 de Setembro de 1937, manda
o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, aprovar e pôr em execução as instruções para
a organização e funcionamento dos centros de mobilização, quo baixam assinadas pelo chefe do Estado Maior do
Exército.
Ministério da Guerra, 2G de Outubro de 1939.O Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos
Santos Costa.
Instruções

para a organização
e funcionamento
dos centros de mobilização

1.0 Os centros de mobilização fixados no decreto-lei
n." 28:401, de 31 de Dezembro de 1937, são órgãos
adstritos às unidades sob o ponto de vista administrativo, mas de funcionamento autónomo.
2. ° Na arma de infantaria os centros de mobilização
terão um chefe e dois adjuntos. O chefe será oficial superior de infantaria na situação de reserva, ou major da
mesma arma na efectividade de serviço; os adjuntos, capitãis ou subalternos de infantaria ou do quadro dos serviços auxiliares do exército, também na situação do 1'0serva.
a) Nos centros do mobilização adstritos aos regimentos os oficiais superiores não deverão, em regra, ter
patente superior a tenente-coronol.
Da mesma forma, os centros de mobilização adstritos
aos batalhões não deverão tor ao serviço oficiais de patente superior a major;
b) Os centros de mobilização da arma do infantaria serão numerados seguidamente, de 1 a 20, e de maneira
correspondento ao das unidades a que estão adstritas e
terão a designação do centro de mobilização do infantaria n.? ... (O. M. I. n." .. o);
c) O centro de mobilização correspondente ao batalhão

L' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 7

205

de carros de combate terá o n.? 20 e só será organizado
quando existir pessoal licenciado;
d) Os centros de mobilização n.OS 18 e 19 serão cumulativamente
centros de mobilização
de artilharia, para as
unidades a mobilizar, respectivamente,
nos Açôres B Madeira.
.
3. o Na arma de artilharia
os centros de mobilização
terão um chefe e um adjunto, com excepção dos centros
de mobilização
de artilharia
contra aeronaves,
que apenas disporão de um chefe.
N os primeiros
o chefe será oficial superior de artilharia na situação
de reserva, em regra de patente inferior
a coronol;
o adjunto será capitão ou subalterno
na situação de reserva, de preferência
de artilharia.
a) Os centros de mobilização ele artilharia contra aeronaves terão um chefe, capitão ou major na situação de
reserva,
do preferência
do artilharia,
e um amnnuenso ;
b) Os centros de mobilização
de artilharia serão numerados seguidamente,
de 1 a 10, o terão a designação de
centro do mobilização
de artilharia
n. 0. •• (C. M. A.
n.? ... ).
Para efeitos administrativos
serão adstritos às seguintes unidades:
Centros de mobilização n." 1, 2, 3, 4 e 5, adstritos
aos respectivos
regimentos
de artilharia
ligeira; centros
de mobilização n.CI 6 e 7, adstritos respectivamente
aos
regimentos
de artilharia
pesada n. as 1 e 2; centros de
mobilização n.OS 8, 9 o 10, adstritos aos grupos de artilharia contra aeronaves n. os 1, 2 e 3;
c) Os centros de mobilização
adstritos
aos grupos de
artilharia contra aeronaves serão organizados
na medida
cm que fór existindo pessoal licenciado, correspondente
às unidades a que estão adstritos.
4.0 Na arma de cavalnria
os centros de mobilização
disporão
de um chefe e um adjunto, ambos oficiais do
reserva,
de preferência
da arma de cavalaria.
O chefe será oficial superior, em regra de patente inferior a coronel, e o adjunto, capitão ou subalterno.
a) Os centros de mobilização serão numerados seguidamente, de 1 a 3, e terão D. designação
do centro de
mobilização de cavalaria u.? .. , (C. ~1. C. n.? ... ).
Os centros de mobilização de cavalaria n.OS 1 o 2 ser110 independentes
e terão ns sedes respectivamente
no
Porto e em Coimbra, funcionando junto dos distritos de
recrutamento
e mobilização D.OS 6 e 12.
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centro ele mobilização de cavalaria n.? 3 terá sede
em Lisboa e ficará adstrito, para efeitos administrativos,
ao regimento
de cavalaria n.? 7.
b) O centro de mobilização n.? 1 receberá os militares licenciados
pertencentes
aos concelhos da área da
1.n região militar.
O centro de mobilização
n. o 2 receberá
os militares
licenciados
pertencentes
aos concelhos
das áreas das
2.a e 3.:1 regiões militares.
O centro de mobilização
n," 3 receberá os militares
licenciados pertencentes
aos concelhos das áreas da 4.11.região militar e ao govêrno militar de Lisboa e todos os
licenciados provenientes
das unidades motorizadas
de cavalaria .
. 6. ° Na arma de engenharia
os centros de mobilização
terão um chefe e um adjunto, oficiais na situação de reserva, de preferência
da arma de ongenharia.
O chefe será oficial superior,
em regra ele patente
inferior a coronel nos centros adstritos aos regimentos
e a tenente-coronel
nos centros adstritos aos batalhões;
o adjunto será capitão ou subalterno.
a) Os centros de mobilizucão serão numerados
seguidamente,
de 1 a 5, e terão a dosiguação de centro. de
mobilização
de engenharia
n. ° '"
(C. M. K n. ° ... ).
Para efeitos administrativos
serão adstritos às seguintes unidades:
C. M. E. n.? l-Rogimento
de engenharia n.? 1.
C. M. E. n." 2 - Regimento de engenharia n.? 2.
C. M. E. n.? 3 - Batalhão de telegrafistas.
C. M. E. n. ° 4 - Batalhão de poutoneiros.
C. U. E. n." 5 - Batalhão
de sapadores
de caminhos
de ferro.
6. ° Nos serviços de saúde, administração
militar e
trem os centros de mohilizução terão 11m chefe, que será
oficial na situação do reserva, do patente inferior a teuonte-coronel
nos centros adstritos aos grupos e a maj 01'
nos centros adstritos às companhias,
do preferência
dos
serviços a que os mesmos centros pertencem.
a) Em cada um dos serviços a que êsto número se
refere os centros do mobilização serão numerados soguidamente e terão, respectivamente,
as seguintes designações:
centro de mobilização do serviço de saúde n. ° ... (C. :\1.
S. S. n. °
), ccn tI'O do mobilização de administração
militar n."
(C. M. A. Militar n.? ... ), centro de mobilização do trem n.? ... (C. M. Trem n.? ., .).
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b) Para efeitos administrati vos, estes centrJs do mobilização serão adstritos às seguintes unidades:
C. 111.S. S. n.? 1- V' companhia de saúde.
0.1\1. S. S. n.? 2- 2.a companhia do saúde.
O. 11. S. S. n.? 3 - 3. a companhia. do saúde.
O. )1. A. ~Iilitar n. ° 1 - 1.° grupo de com panhias de
subsistências.
C. 1[, A. ~Iilitar n.? 2 - 2.° grupo de companhias do
subsistências.
C. 11. Trem n.? 1- Grupo de companhias do trem automóvel.
C. M. Trom n.? 2--l,a companhia de trem hipomóvel.
C. 11. Trem n.? 3- ~.a companhia do trem hipomóvol.
7. ° Em cada um dos centros do mobilização referidos
nas presentes instruções
pode ser colocado UIll sargento
ajudanto
transitado
para o quadro de amanuenscs
do
exército,
nos termos do § 2.° do artigo 45.° do decreto
n.? 28:401, alterado pelo decreto n.? 28:484.
8.° Aos contros do mobilização compete:
a) A guarda o escriturnção
de todos os documentos e
correspondência
que digam respeito aos militares na situação de licenciados, residentes na area de mobilização
da unidade, ou do distrito de recrutamento
e mobilização
correspondente;
b) A transferência de todos os documentos referentes
aos militares
naquela
situação, que, por efeitos do mudança de residência 011 preparação
de mobilização, devem
ter passagem a outros centros de mobilização ;
c) As revistas anuais do inspecção;
d) A escrituração
das relações dos solípedes a roquisitar em caso do mobilização ;
e) A convocação para oxorcícios ou manobras
dos
militares pertencentes
às tropas licenciadas;
f) A preparação
e exeeução da uiobilizução das unidades q no lhes forem detorminadas ;
g) A requisição, guarda o conservação do material de
guerra o fardamento destinado à mobilização
do unidades
ou do outros elementos quo lhes seja determinado;
11) Promover a transferência
para os distritos do rocrutamcuto e mobilização de todos os militares que tenham
passagem às tropas territoriais.
9.° Os centros de mobilização devorão SOl' instalados,
normalmente,
no mosmo edifício CJ uo serve de aq uartelamonto lt unidade a que estão adstritos, podendo eventualmente ser Instalados om sodo própria.
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10. o Os chefes dos centros de mobilização terão sobre
o pessoal na sua imediata dependência e sôbre os licenciados debaixo da sua jurisdição competência disciplinar
de comandante de regimento.
Sob o ponto de vista de justiça e do disciplina, os
centros de mobilização ficam na dependência directa dos
comandantes da região.
11. o Os chefes dos centros de mobilização poderão
corresponder-se directamente com as autoridades militares ê civis de categoria igualou inferior a comandante
de regimento.
Com as autoridades de categoria superior a correspondência será feita por intermédio dos comandantes de
região, ou governos militares.
12.0 Os centros de mobilização, cento e vinte dias depois do início do seu funcionamento, enviarão li Reparticão de Xlobilização do Estado Maior do Exército um relatório, em que se deverão expor os rosu ltados da aplicação das presentes instruções, as deficiências encontradas o as sugestões quo a prática aconselhar como melhores para as remediar.
Lisboa, 23 de Outubro de 1930. - O Chefe do Estado
Maior do Exórcito, interino, Tasso de Miranda Cabral,
general.
Portaria

n.O 9:354

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, aprovar o pôr cm execução as instruções para a organização o funcionamento das unidades
de infantaria em tempo do paz, que baixam assinadas
pelo chrfo do Estado Mnior (lo Exército.
Ministério da Guerra,:W do Outubro de 1939. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
Instruções
das unidades

para a organização
e funcionamento
da arma de infantaria em tempo de paz

CAPíTULO

I

Unidades de ,linha e unidades de fronteira

1.0 Em harmonia com o disposto no artigo 3-1.0 da
lei n.? 1:960, de 1 do Sotembro do 1937, as unidades
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da arma de infantaria dividem-se em unidades de linha
e unidades de fronteira:
a) São consideradas unidades de linha os regimentos,
batalhões
independentes
e batalhões
de carros de combate.
b) S~LOconsideradas unidades de fronteira os batalhões
de caçadores e os batalhões de metralhadoras.
OAPíTULO

II

Regimentos

2.° Os regimentos
de infantatia,
com a composição
fixada no quadro I anexo ao decreto-lei n.? 28:401, são,
em tempo elo paz, unidades do administração,
instrução
e mobilização,
competindo-lhes
efectuar a mobilização total do regimento.
Eventualmente
poderão mobilizar
comandos de regimento, companhias
de engenhos e batalhões, destinados
estes a actuar isoladamente
ou encorporados.
3. o Aos regimentos compete ainda:
a) Assegurar
a admiuistração
própria e a das unidades subordinadas;
b) Fornecer tropas para o serviço de ordem pública,
mobilizando as unidades necessárias ;
c) Oontribuir para o serviço da guarnição necessário
à localidade sua sedo.
4. ° As com panhias de mctrnlbndoras
dos batalhões de
instrução,
referidos
no q uadro I anexo ao decreto-lei
n.? 28:401, passam
a ter, do harmonia com a. organização do campanha,
a designação
de companhias
de
acompanhamento.
5.0 O comando do regimento em tempo de paz compreendo:
a) O comando propriamente
dito (comandante
e segundo comaudunte};
b) Uma secretaria regimental;
c) Um conselho administrativo;
d) Uma biblioteca e uma escola regimental
;
e) Uma enfermaria regimental;
f) Uma oficina sidero técnica (normalmente).
G. o O comandante do rogimento dispõe, para o auxiliar
em tudo quanto diga respeito ti. instrução e à técnica da
arr~_a, do um adjunto, capitão com o curso da arma.
Este oficial serú o ajudante do comandante cm todas
as formaturas
da unidade, competindo-lhe
também, cumu-
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Iativamente,
exercer as funções de bibliotecário,
de encarregado do material escolar e de esgrima, e normalmente
encarregado
da instrução geral a ministrar aos sargentos
e furriéís.
7. o A secretaria
regimental
será dirigida por um capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o qual
terá a designação de chefe da secretaria, competindo-lhe,
no desempenho daquelas funções, todos os serviços burocráticos determinados
pelo artigo 6.0 do regulamento geral
dos serviços do exército.
8. o O conselho administrativo
serA gerido, normalmente, por um capitão ou subalterno do serviço de administração
militar.
Um subalterno
do q uadro dos serviços auxiliares do
exército desempenhará
as funções de secretário do mesmo
conselho, cumulativamente
com as de encarregado dacarga
geral do material de aquartelamento
da unidade.
9. o A enfermaria regimental será dirigida, tecnicamente, por um capitão ou subalterno
módico ou por um médico contratado.
10. o Os batalhões de instrução são, sobretudo, unidades de instrução de recrutas e complementar,
sendo em
cada um dêles a oncorpornção
feita alternadamente.
11. o Em cada batalhão o comandante disporá de um
adjunto,
subalterno
com o curso da arma, para o auxiliar em tndo quanto diga respeito tL instrução, (I que será
o seu ajudante em todas as formaturas.
12.0 Os batalhões de instrução serão numerados seguidamente e designados
por batalhão de rocrutas (1 batalhão permanente,
conforme a instrução que nõles estiver
sendo ministrada.
Em cada batalhão
as companhias
serão numeradas
seguidamente,
sondo a companhia
de acompanhamento
a última,
13.0 No acto da encorporação
os recrutas serão dostinados pela secretaria regimental
ao batalhão de instrução que há-de ministrar
a escola de recrutas e por êste
batalhão
às suas diferentes companhias,
onde permanecem ató ao final da instrução.
14. o Terminada
a escola de recrutas,
o comandante
do batalhão proporá ao comandante do regimento a transferência para as companhias
de especialidades
e de engenhos das praças que tenham recebido com aproveitamento esta instrução, dentro das porcentagens
que forem
fixadas.
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igualmente
passagem às diferentes companhias
de mobilização
as praças
necossúrias e
propostas
para impedidos no serviço pessoal, tratadores
de solípedos e quarteleiros
das arrecadações
e dos depósitos, preferindo-se
para êste último serviço os readmitidos e os refractários.
15.° Finda a escola de recrutas,
o batalhão de recrutas passa automàticamente
a constituir
o batalhão permanente
e conserva
no seu efectivo, eatejam ou não
presentes
nas fileiras, todas as praças que constituem o
contingente
encorporado,
com excepção das que, nos
termos
do número anterior:
tenham tido passagem às
companhias
de especialidades
e de engenhos, ao batalhão
de mobilização o ainda daquelas que tenham sido transferidas para outras unidades ou estabelecimentos.
Os regimentos
de infantaria
n.os 1 e G terão organizadas no batalhão permanente
três companhias do atiradores, para o q ne lhe serão afectos os grud uados respectivos.
lG.o No acto da passagem do contingente à situação de
disponibilidade
o comandante
do batalhão
permanente
e os comandantes
das companhias de especialidades
e de
engenhos farão as propostas necessárias
para que todas
as praças que satisfaçam
às devidas condições tenham
passag(~m ao batalhão de mobilização.
Desde essa data o batalhão passa a constituir o novo
batalhão do recrutas, consetvando-se
com os seus q uudr os
e possoal
indispensável
à gl,llll'da o conservação
do
®'l1Jlrial e tratamento
dos solípedes
a seu cargo. e
tlestinando-se
sobretudo à instrução dõssos mcsmõs quadros.
17. ° SQ o contingente
encorporudo
no batalhão
de
recrutas
não justificar a sua distributção
pelas três companhias, poderá o seu número SOl' reduzido àq uele q no o
comundnnto do rcgimento,
mediante proposta do comandante do batalhão, julgar necossário e compatível com a
melhor eficiência da instrução.
18. o Igualmente
poderá ser reduzido
o número de
companhias
de atirndoros
do batalhão
permanente
se
o regimento
não possuir efectivo que lhe permita ter
um número mínimo de GO cabos e soldados por companhia.
19.° O batalhão de mobilização
é constituído por depósitos dr pessoal, material e fardamento,
tendo ndstritas
as oficinas regimontais.

o ao batalhão
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20. o Oompete ao batalhão de mobiliznção :
a) A guarda e escrituração
de todos os documentos e
correspondência
quo digam respeito às praças na situação de disponibilidade;
b) A guarda e escrituração
do todos os documentos e
correspondência
que digam respeito aos oficiais o sargentos milicianos pertencentes
ao regimento e que não estejam em serviço efectivo.
Para efeitos do disposto nesta alínea não deverá considerar-se
como serviço efectivo a convocação para períodos de exercícios 011 manobras;
c) O registo da carga geral de todo o material
do
guerra do rogimento,
a sua requisição
e guarda e consorvaçâo do material destinado à mobilização;
d) A requisição dos artigos de fardamento e a guarda e
conservação
daquele que fõr destinado à mobiliznção ;
e) O refôrço o a distribuição do material de guerra o
de instrução
pelos batalhões
e companhias,
no mínimo
indispensável
o nas quantidades
a fixar para cada unidado pela Direcção da Arma de Infantaria
o mediante
proposta
dos respectivos
inspectores,
tendo em atenção
as médias dos efectivos cncorporados
e os efectivos permanentes que forem fixados;
f) A distriburção do fardamento pelos batalhões e companhias, em função dos seus efoctivos;
g) A gerência das oficinas regimentais.
21. o Com pete ainda ao batalhão de mobilização estabelecer e manter em dia os planos de mobilização do regimento e nos quais se deverá prever:
a) A mobilização total do rogimento;
b) A mobilização de unidades com quo o regimento tenha
de contribuir para a formação do destacamontos
de cobortura, para reforço de outras unidades ou conetituição de
unida dos novas, o que superiorruonte
lhe seja dotorminada;
c) A convocação das praças na situação de disponibilidade e dos oficiais e sargentos
milicianos que sejam
necessários
para a constitutção de unidades com que o regimento tenha de contribuir para a formação de destacamentos de ordem pública e para exercícios ou manobras.
das praças à situução
do
22.0 No acto da passagem
licenciadas
o comandante
do batalhão
do mobilização
fará ao comandante
do regimento as propostas
neccssárias para que todas as praças nesta situação tenham
passagem
ao centro de mobilização adstrito administrativamente à unidade, ou a qualquer outro que superior-
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mente lhe tenha sido determinado,
a partir de quando a
êle ficam pertencendo,
emquanto residirem na sua área
de mobilização.
23.0 Quando mobilizados e em campanha, os regimentos conservam
o seu número de tempo de paz, quer
actuando encorporados
numa grande unidade, quer actuando isoladamente.
24.0 Dentro do regimento mobilizado a uumeração dos
batalhões será seguida.
25.0 A companhia de engenhos do regimento
mobilizado não será numerada,
mantendo a sua desiguação.
2G.o Dentro dos batalhões mobilizados a numeração
das companhias
será seguida, sendo a de acompanhamento a 4.a
OAPÍTCLO

III

Batalhões independentes

27.0 Os batalhões
independentes,
com a composição
fixada no quadro IV anexo ao decreto-lei n. o ~8:401,
são, em tempo de paz, unidades de administração,
instrução e mobilização,
competindo-lhes
efectuar a mobilização total do batalhão.
Eventualmente
poderão mobilizar
comandos
de batalhão, companhias
de atiradores
e companhias de acompanhamento.
28. o Aos batalhões competem ainda as missões fixadas
no n.? 3.0 das presentes instruções.
29.0 A companhia de metralhadoras
(\ engenhos, referida no quadro IV anexo ao decreto-lei n." 28:401, passarú a ter, em analogia com a organização
de campanha,
a designação de companhia de acompanhamento.
30.0 O comando do batalhão
em tempo de paz compreendo:
a) O comando propriamente
dito (comandante
e segundo comandante);
b) Uma ecretaria de batalhão ;
c) Um conselho administrativo;
d) Uma biblioteca e uma escola regimental;
e) Uma enfermaria;
f) Uma oficina siderotécnica (normalmente).
'31.0 A secretaria
do batalhão
scrú dirigida por um
subalterno do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o qual terá a designação
chefe do secretaria,
competindo-lhe,
no desempenho
daquelas
funções,
todos os

ar
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serviços burocráticos determinados pelo artigo 6.0 do
regulamento geral dos serviços do exército.
32. o O conselho administrativo será gerido, normalmente, por um capitão ou subalterno do serviço de
administração militar"
Um subalterno do quadro dos serviços auxiliares do
exército desempenhará as funções de secretário do mesmo
conselho, cumulativamente com as de encarregado do
material de aquartelamento da unidade.
33.0 A enfermaria será dirigida, tecnicamente, por um
capitão ou subalterno médico ou por um médico contratado.
34.0 No batalhão as companhias não serão numeradas,
mantendo a sua designação.
35. o No acto da encorporação os recrutas serão destinados pela secretaria do batalhão à companhia de atiradores, onde permanecem até ao final da escola de recrutas.
36.0 Terminada a escola de recrutas, o comandante
da companhia de atiradores proporá ao comandante do
batalhão a transferência para a companhia de especialidades e de acompanhamento das praças que tenham recebido com aproveitamento 0s1:1 instrução, dentro das
percentagens que forem fixadas.
Terão igualmente passagem às diferentes companhias
as praças necessárias e propostas para. impedidos no
serviço pessoal, tratadores de solípedes, quarteleiros das
arrecadações e dos depósitos, preferindo-se para êsto
último serviço os readmitidos e os refractários.
37. o No acto da passagem do contingente à situação
de disponibilidade os comandantes das companhias farão as propostas necessárias para que todas as praças
que satisfaçam às devidas condições tenham passagem à
companhia do mobilização.
38.0 A companhia de mobilização 6 constituída por
depósitos de pessoal, material e fardamento, tendo adstritas as oficinas de batalhão.
39.0 Competem à companhia de mobilização funções
idênticas às que foram determinadas no n.? 20.0 do capítulo II e o estabelecimento e manutenção em dia dos
planos de mobilização do batalhão, em que 80 deverá
prever:
,
a) A mobilização total do batalhão;
b) A mobilização de unidades com qne o batalhão
tenha do contribuir para. a. formação de destacamontos,
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para refôrço de outras unidades, ou constitutção
de unidades novas, e que superiormento
lho seja determinada;
c) A convocação
das praças na situação de disponibilidade e dos oficiais e sargentos
milicianos que sejam
necessários
para a consti trnçllo de unidades com que o
batalhão
tenha de- contribuir para a formação do destacamentos de ordem pública e para exercícios ou manobras.
40. o No acto da passagem
das praças à situação de
licenciadas
o comandante
da companhia
de mobilização
fará ao comandante
do batalhão as propostas
necessárias para que todas as praça:; nesta situação tenham
passagem
ao centro de mobilização adstrito administrativamcnto à unidade, ou a qualquer
outro que superiormente lhe tenha sido determinado,
a partir de quando
a êlo ficam pertencendo,
em quanto residirem na sua úreu

de mobilizaçüo.
401.° Quando mobilizado
e cm campanha,
o batalhão
consona
o seu númoro do tempo de paz, quer actuando
oncorporudo
num regimento,
quer actuando
isoladamente.
42. o Dentro dos batalhões mobilizados a numeração elas
companhias
será seguida, sendo a de acompanhamento
a 4."

CAPíTULO

IV

Batalhão de carros de combate

43.0 O batalhão de carros, com a composição fixada
no quadro V anexo ao decreto-lei u.? 28:401, é, om tempo
do paz, uma unidade do administração,
instrução e mobilização, competindo-lho
efectuar fi mobilização das unidades de carros que lhe forem indicadas no plano de
mobilização.
44.0 Ao batalhão competem ainda as missões fixadas
no n.? 3.0 das presentes instruções.
45.0 O comando do batalhão em tempo de paz compreendo:
a) O comando propriamente
dito (comandante
e segundo comandante);
b) Uma secretaria de batalhão;
c) Um conselho administrativo;
d) Uma biblioteca e uma escola regimontul ;
e) Uma enfermaria.
4G. o O comandante
do batalhão dispõe, para o auxi-
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liar em tudo quanto diga respeito à instrução e à técnica
da arma, de um adjunto, capitão com o curso da armar
O qual será, normalmente,
encarregado
da instrução gera I
a ministrar aos sargentos
e furriéis.
Um subalterno
será o seu ajudante em todas as formaturas, competindo-lhe
também, cumulativamente,
exercer as funções de bibliotecário
e de encarregado
do material escolar e de esgrima.
47. o A secretaria
do batalhão
será dirigida por um
subalterno
do quadro dos serviços auxiliares
do exército, o qual terá a designação
de chefe da secretaria,
competindo-lhe,
no desempenho
daquelas funções, todos
os serviços
burocráticos
determinados
pelo artigo G.o
do regulamento
geral dos serviços do exército.
será gerido, normal48.0 O conselho administrativo
mente, por um capitão ou subalterno
do serviço do
administração
militar.
Um subalterno
00 quadro dos serviços auxiliares do
exército desempenhara
as funções de secretário do mesmo
conselho, cumulati vamonte com as de encarregado da carga
geral do material do aquartelamento
da unidade.
49. o A enfermaria
do batalhão será dirigida, ti-cnicamente, por um capitão ou subalterno
médico ou por um
médico contratado.
50.0 As companhias de instrução serão numeradas seguidamente,
sendo a de carros ligeiros a L."
51. o No acto da encorporação
os recrutas serão destinados pela secretaria
do batalhão às companhias
do
instrução,
onde permanecem
até ao final da escola de
recrutas.
52.0 Finda a escola de recrutas,
terão passagem
à
companhia
de mobilização
as praças necessárias
e propostas para q uarteleiros
das arrccaduções
e dos depósitos da mesma. com panhia, preferindo-se
para êsso serviço os readmitidos
e os refractários.
As companhias de instrução conservam o seu efectivo,
estejam ou não presentes nas :fileiras to das as prnças que
constituem o contingente encorporado,
com excepção das
que, nos termos deste número, tenham passagem à companhia d(\ mobilização e ainda daquelas quo tenham sido
transferidas
para outras unidades ou ostabolccimontos.
53. o No acto da passagem do contingente à situação do
disponibilidade
os comandantes
das companhias de instrução farão ao comandante
do batalhão
as propostas
necessárias
para que todas as praças que satisfaçam às
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devidas condições tenham passagem à companhia de mobilização.
54:.0 A companhia de mobilização é constituída por depósitos de pessoal, material o fardamento,
tendo adstrítas as oficinas do batalhão.
55.0 Competem à companhia dEI mobilização funções
idênticas
às que foram determiuadas no n.? 20.0 do capítulo II o o estabelecimento
e manutenção
em dia dos
plauos do mobilização
do batalhão,
em que se deverá
prover:
a) A mobilização total de nni batalhão de carros;
b) A mobilização ele unidades com que o batalhão tonha de contribuir para a formação do destacameatos de
cobertura,
para refôrço de outras unidades 011 constituição de unidades novas, o que superiormente
lhe soja determinada;
c) A convocação elas praças na situação de disponibilidade o dos oficiais e sargentos milicianos que sejam no. cessários
para a constiturção
de unidades com que o
batalhão tenha de contribuir para a formação de destacamentos
de ordem pública o para exercícios ou manobras.
56.0 No acto da passagem das praças à situucãc de licenciadas
o comandante
da companhia de mobilização
fará ao comandante
do batalhão as propostas necessárias
para que todas as praças nesta última situação tenham passagem ao centro de mobilização adstrito administrntivamente à unidade, a partir de quando a 010 ficam pertencendo.
.
57. o Quando mobilizado
e em campanha,
o batalhão
conserva o seu número do tempo de paz.
a) So mobilizar mais do que um batalhão, a numeração será seguida;
b) Dentro dos batalhões mobilizados a numeração das
companhias
será seguida, sondo nos batalhões mixtos a
companhia de carros médios a última.

CAPÍTULO

V

Batalhões de caçadores

58.0 Para efeitos de ajustamento com a organização de
campanha,
os batalhões
de caçadores
terão orn tompo
de paz a composição o ofectivos fixados no quadro anexo
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às presentes
instruções,
o qual substitue
o quadro II
anexo ao decreto-lei
n. o 28:401, de 31 de Dezembro
de 1937.
-Os batalhões de cacadores são, cm tempo de paz, unidades do administração
e instrução, competindo-lhes
efectuar a mobilização
total do batalhão,
constituindo
os
efectivos permanentes
a base da unidade a mobilizar.
59. o Aos batalhões competem ainda as missões fixadas
no n. o 3.0 das presentes instruções.
60.0 O comando do batalhão de caçadores em tempo
de paz compreende:
a) O comando propriamente
dito (comandante
e segundo comandante};
b) Uma secretaria
de batalhão;
c) Um conselho administrativo;
d) Uma biblioteca e uma escola regimental;
e) Uma enfermaria;
f) Uma oficina siderotécuica (normalmente);
g) Oficinas.
61. o O comandante do batalhão de caçadores dispõe,
para o auxiliar em tudo quanto diga respeito à instrução
e à técnica da arma, de um adjunto,
capitão com o
curso da arma.
Êste oficial será o ajudante
do comandante
em todas as formaturas
da nuidade, competindo-lhe
também,
cumulativamente,
exercer as funções do bibliotecário,
de
encarregado
do material escolar e de esgrima, de director das oficinas, e será normalmente
encarregado
da instrução geral fi ministrar aos sargentos e furriéis.
62. o A secretaria
do batalhão
será dirigida por um
subalterno
do quadro elos serviços auxiliares
do oxér
cito, o qual torá a designação
do chefe da. secretaria,
competindo-lhe,
no desempenho
daquelas funções, todos
os serviços burocráticos
determinados
pelo artigo 6.0 do
regulamento
geral dos serviços do exército.
63. o O conselho administrativo
será gerido, normalmente, por um capitão ou subalterno do serviço ele administração militar.
64.0 Um subalterno
do quadro dos serviços auxiliares
do exército desempenhará
ás funções de secretário
do
mesmo conselho, cumulativamente
com as do encarregado
da carga geral de material de aquartelamento
da unidade, requisição
o carga geral do fardamento
e requisição o carga geral do material do guerra e instrução.
G~.o ...\. enfermaria do batalhão será dirigida, tecnica-
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mente, por um capitão ou subalterno médico ou por um
médico contratado.
G6. o As companhias
do batalhão de caçadores
serão
numeradas
seguidamente,
sendo a de engenhos a ó. a
67. o No acto da encorporação
os recrutas serão destinados pela secretaria
do batalhão às companhias de caçadores que hão-de ministrar a escola de recrutas e onde
permanecem
até final da mesma escola.
Serão, normalmente,
constituídas
duas companhias de
instrução,
podendo este número SOl' alterado se o contingente a encorporar
e a melhor eficiência da instrução
assim o justificarem.
68. o Terminada
a escola <10 recrutas,
os comandantes
das companhias
de instrução
proporão
ao comandante
do batalhão a transferência
para a formação e companhia do engenhos das praças que tenham recebido com
aproveitamento
a instrução dnq uelas especialidades,
dentro das percentagens
que forom fixadas.
Terão igualmente
passagelll à formação e às restantos companhias
as praças necessárias
e propostas para
impedidos
no serviço pessoal, tratadores
de solípodes e
quarteloiros
das arrecadações
e depósitos, preferindo-se
para êste último serviço os refractários
e readmitidos.
69.° As companhias
de instrução
conservam
no seu
efectivo, estejam ou não presentes nas fileiras, todas as
prnçns que constituem o contigente encorporado,
com excepção das que, nos termos do número anterior, tenham
passagem à formação o outras companhias e ainda daquelas que tenham sido transferidas
para outras unidades
ou estabelecimentos.
70. o No acto da passagem
do contingente
à situação
de disponibilidado
a secretaria
do batalhão promoverá
a transferência
das praças que tenham tido passagem
a esta situação para as diferentes companhias do batalhão e formação, do harmonia com as suas necessidades
de mobilização
e onde psrmanecem
até passarem
à situação de licenciadas.
N a formação, além das especialidades
a que se refere
o quadro anexo, devem também permanecer
as praças
necessárias
para constituírem
o comando e o trem do batalhão.
71.° Os oficiai" e sargentos
milicianos de cada batalhão pertencerão às sub-unidades
com (lue devam mobilizar.
72. o No acto da passagem
das praças à situação de
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licenciadas
os comandantes
das companhias
e da formaç'ão farão as propostas
necessárias
para que todas as
praças nesta situação tenham passagem
aos centros de
mobilização
qU0 houverem
sielo designados,
em regra
o correspondente
ao da uuidade de linha da mesma área
de mobilização.
73. ° O material de guerra e fardamento
será distribuído pelas companhias
de modo que estas possuam em
carga todo o que for necessário à mobilização.
À formação será distribuído o que fOr necessário para
a mobilização do comando e trem.
74.° O, material de instrução será distribuído em harmonia com as necessidades
das sub-unidades
constituídas.
75.° Quando mobilizados e em campanha, os batalhões
de caçadores conservam o sou número de tempo de paz,
quer actuando isoladamente,
quer encorporados.
OAPÍTULO
Batalhões

VI

de':metralhadoras

76.° Os batalhões
de metralhadoras,
com a composifixada no quadro III an0XO ao decreto-lei n.? 28:401,
são, em tempo de paz, unidades de administração
e instrução, competindo-lhes
efectuar a mobilização
total do
batalhão,
constituindo
os efectivos permanentes
a base
da unidade a mobilizar.
77.° Aos batalhões competem ainda as missões fixadas
no n.? 3.° do capítulo II o instruir os condutores automobilistas e os motociclistas necessários às restantes unidades da arma de infantaria,
com excepção das do batalhão de carros de combate, batalhões independentes
(I
Escola Prática.
78. ° O comando do batalhão
de metralhadoras
em
tempo de paz compreende:
a) O comando propriamente
dito (comandante
e segundo comandante);
b) Uma secretaria de batalhão;
c) Um conselho administrativo;
d) Uma biblioteca e uma escola regimental;
e) Uma enfermaria i
f) Oficinas.
79.° O comandante do batalhão de metralhadoras
dispõe,
para o auxiliar em tudo quanto diga respeito à iustrução
ção
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c à técnica da arma, de um adjunto, subalterno
com o
curso da arma.
Ê::;tc oficial será o aj udanto do comandante em todas
as formaturas da unidade, competindo-lhe também, cumulativamente,
exercer
as funções
de bibliotecário,
de
encarregado
do material escolar e de esgrima, de director
das oficinas, e será normalmen te encarregado
da instrução
geral a ministrar
aos sargentos e furriéis.
80.0 A secretaria
do batalhão
será dirigida por um
subalterno
do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o qual terú a designação de chefe da secretaria, competiudo-l ho, no dosem ponho daq uelas funções, todos os serviços burocráticos
determinados
pelo artigo G.o do regulamento geral dos serviços do exército.
81.0 O conselho administrativo
serú gerido, normalmente, por um capitão ou subalterno do serviço de administração militar.
Um subalterno
do quadro dos serviços auxiliares do
exército
desernpenharú
as funções
de secretário
do
mesmo conselho, cumulativamente
com as de encarregado
da carga geral do material de aquartelamento
da unidade,
requisição
e carga geral do fardamento,
requisição
e
carga geral do material do guerra e de instrução.
82. o A enfermaria
do batalhão será dirigida, tecnicamente, por um capitão ou subalterno
médico ou por um
médico contratado.
83.0 As companhias do batalhão serão numeradas seguidamente, sendo a de atiradores a 1.\ 11 de cngenhos a 5.a
c a auto de transportes
a G.a
8-1.0 No acto da cucorporacão
as prar,as sorão destinadas pela secretaria
do batalhão às companhias de metralhadoras
O utirudorcs
que hão-de ministral a escola de
recru tas (' onde prrmallccem
utó ao final da mesma escola.
Serão, normalmente,
constituídas
duas companhias
de
instrução,
podendo óste II úmoro ser alterado, se o contingente a oncorporar
O a melhor eficiência <la instrução
assim o justificarem.
85.0 'I'ormiuada u escola (lo recrutas,
os comandantes
das COlllpanhias de instrução proporão no comandante
do
batalhão a transferência
para a fo rm ação , companhia do
engenhos O auto de trausporto
das prar,as que tenham
recebido com nprovaitamento
a instrução daquelas especialidades,
dentro das percentagens
(IUO forem fixadas.
Terão igualmente passagem II formação c tlS restantes
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companhias
as praças necessárias
(I propostas
para impedidos no serviço pessoal, quartelciros
das arrecadações
e depósitos, proferindo-se
para êste último serviço os refractários e readmitidos.
8G.o As companhias
de instrução
consonam
no seu
efectivo, estejam ou não presentes nas fileiras, todas as
praças que constituem
o contingente
encorporudo,
com
excepção das q uo, nos termos do número anterior, tenham
passagem à formação e outras companhias e ainda daquelas que tenham sido transferidas
para outras unidades ou
estabelecimentos.
do contingente ii, situação
87.0 No acto da passagem
de disponibilidade
a secretaria
do ou talhão promoverá
a transferõucia
das praças que tenham tido passagem a
esta situação para as diferentes companhias
do batalhão
e formação,
de harmonia
com as suas necessidades
de
mobilização,
e onde pormanccom até passarem li, situação
de licenciadas.
Na formação, além das ospecialidados
a que se refere
o quadro III, devom também permanecer
as praças necessárias
para constituírem
o comando o o trem do batalhão.
88. o Os oficiais e sargentos milicianos de cada batalhão pertencerão
às sub-unidades
com que devam mobilizar.
89. o No acto da passagem das praças à situação de
licenciadas
os comandantes
das companhias
e da formação farão as propostas
nocossárias
para quo todas as
praças nesta situação tenham passagem aos centros de
mobilização que houverem
sido designados,
em regra o
correspondente
ao da unidade do linha da mesma área
de mobilização,
90.0 O material
de ghorrn e fardamento
sorá distribuído pOJaR companhias
do modo II que CSÜIS possuam
em, carga todo o que fôr uccoasúrio li, mobilização.
A formação será distribuído
o que fõr necessário para
a mobilização do comando o trom,
91.0 O material de instrução será distribuído cm harmonia com as necessidades
das aub-unidados constituídas.
92.0 Todo o material
automóvel será distribuído
à
companhía
auto do transporto,
a cargo do quem fica a
sua conservação
e reparação.
Esta companhia deverá ter permanentemente
destinado
o que, no acto da ruobilizacão,
será atribuído orgânicamente ás restantes companhias e formação.
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93. o Quando mobilizados
e cm campanha, os batalhões
do metralhadoras
conservam o seu número do tempo de
paz, quer actuando isoladamente,
quer oncorporados.
CAPÍTULO

VII

Disposições gerais

94.0
gundo

Os oficiais,
comandante,

com excepção do comandante
e seserão colocados
nas unidades
em
Ordem do Exército, sem outra indicação.
Compete ao comandante
a. sua distribuição
e coloca<;ão pelas diferentes companhias, devendo para isso atendor-so às suas especializações
ou aptidões
especiais e
ainda às necessidades
do serviço.
95. o A colocação dos sargentos e furriéis obedecerá ao
mesmo critério,
evitando-se
que os mais novos sejam
impedidos om serviços burocráticos
ou sedentários.
0G.o Doutro de cada unidade a colocação dos oficiais
e sargentos
nada tem do definitivo, devendo uns o outros
ser obrigatória
o periodicamente
deslocados, de modo que
pratiq uem nas váriae espocialidudes
da, arma e a conseguir-se que o trabalho de todos seja justo e uniformemente

distribuído.
Os oficiais e sargentos milicianos, quando satisfazendo
às condições de promoção, devem ser imediatamente
deslocados,
desde que se verifíq ue que tenham adquirido
suficiente prútíca e conhecimentos
nas companhias
em
que estavam servindo, ou nos serviços que desempenhavum,
97. o Dnrantc
as escolas de recrutas,
a instrução
do
ospocialidndoa,
morteiros,
canhões, condutores automobilistas e motociclistas
será dada pelo pessoal da!'! respectivas companhias
ou formações.
98. o Aos comanduntes das unidades compete detorminar a distribuição
dos solípedes pelas diferentes companhias, em harmonia
com as exigências do serviço e da
instrução,
dr-vondc do preferência
atribuir-se
o maior
número às companhias do engenhos.
Os condutores
terão, como conseqüêncin, igual distri-

huíção.
99.0 rara o serviço do dia ii, unidade serão nomeados
por oscula todos os oficiais c sargentos,
com excepção
dos oficiais superiores,
módicos, veterinários,
do serviço
de adminiatração
militar, quadro dos serviços auxiliares
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do exército e da reserva, e dos sargentos
do serviço especial e do quadro de amanuonsos.
100. o Para todos os restantes serviços ordinários cujo
desempenho
não implique comando de tropas serão nomeados também os oficiais do quadro dos serviços auxiIiares do exército e 09 sargentos do quadro do ama-

nuenses.

101. o Para os serviços cujo dosem ponho implique
comando de tropas serão nomeados apenas oficiais e sargentos da arma.
102.o Quando a falta de oficiais obrigar a recorrer ao
sistema de assistências.
poderão também SOl' nomeados
para ôste serviço os oficiais médicos, vetcriuários,
do
serviço de administração
militar o do quadro dos serviços auxiliares do exército.
103.o Continua porém om vigor o artigo 67.0 da
II parte
do regulamento
geral dos serviços do exército,
que será aplicado excepcionalmente,
tendo em vista uma
distriburção
equitativa
do trabalho e o mínimo prejuízo
da instrução.
Esta disposição devorá ser especialmente
aplicada aos
oficiais o grnduados
que façam parte do quadro de instrutores dos batnlhões ou companhias do recrutas, quando
o número dos restantes oficiais e graduados assim o permita.
104.0 Sempre que soja possível, o serviço em cada dia
será fornecido por uma mesma companhia,
dispondo as
ou tras de todo o pessoal para a instrução.
105.o ~ a elaboração dos planos de mobilização, tanto
nas unidades de linha como nas fronteiras,
deverá procurar conseguir-se
qt18 as praças presentes nas fileiras e
disponíveis sejam oquitntivamonte
distribuídas
pelas difcrentes sub-unidades.
Instruçõos especiais regularão em detalho a forma como
se há-de preparar
o executar a mobilização.
106. o As bandas do música serão afectas às companhias de ospecialidados
nas unidades de linha e às formações nas unidades de fronteira.
107.o Em tudo quanto não conti arie o disposto nas
presentes
instruções seguir-so-á, na parte aplicável, o que
está determinado
no regulamento
goral dos sorvicos do
exército.
108.0 As unidades onviurão à Direcção da Arma do
Infantaria,
no dia 1 do Junoiro de 1940 e sos senta dias
depois de terminada
a primeira os cola do rOC1'l1ta9, rela-

1.. Série

ORDEM DO EXERCITO N.' 7

225

tórios, em que S0 deverão expor os resultados
da aplicação das presentes instruções,
as deficiências encontradas
e as sugestões
que a prática aconselhar
como melhores
para as remediar.
109.° A Direcção da Arma de Infantaria,
trinta dias
depois do recebido o último relatório, onviará ao Estado
Maior do Exército um relatório do conjunto, em que se
indique as deficiências encontradas,
a necessidade
de novos esclarecimentos
e a forma como. sogundo
seu parecer, devam ser remediadas.
Estado Maior do Exército,
21 de Outubro de 1939.-O Chefe do Estado Maior do Exército, interino, Tasso de
Miranda Cabral, general.
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anexo

de caçadores

Organização

do tempo de paz

Compreende:
Comando.
Eormaçâo.

1 companhia ele engenhos.
4 companhias de caçadores,
For mação :
Comando.
1 pelotão de tr an smissões c obsorvadorcs.
1 pelotão de sapudo res c gases.
Estado maior (pessoal c solípedes).
Adidos.
de engenhus:
Comando.
1 pelotão de canhões.
1 pelotão de morteiros.

, Corupauhia

Batalhão
Quadro permanente
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(lt) Xesto quadro não estão incluídos 08 rustuu tos otlcí als dos servlçcs nem as
p rnçus
do servíço espocl
nl,
(b) Um subuttorno
desompcuhn
us fntl~õos du c:lll~fl.ldn s ccro tar!u do batnlhão.

L" Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 7

227

Instruções para a execução
do decreto n,O 29:957
Para efeito do disposto no decreto D.O 29:957, de G do
corrente,
no quo diz respeito à localização em tempo do
paz das unidades das diversas armas o serviços e à divisão militar do território metropolitano,
devem observar-se
desde já as medidas do execução adianto indicadas :
r. - As actuais unidades da arma do infantaria, artilharia o cavaluria sofrem as scguin tos modificações no que
diz respeito lt sua localizução o coustiturção :
a) L" reqião nülttar:
1- Os rcgimcntos do infantaria 11.OS 8, 9 e 13, o batalhão de cacndorcs n, ° i3 o o batalhão do metralhadoras
n." 3 mantêm-se sern altoração.
2 - O regimento do infantaria n.? 18 trauformu-se
em
regimento
do infantaria n.? G, absorvendo
o actual regimento com õsto número, quo so dissolve o so integra DO
primeiro.
3 - Os regimentos
de infantaria n.OS 3 e 10 trausforrunm-se respectivamente
orn batalhão do caçudores n.OS \)
(' 10. O actual batalhão de cuçadores n.? 9 dissolvo-se o
íntegra-se com efectivos e matorial uo regimento do infantaria u. ° 8.
4 - O actual rogimen to de artilharia n. ° 5 transform a-so
orn rogimeuto do artilharia pesada n. ° 2. O grupo indopondcuto de artilharia do moutanha n.? ln trausforrna-so
em l'egimento
do artilharia. ligeira n." 5 (montanha) o
mantém a SU[l, 8('<10 oru Viana do Castelo até à udaptaçâo
do q uartel do Ponand.
5 - O regimento
do cavalaria n.? 9 trnnsforma-so
om
rogimonto d(1 cavalaria n. ° G o ID tI ntém , até à adnp tacão
do quartel do Braga, a sua sedo no Pôrto, ficando, :t título
eventual, tom um esquadrão destacado em Chuvoso
b) 2.a regido militar :
1- O reg imento \l(' infantaria n. o 14 o o r\'gimeuto
de artilharill. ligoira 1I.0 2 mantêm·se
sem altcrtl\,ão, e o
regimento do infantaria !l.o !fl toma o ll.O 10.
~ -- O actual l'Ogill]('uto do infantaria 11.° 12 transforma-so ('TIl batalhão de c<l(:a(lorl's ll." 7. O Latalhilo de mc'tralhadoras
n.O ~ transfoJ'm:t·~e t'IU rpgimcnto do infantaria, com o n. ° l~, o o actual l'rgimputo do illfantaria
11.° 20 transforma-se
cm batalhii.o de metralhadora,;
n.O 2.
3 - OOlltillun em Visou, utó h coustru<;ão üe um quar-
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tel na Guarda, o actual grupo independente
do artilharia
de montanha n.? 12, que ficará sem número e será automóvel.
4 - O regimento
do cavalaria
n. ° 8 toma o n. ° 5 o
mantém-se
em Aveiro até lhe ser preparado
quartel em •
Viseu.

c) B," reqião milita)':
l-Mantêm-se
sem alteração os regimentos de infantaria n. os 2 e 7, os batalhões de caçadores n. os 1 e 6 e
o regimento de artilharia ligeira n. ° 4.
2 -- O regimento de infantaria n.? 21 trunsfortnar-ae-á
cm batalhão
de caçadores n.? 2 c o actual batalhão de
caçadores
n.? 2 transformar-se-á
cm regimento de infantaria n." 15.
3 - Tomará o n.? 8 o regimento de cavalaria n." 6 e
o grupo independente
de artilharia montada n.? 24 transformar-so-á em grupo de artilharia a cavalo n." 1.
d) 4. a reqião milita)':
1 -l\fant6m-so
sem alteração o regimento do infantaIigoira n.? 1, os baria 11.0 16, o regimento de artilharia
talhões de caçadcrcs u. os 4 e 8 e o rogimen to do cavalaria n.? 1. O regimento
de infantaria
n." 16 pormanece
om Vila Viçosa até li preparação
de um quartel
em
Évora.
Tomam respectivamente
os 11.08 3 o 4 os actuais regiOS
mentos ele infantaria n. 17 o 15.
2 - O regimento do cavalaria n.? 3 passa atol', provisõriamente,
até à adaptação elo quartel de Estremoz, a
sede cm Evol'a, onde funcionarão o comando, a formação,
o esquadrão
de metralhadoras
o engenhos o um grupo elo
esquadrões.
O 2.0 grupo de osquadrõos ficará om Estremoz. Por esta forma o actual regimento de cavalaria n ," 5
<' extinto o intogrrulo com material o efectivos no regimento elo cavalaria
n.? 3 o o actual regimento do cavalaria n." 3 trnnsformur-ae-á
em 2.° grupo de esqundrões
do regimento do mesmo númoro.
3 _: lt extinto o actual regi monto de infantaria D.O 4,
que serú integrado
com material o efectivos no novo regimento do infantaria n." 4, com sedo om Lagos. Em Tavira continuará
funcionando
o curso elo sargentos milicianos.
4 - Será desde já transferido
para Elvas o comando o
o quartel general da 1. a brigada do cavalaria. O comandanto desta brigada exercerá simultâncamento
as funções
de governador
militar da Prnça do Elvas.
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e) GOI:h'/w militai' de Lisboa:
1 - Mantêm-se som alteração os regimentos
de infantaria n." 1, 5 e 11, o batalhão de caçadores n.? 5, o
batalhão de metrnlhadoras n.? 1, o regimento de artilharia ligeira n.? 3, o grupo de artilharia
a cavalo n.? :3, o
grupo de artilharia
contra
aeronaves,
que tomará
o
n." 1, o grupo de defesa submarina
de costa e os regimentos de cavalaria n.OS 2, 4 e 7.
2 - Seriio extintos o regimento de artilharia de costa
u.? 1 o o grupo de especialistas,
qno se integrarão
no
regimonto
de artilharia
do tosta, com sr-do cm Ocir: s ,
Os grupos ele artilharin pesadu n.US 1 e 2 roünir-so-ílo
para formal' o regimento de artilharia pesada n, o 1, com
sede em Sacavóm.
3 - 'I'runsformar-so-á
em hatalh ão de carros n.? 1,
com sede na Amadora,
o actual batalhão
do caçadou ~
res n. r •
4 - A actual frente marltirua de defesa do Lisboa passará a ter a designação do comando da defesa murítima
de Lisboa.
f) Oonucndos militares dos Aç'ôres e Madeira :
1 Tomam desde já respectivuuiente
os n.OS 17, 18 e
19 os actuais batalhões
independentes
de infantaria
n.OS 23, ~-1 c 2õ.
2 - Serão imediatamente
constituídas as hatarias indepondentes (lo defesa de costa n,OS 1 e 2, respectivamente
em Ponta Delgada e Funchal.
A título eventual 8('1';', também constituída uma bataria independente
de defesa de costa na cidade da Horta,
quo tomarú o n.? 3.
3 - São extintas as actuais batarias do artilharia
do
defesa móvel de costa n.OS 1, ~, ;) e 4, transitando
os
seus efectivos e material para as buturias indicadas no
número anterior, como fôr determinado.
4- É transferido
desde jú de Angra do Heroísmo
para Ponta. Delgada o comando militar dos Acõros .
.ri) Os batalhões
de metralhadoras,
o grupo independente dI' artilharia. <lo montanha,
o rl'gimento de cavalaria n ," 7 e o regimento
de artilharia ligeira n." B COIlsorvum os solípodos e as viaturas ató lhes ser distribuído
material automóvel;
11) Poderão manter-se no exercício do comando das
novas unidades os actuais coronéis comaudnutes
dos regimento,", 11 !W, por virtud
das disposições
do decreto
n. o ~ü:a57, são transformados
em batalhões.
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II. - As unidades
das armas de infantaria,
artilharia
(~ cavalaria
passarão desde já e tanto quanto possível a
ter a organização
estabelecida
nos quadros
anexos ao
decreto-lei n," 28:4001, ele 31 de Dezembro de 1937, com
as alterações
posteriores.
Para tanto serão dadas pelo
Estado Maior do Exército e pleas L." e 2.a Direcções Gerais as necessárias
directivas, instruções e esclarecimentos.
.
III. -As
bases aéreas, unidades e ostabolocimentos
da arma de aeronáutica
passam desde já a ficar na imediata dependência
do comando geral da arma para efeitos de administração,
justiça, disciplina e instrução.
Para efeitos de justiça O disciplina no comandante geral
da arma é conferida a competência que polo regulamento
em vigor é atribuída aos comandantes das regiões mili-

tares.
A composição o constitutção em tampo do paz do comando geral do aeronáutica
serú, transitoriamoute,
a
constante
do quadro anexo às presentes instruções.
que
substitue o quadro XXIX auoxo ao decreto-lei n ," ~8:401.
As oficinas gerais de material aeronáutico
continuam,
para todos OH efeitos, na dependência diror-ta <la :!. a Direcção Geral (Administração
Geral do Exército).
IV. - Mautém-se sem alteração a numeração
dos distritos de recrutamento
o mobilização
n.O' 1, ~, 40, 7, 8,
9, 11, 13, 14 o 1G.
São extintos os distritos de recrutamento
e mobilização n.08 3, 6, 10, 12 e 1D. O distrito do recrutamento
o
mobilização
n. o 5 ('011S0rva-80 provisoriamente
em Lisboa, até lho poder SOl' assegurada
instalacão em Santarém. Os actuais distritos do recrutamento
H mobilização
n. os 17, Hi, 19, 30 e 21 passam a ter respectivamente
os n.OS 3, G, 10, 12 e 15.
O distrito de rocrutamento
e mobilização da Madeira
passa a ter o n.? 19. O distrito de recrutamento
li mobilização dos Açõres subdividir-so-á
nos distritos do recrutamonto o mobilização !l.05 17 o 18, com Hl'dr respoctivamcnto
em Angra do Heroismo e Poutu ])nl~ada,
extinguindo-se
ou trnnsforruando-sc
as actuais l1degu-

çõos,
Todos os distritos de recrutamento
e mobilização organizarão
os seus serviços por forma a que cm :30 de
Novembro
próximo ostojmu adnptados
b. nova divisão
do território
<]l1E1 lhes está afecta.
Para õsse efeito t1'<l118forir so-ão neste ln torvalo de tampo todos os documcn-
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tos que pelas áreas 110recrutamento
e mobilização agora
fixadas devem SOl' destinados a outro distrito.
O pessoal
dos distritos extintos consorvnr-se-á
nos
seus lugares,
colaborandu
COlll os distritos
para onde
deve ser remetidn a documentação,
até que todo o serviço do transferências
esteja terminado.
V. - Nas armas do infantaria, artilharia o cavalaria
constituir-seüo
desde já os centros do mobilização previstos no decreto-lei n." 28:401, fazendo-se as transferências do licenciados o da sua respectiva documentacão
do harmonia com as lU'oa8 do ruobilizução das unidades
a que os centros ostiver om adstritos.
Procurar-se-ú
quo
os sorviess ostejaru instalados até ao dia 15 (lo Dozr-mbro próximo,
A segunda quinzena do Dezembro destinar-BP-à a verificação e ajustamento
do todos os serviços
o arquives por forma a dar-se integral execução ao disposto no artigo r). o do decreto n , o ~!):n;-J7.
VI. --Até
ao dia 30 de Novembro
próximo devorá
i,'l:ualrnpntll estar torminudo nas uuidudos activas das arruas til' infantaria,
artilharia
e cavalaria
torlo o movi1Il01ltO do dispouíveis detorminudo pela fixação e loculiZa(:fLo das mesmas unidades e pela atr ibuição das áreas
do recrutamento
o mohilizução indicada nos quadros II,
111 e IV anexos ao decreto n. o 2\):0;>7. Em particular,
para os batalhões do caçndores deverão SOl' truusforidos
todos os disponíveis residentes nos concelhos que constituem a sua área de mobilizução ospecial.
O Est:1I10 Muior do Exórcito poderá dotcrminur medidas 0Hpeeiais cm rolação aos butnlhões do mctrulhndorns
0, no mês do Dezemhro,
tomará as inudidus complr-rncutares necessárias
ao ajustamento
cios disponíveis às no-

cessidados ele mohilizução de cadu unidade.
VIl.- Os regi.tos l' arqlli\'os oxist<,nte~

!lOS actuais
llepósitos do pra<:as ou órgãus equi\'alontos das unidades
terão pasBag-orn UM 0('ntr08 cln'lllohilizac;ào c ao organismo (1110 dontro das m('Slll~t~ unidades liea tPfldo a K(\ll
cargo Of; l'l'gistos clo~ cli'lponín·is (batalhão ou companhia
do Illobilizac;fio, grupo de 1l10bilizac;il.o, etc.).
A 3." H('parti<;fio da 1.a Direcr;il.o Goral iudicani qual
o pessoal
dos al'tuais
depósitos dp praças
q!lO dovo
passar aos centros dll lIl()biliza~1io, para ondo são remetidos OH l'l'gisto~ dos li(·enl'iados.
vrll. A entrada ('III l1xecução das dispofli\õrs (10
d('('I'\,to n.o :!():9;J7 n1to illlplic:\ a transferência
dl) pra(:as
da clusse que sr) encontra na::; 111cims. A~ llledicllt~ do
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ajustamento
a efectuar com essa classe somente serão
levadas a efeito no acto da sua passagem tt situação de
disponibilidade.
IX.--A mudança de número ou de designação das unidades de infantaria,
artilharia e cavalaria,
quando tenha
de fazer-se em virtude das determinações
das presentes
instruções,
deve ser executada na Ordem de Serviço do
dia 10 de Novembro.
Até lá as direcções gerais, os
comandos das regiões e os comandos das unidades tomarão as medidas necessárias
para que tal mudança se
efectue sem sobressaltos
que projudiquom
o serviço.
Por motivo da mudança do número ou do designação
não serão feitos novos Iançamentos
nos registos do pessoal, do material ou dos solípedes. Tudo se devo resumir
a fazer nos próprios registos a mudança de número ou
de designação que foi determinada.
X.-A execução das disposições das presentes instruções não pode dar lugar, salvo ordem expressa do Ministério da Guerra, à passagem à situação de disponibilidade
de praças da classe do 193U que presentemente
se encontrem nas fileiras. Ficam autorizados
os batalhões do caçadores de nova formação n.:" 2, 7, 9 e 10 a elevar,
logo que estejam constituídos,
de 130 soldados os efecti5
21,
vos que estavam
autorizados
aos regimentos
n.0
12, 3 e 10 que lhes deram origem.
Podem igualmente
e desde já SOl' aumentados
em 30
soldados os efectivos orçamentais
dos batalhões indepeudentes de infantaria n.OS 17, 18 e 19.
Lisboa,
24 do Outubro
19:39.-0 Snb-Sccretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Sontoe Costa.

ue
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Quadro anexo
Comando geral de aeronáutica
Compreeude

:

a) Comandanta ,
b) Uma inspecção;
c) Duas repartições

de aeronáutica:

1) Uma repartição
2) Uma repartição

técnica;
de material;

d) Uma repar tição dos serviços meteorológicos;
e) Um depósito
de mobil ização de pessoal (anexo

à repar-

tição técnica).

Quadro do pessoal do comando

Pessoal

u:

e

Designações

"

."O

'o"
~

~

I

~;

ç;
-o"l,
.!

"'
:<;

I

ee

g

::l

e"c

e~
"
3

C"

Q

Q'"

E

..

;5"'

..

.",

Q

-I-I_!_ --

I - I 1 -

-

-

-

-

-

1

ClJmandantc
Adjunto
do comandante
Iuspecção.
de aeronáu2 repartições
tica
1 repartição dos serviços
meteorológicos
. . . .
1 depósi to de mobilização
de pessoal. . . .

-

1
1

1

"O

1

I

011.1
lo<
"O
doO
!Il "O CoO ~
~AO
.~ 'O

~

-

-

-

..:

...

O

--

2

(a) 4

-

2

4

-

-

(u) 3

-

1

- \ -

-

1

1

I

-

1--

80/11.(1.

"'
~
"'"
"'"a"

'....._"' ::s'" o-" 'x::s 'éj
" '" o
~~
O"
g. 'e;
., '""
-

-

"'"
I~ ~~

I~

1

I

2

(a) 1)0 activo ou da reserva. Os adjuntos da rcpnrttção
uoronáuttcos.
(b) Um oüc íul superior"
dois cap tãts ou subulterncs.

(j

"
ú

-;)-,/6

do matorial devom

SOl'

t\JI"'enlH'iros

í

Nota 1

Ao inspector
competem especialmente
os assuntos relativos à
defesa terrestre contru aerouaves ornquanto nâo fôr criado o comando
da defesa terrestre
contra aeronaves, com excepção dos grupos
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por um inspector
Nota

r

N.o 7

La Série
comando,
de arti-

2

Para efeitos administrativos
o comando geral de aeronáutica ficn
adido ao conselho administrativo
das L' e 2.8 Direcções Gerais
do Ministério da Guerra.

Antônio de Oliueira S alazar:
Está conforme.

o

Chefe do Gabinete,

\~ ~ t.R~\A_ O{ ~"lit

MINI.5TÉ~IO DF\ GUE~RJl
------------,~~~~-

3! REPARl1ÇAO
~
SECÇAO

Ordem do Exército
1.9 Série

N.O 8

o

25 de Novembro de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:
1-

DECRETOS

Presidência
Decreto-lei

do Conselho
n.>29:866

Convindo modificar o disposto no artigo 49.0 do decreto-Iei n." ~9:233, do 8 do Dezembro de 10:38 ;
Usando
da faculdade
conferida
pela 2. fi parto do
n. o :3.0 do artigo 109.° da Constiturçüo,
o Govêrno decreta e eu promulgo,
nos termos do § 2.° do seu artigo 80.0, para valer como 101, o seguinte :
Artigo único. l·j alterado o artigo 40.0 do decreto-lei
n.? 2ü:233, do H tln Dezembro de 1038, que promulga o
regulamento
da Legião Portuguesa,
cuja redacção fica
sendo a seguinte :
Artigo 40.0 Os oficiais, sargentos
e praças do
exército LI da arruada e agentes de fôrças policiais
condecorados
com modulhas
legionárias
poderão
usá-las mesmo quando uuiformizndos.
Pu bliq ue-se e cum pra-se como nõlo ::;0 contém.
PIlC;OS do Govêruo
da República,
1 do Setembro

1939.

- ANTÓNIO

DE OLIVEIlU

SALAZAU -

de

Mário Pais

DE M TE

~
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de Sousa - JIanuel Rod1'igues Júnior - Manuel Ortins
de Bettencourt - Duarte Pacheco - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto· da Costa Leite - Rafael da
Silva Neves Duque.
Decreto-lei

n.· 29:904

Usando da faculdade conferida pela 2.a parto do n." ~.o
do artigo 109.° da Constiturção,
o Govõrno do creta o eu
promulgo,
nos termos do § 2.° do seu artigo 80.°, para
valer como lei, o soguinte:
Artigo 1.0 Fica o Govêrno, por intermédio
do Ministério do Comércio e Indústria,
autorizado
ao seguinte:
1.0 Tomar medidas tendentes ao dos envolvimento
da
exportação;
2.° Proibir a exportação
do quaisquer mercadorias
ou
sujeitá-la ao regime de autorização
prévia, nos termos
julgados mais convenientes
para a economia nacional;
3.° Condicionar
as importações
e providenciar
no sentido de assegurar o regular abastecimento
do País em
mercadorias
e produtos necessários
ao consumo público
e às actividades industriais;
4. o Tomar todas as medidas necessárias ao refõrço da
disciplina
das actividades
comerciais
o industriais,
podendo determinar
para todas as infracções consideradas
atentatórias
dos ínterêsscs
da economia nacional a pena
do proibição do exercício da respectiva actividado ;
5. ° Requisitar estabelecimentos
do venda a retalho e
as instalações
necessárias
para assegurar
o abastecimento do País quando nêlo haja qualquer perturhação
;
6.° Estabelecer
as restrições
do consumo que se mostrem indispensávois
e condicioná-lo pela forma mais conveniente à oconomia nacional;
7.° Promover
os inquéritos indispensáveis
no conhecimento das existências
no Pais de todos os gónoros o

mercadorias.
§ único. As medidas

provistas neste artigo serão postas em vigor por despacho ou portaria, conformo as circunstâncias.
Art. :3.0 O disposto neste docrotoloi
aplica-se aos outros Ministérios
em relação às actividades
que dõlcs egtej am exclusivamente
dependontos.
Publique-se
e cumpra-se como nêlo se contém.
Paços do Governo da República,
7 do Setembro
do

1.~Série
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1930. - ANTÓNIO DE OLI\'EIRA SALAZAR -Mário
Pais
de Sousa -11Iam~el Rodrigues Júnior - Jl!IanuelOrtin« de
Bettencourt - Duarte Pacheco - António Faria Carneiro
Pacheco-c-Joao
Pinto da Costa Leite-Rafael
da Silva
Neoee Duque.

Ministério

da Guerra - 2.a Direcção

Decreto-lei

Geral - ·3.a Repartição

n.O 29:906

Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n." 2.°
do artigo 109.° da Constituíção, o Governo decreta e eu
promulgo, nos termos do § 2.° do seu artigo 80.°, para
valer como lei, o seguin te :
Artigo 1.0 Ao artigo 23.0 do decreto- lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, é aditado o seguinte:
§ único. Os limites máximos dos encargos a que
se refere êste artigo, em relação às praças de pré
do activo ou reformadas prestando serviço e dos
recrutas, S(LQ os seguintes:
Primeiros e segundos cabos.
Soldados e recrutas.
. . .

350600
32õ~00

Art. 2.0 Ao artigo 24.° tio decreto-lei n. o 28:404, de
31 de Dezembro de 1\)37, é aditado o seguinte:
§ {mico. Aos antigos combatentes internados sorü
abonado o vencimento que compete aos soldados
segundo O artigo G. o do decreto-lei n. ° 28:403, de
31 do Dezembro de 1937.
Publique-se e cumpra-ao como nêle se contém.
Paços do G ovêrno da República,
7 de Setembro de
1039. ,ANTÓNIO Vg OLIVEmA SALAZAlt-Mário
Pais
de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior -Manuel
Ortins
de Bettencourt - Duarte Pacheco
António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa Leite - Rafael da
Silva ...
Yeves Duque.
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do Ministro

n.O 29:917

A emigração
para o Brasil, que desde os tempos da
primeira crise económica madoircnse foi sempre remédio
rápido contra os males internos
e contra os simples
excedentes
demogrúficos
do arquipélago,
tom de SOl'
acompanhada
e vigiada cautelosamente,
de sorte q ue nem
o escoamento
populacional
encontre dificuldades injustificáveis, nem se faça arrastando gente remediada em vez
de pobre e criando surprêsas
em torra estranha,
das
quais advenham maiores perigos e desgruças.
Por isso, sem prejuízo do modidas do maior amplitude
quo venham a adoptar-se
o das bases qne possam estabelecer-se
de acórdo com OH países absorventes
das
nossas correntes
omigrntórias,
o Governo desoja facilitar a saída daqueles portugueses
que tonhnm no arquipélago madeirunse menores condiçõos de desufôgo e CJ uo
pela condição da sua profissão tenham probabilidades
elo
colocar-se em melhores condições.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do 1l.o2.J
do artigo 109.° da Constitutção,
o Governo decreta e eu
promulgo,
nos termos do § 2.° do seu artigo 80.°, para
valer como lei, o seguinte:
Artigo 1. ° Os emigrantes
madeirenses
que se destinem
ao Brasil
deverão declarar
por escrito se têm trabalhado na agricultura
C' se pretendem
dedicar-se a trabalhos agrícolas.
§ único. O Govôrno Oivil não concodorá passaportes
do omigrantos,
salvo autorizucão expressa do Ministério
do Interior,
a qucm não se dostinar à agricultura
e não
provar que trabalhou na agricultura.
Art. 2.° O pagumento
do taxa e de licença militares
devido pelos omigruntos quo se destinem à agricultura
o
qlle mostrem HeI' pobres fica susponso, devendo por iHSO
ser-lhes entrogue nota da importüncia quo dovlnm pagar.
§ 1.0 A importnncia liquidada será paga no prazo do
noventa
dias, a contar da data do rogI'OSSO, se S0 provar quo o omigrnnte ro.rressou com meios suficiontos.
§ 2. ° No caso do falta do pagamouto proceder-so-á tI
cobrança coerciva, devendo porém a liquidação fazer-se

pelo dobro.
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j..rt. 3.0 O governador
civil adoptnrá
:1S medidas
quo
julgar convenientes
para execução dõste decreto e para
regular em harmonia com as normas gerais estabelecidas
pelo Miuistério do Interior a acti vidado das agências de
passaportes.
de pnssagnns e de uU\'egtt<:i"Lona parte que
respeite à emigração madeirense
para o Brasil.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contórn.
Paços do GOVÔl'110da República, 11 do Setombro de
1939. - ANTÓNIO DE OLIYEIRA
8,\ LAZAR - Márt» Pais
de Sousa - Manuel Rodrique« Júnior
Manuel Ortin»
de Bettencourt - Duarte Pacheco - ,11ltúnio Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da CU8ta Leite - Iiafael dit
Silca Neves Duque,
•

Ministério das Obras Públicas e Comunicações

Decreto-lei

n,> 29:936

Resolveu o Govõrno mandar elaborar o projecto das
obras marítimas
o das instaluções terrestres
necessárias
aos serviços marítimos do Grupo dr- Defesa Submarina
de Costa, om Paço do Arcos, de harmonia com as exigêllcja~ da defesa submarina do põrto de Lisboa.
gHtas obras podem ter agora a sun roalizução imediata, doutro do programa
do Govôruo, na parto q ue
respeita
ao apetrechamento
<los meios de defesa da
costa.
l~, roconhocoudo-se
a convouiêucin
elo atribuir o seu
estudo o oxocução ao Ministério
das Obras Pública» o

Cornunicações

;

da faculdade conferida pela 2. a parte do 0.0 :3.0
do artigo 109.0 da Coustiturção,
o Governo docrota e cu
promulgo, para vuler como loi, o soguinto :
Artigo 1.0 Ficam 11 cargo <lo ::\[illist(~rio das Obras
Públicas o Comnnicucõos,
por intermédio
do organismo
designado
pelo respectivo Ministro. 08 estudos o a construção de lima doca do abritro pal'a o serviço do Grupo
do I )efesa Submarina
do Co,.;t:J, om Pnço de Arcos, e
Usando

hem

assim

ligados

todas

as instnlaçõos

e trahnlhos

terrestres

suas comunicac:(')('s com o mal' (terraplenos,
h(lI/f/<I/',
vias 1'6rl'(,:\s, etc.), segllndo os prujectos
quo
forem apl'ovaLl os.
tUi
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Art. 2.0 A b.a Repartição
da Direcção Geral da Contabilidade Pública autorizará, pela dotação elo artigo 669. o
e capítulo 25.0 do orçamento
elo Ministério da Guerra
para o corrente ano ele 1939 e pelas dotações correspondentes
para os anos seguintes, com dispensa de outras formalidades
legais, a entrega
ao Ministério
das
Obras Públicas e Comunicações,
a requisição dêste, das
importâncias
necessárias,
até ao limito de 7:000.000t$,
para serem aplicadas nas obras a que so refere o artigo
anterior.
Publique-se
e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêruo da República,
21 de Setembro do
Hl39. - AN'I'ÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAl~MONA - An-

tónio de Oliveira Salazm·-·Marlo
Pais de Sousa--Manuel Rodrigues Júuior- Manuel Ortins de Betteneourt-«
Duarte Pacheco - Francisco José Vieira Machado _ António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa
Leite-Rafael
da Silva Neves Duque.

Ministério da Justiça

Decreto-lei

n.s 29:964

Está o Govêrno firmemente disposto a defender a economia nacional contra a desordem que nela poderiam iutroduzir
as inevitáveis
roporcussõcs
do presento conflito
internacional
e a reagir contra todas as tentativas de provocar uma alta artificial dos preços, que seria ti. determinante do um agravamento
ilegítimo do custo da vida,
Urge, pois, adoptar medidas legislativas,
implacávelmente enérgicas,
destinadas a assegurar
a punição efectiva dos crimes de ussambarcauionto
o de especulação.
Recouheceu-so o carácter inadequado às circunstâncias
actuais das disposições do Código Penal, e sem correspondõncia na complexidade
diversa da nossa economia de
hojo. Por isso se teve do ir mais longe do que fôra a
legislação
promulgada
sob a influência do condicionalismo criado
pela
conflagração
mundialdecretos
n.OS 4:506, de 29 de Junho de H118, e 5:890, de 21 do
Junho de 1919, e lei H.O 922, de 30 de Dezembro do
mesmo ano.
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Reviu-se a definição das espécies criminais e preserevou-se uma forma de processo rápida e simples que concilia a necessidade
de acção pronta com as garantias
do
osclarecimento
dos factos e da sua j lista ponderação.

Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n." 2.0
do artigo 109.0 da Oonstitutçãc, o Governo decreta e eu
promulgo, pnra valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Comete o crime de assambarcamonto
o produtor ou comerciante que ocultar as suas existências
de
mercadorias
ou produtos ou que se recuse a vendê-las
segundo os usos normais da actividade agrícola, industrial ou comercial e ao preço corrente no mercado.
§ 1.0 J<j equiparado à recusa:
1.o O encerramento voluntário do estabelecimento
com
o fim de eximir à venda a respectiva exístência ;
2. o O não levantamento
por qualquer
industrial
ou
comerciante,
no prazo de cinco dias, das mercadorias
que lhes forem consignadas e derem entrada nas estações
de caminho de ferro do território
nacional e, no prazo
indicado pelo Ministro do Comércio e Indústria,
das que
derem entrada nas alfândegas;
3. o A falta de exposição nas condições usuais no estabelecimento do comerciante retalhista dos géneros ou produtos de consumo, e bem assim a falta de afixação, em
lugar bem visível ao público, nesse mesmo estabelecimento, de uma relação com menção dos preços das mercadorias de venda corrente que constarem de uma lista
elaborada pelo Ministro do Comércio e Indústria;
4. o A falta de afixação de etiquetas,
contràriamente
à detorminação
dos organismos corporativos competentes.
Art. 2.0 A pena aplicável ao crime de assambarcamento
será a de multa do triplo ou quíntuplo do valor da existência da mercadoria
escondida ou recusada, mas nunca
inferior a 500~, tratando-se
do pequenos produtores
ou
oomerciantes,
e de 5.000~ nos outros casos, e as existências assamharcadae
apreondidas e vendidas extrajudicialmente,
nos .tormos do artigo 884.0 e seguintes
do
Código de Processo Civil, revertendo o produto em benofício do Tesonro, com destino a fins de assistência.
§ l.o A pena aplicável no caso do n. o 2.0 do § LOdo
artigo 1.0 s0rá sõmeute a da perda das mercadorias,
que
se considerarão
abandonadas
e serão vendidas nos termos dês te urtigo, tendo o produto O destino nêle previsto.
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§ 2.° Salvo o caso previsto no parágrafo anterior, a
pena aplicável, quando houver negligencia, será a de
metade da correspondente ao crime doloso.
Art. 3.° Na reincidência, além da pona de multa, o infractor será punido com a pena de destêrro de sois moses a seis anos em localidade do continente ou do ultramar, com prisão no lugar do desterro do dois meses a
dois anos e interdição pelo mesmo período para o infractor comerciante ou industrial do exercício directo ou por
interposta pessoa do comércio ou indústria, sendo, além
disso, eliminado dos organismos corporativos de que fizer
parte em virtude âa sua profissão.
§ único. O reincidente nas infracções a que ::>0 refere o
artigo 1.0, quando cometidas com nozligêuela, incorrerá
na pena prevista no corpo do artigo 2.°
Art. 4.° Na graduação da pona atoudor-se-á
especialmente às seguintes circunstâncias:
1.0 Influência do crime no aumento anormal dos preços do mercado;
2. ° Exagêro dos lucros alcançados pelo infractor;
3. o Favorecimento do intorêsses estrangeiros à custa
da economia nacional;
4. ° Volumo do negócios ou existências do infractor.
Art. 5.° Não incorro em responsabilidade criminal:
1.° O produtor que recuse a vonda com relação somente às quantidades indispeneáveis
à satisfação das DOcossidades do sou abastecimento doméstico anual o às
exigências normais da sua produção durante o ano;
2. ° O pequeno produtor agrícola qno recusar a venda
das reservas que, conformo os usos locais, costuma fazer
para obtenção, no decurso do ano, das importnncias nocossárias à sua sustentação o actividade;
3. ° O comerciante que so recuse a vender mercadorias
em quantidade tal que prejudiquo a justa repartição entre a sua clientela on quo 0stojn em manifesta desproporção com as necessidades normais do consumo usual
do comprador.
Art. 6.° A pena de multa será substituída pela de prisão à razão do 206 por dia quando a multa não 1'01' paga
voluntàrinmcnto
no prazo do dez dias, contados do trnusito em julgado da decisão condenatóriu, ou não Iõr suficionte o produ to dos bens para paga monto integral, mas
nunca podendo o tempo de prisão exceder a dois anos.
§ 1.0 A prisão em que fôr convertida a multa ou fi
parte que não íôr paga será cumprida, findo o tompo de

1.' Série
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no lugar

do destêrro

2i3

e no local para

êste dosi-

§ 2.° A prisão, no todo ou em parte,
remível em
qualquer altura pelo pa,gamento voluntário da multa ou
pola cobrança.efectiva
do sou montante pelas fõrças dos
bens penhorados no iufractor.
Art. 7.° Comete o crime de especulação
todo aquele
que, sob qualquer
pretexto
ou usando qualquer
meio
apropriado,
altorar ou tentar alterar os preços que do
regular exercício das nctividudos económicas ou dos regimes Iogais cm vigor normalmente
resultariam
para as
mercadorias
ou valores ou vender ou tentar vender por
preços superiores
aos que estiverem legalmente fixados.
§ único. A especulação
6 punida aiuda que, com a
actividade do agente, outras causas tenham também coucorrido para a alteração dos preços.
Art. 8.° O crime de especulação
punido com a multa
de 50015 a 100.000~).
§ 1.° ]~ aplicável ao crime do especulação o disposto
, no § 2.0 do urtigo 2.° e no artigo 3.°
§ 2.° O reincidente nas infracções a que se refere o
artigo 7.°, quando cometidas com negligência, incorrerá
na pena provista no corpo dêste artigo.
Art. 9.° Os fuucionários
do Estado,
das autarquias
administrativas
O dos organismos
corporativos
e do coordenação económica condenados
como autores, cúmplices
ou encobridores
dos crimes previstos nos artigos antecedentes iricorrerão,
sem prejuízo
das peualidades
nêlos
estabelecidas,
na pena de demissão, que lhes será aplicada em processo disciplinar organizado nos termos dos
artigos 33.° e seguintes do decreto-lei D.O 23:203, de 6
de Novembro de 1933.
Art. 10.° As sociedades civis e comerciais são solidáriam ente responsáveis
pelas multas aplicadas
aos seus
representantes
ou empregados
que cometerem as infr acções previstas neste decreto, salvo quando se provo que
êles procederum contra ordem expressa da administração.
Art. 11.° Presumo-se qne aqueles que actuam em nome
e por conta de outrem procenplll em virtude de instruçõos recebidas, som ombargo da responsabilidade
pessoal
quo possa cabor-Ihes.
.
.
Art. 12.° g considerado
eomerciaute
pura os efeitos
dêsto diploma todo o inrlividuo 011 emprõsa singular ou
colectiva quo, mesmo acidentalmonte,
compre para revendo!', por grosso ou a retalho.
é

ó
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Art. 13. o Das iufrncções verificadas serão levantados
autos de notícia, qnc deverão conter os requisitos exigidos pelo artigo 166.0 do Código do Processo Penal e
terão fôrça de corpo do delito, fazendo fé cm juízo I:It6
prova em contrário.
§ único. Sempre quo seja possível, o autuante in dicará o quantitativo
da existência
de mercadorias
que
forem ocultadas ou cuja venda foi recusada.
Art. 14.0 São competentes
para levantar os autos do
notícia:
1.0 Os funcionários
dos serviços do fiscaliznção
dos
organismos
corporativos
e do coordenação
económica,
não só relativamento
ao exercício das actividades
quo
os mesmos organismos
especialmente
tutelam, mas tumbóm no que so refere à generalidade
das infracções ;
~. o Todas
as uutoridados
judiciais,
administrativas,
policiais e fiscais, os oficiais e praças ela guarda nacional
republicana
e da guarda fiscal, os mombros da Legião
Portuguesa,
quando requisitados
para tal fim pelos serviços oficiais, e os funcionários
da Inspecção GoraI das
Indústrias
e Comércio Agrícolas.
§ único. As pessoas mencionadas
neste artigo
são
igualmente
competentes
para tomar e exarur nos autos
as declarações
dos infractores
e de terceiros,
colhêr
amostras,
realizar
buscas, apreensões
o imposição
dc
solos, constituir
depositários e praticar as demais diligê'ncias que forem necessárias.
Art. 11'>.0 Os autos levantados pelos fuucionários mcncionados no n. o LOdo urtigo anterior
serão entregues
ou remetidos à entidade que dirigir os serviços de fiscaIização dos referidos organisrnos e por oln rometidos ao
respectivo
tribunal, depois de lavrada a sua informação,
procedendo
para tanto às diligências qne forem necossárias, tudo no prazo do oito dias.
§ único. Os autos levantados pelas pessoas mencionadas no n.? 2.° do mesmo artigo serão remetidos,
no
prazo do quarenta e oito horas, para o tribunal respectivo.
Art. 16.0 O conhecimento
das infrueçõos a que êste
diploma se refere, cometidas
em todo o território
do
continente o ilhas adjacontcs,
compete, nas comarcas <lo
Lisboa e Porto, ao 'I'ribunal ~filitar Especial criado polo
artigo 13.0 do decreto-lei
n.? 23:203 o uns restantes
comarcas ao tribunal da comarca.
§ único. Fica desde já criada no POrto uma secção
do Tribunal
Militar Especial
a que este artigo so ro-
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fere, podendo ser criadas outras se as circunstâncias
de determinadas
comarcas do Pais o exigirem.
Art. 17.0 N orneado pelo Ministro do Oomércio e Indústria e subordinado
ao Oonselho Técnico Oorporativo,
existirá junto do Tribunal Militar Especial fi de cada uma
das suas secções um assessor especializado
em assuntos
económicos,
que servirá de promotor,
a quem compete
dar o seu parecer por escrito nos processos e prestar os
esclarecimentos
que lhe forem pedidos pelo tribunal, podendo para tanto requisitar
informações
às estações
competentes.
§ único. Nas comarcas onde não houver Tribunal Milítar Especial as funções do assessor são desempenhadas
pelos repoctivos delegados do Procurador
da República,
que poderão solicitar as informações previstas no corpo
dêste artigo e em especial ao Conselho Técnico 001'-

porativo.
Art. 18.0 Logo que os autos dêem entrada no tribunal irão com vista ao assessor para no prazo de quarenta e oito horas promover
o que tiver por conveniente.
Art. 10.0 O presidente
do tribunal
ou o juiz de direito, a quem os autos serão imediatamente
conclusos,
poderá pedir ao Conselho 'I'ócnico Corporativo
quaisquer informações complementares
e ordenar as diligências
que ontender necessárias e receberá ou rejeitará a acusação, quando deduzida, em despacho fundamentado,
depois
de ouvido o auditor do tribunal em que o houver.
Se tiver sido proposto o arquivamento
do processo e o
presidente
ou o juiz de direito entender que há fundamento para acusacão, ordenará que aquele prossiga como
se esta tivesse sido deduzida.
Art. 20.0 O presidente
ou o j uiz de direito, se receber
a acusação, oficiará aos juízes das comarcas onde o argüido possuir estabelecimentos
ou outros bens, e residir
ou constar que se encontra, solicitando o arresto em bens
suficientes para garantia da quantia que fixar previamente
como importância
provável da multa aplicável e imposto
de justiça,
e ordenará
a captura quando entender que
houve fraude.
§ 1.o O arrosto serã efectuado no prazo de quarenta
o oito horas, som precedência
de justificação ou de qualquer outra formalidade,
e enviado o respectivo
auto,
depois do registo na Conservatória,
tratando-se
de bons
imóveis, ao tribunal competente.

24G

ORDEM DO EXERCITO N.. 8

1." Série

§ 2.0 Quando fôr ordenada a captura do infractor, êsto
poderá requerer para lho ser admitida imodiatamunte a
prova do que procedeu som intuito Iraudulento, juntando
logo documentos e indicando testemunhas,
até ao número
do três, que apresentará
no acto de inquirição,
a qual
deverú SOl' feita do seguida, docidindo-so se devorá 'ser
mantida a captura. Esta decisão não prejudica a quo vior
a ser proferida a final.
Art. 21.0 O infractor que fôr proso será imediutamcnte
enviado ao tribunal competente e aguardarú
sob prisão o
julgamento
do processo, salvo se, não sendo reincidente,
garantir
por depósito na socretaria do tribunal o q uantitativo
provável
da multa aplicável
que fôr fixado Li
que lho será restituído total ou parcialmente,
conformo
fôr absolvido ou condenado
om importância
inferior a
êle.
Art. 22.0 Efectuadas
as diligências referidas nos artigos anteriores,
será o réu notificado para deduzir por
escrito a sua defesa no prazo de três dias, devendo,
dentro do mosmo prazo, efectuar a junção de todos os
documentos
que quiser produzir o aprosontar
o rol das
suas tostemuuhas,
(lue não poderão exceder a cinco. No
acto da notificação sor-lhe-á entregue a respectiva nota
de culpa.
Art. 23.0 Em seguida,
sempre que fõr necessário,
serão passadas,
com a dilação máxima
de dez dias,
cartas procatórias
para os tribunais
das comarcas onde
residirem os participantes
ou aproensores,
as testomunhas por êles apontadas
e as indicadas pela dofesa que
os réus so não comprometerem
a aprosontnr no acto 00
julgamento.
§ único. Não serão expedidas rogatórias nem cartas
procatórias
para fora do continonto ou da ilha ondo
correr o processo.
Art. ~4.0 Cumprido
o preceituado
no artigo anterior
r devolvidas as cartas precatórias,
será designado o dia
para julgamento
dontro elos cinco imediatos.
Art. 25.0 O julgamento
efectuar-se-á
por forma sumúr ia , sondo ouvidos os réus, os participantes ou aprconHOr(lS, se comparecerem,
(3 as testemunhas,
nsando da
palavra uma s6 YOZ e pelo tempo máximo .de meia hora
cada um dOH roprusentuntes
da acusação
e da dofosa,
Art. 2ô.o O argD.i<lo quo não fôr oncontrado
ncm
comparecer
perante
o tribunal
será julgado à rovolia,

/
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sendo substituída
parl1 todos os ofeitos a notificação
da sentença
condenatória,
se a houver, pela sua publicação na 2. a série do Diário do Gocêrno,
Art. 27.0 Todos
os incidentes
que se levantarem
durante
a instrução e julgumonto
da "Causa sorão rosolvidos pelo presidente
do tribunal on pelo juiz, não havendo recurso das suas decisões.
Art. 28.0 Nos processos de que trata êste diploma há
lugar,
em caso do condenação,
a imposto de justiça,
q ue será fixado, nos termos da legislação do processo,
entre o mínimo de 100~ e o máximo de 5.000~.
Art. 2U.o Transitada
em julgado a decisão final, será
enviada certidão dela ao tribunal
comum da comarca
onde houver sido levantado o auto do notícia, quando
11 decisão
tenha sido proferida
pelo Tribunal
Militar
Especial
ou por alguma das suas secções, para a exocução no que respeita
à multa o ao imposto de justiça.
Art. 30.0 Em Cl1S0 algum a instrução
e julgamento
dos processos
relativos
aos crimes previstos neste diploma poderão excedor dois meses.
Art. 31.0 Da decisão final cabo recurso, a interpor no
praw
do cinco dias, para o Tribunal Militar Especial
a que se refere o artigo 27.0 do decreto-lei n. o 23:203,
e processado e julgado nos termos dessa mesma disposição.
§ único. O recurso
a que se refere êste artigo só
subirá
depois
do efectuado
o depósito
da multa e
do imposto do justiça
em que o infractor
haja sido
condenado e será julgado deserto se o depósito não
fôr feito dentro do prazo para a interposição
do rocurso.
Art. 32.0 O presento decreto-lei entra imediatamente
eni vigor e revoga os artigos 275.0 e 27G. o do Oódigo
Penal e domais legislação acõrca das matérias nõle reglllauuH.
Publique-se

e cumpra-se

como nêle se contém.

Paços elo GovGrno da República, 10 de Outubro do
lU3U.- A~TÓ~IO ÚSCAa DE li'HAGOSü OAmrO~A
António de Oliceira Salazar - . vú/'ia Pois de Sousa
Manuel Rodrigues
Júniov
- Xlanuel
Ortins
de BettenCOla t Duarte Pacheco - Francisco José rieim J..lfacitado
António Faria Carneiro Pacheco -- João Pinto

da Costa Leite - Rafael da Silva J.Yeves Duque.
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da Guerra
n.O 29:975

o decreto-lei n. ° 27:084, de 14 de Outubro de 1936,
reformando o ensino liceal, criou algumas disciplinas
novas, cuja regência é confiada a professores contratados. Mas, havendo escolas de ensino liceal e técnico dependentes do Ministério da Guerra e sujeitas ao mesmo
regime estabelecido para os liceus, não há disposição
legal que autorize o provimento dos professores necessários para a regência daquelas disciplinas.
Por isso, usando da faculdade conferida pela 2. a parto
do n.? 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo
decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. E aplicável às escolas do ensino liceal
e técnico dependentes do Minístório da Guerra o disposto no § 5.° do artigo 22.° do decreto-lei n.? 27:084,
de 14 de Outubro de 1~36, e no artigo LOdo decreto-lei n.? 28:779, de 22 de Junho de 1938.
Publique-se e cumpra-se como nêlo se contém.
Paços do Governo da República, 16 de Outubro de
1939. - ANTÓNIO
ÓSCAl~
DE FRAGOSO
CARMONA António de Oliveira Salazar - JJJárioPais de Sousa - Manuel Rodrique« Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt=:
Duarte Pacheco - Framctseo José Vieira Macluuio António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa
Leite -- Rafael da Silva Neves Duque.

Ministério

da Guerra - 5 ." Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública
Decreto-lei

Geral

n.O 29:984

Usando da faculdade conferida pela 2.~ parte do n.? 2.°
do artigo 109.0 da Constitutção , o Govêrno decreta c ou
promulgo, par,a valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E aberto no Ministério das Finanças, a favor do Ministério da Guerra, 11m crédito especial da
quantia de 1:200.0006, a qual reforça fi dotação do n.? 1)
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«Diversas despesas a realizar com a convocação à fileira
de praças e oficiais na situação de disponibilidade
para
exercícios
militares
e outros encargas com os mesmos
exercícios»,
artigo 557.0 «Manobras
anuais - Encargos
administrativos»,
capítulo 18.0 «Serviços
de Instrução
Militar», do orçamento do segundo dos referidos Ministérios cm vigor no corrente ano económico.
Art. 2.° O refõrço autorizado pelo artigo anterior tem
compensação
na totalidade
de 1:200.0006 constituída
pelas quantias
que são anuladas
nas verbas
do orçamento do Ministério (la Guerra decretado
para 1939
abaixo descritas:
CAPÍTULO

7.°

Corpo (10Estado Mlllor (lo Exército
Artigo 109.0

-

Remunc raçõcs certas

1) Pessoal dos quadros

aprovados

CAPÍTULO

ao pessoal em exerclcio :
por lei.

500,OOO~OO

!J.O

Ârma de Infantaria
Artigo 148.° exercício:
1) Pessoal

Remunerações
dos quadros

certas ao pessoal em
aprovados

CAPITULO

por lei.

50().000~00

13.0

Ârma de AeronlÍutIca
Artigo 327.° excrcício :

Remunerações

1) Pessoal dos quadros

certas

ao pessoal em

aprovados

]lor lr-l. ..

200.000$00
l:iWU.UO()jlOO

Art. 3.0 Êste

decreto-lei entra imediatamente
em vigor.
Publique-se e cumpra-se como nõle se contém.
Paços do Govõrno
República,
18 de Outubro (10

aa

19:39.. AN'ró~Ho ()SCAH DE F'ltAUOSO OARMO~A
António de Oliveira Salazar - Mário Pais de Sousa Manuel Iiodrique» JÚlliOI' - J,Ja?wf'l Ortin« de BettenCOUl't Duarte Pacheco - Francisco José Vteira Machudo - .António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto

da Costa Leite

Rafael da Stlr« Xecee Duque.
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Ministério

da Educação

Nacional - Secretaria

Decreto

Geral

n," 29:991

Considerando
os fins patrióticos
da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, bom como a obra de assistência e educação que tom realizado;
Considerando
a conveniência
de estimular as liboralidados em favor da benemérita institutçâo ;
Usando da faculdade
conferida
pelo n.? 3.° do aro Governo decreta e eu protigo 109.0 da Oonstitutção,
mulgo o soguin to :
Artigo único. ID roconhecidu
como institutção de utilidade
pública
a Liga dos Combatentes
da Grande
Guerra.
Publiquo-se

e cumpra-so

como nõle se contém.

Paços do Govêrno da República,
31 do Outubro de
Hl39. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FHAGOSO CARMOXA - António de Oliveira Salazar ~ Antúnio Faria Carneiro Pacheco.

Presidência

Decreto-lei

do Conselho

n.O 29:996

Tondo-se reconhocido a nocosaidado de estender 11 todos
os Ministérios
as p rovidõncias .i êÍ mandudus ado ptar em
alguns serviços públicos no sentido do obrigar Oi:! re::;poctivos funciouários a aprcseutur-se
a concurso para o
provimento
de' lugares de acesso ;
Soudo conveniente
procurar
a justa conciliação entro
os interêsscs
superiores
da Aduiinistrnção
o os dos funcionários que, não se mostrando
capazes do atingir mais I
altas catogorias,
são contudo unidades do trabalho aproveitáveis nas funções que desemponhnm ;

l' Sórle
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I'

Havendo que estabelecer normas quanto à promoção
dos funcionários mandados regressar ü categoria inferior
em virtude de sanção disciplinar;
Usando da faculdade conferida pela 2.3 parte do n.? 2.°
do artigo 109.° da Constitutção,
o Govôrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os funcionários do Estado são obrigados a
apresentar-se aos concursos para os lugares de acesso
nos respectivos quadros, com excepção dos lugares de
chefia.
§ único. A falta ou a desis tência, salvo por motivo de
doença grave verificada nos termos do decreto com fôrçu
de loi n.? 19;478, equivale a exclusão.
Art. 2.° Quando o número de candidatos aprovados
em concurso para lugares dos quadros não seja suficiente
para o preenchimento das vagas ocorridas durante o
prazo da sua validado, no concurso seguinte poderá o Ministro autorizar que sejam opositores os funcionários sem
o tompo de serviço previsto no artigo 22.° do decreto
n." 26:115, de 23 de Novembro de 1\)35.
Art. 3.° Sob proposta da Direcção Geral ou dos serviços respectivos, poderá o Ministro autorizar que aos
concursos abertos nos termos da última parte do artigo
anterior sej am admitidos os funcionários da categoria
imediatamente inferior à dos candidatos normais, desde
que tenham pelo menos três anos do bom e efoctivo serviço nessa categoria.
Art. 4.° Os funcionários reprovados em concurso só
podem ser admitidos a novo concurso para a mesma
classe ou para a imediata decorrido um ano sôbre a reprovação.
Art. 5.° Não poderá ser admitido a novo concurso o
funcionário reprovado ou excluído em dois concursos
para o mesmo lugar. Aplica-se a mesma doutrina aos
indivíduos concorrontes a lugares do entrada nos serviços públicos.
Art. 6.° Os funcionários que por motivo disciplinar
tenham sido mandados regressar à categoria inferior só
podem ser admitidos a provas de concurso para a promoção a categoria superior decorridos dois anos sobro
a data do despacho que os puniu.
§ único. O disposto nesto artigo ó aplicável, quanto
ao prazo a decorrer, aos funcionários cuja promoção não
dependa de concurso.
Art. 7.° São mantidas em vigor as disposições ospe-
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ClaJS aplicáveis
aos funcionários das contribuições e impostos e aos magistrados judiciais e do Ministério PÚblico.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 24 de Outubro de
1939. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAmIONA - António de Oliveira Salazw·-Mário
Pais de Sousa-Manuel Rodrigues Júnior-lI/anuel
Ortins de Bettencourt=:
Duarte Pacheco -Francisco José Vieim Machado-António Paria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa
Leite - Rafael da Silva Neves Duque.

Ministério

da Guerra - 5.a Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto-lei n.O 30:005

Usando da faculdado conferida pela 2.n parte do n.? 2.0
do artigo 109.0 da Oonstiturção, o Governo decreta o eu
promulgo, pal:a valor como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 B aberto no Ministério das Fiuauças, a favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da quantia de 160.6006, a qual reforça o orçamento do segundo
dos referidos Minis tórios em vigor no corrente ano económico, pela forma abaixo designada:
CAPÍTULO

'I'ercelrn

4.°

DIrecção Geral do lllillist('rio da Guerra

Missões e Comissões de Serviço e de Estudo no Estrangeiro
Artigo

92.° - Outras despesas com o pessoal:

1) Ajudas de custo:
111SC1·eve-8e :
n) Adidos militares
1

uo cstranguiro,

Londres (Outubro a Dezembro).
. . . . . ..
1 em Madrid (Outubro a Dezembro) .....
'.

sendo :

Clll

25.500~OO
21.300;$00

4G.800100
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c) Dois oficiais aviadores
que freqüeutam
o
curso de engenharia aeronáutiea, 11mem Itália e outro em Inglaterra, sendo:

60.060$'00
30.3601ilOO 90.4.20:$00

Janeiro a Setembro
.
Outubro a Dezembro.
..

CAPÍTULO 18.0
Serviços de Instrução Militar
Cursos de Oficiais Milicianos
Artigo 528.0

-

Encargos

administrativos:

1) Outros encargos:
a) Vencimentos

dos alunos.

.

23.380$00

Soma dos reforços

• 160.600$00

Art. 2.° No n.? 1) do artigo 92.°, capítulo 4.°, do
actual orçamento do Ministério da Guerra, mencionado
no artigo 1.0 dêste decreto, são anuladas as seguinte
rubricas e importâncias:
n) Adido militar no estrangeiro,
a duas libras por
dia, ao câmbio de 110$ cada libra, durante 365 dias
c) Dois oficiais aviadores que frequentam o curso
de engenharia
aeronáutica,
um em Itália e outro em
Inglaterra,
a uma libra por dia, ao câmbio de 110~
cada libra, durante 365 dias . . . . . . . . . •.
Soma das onulações

80.3001UO

80.300$00

. . . 160.600100

Art. 3.° Êste decreto entra imediatamente

em vigor.

Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 28 do Outubro de
1939. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO OAl~MONA - António de Olioeira Salazar - Mário Pais de Sousa - Manuel Rodrigues Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt Duarte Pacheco - Francisco José Vieira Machado
António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto ela Costa
Leite
Rafael da Silva .Neves DUljlle.
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Decreto n,v 30:040

Com fundamento nus disposições do artigo 2.° do decreto-Iei n." 24:914, de 10 de Janeiro de 1935, e mediante
proposta aprovada pelo Ministro das Fínanças, !lOS termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n. ° 3.° do artigo 109.° da Constituíçãc, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 J!j aberto no Ministério das Finanças, a favor do Ministério da Guerra, um crédito especial da
quantia de 609640, o qnal reforça a verba «Ferragem,
curativo e medicamento de solipedes, a a20 por cada
ração» da alínea a) do n." 1) do artigo 534.°, capitulo 18.° «Serviços de Instrução Militar» (Colégio Militar), do orçamento do segundo dos referidos Ministérios
em vigor n~ corrente ano económico.
Art. 2.° E anulada a importância de 609fHO na verba
do n." 1) «Pessoal dos quadros aprovados por lei» do
artigo 532.°, capitulo 18.0 «Serviços de Instrução Militar» (Colégio Militar), do orçamento do Ministério da
Guerra decretado para 1939.
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 uêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 8 de Novembro de
1939. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAHMONA-Antonto de Oliveira Salazar - Mário Pais de SousaManuel Iiodrtquee Júnior - Manuel Ortins de Bettencourt - Duarte Pacheco - Francisco José Vieira Machado - António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto
da Costa Leite - Rafael da Silva Neves Duque.

Ministério

da Guerra - Estado Maior do Etército
Decreto-lei

n.· 30:044

Considorundo que o serviço no estado maior do exército não pode dispensar, na actual emergência, a colaboração de todos os oficiais, aliás em número restrito,
julgados idóneos para o seu desempenho ;
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Usando da faculdade conferida pela 2. parte do n," 2.°
do artigo 109.° da OonstituIção, o Govõrno decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. Os oficiais do corpo do estado maior
são dispensados, até 31 de Dezembro de 1943, de fazer
nas unidades o tempo de comando ou de serviço nas
tropas a que são obrigados para o acesso ao pôsto imediato, devendo esta condiçâo de promoção ser substituída
pela prestação de igual tempo de serviço em comissões
privativas do serviço do estado maior.
Publique-se e cumpra-se como nêle so contém.
Paços do Govõrno da República, 10 de Novembro de
1939. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OAmWNA - António de Oliveira Salazar - Má1-ioPais de Sousa- Manuel
Rodrigues Júnior -- Manuel
Ortin« de BettencourtDuarte Pacheco - Franeiseo José Vieira Machado -- António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa
Leite - Rafael da Silva Neves Duque.
3

II _' PORTARIAS

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

Geral-

3.a Repartição

Portaria n.O 9:310

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, aprovar e pôr em execução, a título
provisório, os quadros orgânicos do campanha das pequenas unidades da arma de cavalaria.
Ministério da Guerra, 12 de Setembro de 1939. - O
Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos Sant08 Costa.
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, aprovar e pôr em execução as alterações ao estatuto da Oooperutiva Militar, criada por decreto de 18 de Outubro do 1893.
O presento estatuto, com as altoruçõos introduzidas,
substitue o quo actualmente so acha em vigor.
Minietério
da Guerra, 3 de Outubro do 1939. - O
Sub-Socrctúrio
de Estado <la Guorra, Fernando d08 Santos Costa.
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social
I

Disposições gerais
Denominação

e duração

Artigo 1.0 A Cooperativa
Militar é uma sociedade
cooperativa
de responsabilidade
limitada, de duração indeterminada,
constituída por ilimitado número de sócios,
fundada em 18 de Outubro de 1893 e considerada
institutção de utilidade pública.
§ único. Esta sociedade rego-se pelo presente estatuto
e pelas disposições das leis aplicáveis,
regulando a sua
acção por forma a manter-se
integrada
nos princípios
corporativos
do Estado.
Em casos não previstos
nas mesmas leis e estatuto
compete ao Ministério da Guerra intervir, correndo exclusivamente
pelo mesmo Ministério os assuntos oficiais
que interessem
à sociedade.
Sede

Art. 2.° A Cooperativa
Militar tem a sua sede em
Lisboa, em edifício para tal fim cedido polo Estado, podendo criar sucursais e agências cm q ualq uer parte do
País.
Capital

Art. 3.° O capital social
ilimitado e representado
por acções nominativas.
§ único. O capital social mínimo é de lO.OOOt$.
ó

Objecto

Art. 4.° A Cooperativa
propõe-se realizar uma vantagem de natureza
económica para os seus sócios, facilitando-lhes
as condições do vida, para o que tem por
objecto:
1.0 Constituir- se em armazém para venda aos sócios
e suas famílias do 'géneros alimentteios,
artigos de vostuário e outros necessários à vida, adquirindo-os no mer-
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cado e empreendendo
a fahricação de alguns se tal fôr
julgado con veniento ;
2. o Instituir uma caixa económica para capitalização
das quantias dopositadas
pelos sócios, facultando a estos
a realização de operações de crédito;
3. o Criar ou coadj uval' iustitutções ou serviços de utililidado para os sócios.
§ único. A Cooperativa poderá efectuar quaisq uor fornecimentos
a todos os indivíduos pertencentes
a estabelecimentos
o unidades militares, mediante a requisição
dos respectivos
conselhos administrativos,
nos tormos fixados pelo Ministério da Guerra, e, bem assim, prestar
aos organismos
e funcionários
do Estado todos os serviços compatíveis
com os seus recursos e índole social,
dentro dos limites estabelecidos
pela direcção da sociedade.
CAPÍTULO

II

Dos sócios
Admissão

Militar os
Art. 6.0 Podem ser sócios da Cooperativa
oficiais do exército o da armada,
os guardas-marinhas,
os aspirantes
a oficial do exército e da armada, os alunos da Escola Naval e Escola do Exército, os herdeiros
directos dos sócios falecidos, as colectividades
militares
e q uaisquer institujções de carácter militar.
§ 1.0 São obrigatoriamente
sócios da Cooperativa Militar os empregados
da mesma, emquanto o forem.
§ 2.0 Para efeitos do presente artigo consideram-se
herdeiros
directos dos sócios falecidos as viúvas, filhas
solteiras ou viúvas, mãis viúvas, pais impossibilitados
e
irmãs solteiras ou viúvas a cargo do sócio à data do falecimento deste.
Art. 6.0 A admissão de sócios serú feita pola direcção
da Cooperativa
mediante boletim de inscrição preenchido
e assinado pelo candidato e visado pelo chefe do organismo oficial a que o candidato pertença.
Inscrição

Art.

7.° Ao candidato

cuja admissão fõr aprovada
é
sócio, que se subscreva
polo menos.

indispensável,
para ser inscrito
com uma acção (la Cooperativa,
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§ 1.0 Os empregados da Cooperativa,
no acto da sua
nomeação, subserevor-se-ão
com uma acção, pelo menos,
da sociodade, sendo imediatamente
inscritos sócios.
§ 2.° Os herdeiros do sócios falecidos, a que so refere
o § 2.° do artigo 5.0, só serão inscritos sócios depois
de prod uzidos os elementos legais comprovativos
da sua
qualidade
de herdeiros
e averbamento
em seus nomes
, das acções do sócio falecido.
§ 3.° Às colectividades
militares e instituíções de carácter
militar é dispensada
a aquisição
ele acções da
Cooperativa para serem inscritas sócias da mesma .
.Art. 8.° A inscrição de sócios far-se-á num livro especial denominado «Registo de sócios» e donde constará:
(J) A tran scrição do rospocti vo boletim do inscrição;
b) O averbamento
das acções pertencentes ao sócio;
c) Notas elucida tivas da vida social de cada sócio.
Classificaçio

Art. 9 o. Os sócios da Cooperativa Militar classificam-se
cm trôs grupos: ordinários, extraordinários
l~ colaboradores.
1.0 SiLO sócios ordinários
os oficiais do exército o da
armada, os oficiais milicianos quando não licenciados o
os guardas-marinhas.
2. ° São sócios extraordinários
os oficiais milicianos
quando licenciados,
os aspirantes
a oficial elo exército e
da armada, os alunos das Escolas Naval e do Exército,
os herdeiros
directos dos sócios falecidos e os empregados ela Cooperativa
Militar.
3.° São sócios colaboradores
as colectividades
militares e as institurçõos do carácter militar.
§ único. A classificação de sócio é alterada au tomàticamento desde que se alterem as condições que a determinaram.
Art. 10.0 São considorudos
sócios fundadores
os que
se insorevoram
na fuudação da Cooperativa
em 1893.
Art. 11.° O Chefe do Estado, os Ministros da Guerra,
da Marinha e das Colónias o os Sub-Secretários
de Estado respectivos
são considerados
sócios de honra da
Cooperutiva
Militar.
Art. 12.0 A assomblea geral poderá considerar como
sócios bonemóritos quaisquer entidades que tenham prestado à sociodado serviços pelos quais a mesma as sombloa rosol va conferir-lhos
uq uola qualidade.
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2ül

Eliminação

13.° Perde-se ti qualidade de sócio:
a) Por falecimento;
b) Por perda da condição necessária
para

Art.

adquirir
aquela qualidade;
c) Por exoneração
voluntária j
d) Por exclusão.
§ 1. ° Os sócios q ue pretenderem
exonerar-se
da sociedade deverão comunicá-lo à direcção, que decidirá toudo
em vista o disposto no artigo 88.°, e só depois de concedida a sua exoneração
esta surtirá os devidos efeitos.
§ 2.° Será excluído de sócio:
1.0 O que fôr condenado pelos tribunais por crime ou
actos iufamantes,
por sentença
e111 tribunais
militnres
transitada
em julgado j
2.° O que, em funções de gerência, negociar por conta
própria directa ou indirectamente
com a sociedade ;
3.° O que prestar falsas declarações aos corpos gerentes ou aos emprogndos
da Cooperativa,
com sentido de
se beneficiar ou beneficiar outros em prejuízo da sociedade
ou dos sou s sócios;
4.° O quo faltar ao pagamento da acção ou das prestações a que se obrigara no acto de inscrição;
5.° Duma maneira geral, todo aquele que por qualquer
forma prejudique
o bom nome da sociedade, os sous intorêssos e regular funcionamento.
Art. 14.° A exclusão
dos sócios abrangidos
pelos
n. os 1.0 e 2. o do § 2.° do artigo anterior será efectuada
pela direcção em fac o dos elementos oficiais comprovativos.
A exclusão dos sócios incursos nos restantes números
do mesmo parágrafo e artigo é da competência da assembloa geral.
§ 1.0 O::; sócios a que se refere a última parte dõste
artigo sorão susponsos pela direcção, a qual dover.i apresentar à primeira assemblen geral que se reünir, após 3.
aplicação daquela medida, n respectiva proposta do exclusão devidamente informada sõbre OH motivos q uo lho deram
causa e instruída com os documentos que o iuterossado
tenha julgado útil fornecer-lhe.
§ 2.° A direcção, com antecrdt'lncia de quinze dias, notificará, por carta registtula com aviso de recepção, ao sócio
proposto para oxclll~ão O motivo desta o a data da reünião
da assemblea geral em (ll1e a SII3. exclusão sorú apreciada,
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devendo do respectivo processo a apresentar à assemblea
constar o recibo do registo da carta enviada e o respectivo
aviso de recepção.
§ 3.° Ao sócio proposto para exclusão ô facultado assistir à reünião da assemblea geral em que o seu caso Ó
apreciado, podendo nela produzir a sua defesa.
§ 4.° A suspensão do sócio implica a imediata suspensão de todos os seus direitos sociais, sem prejuízo
das obrigações impostas.
§ 5.° O sócio excluído não mais poderá fazer parto
da sociedade.
Art. 15.° Desde que qualquer sócio deixe de pertencer
à sociedade, a direcção procederá imediatamente ao encerramento da sua conta, dovendo a respectiva liquidação, se
houver saldo a favor do sócio, efectuar-se no fim do ano
social correspondente à data da sua saída, no caso de esta
ocorrer durante o 1. ° semestre do referido ano, e no·fim do
ano social imediato, se a saída se verificar depois daquela
data.
§ 1.0 Em caso de falecimento, o saldo existente será
entregue aos herdeiros do sócio falecido que provem o seu
direito, e, se estes desojarem ser inscritos sócios da Cooperativa, nos termos do § 2.° do artigo 5.°, será aquele saldo
creditado em sua conta, deduzido da importância das
acções que averbem em seu nome.
§ 2.° Se a liquidação da conta do sócio que deixar de
pertencer à sociedade apresentar saldo negativo, fica êste à
responsabilidade do mesmo ou à dos seus herdeiros, no
caso da alínea a) do artigo 13.°, competindo à direcção
estabelecer as condições em quo deverá efectivar-se o rospectivo pagamento.
§ 3.° Os saldos resultantes do oncerramento das contas dos sócios que deixem de pertencer à sociodado
vencerão juro desde a data do referido encerramento até
à data da sua liquidação.
§ 4.° As acções dos s6cios que deixarem do pertencer
à sociedado serão canceladas imediatamente após o encerramento das contas.
Art. 16.° No encerramento de contas a quo se refere
o artigo anterior levar-so-á a débito do sócio todas as
quantias por êle devidas à sociedade e a sou crédito o valor das suas acções, nos termos do § único do artigo 87.",
dos seus dopósitos o respectivos juros contados até à data
da sua saídn o dividendos (' bónus do consumo que lhe compotirem pelo último balanço aprovado em assombloa gorul.
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§ único. No caso de exclusão, o encerramento das contas a que se reporta o presento artigo far-se-á na data
em que fôr determinada :1 suspensão.
Direitos

Art. 17.° Todos os sócios têm os seguintes direitos:
1.0 Examinar as suas contas sempre que o desejem;
2. o Receber os dividendos o bónus de consumo que
lhes competir;
3.° Transmitir as suas acções;
4.0 Exonerar-se de sócio da Cooperativa, desde que não
seja empregado da mesma, sem prejuízo das responsabilidades pnra com a sociedade contraídas anteriormente
à sua exoneração;
5.° Reclamar perante a direcção sôbre os factos que
julgue atentatórios dos seus direitos de sócio;
6. o Utilizar os serviços estabelecidos pela Cooperativa
e, duma maneira geral, aproveitar todas as regalias o
vantagens económicas da sociedade, freqüentar as dependências da Cooperativa destinadas a fins recreativos e
culturais, assistir às suas festas, tudo nas condições estatutárias o dos respectivos regulamentos.
Art, 18.0 Os sócios ordinários, desde que tenham pago
integralmente as acções que subscreveram para a sua
inscrição,
além dos direitos conferidos pelo artigo anterior, têm os seguintes:
1.o Assistir às reüniões da assemblea geral e nelas
apresentar quaisquer alvitres, sugestões ou propostas,
interferindo em todas as discussões e votações da mesma;
2.0 Fazer se representar nas assembleae gerais e nestas
roprosontar outros sócios;
3. o SOl' eleito para os corpos gorentes;
4.0 Requerer a convocação da assemblea geral;
5. o Examinar a escriturnção o coutas da sociedade, nos
prazos e épocas para ôsso fim estabelecidos;
6. o Protestar contra as deliberaç'ões da asscmblea geral
opostas ao determinado na lei geral e no estatuto o requoror a sua anulação,
nos termos do artigo 186.0 do
Código Comercial;
7. o Recusar a sua nomeação para corpos gerentos
quando provar:
a) Ter mais do sessontu anos de idade ou falta do saúdo
reconhecida por atestado médico;
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b) 'I'or residência habitual fora da área da sede da Cooperativa;
c) '1'01' necessidade
de se ausentar frequentemente
do
Lisboa, com domora superior a quinze dias;
d) Haver incompatibilidade
manifesta com o exercício
do qualquer outra função do cnráetor oficial ou particular
que o iniba de exercer com assidurdade o cargo;
e) Já ter desempenhado
qualquer cargo efectivo durante uma gerência completa.
Deveres

19.0 São deveres dos sócios:
1.o Acatar inteiramente
as deliberações

Art.

dos corpos gerentes, observar rigorosamente
as disposições dêsto estatuto,
do regulamento
interno e demais regulamontos
respeitantes
ao funcionamento
dos vários serviços ou actividado da Cooperativa;
2.° Realizar os pagamentos
relativos aos seus débitos
nas respectivas
datas;
3.° Exercer os cargos para que forem eleitos, salvo os
CIlSOS previstos
no n.? 7.° do artigo anterior;
4.° Adquirir um exemplar do estatuto;
5.° Sujeitar-se aos prejuízos sociais, proporcionalmente
ao número de acções que possuírem, e assumir as responsabilidades que lhes competirem,
nos termos do artigo 219. °
do Código Comercial.

Organização

administrativa

cAPírrULO

III

Administração da Cooperativa
Art. 20.° A administrução
da Cooporativa
incumbo à
assembloa
geral, ao consolho fiscal e iI direcção, constítu indo a direcção, o consolho fiscal o a mesa da assemblea gt·ral os seus eorpos gorentes.
§ único. O conjnnto de tonos OH corpos gorontes em
efectivo
801'\i~0
constituo
o conselho de gorêncin da
sociedade,
cujas ftJn~õ(1s, bom C011l0 as daqueles,
são
as taxativamente
fixadas neste ostututo.
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Art. 31.0 Os corpos geJ'(mtos da Cooper.uiva
são eleitos entro os sócios ordinários com residência oficial na
área da sede da sociedade,
Rondo o sou mandato por
três anos, a contar do primeiro dia útil do mós de Janeiro do
ano imediato ao da sua eloição, e revogável sempre que
a assemblee geral o resolva.
§ 1.0 As respollsabilidades
e obrigações
dos corpos
cessantes
só terminam
quando na acta de unia sessão
conjunta
se declaro terem estas sido assumidas
polos
novos corpos gerentes,
sem prejuízo do disposto no artigo 190.0 do Código Comercial.
§ 2.0 Os relatórios e contas de uma gerência são sempre
da sua responsabilidade
o serão por essa gerência aprosentados em assemblea geral.

Da direcção
Art. 22.0 A direcção é constituída pOL' cinco membros
efectivos e cinco suplontes, podendo ser reeleitos uma o
mais vezes.
§ único. Entro os cinco membros efectivos dois, pelo monos, deverão ser oficiais superiores, o mais graduado dos'
quais, ou no caso de igual graduação
o mais antigo,
desempenhará
as funções de presidente.
Art. ~3.0 Na falta ou impedimento de qualquer vogal
da direcção por tempo superior a quinze dias, será chamado ti substituí-Io
um dos suplentes
pela ordem de
número do votos por que foram eleitos, sendo em igualdade do circunstâncias
preferidos
os mais graduados
e,
em caso de igual graduação,
os mais antigos.
§ único. Se a falta ou impedimento for do presidente
da direcção, serão as suas funções desempenhadas
pólo
vogal efectivo mais graduado
0, em caso de igual graduação, pelo mais antigo, não sondo chamado nenhum
vogal supleuto , a não SOl' quando o impedimento do prosidonto tiver o carácter definitivo ou seja superior a seis
meses, casos em que a direcção será então completada
de acõrdo com o disposto neste artigo e o § único do '
anterior .
•\.rt. 24.0 A direcção tom os mais largos poderes para
a gestão o adminis tracão da sociedade, tendo sem pro em
vista os logítimos iuterêssos desta o dos HOUS sócios em
harmonia com as dispcsiçõos da lei geral e dõste estatuto
e as resoluções da assembleu grral.
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Compete-lho
especialmente:
1.0 Admitir, exonerar o excluir sócios;
2.° Velar por que o «Registo de sócios» esteja sempre
em dia e convenientemente
escriturado
do acõrdo com as
disposições do artigo 8.°;
3. ° Autorizar
a transmissão
do acções;
4.° Decidir do todas as pretensões dos sócios relativas
aos direitos que lhes são conferidos pelo presente estatuto.
5.° Resolver no menor prazo possível as reclamações
dos sócios e emitir o seu parecer sõbre as que tiverem de
ser presentes à assemblea geral, bem como sõbre todas
as questões administrativas
submetidas
à apreciação da
mesma assemblea;
G.° Exercer
a direcção dos serviços da sociedade o
elaborar
o respectivo
regulamento
interno sob as bases
contidas no presente
estatuto, bem como todos os regulamentos julgados
úteis para o bom funcionamento
dos
mesmos serviços;
7. ° Ter a escrituração
da sociedade devida o legalmente
montada, franqueando-a
não só ao conselho fiscal, todas
as vezes que ôste a quiser examinar,
mas também aos
. sócios, nas épocas para tal fim determinadas,
expondo
mensalmente
na sede da sociedade os respectivos
balancetes, depois de assinados pelo conselho fiscal;
8.° Nomear e despedir o pessoal e fixar-lhe a sua romuneração;
9. ° Elaborar
e apresentar
ao conselho fiscal para dar
parecer,
submetendo-os
à aprovação da assemblea geral,
os relatórios
anuais da sua gerência, instruindo-os
com
as contas e documentos
designados
no artigo 189. ° e os
seus números do Código Comorcial, propostas sobre dividendos, fundos de reserva, ou quaisquer outras julgadas
úteis, convenientes
ou necessárias,
cumprindo as disposições dos §§ 2.°, 3.° e 4.° do citado artigo;
anualmente
e em tempo devido os ba10.0 Publicar
lanços, contas e relatórios respoitantos
à gerência do ano
anterior;
11.° Fixar condições e preços nas compras e vendas
dos artigos o demais serviços da Cooperativa, não podendo
nunca os preços de venda. ser superiores aos correutos
do mercado para artigos da mesma natureza e qualidade;
12.° Fixar anualmente,
no início de cada exercício, as
taxas de depósito, bem como os .i uros a aplicar nas diferontes operações de crédito;
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13. o Criar o extinguir,
depois de ouvir o conselho de
gerência, sucursais,
agências, secções, oficinas ou outros
q uaisq uer serviços que as necessidades
aconselharem
e,
de uma maneira geral, praticar todos os actos tendentes
ii. realização dos fins da sociedade o ao bom funcionamento
de todos os serviços;
14.o Fixar as despesas gerais da sociedade, assegurando a conveniente conservação
dos edifícios, máq ninas,
móveis o mais haveres da mesma, e fazer, depois de ouvido
o conselho de gerência, todas as obras úteis de modificação e adaptação dos edifícios sociais;
contratos,
escrituras,
arrendamentos,
15.0 Assinar
títulos de capital e o mais qno preciso seja, praticar S0m
restrição alguma, de harmonia com a lei e o estatuto, todos
os actos precisos,
próprios
e convenientes para o bom
andamento
dos negócios sociais e representar
a Cooperativa em juízo e fora dõle, activa e passivamente;
16.0 Submeter ao conselho de gerência, devidamente
informados,
todos os assuntos
sobre que aq nele deva
emitir parecer;
17. o Fazer-se representar
nas reüniões da assembleia
geral pelo seu presidente e dois vogais, pelo menos;
18.0 Assinar as actas das suas sessões ;
HJ.° Fazer entrega da gerência à direcção eleita cm
seguida à posse da mesma.
§ único. Para todos os efeitos legais, e em especial
para os do n." 15.0 do presento artigo, a Cooperativa só
se considera obrigada com a assinatura
de dois dos seus
directores,
sendo uma delas a do seu director-presidente
ou, no impedimento dêste, a do vogal que o estiver substituindo, nos termos do § único do artigo 23.0
Art. 25.0
Ao director-presidente
compete especial.

monte :

1.0 Orientar a acção da direcção, presidindo às suas
sessões o repartindo
entre os vogais os diversos serviços
da Cooperativa,
a que se refere o artigo 52. o dêste estatuto,
cuja orientação
e fiscalização
lhes fica particularmente
confiada: tudo de forma a promover o progresso
da sociedade em vista do objecto e fins da mesma;
2.0 Dispor de voto de qualidade sempre que em sessão de direcção haja necessidade
de desempatar
votações.
3.0 Representar
a sociedade
e assinar todos os documentos nocossários de acôrdc com o disposto no n.? 15. o
e § único elo artigo anterior;
s
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4.° Fazer o relatório dos actos da direcção que hão-do
sor julgados o apreciados pela assemblaa geral, assiná lo
e assinar os bala ncotes, balanço e o mais q ue sej a nocessário;
5.° Avisar os membros do conselho fiscal dos dias,
horas e locais em que reúno a direcção;
6.° Mandar elaborar para cada roünião da assemblea
geral a relação numérica dos sócios q ne nela podem tomar
parto,
enviando-a
assinada
ao presidente
da mesa da
mesma assem blea;
7. ° Elaborar
e assinar o relatório dos assuntos sõbre
os quais o conselho de gerência tenha do se pronunciar,
fazendo-o acompanhar
do parecer da direcção, depois do
devidamente
assinado por todos os seus membros;
8.° Convocar
as reüniõos extraordinárias
da direcção;
9.° Solicitar a convocação do conselho fiscal ou da
nsserublea
geral por proposta
da direcção e bem assim
a reünião do conselho de gerência nos casos previstos
no presonto estatuto.
§ único. O vogal que na falta ou impedimento do director-presidente
exercer as suas funções, nos termos do
§ único do artigo 23.°, terá, cm quanto nossa situação, a
com potência a tribuída àq nele pelo presonte artigo.
Art. 26.° A direcção responde pessoal e solidariamente
por todas as operações efectuadas alheias aos fins da sociedade, aos poderes do seu mandato ou às decisões da
assembloa geral, com excepção dos directores
que não
tomarem parto nas resoluções
relativas
a essas operações ou protestarem
contra elas anteriormente
à ofectivação da rosponsabilidude.
§ único. }j considerada violação do mandato a distriburção de dividendo o bónus fictícios.
pelo meArt. 27.0 A direcção reünirá ordinàriamonte,
nos, uma vez por semana e oxtraordinàriamonto
todas
as vezes que fõr convocada p010 seu presidente,
por sua
própria iniciativa ou por solicitação do, pelo menos, dois
dos seus mombros :
§ 1.0 Os dias o horas das sessões ordinárias serão fixados pela direcção na sua primeira rcünião do cada ano
social e as extraor dinárias pelo sou prosidento.
§ 2.° As decisões da direcção para serem válidas dovem ser tomadas Ror maioria do votos e constar de uma
acta, quo sorá lavrada no fim de cada sessão pelo secrotário geral da Cooperativa.
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Do conselho fiscal
Art. 28.0 O conselho fiscal ó constituído por três membros efectiv.os e três suplentes, que podem ser reeleitos
uma ou mais vezes.
§ único. Entre os membros efectivos, bem como entre
os suplentes, um pelo menos deverá SOl' oficial superior,
competindo-lhe as funções de presidente.
Art. 29.0 Na falta ou impedimento de qualquer vogal
do conselho fiscal por tempo superior a quinze dias, pro cedor-se-a à sua substituição anàlogamente ao disposto no
artigo 23.0, para a direcção, sendo o presidente, nas mesmas circunstâncias, substituído pelo suplente oficial superior, quo não poderá nunca desempenhar as funções do
vogal.
Art. 30.0 O conselho fiscal é encarregado da fiscaliza<;rLO geral dos interêsses da sociedade, nos tormos dêsto
estatuto e da legislação geral e especial aplicável, competindo-lhe essoncialmente:
1.0 Examinar, sempre que o julgue conveniente e obrigatoriamont0, pelo menos, de três em três meses, a escrituração e o estado da Cooperativa, assinando os balancetes a afixar na sede da sociedade;
2.° Fazer todas as verificações quej ulgar úteis em quaisquer serviços da sociedade;
3.° Assistir, representado, pelo monos, por um dos seus
membros, às sessões da direcção e às da assemblea goral, tendo nas primeiras apenas voto consultivo j
4.° Requerer a convocação
do conselho de gerência
quando o julgue conveniente e da assomblea geral sempre que os actos da direcção não estejam de harmonia
com a lei e o estatuto ou sejam lesivos dos interêsses da
(Iooparutivu, nos termos do n." 2.° do artigo 176.° do Código Comercial;
5.° Dar o seu parecer por escrito sõbro o balanço e
contas anuais da Cooperativa e sôbre todos os assuntos
cuja opinião ou conselho lhe fõr solicitado pela direcção,
Art. -31.° Ao presidente do conselho fiscal compete especialmente:
1.0 Oonvocar as rcüniões oxtrnordinárias
do conselho;
2.0 Assinar toda a correspondência corrente do conselho j
3.0 Solicitar a convocação do consolho de gerência e da
assembleia geral, nos termos do n.? 4.° do artigo anterior.
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Art. 32.° Os membros do conselho fiscal são pessoal e
solidâriamente
respousáveis
pelos prej uízos que possam
advir à sociedade da sua falta de fiscalização,
nos termos dêste estatuto, e, em especial, por actos praticados
que excedam o seu mandato ou autorizações
especiais da
assem blca geral.
Art. 33.0 O conselho
fiscal reünirá
ordinàriamente,
pelo menos, uma vez por mês e extraordinàriamente
todas as vezes que fôr convocado pelo seu presidente.
§ 1.° Os dias e horas das sessões ordinárias serão fixados em reünião do conselho no começo de cada ano social e as extraordinárias
pelo seu presidente.
§ 2.° As decisões do conselho fiscal serão tomadas por
maioria de votos, devendo constar duma acta que será
lavrada no fim de cada sessão pelo secretário do mesmo
conselho, que será o vogal em exercício menos graduado
ou, em igualdade
de graduação,
o mais moderno no
põsto.

Da assemblea geral
Art. 34.° A assemblea geral é constituída pelos sócios
ordinários
no pleno gõzo dos seus direitos sociais, seja
qual fõr o número de acções que possuam, e representa
a totalidade dos sócios, sondo as suas decisões obrigatórias para todos.
Art. 35.° A assemblea geral considerar-scá
regularmente constituída
quando estiverem presentes cinquenta,
pelo menos, dos seus membros, não incluindo neste número os representados,
salvo quando se tratar da dissolução da sociedade e nomeação de liquidatários,
em que
é obrigatória a presença de metade, pelo menos, dos seus
membros representando
o mínimo do três quartas partes
do capital social subscrito.
§ 1.0 Quando a assemblea geral tiver sido convocada
nos termos da alínea b) do § 2.° do artigo 40.°, só poderá funcionar estando presentes todos os signatários do
pedido da sua convocação.
§ 2.° A assemblea geral funcionará legalmente em segunda convocação
com qualqner número de membros,
excepto se se tratar da dissolução
da sociedade ou 110meação de liquidatários,
casos em que deverá sempre
observar-se
a disposição final do presente artigo.
Art. 36.° A mesa da assemblea geral é constituída por
um presidente (I dois secretários,
tendo como substitutos,
nos seus impedimentos,
respectivamente,
11m vico-prosi-
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dente e dois vico-aocretários,
podendo uns e outros ser
reeleitos uma e mais vezes.
§ 1.0 O presidente e o vice-prcsidonto
deverão ser oficiais generais do oxórcito ou da marinha ou, à falta de
membros desta graduação,
oficiais superiores do exército
ou da marinha.
§ 2.0 Na falta do presidente e do vice-presidente
presidirá às sessões da assomblea geral o oficial mais graduado que estiver presente.
§ 3.0 ~a falta elos secretários e seus substitutos exercerão estas funções os sócios presentes à reünião que,
para tal, forem convidados pelo presidente.
Art, 37.0 Compete à assemblea geral:
1.o Discutir e votar o balanço e as conclusões elos relatórios da direcção e o parecer do conselho fiscal;
2.° Eleger os corpos gorentes e revogar o mandato dos
seus membros;
3. o AI torar o estatuto e resolver definitivamente
q ualquer dúvida de interpretação
elas suas disposiçõcs ;
4. o Apreciar os actos dos corpos gerentes e a maneira
como estes executaram
o estatuto, as leis o as deliberações da assemblea geral;
5. o Pronunciar-se
sôbre a exclusão dos sócios proposta
pela direcção nos termos do § 1.0 do artigo 14.0 ;
G.o V otar a dissolução da sociedade, nomear liquidatário s o determinar
a forma de proceder à respectiva
liquidação;
7. o Determinar
o número de acções da sociedade reembolsáveis em cada ano;
8.0 Delibrrar
sôbrc qualquer assunto para que tenha
sido convocada ou que por lei lhe seja atribuído.
Art. 38.0 Compete ao presidente
da mesa da assembloa ~eral:
1. o Convocar a assem blea geral e presidir às suas

roüniões

;

2. o Comunicar aos Ministórios de que rospeotivamente
dependem os nomes dos sócios eloitos para os diforentes
cargos e a estes a sua eleição ;
•
3.0 Corresponder-se
com qualquer entidade sôbre assuntos que não Sl~aJ1l da especial competência dos restantes corpos gerentes;
4. o Aasinar as actas elas sessões da assemblea geral;
5. o Dar posse aos corpos gerentes e presidir à respectiva entrega
de poderes assinando
as competentes
actas;
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6. ° Chamar
à efecti vidade os membros suplentes dos
corpos gerentes;
.
7. o Verificar a legalidade das procurações dos sócios
que se fizerem representar
nas reüniõos da assomblea
geral;
8.0 Mandar afixar no átrio da sede da Cooperativa
a
relação a que se refere o n." 6.0 do artigo 25.0 e artigo 42.° e atender a quaisquer reclamações
sõbre a sua
elaboração;
9.° Distribuir
pelos secretários
da mesa os serviços
que conj untamente lhes incumbe.
Art. 39.0 Compete aos secretários
da mesa:
1. o Secretarial'
as sessões da assemblea geral e assinar as respectivas
actas;
2. o Fazer todo o expediente da mesa e ter à sua guarda,
devidamente
arrumado,
o respectivo
arquivo.
§ único. As actas das reüniões da assomblea geral
serão lavradas
pelo secretário
para tal designado pelo
presidente.
Art, 40. o A assemblea
geral reúne ordinária
e extraordinàriamente
nos dias em que fõr convocada pelo
seu presidente.
§ 1.0 Reúne ordinàrinmente,
uma vez em cada ano, na
segunda quinzena de Março, para apreciação das contas da
gerência relativas ao exercício do ano anterior, e, trienalmente, na primeira quinzena do mês de Dezembro, para
a eleição dos corpos gerentes.
§ 2.° Reúne extraordinàriamente:
a) A pedido da direcção ou do conselho fiscal;
b) A pedido de ciuqüenta sócios ordinários, pelo menos,
que estejam no pleno uso dos seus direitos, pedido que deverá ser devidamente
fundamentado
e dirigido por escrito ao presidente da mesa da assomblca geral.
Art. 41.° A convocação
para as reüniões da assemblea geral será feita por anúncio num dos jornais mais
lidos de Lisboa e por avisos afixados na sede <la Cooperativa, com quinze dias de antecedência,
devendo nêles
mencionar-se
o assunto a tratar.
§ 1.0 Quando fôr para tratar da dissolução da sociodado ou da alteração ao estatuto, deverá a convocação,
feita nos termos do presente artigo, SOl' individualmente
comunicada
aos sócios em condições de tomar parte na
mesma assemblea, por meio de avisos expedidos pelo
correio
na mesma
data da publicação
do respectivo
anúncio.
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§ 2.° Quando a assembloa gemi convocada nos termos do presente artigo não estiver regularmente constituída, nos termos do artigo 35.°, quinze minutos depois
da hora fixada nos respectivos anúncios. considerar-so-á
como segunda convocação o aviso feito imediatamente pelo
presidente da mesa para nova reünião, que deverá efectuar-se dentro de trinta dias, mas não antes de auinze da
data para quo a assomblca tinha sido con vocada, ~salvoem
casos de dissolução da sociedade ou de alteração ao estatuto, em que deverá sempre observar o disposto no
parágrafo anterior.
§ 3. Se a convocação tiver sido feita nos termos da
alínea b) do § 2.° do artigo 40.° e a assemblca não puder
funcionar quinze minutos após a hora fixada nos respectivos
anúncios, por não se verificar o disposto no § LOdo
artigo 35.°, não haverá lugar para nova convocação nem
poderá a assemblea voltar a reünir-se para o mesmo fim.
Art. 4:?0 Quinze dias antes de se realizar a reünião
da assemblec geral estará patente, no átrio da Cooperativa, uma relação numérica dos sócios que têm direito
a tomar parto na mesma, podendo qualquer sócio reclamar para o presidente da mesa da assemblea geral, até
à véspera
da reunião, contra qualquer êrro ou omissão
na referida lista.
Art. 43.° As deliberações da assemblea geral são tomadas por maioria de votos dos sócios presentes e representados, salvo o caso do § 1.0 dõste artigo, sendo nulas
as deliberações
quando a assemblea esteja irregularmonte constituída, quando diga respeito a assuntos estranhos aos indicados no aviso convocatório, ou ainda
aqueles cm que haja preterição das disposições legais 011
estatutárias.
§ 1.0 A'3 decisões sobre alterações do estatuto só serão válidas quando tomadas por dois terços dos sócios
preseutos.
§ 2.° Cada um dos membros da assemblea geral dispõe, por si, do um só voto: seja qual íõr o número de
acções qne possuir, podendo, em representação de outro
membro, dispor de mais um voto.
§ 3.° Para ofoítos do representação, a que se refere o
parúgrafo
anterior, considera-se como documento bastante não só a procurução legal, corno qualquer carta ou
doclarução
assinada pelo sócio cuja assinatura seja reconhecida nos termos da 10i ou devidamente abonada por
qualquer autoridade militar nos termos que são de uso.
0
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§ 4.0 Das

reüniõos da assemblea geral lavrar-se-ão
as respectivas
actas, que serão assinadas pelos membros
da mesa e submetidas nas sessões imediatas à aprovação
da assemblea.

Do conselho de gerência
Art. 44.0 O conselho de gerência é presidido pelo presidente da mesa da assornblea geral e tem como secretário o vogal do conselho fiscal, que neste exerce idênticas funções.
Art. 45.0 Compete ao conselho de gerência:
1.0 Emitir parecer sôbre as propostas
da direcção relativas à criação e extinção de sucursais,
agências, oficinas e outros quaisquer serviços, bom como a obras de
modificação e adaptação nos edifícios sociais;
2.0 Tratar de todos os assuntos que lho sejam presentes pelas entidades
que solicitarem
a sua convocação.
Art. 46. o O conselho de gerência reúne todas as vezes
que fõr convocado pelo seu presidente,
a podido da direcção 0\1 ;10 conselho fiscal.
§ 1.0 Das sessões do conselho de gerência lavrar-se-ão as respectivas
actas em livro especial, das quais
devem constar
na íntegra
os pareceres
omitidos pelo
mesmo consolho e os nomes dos membros que os aprovaram e bem assim as declarações
de voto dos que os
rojeitaram.
§ 2.0 Os pareceres votados pelo conselho de gerência
serão om seguida enviados pelo sen presidente
às entidades que os solicitaram, não sondo por parte destas obrigatória a sua execução.
Da eleição e da posse dos corpos gerentes
Art. 47.0 As eleições dos corpos gerentes são feitas
13m assembloa
geral por escrutínio secreto, devendo as
listas indicar os nomes o a graduação
dos sócios propostos, designando
os efectivos e os suplentes.
§ 1.0 As listas serão três, respectivamente
para a
mesa da assemblca
geral, para o conselho fiscal O para
a direcção, devendo os sócios nelas propostos reünír as
condições do elegibilidade
oxigidas por õste estatuto.
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§ 2.0 Serão consideradas
nulas, na parte correspondente, as listas que não obedecerem às condições do presen te artigo e seu § 1.o
Art. 48.0 Serão proclamados
eleitos para os corpos
gerentes os sócios mais votados por lista e em caso de
igualdade
o que fôr sócio mais antigo e em caso ainda
de empate o que fõr mais velho.
§ único. No caso de qualquer sócio ser votado para
mais de um cargo, preferirá aquele para que tiver maior
votação e, se essa votação fôr igual, optará por aq uole
que desejar.
Art. 49.0 A posse dos corpos gerentes será dada pelo
presidente da assem blea geral, q ue assinará com os em possados e secretário geral da Cooperativa a respectiva acta
de posse lavrada pelo último no respectivo livro.
§ único. Os corpos gerentes demissionários continuarão
em exercício até quo a posse seja conferida aos novos
corpos gerentes seus substitutos.
Art. 50.0 Em seguida à posso dos novos corpos gerentes efootunr-se-á
uma roünião
conj unta dos corpos
cessantes
e novos empossados,
para entrega, por parto
dos primeiros aos segundos, de documentos, livros, inventários e haveres da Cooperativa, com todos os esclarecimentos precisos, por forma a não sofrer interrupção
ou
prej uízo o bom funcionamento
da sociedade.
§ único. Da entrega feita nos termos do presente artigo será lavrada acta, em livro especial, pelo socrotúrio
geral da Cooperativa,
que para êsse efeito assistirá à
roünião,
devendo todos os presentes
à mesma roünião
assinar a referida acta.
CAPÍTULO

IV

Organização e funcionamento dos serviços
Da organização

Art. 51.0 A Cooperativa
exercerá a sua actividado, do
harmonia com os fins a que é destinada, por into rmédio
do secções devidamente
organizadas
e agru padas em
serviços, nos termos dõste estatuto.
§ único. Sempre que tal fOr julgado conveniente, criar-s{'-ão sucursais e agências da Cooperativa,
cuja organizaçüo e funcionamento
serão ospecíficadamonto
oetabolecidos pela direcção da sociedado.
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Art. 52.0 Haverá
quatro
ços, assim designados:
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços

grandes

divisões

L" Série
de servi-

de escritório.
comerciais e industriais.
de crédito e caixa económica.
gerais e de iniciativa social.

§ único. O número de secções dos diferentes serviços é variável,
conforme a natureza
e diversidade
dos
assuntos a seu cargo.
Serviços de escritório

Art. 53.0 Os serviços
de escritório
compreendem
todas as actividades da sociedade não atribuídas por êste
estatuto
a qualquer
dos restantes
serviços e especialmente as que respeitam a :
a) Escrituração
e contabilid ade geral ;
b) Recebimentos e pagamentos,
guarda e conservação
de valores;
c) Admissão
de sócios;
d) Emissão ele acções e demais expediente relativo às
mesmas;
e) Estatística e propaganda;
f) Correspondência
comercial;
g) Procuradoria
dos sócios;
h) Registo geral de toda a correspondência
e sua distribuição ;
i) Guarda e conservação
de todos os documentos.
§ único. Incluem três secções :
Secção
Secção
Secção

de contabilidade.
ele tosouraria.
de expediente,
procuradoria

e arquivo.

Serviços comerciais e industriais

Art. 54. Os serviços comerciais
e industriais
compreendem
todas as actividades
relativas
à compra, ao
fabrico e venda do artigos cujo comércio constitue objecto
ela Cooperativa.
§ único. J ncluom as seguintes secções :
0

As secções iudustriuis
que forem julgadas

(oficinas) e as secções de venda
necessárias.
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Uma secção de compras tendo na sua dependência
o armazém geral.
Uma secção de expedições.
Serviços de crédito e caixa económica

Art. 55. Os serviços de crédito e caixa económica
compreendem todas as actividades respeitantes a operações de crédito que interessem aos sócios 011 ao desenvolvimento comercial da sociedade, nos termos do presente estatuto, e especialmente:
a) Abertura de créditos aos sócios para fornecimentos
na Cooperativa ou por seu intermédio;
b) Capitalização de depósitos dos sócios e pessoas de
suas famílias;
c) Concessão de empréstimos em dinheiro aos sócios e
depositantes;
d) A respectiva escrituração de contas correntes nos
competentes livros;
e) A correspondência com os sócios e depositantes relativ a a estes assuntos.
§ único. Incluem. se o seu desenvolvimento ojustificar,
duas secções:
0

Secção de crédito.
Secção de caixa económica.
Serviços gerais e de iniciativa social

Art. 56. Os serviços gerais e de iniciativa social,
com preendom as realizações de índole cultural (bibliotecas, museus, salas de conferências, etc.) ou recreativas
(salas e terrenos de desporto, piscinas, salões de festas,
jogos etc.), de assistõucia social (serviços médicos, farruacõuticos, dentários, etc.), e bom assim quaisq uor outras
julgadas de utilidade para os sócios (messe, trunsp ortes, etc.), de acordo com o objectivo da sociedade e não
atribuídos aos restantes serviços.
§ único. Incluem o número de secções que fôr necossário à eficiência das respectivas actividades.
0

Da direcção e coordenação

Art. 57.0 Cada um dos serviços designados no artigo 52.0 será superiormente dirigido e fiscalizado por
um vogal da direcção, de harmonia com as directivas
gerais estabelecidas pela direcção.
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§ 1.0 Ao director que tiver a seu cargo os serviços
de escritório
compete usar da nssiuatura
comerei al da
Cooperativa,
autorizar
o movimento de caixa e todos os
pagamentos
fi. efectuar e, juntamente
com o presidente da
direcção ou na falta dêste com qurm o substitua, assinar
todos os documentos
a que se refere o n.? 15.° do artigo 24.° e dum modo geral todos os que obriguem a
sociedade nos termos da lei geral.
§ 2.° Se o director que tiver a seu cargo os serviços de
escritório estiver desempenhando
as funções de presidente
da direcção, nos termos do § único do artigo 23.°, os documentos a que se refere a última parte do parágrafo anterior serão assinados por êle e por outro qualquer director.
§ 3.° Os claviculários
do cofre serão o presidente,
o
vognl da direcção que tiver a seu cargo os serviços do
escritório
e o secretário geral da soclcdudc.
.
a coordenação efectiva dos
Art. 58.0 Pura assegurar
diferentes
serviços
da Cooperativa
e responder
perante a direcção pela oficiõncia dos mesmos, de harmonia
com as determinações
dos directores,
a sociedade terá
um secretário
geral, que será ao mesmo tempo o chofo
dos serviços
de escritório,
competindo-Ibo,
além -das
atriburções que lhe forem fixadas no rogulamento
interno,
mais as seguintes:
1. ° Assistir
às sessões da direcção, prestando
os esclarecimentos
que lhe forem pedidos pelos directores
acõrca dos assuntos correntes, mas sem direito u voto de
qualquer espécie, e lavrar as respectivas
actas j
2. ° Despachar
com o presidente
da direcção todos os
assuntos
que sejam ela sua compotõncia,
submetendo
à
sua. assinatura
todos os documentos
e correspondência
que elevam por ele ser assinados, fazendo o mesmo para
com os restantes
directores
no rospcitanto
aos serviços
respectivamente
a sou cargo;
3.° Estabelecer
a unidade e continntdado nas negociações, transacções
e resolução de todos os assuntos respeitantes à Cooperativa
de acôrdo com as determinações
da direcção;
4.° Coadjuvar
a direcção no exercício das suas funções de gerência,
estudando convenientemente
todos os
assuntos de que especialmente
fõr por ela encarregado
e sugerindo-lhe
as iniciativus que julgar úteis, quer sõbro o ponto de "is ta de organização
e funcionamento
dos serviços,
quer no respeitante
à orientação do actuação comercial da sociedade ;
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5. ° Assinar
a correspondência
corrente da Cooperativa com todas as entidades não militares;
6. ° Ser um dos claviculários
do cofre, nos termos do
§ 3.° do artigo 57.°;
7. ° Receber as pretensões
e reclamações
dos sócios a
que se referem os n.OS 4.° e 5.° do artigo 17.° e submetê-Ias, devidamente
informadas,
à direcção;
8.° Assistir aos actos de posse dos corpos gerentes,
bem como às reüuiões para a entrega de poderes a que
se referem os artigos 49.° e 50.°, lavrando e assinando
as respectivas
actas;
9.° Responder
perante a direcção pelo bom funcionamento de todos os serviços, em especial pelos do oscritório, e de uma forma geral pela execução das determinações da direcção.
Do funcionamento

Art. 50. ° Cada secção dos diversos
serviços,
com
excepção dos de escritório,
dentro do conjunto geral da
actividade da Cooperativa,
possutrú escrituração
própria
(livros, fólhas ou mapas) adequada à função que exerce,
da qual se deduza o seu funcionamento
privativo e fornecendo os elementos necessários e subsidiários da escrituração geral da sociedade.
Art. CiO.° Para o estabolecimento
e funcionamento
das
respectivas
ecções será atribuído
a cada um dos diferentes serviços, exceptuados
os de escritório,
u~ capital funcional.
§ 1.0 As disponibilidades
dos diferentes serviços poderão circular entre estes, como empréstimos
gratuitos,
na medida das necossidudes
do funcionamento
duns e
possibilidados
doutros.
§ 2.° As desposas relativas aos serviços do escritório e as de carácter
geral da sociedade são atribuídas
•
por rateio aos restantes
serviços.
Art. Ci1.° No fim do cnda ano social proceder-so-á
ao
balanço geral de todo o activo e passivo da scciedado,
devendo a necessária inventariução
das mercador-ias existentes SOl' formulada pelos preços por que foram adq uiridas, ou pelo do último invontúrio SC' j;i tiverem sofrido
deprcoinções,
moncionaudo
ainda as quo so tiverem deprociado em urrnazóm ou tenham menor preço no mercado.
Art. 62.° Os resultados das operações efectuadas anualmente por todos os serviços serão levados à conta do
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lucros
e perdas
da sociedade
no fim de cada ano
social.
§ único. Na conta de Incras e perdas da sociedade será
considerada
como despesa anual a importância
correspondente
a i/lO do valor da aquisição de bens imobilizados, tais como móveis, máquinas, viaturas e utensílios,
por depreciação dos mesmos.

Disposições relativas aos serviços comerciais
e industriais

Art. 63.0 Os serviços
comerciais
e industriais
dispõem como capital funcional de !, Ir; do fundo social, nos
termos do artigo 60.0
Art. 64:.° Os fornecimentos
aos sócios podem fazer-se:
a) De contado: quando os artigos forem pagos no acto
da compra;
b) A crédito mensal: quando o sócio se prontifique a
efectuar o respectivo
pagamento
por desconto nos sens
vencimentos
relativos
ao mês do fornecimento
011 directamente na sede da Cooperntiva
até ao dia 10 do mós
imediato àq nole;
c) A prestações: quando o pagamento 1'01'realizado em
mensalidades
consecutivas,
conforme o contrato do abertura de crédito.
§ 1.0 Os fornecimentos
aos s6cios residentes
fora da
metrópole poderão ser feitos de contado e a crédito mensal, contanto que os pagamontos
sejam realizados no escritório nos dias fixados, mediante autorização
especial
da direcção e sob a sua responsabilidade.
§ 2.° Todos os fornecimentos
aos sócios serão feitos
por requisição
assinada
pelo sócio ou posso a por (\le
autorizada
(1 devidamente
identificada.
§ 3.° Para os fornecimentos a crédito haverá cadernetas especiais
com as necessúrias indicações sõbro o crédito concedido e montante autorizado.

Disposições relativas aos serviços de crédito
e caixa económica

Art. 65.° Os serviços de crédito e caixa económica
dispõem como capital funcional, nos termos do artigo 60.°,
do 1./5 do fundo social e das importâncias
referidos na alínea 'b) do artigo 55.°

dos depósitos
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Art. G6.0 Os depósitos feitos pelos sócios ou pessoas
de suas famílias, a que se refere o artigo anterior, podem
ser a prazo ou à ordem, observando-se
no que lhes respeita as disposições gerais estabelecidas
por lei para as
caixas oconómicas, devendo porém ao capital depositado
assegurar-se
condições mais vantajosas
de rendimento
do que as daquelas ínstitmções.
§ único. Não é permitida a abertura de contas de depósitos de importâncias
inferiores a lO~.
Art. 67.° Os créditos para fornecimentos e empréstimos
em dinheiro que podem ser concedidos aos sócios, nos termos das alíneas a) e c) do artigo 55.°, são os seguintes:
1. o Crédi tos para, fornecimentos:
a) Até 75 por cento dos seus vencimentos
líquidos
mensais, para fornecimentos
a cródito mensal;
b) Até 20 por cento dos seus vencimentos
líquidos
anuais, para fornecimentos
a prestações
mensais e sucessivas em número não superior a vinte e quatro.
2.0 Empréstimos
em dinheiro:
a) Até 10 por cento dos seus vencimentos líquidos
annais, a liquidar em prestações
mensais e sucessivas
em número não superior a doze;
b) De qualquer montante, a prazo e cm condições variáveis, qnando devidamente
caucionados.
§ 1.0 Em nenhum caso a soma dos créditos para fornecimentos
e empréstimos
nos termos da alínea a) do
n ," 2.° do presente artigo, concedidos a qualquer sócio,
poderá ultrapassar
a importância
de 6.000ií, não podendo
ser concedidos ao mesmo sócio novos cróditos ou em próstimos da mesma natureza sem que, respectivamente,
estejam liquidados 75 por cento, pelo menos, dos que anteriormente
lhe tiverem sido concedidos.
§ ~.o Para os efeitos do disposto no presente artigo
consideram-se
vencimentos líquidos do sócio os que normalmente são percebidos pelos militares ou funcionários
do mesmo pôsto ou categoria na data da concessão do
crédito ou empréstimo solicitados.
§ 3.0 Os empréstimos
nos termos da alínea b) do
n. o 2.0 dõste mesmo artigo só podem ser caucionados
por acções liboradas da sociedade, títulos de dívida pública, títulos ou valores com cotação segura na Bôlsa, ou
quaisquer outros de liq nidação garnn tida por organismos
oficiais, competindo
à direcção da sociedade fixar pam
cada caso o montante
do empréstimo
e as condições da
sua liquidação.
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Art. (38. ° A concessão de em préstimos nos termos da
alínea a) do n.? 2.° do artigo anterior só poderá ser autorizada aos sócios que sejam posautdores,
pelo menos,
duma acção da sociedade liberada há mais do seis meses, que estejam no gõzo pleno dr todos os seus direitos
sociais, que scj am consumidores
habituais da Oooperativa e, não tendo vencimentos pagos na metrópole pelos
Ministérios da Guerra ou da Marinha, que os organismos
por onde percebem tomem perante a Cooperativa o compromisso de realizar nos seus vencimentos os descontos
que pela mesma lhes forem solicitados.
§ único. Para a concessão de empréstimos aos sócios
nos termos do presente artigo, dentre elos limites fixados
na alínea a) do n.? 2.° do artigo anterior, Ievar-se-ú em
conta a importância
da média do seu consumo mensal
durante
os seis meses imodiatamento
anteriores ao respectivo pedido de concessão,
só podendo os máximos
estabelecidos
no mesmo artigo ser concedidos aos sócios
cuja referida média de consumo seja igualou
superior
a 500a.
Art. 69.° Todos os créditos a prestações e empréstimos concedidos
aos sócios nos termos do artigo 67.°
vencerão
o .i uro fixado pela direcção da sociedade 0,
quando não sejam liquidados nos devidos prazos, serão
onerados
com juros de mora fixados pela mesma direeç:iio, dentro dos limites estabelecidos
pela lei, procedendo-se por igual forma para com os cróditos mensais
quando não forem liquidados nas devidas datas.
§ único. O pagamento das prestações
mensais relativas a créditos para fornecimentos
ou empréstimos,
a que
se referem as alíneas b) do n ." 1.0 e a) elo n." 2.° do artigo 67.°, deverá ser feito na sedo da sociedade até ao
dia 10 do cada mês, a partir do mês imediato àquele em
que foi realizada a respectiva operação de crédito.
Art. 70.° Quando os sócios não satisfizerem
os seus
débitos nas datas convcncioundas,
serão os mesmos pedidos por dedução nos vencimentos
às estaçõos oficiais por
onde forem abonados, podendo a direcção da sociedade
suspender
os fornecimentos
a crédito, bem como a concessão de empréstimos
aos sócios cujos débitos se tornem do difícil cobrança.
Art. 71.° As operações
de crédito a que se reforo o
pela direcção, do acórdo
artigo 67.0 serão autorizadas
com as possibilidades
de caixa, tendo em atenção o disposto no artigo 60.° e seu § 1.0
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Disposições relativas aos serviços gerais
e de iniciativa social

Art. 72.° Os serviços
gerais
e de iniciativa
social
dispõem
como capital
funcional,
nos termos
do artigo 60.°, de 00 por cento das importâncias
dos donativos
e legados feitos à sociedade e das verbas do fundo especial votadas
anualmente
pela assomblea
geral
para
aquele fim.
Do pessoal

Art.

73.° A Cooperativa

omproga o seguinte pessoal:
-- O que exerce funções respeitantes à administração
e ao funcionamento
comercial
das secções dos diversos serviços;
b) Pessoal técnico. - O que exerce funções técnicas,
próprias
das secções industriais
e dos serviços gerais
e de iniciativa social;
c) Pessoal complementai" - O que exerce funções de
praticante,
de aprendiz e de pessoal menor.
Art. 74.° O pessoal da Cooperativa
considerado:
a) Pessoal de quadro;
b) Pessoal adventício.
Art. 75.° O pessoal de quadro compreende:
Um secretário geral.

a) Peseoai administrativo.

é

/)01'

cada secçào :

Um chefe ou mestre.
Escriturários,
dactilógrafos,
caixeiros ou artífices, om
número que fõr necessário.
Contínuos, em número quo fôr necessário.
Uma telefonista.
Um porteiro.
Dois qrooms.
Art. 76.° O pessoal adventício compreende:
a) Os técnicos com funções especiais (médicos, farmacõutícos, dentistas, engenheiros,
otc.);
b) Os praticantes,
aprendizes,
marçauos e serventes.
Art. 77.° A admissão do pessoal de quadro da Cooperativ a deverá ser feita sob regime contratual.
Art. 78.° Para atribuição
de vencimentos
estabelecem-se as soguintes categorias
ao pessoal da Cooperativa:
Secretário geral.
Chefes do secção.
Escri turárioa,
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Artífices.
Oaixeiros.
Dactilógraíos.
Contínuos.
Porteiro.
Telefonistas.
Praticantes,
aprendizes e marçauos.
Serventes e grooms.
§ único. O pessoal técnico com funções
vencimento adequado à sua especialidade.
Do regulamento

1.- Sério

especiais

terá

interno

Art. 79.° O detalhe do funcionamento
dos diversos
serviços
será estabelecido
pelo regulamento
interno c
pelos regulamentos
especiais julgados necessários,
todos
elaborados pela direcção, a quem cumpre fazê-los executar, subordinados
às bases fixadas neste estatuto.
CAPíTULO

V

Distribuição dos lucros
Art, 80.0 Os lucros líquidos anuais da sociedade, constituídos pelo saldo da conta de lucros e perdas, depois de
fechado o respectivo balanço, serão distribuídos
pela seguinte forma:
1.0 Para o fundo de reserva, um mínimo de 1) por cento;
2.° Para o fundo especial, 20 a 50 por cento;
3. ° Para gratificação
aos empregados
da Cooperativa
que durante o ano se tornaram
merecedores
de recompensa pela sua ussidurdade
e dedicação ao serviço, 5 a
10 por cento;
4.° Para dividendo às acções, uma porcentagem
até ao
juro legal;
5. o Para bónus do consumo, o restante.
§ 1.0 O bónus a que se refere o número anterior dêsto
artigo só será concedido
a consumos anuais iguais ou
superiores
a 2.000~.
§ 2.° O bónus de consumo o os dividendos a que os
sócios tiverem
direito, nos termos dos n. os 4.° e f). o
do presente artigo e seu § 1.0, sorrio creditados
em suas
respectivas
contas, deveudo a importancía
do bónus ser
encontrada
em futuros fornecimentos
o a dos divídoudos
paga em espécie se os interessados
assim o doclnrnrem.
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financeira

CAPÍTULO

VI

Dos fundos
Art. 81. U Os fnndos da Cooperativa
por:
a) Fundo social.
b) Fundo de reserva.
c) Fundo especial.
d) Fnndo de iniciativas.

são constitnldos

Fundo social

Art. 82.0 O fundo social é constituído
pelo capital
subscrito, reprosentado
por acções de 1006.
Art. 83.0 As acções são sempre nominativas,
havendo
1ítulos de uma c cinco acções, formuladas conforme o disposto na lei aplicável, § único do artigo 24.0 e § 1.0 do
artigo 57.0 dêste estatuto.
Art. 84.0 As acções terão dividendo desde o trimestre
seguinte àquele em quI' foram liberadas.
Art. 85. U O pagamento das acções subscritas pelo sócio podará ser efectuado
do pronto ou em prestações
mensais iguais o sucessivas até ao número de 10.
§ 1.0 Os sócios que não satisfizorem o capital subscrito nos prazos a que se obrigarem serão onerados com
um juro fixado pela direcção sobro as quantias vencidas
o não pagas.
§ 2.0 Só depois (10 sou integral pagamento as acções
subscritas
serão entregues
aos interessados,
devendo a
Cooperativa,
omquanto
o pagamento total se não fizer,
entregar
os mesmos títulos provisórios
representativos
das subscrições,
os quais ficarão para todos os efeitos
equiparados
às acções.
Art. 86.0 As acções poderão sor transmissíveis
entro
sócios, mediante autorização da direcção, desde que estejam liberadas e não sirvam do caução a qualquer contra'to, obseryando-se
o disposto no § LOdo artigo 1G8. o do
Código Comercial.
Art. 87.0 Só são reembolsáveis as acções dos sócios
que deixarem de pertencer à sociedade nos termos do artigo 13.0 e não 0stejam nas condições da última parte do
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§ 1.0 do artigo 15.°, sendo o reembolso

feito por intermédio do fundo de reserva,
conforme
o disposto no artigo 91.°, tendo em atenção o contido no artigo 88.° e
seu § único.
§ único. O reembolso destas acções será sempre feito
por 90 por cento do seu valor nominal,
Art. 88.° O número de acções liberadas roembolsávois
em cada ano será fixado em assemblea geral, sob proposta da direcção.
§ único. O reembolso será efectuado pola ordem do inscrição, para o efeito, dos sócios que a êle tenham direito.
a custear a
Art. 89.0 O fundo social é destinado
conveniente
instalação e exploração dos serviços COm0l"ciais e industriais
e serviços do crédito e caixa económica na proporção,
respoctivumontc,
de t,·'rí o 1/5, nos tormos dos artigos 63.° e 65.°, e tendo em vista o disposto
no § 2,° do artigo 60.°, bem como a assegurar
as transacções próprias
dos mesmos serviços, sendo proibido
o seu ornprõgo
em operações
especulativas
ou a longo
pmzo.
Fundo de reserva

Art.

90.° O fundo do reserva

ó

a) Pela verba votada auuulmentc,

constituído:
nos termos

do n.? 1.0
do artigó 80.°;
b) Pela receita proveniente do disposto no § único do
artigo 87,°;
c) Pelo ónus a que se refere o § 1.0 do artigo 85.°
Art. 91.° O fundo de reserva,
destinado a garantir
o capital da sociedade, só poderá ser utilizado no que fõr
expressamento
autorizado pela nssomblca geral, e, quando
exceder 50 por conto correspondente
ao fundo social,
no roembôlso
das acções da sociodado, nos termos do
§ único do artigo 87. 0) observando-se na constitmção deste
fundo a disposição do artigo 191.0 e seu § único do Código
Comercial.
§ único. O fundo do reserva deverá ser empregado em
títulos ou valores consolidados,
devendo o rendimento
proveniente
<la sua ap licação reverto r a favor dos lucros
da sociedade.
Fundo especial

Art.

92.°

O fundo

especial é ilimitado o constituído:
do disposto no n." 2.° tio ar-

a) Pela verba resultante
tigo 80. o;
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b) Por quaisquer receitas eventuais ;
c) Por 10 por conto da importância do legados ou donativos feitos à sociedade;
cl) Pelo produto das multas ou penalidades aplicadas ao pessoal da sociedade, nos termos das disposições
disci plinaros e dos regulamentos.
Art. 93.0 Êste fundo é destinado, mediante aprovação
da assemblea geral sob proposta anual da direcção, a:
1. o Pagnmonto
de débitos ii. sociedade considerados

incohrúveis

;

2." Amortiznção das contas das despesas de instalação;
3.0 Cobrir prejuízos
que a sociedade tiver devidos a
casos 10:';<1iso u justificáveis;
4. o Prover à eonstiturção e manutenção duma caixa do
reforma e assistôncia ao pessoal da sociedade;
5.0 Financiar quaisquer iniciativas nos termos do artigo 95.0
Fundo de iniciativas

Art. 94.0 O fundo do iniciativas

ó constituído:
a) Por 90 por cento das importâncias de legados o donativos

feitos à socíodade :
a que se refere

b) Por verbas

o n.?

5.0 do artigo an-

torior.
Art. 95.0 Êste fundo 6 destinado a custear a criação,
instalação,
manutenção o funcionamento de institutçõcs e
serviços qU!) tenham em vista os fins da sociedade rofe-.
ridos no n. o 3. o do artigo 4. o

Disposições

diversas

CAPÍTULO VII
Disposições especiais
Art. 96.0 A sociodade só poderá dissolver-se
em algum dos scguiutcs cusos :
II) Qu.mdo a nsscmbloa gOl'al, nos termos dõste estatuto, rccouhocer
impossihilidado
do satisfazer
aos seus

fins;
b) Qnando lhe soja aberta Ialõncia ;
c) QlI:tlld,)
os (,l'l'UOI'l!S o I'lHlli e iram,
posteriormente

li,

época

dos seus contratos

provando
qUI)
se acha per-
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dida metade do fundo social e a sociedade lhes não garanta o pagamento
dos seus créditos.
Art. 97.0 A direcção fica pessoal e solidàriamcnte
responsável por todas as operações iniciadas desde a data
da dissolução,
isto é, da data em que a sociedade fõr
declarada
em liquidação
pela assomblea geral ou pelo
Tribunal
do Comércio,
considerando-se
tais operações
como individuais.
Art. 98.0 Votada a dissolução, observar-se-ão
as disposições aplicáveis do Código Comercial.
Art. 99.0 A liquidação o partilha da sociedade faz-se
nos termos gerais da lei, competindo aos liquidatários
a
mais escrupulosa
observância
dôsses preceitos
legais
e sendo-lhes
aplicáveis
todas as disposições
que neste
estatuto dizem rospeito à direcção.
CAPÍ'l'ULO

vur

Disposições transitórias
Art. 100.0 O presente estatuto
entra cm vigor iniediatamente
após a sua publicaçâo
oiu Urdem do 8J:ército o revoga todos os anteriores.
Art. 101.0 A direcção elahorará
no prazo de seis meses, a contar da data da publicação dêste estatuto, os regulamentos
convenientes
ao funcionamento
dos diversos
. serviços e promoverá
o que fór necessário para a integral execução das disposições contidas no mesmo.
Art. 102.0 Com a publicação do presento estatuto são
transformadas
automàticamente
as classificações
dos sócios do harmonia CCWl as disposições nõlo cstnbclocidus.
Art. 103.0 Os actuais sócios da Cooperntiva
quo não
tonham a condição necessáriu para o ser, 1I0S termos do
artigo r). o dêste estatuto, passam, a partir da data da ('11trada om vigor do mosmo estatuto,
a .sor considerados
para todos os efeitos como sócios extraordinúrios
desde
quo possuam uma acção, polo menos, de 1001S, sendo-lhes aplicado o disposto no artigo 104.°
Art. 104.0 As acções da Cooperativa
no valor nominal inferior ti 100a deverão SOl' apresentadas
pelos seus
possutdoros
para conversão
om títulos actuais da sociodado no prazo de seis meses a contar da entrada em vigor
do presente
estatuto,
findo o qual serão consideradas
nulas para todos os efeitos as quo não tiverem sido con-

vertidas.

La Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 8

:J8\)

Art. 105.° Considera-se
prorrogado
até 31 de Dezomde 194:1 o mandato dos actuais corpos gerentes em
exercício e dos respectivos
suplentes,
devendo proceder se à eleição dos que faltem para completar o número
fixado por êsto estatuto.
Ministério da Guerra, 3 de Outubro de 1939. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
01'0

111- DETERMINAÇÕES
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) 'rodas as repartições
o mais estabelecimontos
militares devem enviar directamente
à redacção do Anuá1'io
Comercial, Praça dos Restauradores,
24, em Lisboa, até
30 do Novembro
do corrento ano, relações do seu possoal, categorias e respectivas
moradas.

Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-

3.a Repartição

II) Tondo subido à 3. a Ropartição desta Direcção Geral algumas
dúvidas sôbro a execução da doutrina da
circular n.? 9:800, do 20 de Junho último, detcrmina-sc :
1.0 O disposto na referida circular só é aplicável às praças a q uom pertenceu terem baixa por incapacidado física
011 passarem
ti disponibilidade,
logo após a instrução do
rucrutas, por sorteio, por pagamento ele taxa ou por qualquer ontra razão, depois da publicação da mesma circular;
2.° As praças que passaram ou venham a passar iL disponibilidade por possutrem habilitações para a froq üõncia
do curso de oficiais milicianos ou curso de sargentos milicianos é dispensado o pagamento
da taxa;
3. ° As baixas de serviço militar por incapacidade física
não serão confirmadas
sem haver conhecimento
de que
foi efectuado o pagamonto da taxa;
4.° Afora a excepção do n." 2.°, a passagem à disponibilidado, logo após a instrução de recrutas, por sorteio, por
pagamento de taxa ou por qualquer outra razão não podorá
flfpctuur-se som quo seja sutisfeito o pagamento da taxa;
5.° A estampilha
de 156 deve ser colada na fôlha de
.rosto da caderneta militar.
(Circular

IJ."

rente ano).

15:576, proc. 34., de 26 de Setembro

do cor-
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III) Como os tá estabelecido,
o averbamento
relativo a
trata monto de oficiais em consultas externas nos hospitais militares deve sor lançado no mapa sanitário.
Tendo-se
suscitado
dúvidas sobre se deve ou não ser
lançada qualquer verba na fólha de matricula, esclarece-se que da mesma apenas
deverá constar
a duração
dês se tratamento.
Exemplo:
Um oficial em 1938 esteve nas seguintes situações:
10 dias internado num hospital militar;
4 dias com parte do doente no sou domicílio;
5 dias em tratamento
cm consulta oxternu.
A verba a lançar devo ser escriturada
na casa «Por
motivo de moléstia,
00 tratamento
nos hospitais
o domicílio» do titulo «Tempo de liconças», do seguite modo:

1938: No bospital militar, 10 dias;
4 dias; em consulta externa, 5 dias.

no

O mapa sanitário
fõlha de matricula.

que so faz na

(Circular
ano).

Ministério

completará

o registo

n.O 15:859, proc. 3G, de 3 de Outubro

da Guma - 2.

a

Direcção

domicilio,

(10

corrente

Geral _ I.a Repartição

IV) Sendo freqüento aparecerem
na Direcção do Serviço Veterinário
Militar requisições
de material
veterinário o siderotócnico
vara completo do material de mobilização distribuído
às diferentes unidades, e bom assim
pediu os de conserto i:! e beneficiações do mesmo material,
que certa monto so inutilizou por ser empregado
no serviço normal da unidade, dotertuina-sc :
1.0 Deverú
mantor-so
sempre
completo,
llO melhor
estado de conservação
c pronto a SOl' utilizado todo o
material votorinário
e sidorotócuico
do mobilização,
distribuído ~LS unidudos, não podendo o mesmo ser cmprogado no serviço normal o diário, excepção feita 110 que
diz respeito
ao conSUJJlO dos medicamentos
da cantina
veterinária,
pois, a fim do evitar que se estraguem ou
percam a sua acção terapêutica,
poderão o deverão ser
utilizados sob rospousabilldade
do oficial veterinário da

1.' Série
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unidade, mas substituídos imediatamente por outros adquiridos pelos fundos de curativo dos solípedes, de forma
que a cantina esteja também sempre pronta a ser utilizada.
2.° Sempre que tenha do fazer-se qualquer requisição
de consêrto, beneficiação ou eubatituíção de artigos pertencentes
ao referido material,
conjuntamente
com os
documentos
proscritos
nas disposições
em vigor será
enviado um relatório justificativo
da deterioração,
consumo ou ruína, por motivo de fôrça maior, dos mesmos
artigos,
relatório êste que será elaborado pelo oficial
veterinário
da unidade, que ficará o único rosponsavel.
pecuniàriamentc,
por toda a despesa feita, caso se recouheça que houve da sua parto menos zêlo ou cuidado
com o matorial a sou cargo.
3. ° O oficial veterinário
da unidade procederá
sempre
que o julgar conveniente
à verificação e inspecção do
material veteri núrio e siderotécníco
de mobilização nela
existente, reclamando
imediatamente,
por intermédio do
respectivo comando, à 2. a Roparticão da Direcção do Serviço Voterinút-io
Militar, as devidas providências
para a
substitujção dos artigos que. devido à exclusiva accão
do tempo, são susceptíveis
de se tornarem
impróprios
para o fim a q 110 se destinam, devendo a mesma Repartição verificar e comunicar superiormente
se houve menos zêlo Oll pouco cuidado; mas, reconhecendo
ter havido responsabilidade,
debitará logo, a quem ela caiba,
a importância
da despesa feita ou a fazer.
4.° Quando das participações
trimestrais de alterações
enviadas à 2. a Repartição da Direcção do Serviço Veterinário
Militar constem faltas ou deteriorações,
serão
sempre acompanhadas
da .i ustificação
organizada
pela
forma indicada, no n.? 2.° desta circular.
5. ° Quando forem notadas diferenças
que não constom da última parto de altornçõcs ou sejam feitas rcquisições que não vão plenamente justificadas,
o não se
prol'e que tais faltas, que motivaram a requisição, foram
devidas a factos posteriores
à data da última parto do
alterações
enviada, a responsabilidade
pecuniária
será
exigida imediata e integrnlmonte
a quem assinar aqueles
documentos ou a quem dovoria assinar a última parte de
alterações,
caso êste documento não tenha sido recebido
na 2." l~epartição
da Direcção
do Serviço Veterinário
Militar.
(Circular 11.° 2, de 29 de Setembro do corrente ano).
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Geral

VI) Tendo sido mandado estudar um modelo ele diploma
de funções públicas dcstiuado exclneivamonte ao ex ército, dntorminu-se qno beja dado conhecimento aos oficiais
promovidos ou a. promovor depois da vigência do decreto-lci 11." :20:440, do 11 do Feveroíro último, de que, atá
ulterior rosolucâo, não devem adquirir O enviar à Iiepartição Geral dêstc :.\finistério o diploma a que o mesmo
docroro alude. COIIIO SO .leteruiiuou na circular n.? 1:768,
dl' 14 do .Abril próximo passado.
(Circular

Ministério

H." :.!::l~)2,de :J:l de -'Laia do eorreute

da Guerra - 2." Direcção

Geral-

ano).

n

I. Repartição

\'1 I) J.s praças qlll\ forem prestar serviço na Escola
do Exérci to o no Colégio :\li litar passam a levar parn
"<111<,1<'8 estalH'll'!'ÍoH'utos militares todos os artigos ela
sun dotução individual de fardamento.
Findo o tom po de serviço 11,1(1uolos ostabolocimon tOH,
SI 'rito os espólios feitos nas unidades do origem da:; mesmas
praens.

Todas as praças, quer sejam Oll não prontas da instrução, que s(~all1 trnnsforidus para unidados 011 estabclecimcntos polos quais devam "ir a flor, em dovido
tom po, Iiccnciadns deverão levar para estas unidades ou
pstabelccilllr'utos todos os artigos do fardamento que lhes
tenham sido distribuídos, sendo, portanto, os respectivos
llspMios feitos nus mesmas unidades ou estabelecimentos
na ocasião do liceJlciaJllC'nto.
Ficam assim rO\Og'ndas
as dnterminaçõ('s:
XI) da 0/'r!('/II do H:l'él"cito n." 0, 1." série, de 1027; III) da Ordem
do E.í·,:,·('ilo n." 7, 1..' série, (lo 19:?8; XIII) da Ordem do
l~',)'h.cit() u.? D, 1.n série, (]<, Hl:?8; VIII)
da Ordelll do
E,l"h·cito lI.O 11, L" série, dl' 193:3.
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Geral

IX) Os oficiais milicianos licenciados
que se mantenham nesta situação ou sejam chamados a prestar qualquer período
de serviço não estão abrangidos
pelas
disposições do decrotoIeí n.? 29:440, de 11 de Fevereiro
último, que torna extensivo
ao exército o diploma do
funções públicas.
(Circular

Ministério

n ," 4:632, de 11 <lo Outubro

do 1930).

Repartição da Direcção
da Guerra-S.3
da Contabilidade Pública

Geral

Em virtude elo preceituado
DO artigo
7.0 do decreto-lei D.O 25:299, de 6 de Maio de 1935, declara-se, para
os devidos efeitos, que S. Ex.:I o Sub-Secretário
dr Es-tudo da Guerra autorizou,
por seu despacho de 17 de
Agosto corrente,
nos termos do § 2.0 do artigo 17.0
do decreto-lei n.? 16:670, do 27 de Março do 1929, a
trausforência
no orçamento
do Ministério da G uerra om
vigor 110 actual ano económico a seguir monciouada :
CAPÍTULO

Scrvil;os

110

18.0

Instrução

~[ilItnr

Escola Central de Sargentos

Artigo 523.0-Desposas
terial:

de conservação

e aproveitamento

do ma-

1) De semoventes:
a) Animais:

Da verba ,,7:::;00 rações de forragens
para 20 sohpcdes, a 5~8lh) para
a verba «Ferragem,
curativo ('
medicamento de sclípedes, a 11120
por cada ração» . • . . • •

5.a Repartição da Direcção Gornl da Contabilidade
Pública, 21 do Agosto do 1939. - O Chefe da Repartição, Ildefonso Ortigão Peres.

ORDEM DO EX:gRCITO N.O 8

1.- Rórie
De harmonia

com as disposições

do artigo

7.° do de-

croto-Iei n.? 25:2U9, de 6 de Maio do 1935, se publica
que S. Ex. a O Sub-Secrotario
do Estado da Guerra autorizou, por sou despacho de 25 de Setembro último, 110S
termos do § 2.° do artigo 17.0 do docreto-lei n. o 16:670,
de 27 do Março de 1020, a transferência
da quantia de
3.000:5 da dotação da rubrica «Reparação e conservação
das carreiras e campos de tiro nacional civil» para a do
« Reparação
e conservação
das carreiras
e campos do
tiro para armas portáteis», na alínea a), n,01), artigo 176.°,
capítulo 9.0, do orçamento do Ministério da Guerra para
o corrente ano económico.

5..' Repartição
da Direcção
Geral da Contabilidade
2 de Outubro de 1939. - Pelo Chefe da Ropartição, Artur de Oliccira.
Pública,

RcctiticaçttO

'Tendo sido publicado com inexactidão na Ordem do
Eirércitc n.? 7, do 28 de Outubro findo, o primeiro período <lo n. o 4.0 das Instruções
para a organização
o
funcionamento
dos contros de mobilização, dotcrmiua-se
quo o referido período passe a ter a sogllinte redacção:
«4.0 Na arma do cavaluria os centros de mobilização
disporão de um chefe o do um adjunto, ambos oficiais
dl' reserva, de preferência
da arma de cavalaria, o do
doi" amanucuses a.

Antánio de Oliveira Salazar,
b~tíL conforme.

o
I

.tu '-'1

Chefe do Gabinctc,

~

MINIS TE~IO Df\ G\.IERRf\

Ordem do Exército
1.&11

N,O 9

o

Série

23 de Dezembro de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:
1- DECRETOS

Ministério

da Guerra-S.a
Repartição da Direcção
da Contabilidade Pública

Geral

Decreto n."30:060
Oom fundamente
nas disposições do § 3.0 do artigo 6.0
do docroto n.? 29:320, do 30 do Dezembro de 1938 ;
~
Usando
da faculdade
conferida
pelo n.? 3.0 do artigo 109.° da Constitutção , o Governo decreta e ou prouiulgo o seguinto:
Artigo único. ]>0110 SOL' aplicada ató ii sua totalldado
a verba da alínea a) «Despesas do transportes
do Ministório da (1 uorra qU(l não sejam pagas pOl' verbas privntivas» do n.? 3) do artigo 48.°, capítulo 3.", do orçamonto do referido Ministério em vigor !lO corrente ano

oconómico.
Publique-se
Paços
1039. -

e cumprn-so

do Governo

como nõle se contém.
da República, 16 do Novembro

de

António de Oliveira Salazar - Márto Pais de Sousa
Manuel
Rodrigues Júnior-Manuel
Ortins de Bettencourt-Duarte
Pacheco-Francisco José Vieira Machado-António Faria
AN'l'ÓNIO OSCAR DE FRAGOSO OARMONA :«
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Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa Leite - Rafael
da Silva Neves Duque.

Decreto n.O 30:092
Com fundamento
nas disposições
da alínea g) do artigo 35.0 do decreto-lei n ," 18:381, de 34 do Maio do
1930, e mediante proposta
aprovada
pelo Ministro das
Finanças,
nos termos do 11.0 1.0 do artigo 9.0 do decreto·lei n.? 22:470, de 11 de Abril de 1933;
Usando
da faculdade
conferida polo n.? 3.0 do artigo 109.0 da Constltrúção,
o Govõruo 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 895.4281'530, a qual reforça a verba do n.? 1)
« Diversos
encargos respeitantes
a anos económicos findos» do artigo 668.°, capítulo 24.0, do orçamento
do
segundo dos referidos
Ministérios
para 1939, sendo a
mesma importância
destinada
ao pagamento
do diversas despesas respeitantes
a 1938 e a anos económicos
anteriores.
Art. 2.0 O refôrço autorizado
pelo artigo 1.0 dêsto
decreto é compensado
com a importância de 895.42&$30,
soma de quantias não aplicadas
e que foram recebidas
por conselhos administrativos
dependentes
do Ministério
da Guerra em conta de verbas inscritas no orçamento
do mesmo Ministério
para o ano económico do 1938,
parte das quais já foram repostas
nos cofres do Tesouro, por meio de guias processadas
pela 5. n Repartição
da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, e as restantos vão sor entregues pela mesma forma. A referida
importância
reforça a verba do artigo 193.0 «Reposições
não abatidas
nos pagamentos»,
capítulo 7.°, do orçamento das receitas do Estado para. 1939.
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
preceitua
o § único do artigo
36.° do decroto-Iei
n." 18:381, de 24 de, Maio de 1030,
Publique-se e cumpra· se como nõle se contóm.
Paços do Govêrno da República,
25 de N ovombro do
1939. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAHMONA - .Antó-

nio de Oliveira Salazar.

1.· Série
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Decreto n.O 30:099
Com fundamento
nus disposições do artigo 2.° do decreto-lei n." 24:914, de 10 do Janeiro
de 193B, e modiante proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando
da faculdade
conferida pelo n." 3.° do artigo 109.° da Constlturção,
o Governo derreta e eu promulgo o seguipto :
Artigo 1.0 g aberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministório
da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 800,000t5, a qual reforça o orçamento do segnndo dos referidos
Ministérios
em vigor no corrente
ano económico pela forma abaixo dosignada:

r APÍTULO

3,0

2.· Irlrecção Geral (lo Alinistério da Guerra
Despesas Gerais
Artigo 45.° - Aquisições

de utilização

permanente:

2) Aquisição de material ele defesa e segurança pública:
a) Compra de material de guerra, material
aeronáutico, material ele engenharia
e ele material para os diferentes serviços do exército, a efectuar lias fábricas e oficinas dependen tes do Ministério da Guerra o na in dústr ia
particular
. . . . . . ' . . . , , 200,OOO~OO
Artigo 46,0 - Despesas
mento do material:

de conservação

e aproveita-

2) De material de defesa e st-gurauça
pública:
n) Conservação e rep.u-ação de material de
guerra, material aeronáutico,
material de engenhnria r. de mnteri al para
os difercutr.s serviços do exército, a
efectuar nas fáhrieas e u1icinas dependentes <lo ,'lloistório (la Ouel'ra e
na indústria
partirular,
bem como
conscrvaçâi
rle material de defesa ('
segurança
púhlica
em r]('pósito ou
em serviço BOS estabelcr-uuentos
l'
uuida.lcs flue uãu dispouhrun de verhas privativas
t!('stinarlas
a êssr fim

GOO.OOOillOO

Soma do;; reforços

800,OOOiBOO

. • . . . . .

Art. 2.° O r ofõrço autorizado
pelo artigo anterior é
compensado
com a importância
do 800.0001> proveniente
da venda do sucatas,
a qunl reforça fi verba
do ar-
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tigo 84.0 «Diversas
rct-oitas não clussificarlas », capítulo 4.0 «Taxas
Rondimontos
de diversos serviços»,
do orçamento
geral das receitas do Estado presentemonte em vigor.
:mste crédito foi registado na Direcção Geral da Contabilidade
Pública o a minuta do presento decreto foi
examinada
e visada pelo 'I'ribunal de Contas, como preceitua o § único do artigo 36.0 do decreto-lei n. o 18:381,
do 24 de Maio de 1930.
Publique-se
o cumpra-se como nõle se contém.
Paços do Govorno da República,
4 de Dezembro
de

1939.

-ANTÓNIO

6SCAlt

DE FllAGORO CAlUlONA -

An-

tónio de Oliceira Salazar - Már!» Pat» ele Sousa - J[anuel Iiodriques JúniorJJlalluel Ortins ele Bettencourt=:
Duarte
Pacheco - Francisco José Vieira Maclrado António Faria Carneiro Pacheco - João Pinto da Costa
Leite _- Rafael da Stlca Neoes Duque.

Decreto n.s 30:105
Com fundamento

no disposto

3.0 do decretodo 1935, e mediante

no artigo

-Ioi n." ~-t:914, do 10 do Janeiro

proposta
aprovada
pelo Ministro das Finanças,
nos 'termos do mesmo artigo;
Usando
da faculdade conferida pelo n.? 3.0 do ar0
tigo 109. da Constiturçüo , o Govêruo decreta e ou promulgo o seguinte:
Artigo único. Ficn a 5.a Repartição
da Direcção Geral
da Contabilidade
Pública autorizada
a ordenar pngallll'ntos, ati' à, totulidado do 8\)5.4281>:30,0111 conta da vorha
do n.? 1) «Diversos encargos rospeitautcs a anos oconóruicos findes» do artigo üüH.o, capítulo ~~.o, do orçnmcn to
do Ministério da Guerra cm vigor 110 corrcnto 11110 ('('0númico, sendo a mesma (1'1l111 tia COl! stituídn poln segu in ti'
forma:
Sul los de lD:38 a favor de diversos conselhos
administrativos
rl.pcndc ntcs do :\lirJi,t{~ril)
(Iuerru
..
7f:O"lDD1~OO
PCKpeSf\H cfl~ctuadati
uaque lo ano ecouómivo
II quo S(~
cncoutr.un
cm (lívida,
' , •.•
, , ' • ' •.
'
:17,ilGO~?':í
Import ância a pagar
ao pintor Adriano
<10Sousn 1,0pcs em virtude
do acórdão
(10 Supreu.o
Tribunal
Administrativo
publicado
no Diário do Gorêrno
n,O 282,
2,' série, de 6 de IJezpmbro
de 1938, e do
despacho
ministeriul
de 11 de Maio de 1!J3!J ••
, 107.f)G8MI5

na

SOl/ia.

• •

•

•

•

•

• •

•

,
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Publique-se O cumpra·so como nôle se contém
Pnços do Govêrno d,L República, 5 do Dezembro de
10:30. - A:-rTÓ.NlO OSCAR DE FI~AGOSO CAIUlO.NA -- António de Olioeira Solazar - Mário Pais de SOllsaManuel Hoclri[jlle8 Júnior - Manuel Orttns de Bettencourt - Duarte Pacheco - Francisco J08é Vieira J1[a··
chado - António Faria Carneiro Pacheco - Joào Pinto
da Costa Leite - Rafuel da suv« Neoe» Duque.

11-

Ministério

PORTARIA

da Guerra - I.a Direcção
Portaria

Geral - I.a Repartição

n.s 9:371

~[anda o Govõrno da Ht'pública Portuguesa, pelo Ministro da Guerru, para conveniente exccucão das disposicõcs do artigo 47. do decreto-lei n.? 20:22:3, do 8 do
Dezembro elo IDaS, dr harmonia com as disposições dos
artigos 2f>2.o e 2f)~).0 do Código do .Iustiça Militnr, que
tiS i'unc:ões do oficial de polícia judiciúrin
(la Legião Portuguesa, para o efeito do levantamento
dos respectivos
autos do COl'JlO do delito fi legionirios,
são da competência dos oficiais do activo, (la 1'0:;01'\''', da reforma ou
milicianos, que prestem serviço na mosma Legião, os
quuis deverão dar conhecimento imediato dês se facto aos
S0US respectivos
comnndautes distritais, que na SW\ quaIidado de oficiais deverão remeter os untes à autoridade
suporior militar da l'l'g i t't o , para seu pros!l0guinH'nto, nos
t01'1II0:> do artigo
428.° do C6(ligo clf' Justic« ;,\[ilitar.
Ministório tia Gucrrn. 1 { do Novembro do Hl:3ü.
O
NlIbSecl'otúrio
do E:-;tatlo (la Guerru, Feriuuulo rios S((Iltos Costa.
0

III

Ministério

DESPACHO

da G\lerra - Repartição

do Gabinete

o Conselho Superior do Exérrito, na sua últiiun r0Ünião para
provimento da \'aga: pOI' escolha, alJl'rta pela
pa~sngl'm :'t sitU:lt':1O lIL- 1'(':l('l'\'U do gPllenll Júlio AIbOl'to do Sousa Schiapp:t do A2o\'ollo, l'haIllOU a ateu\,'i'i.o
ti
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para a circunstância
do o Ministério da Guerra admitir
como candidato um brigadeiro
que se encontrava na situação de adido, em comissão civil do outro Ministério, e
emitiu o voto de que tal critério, discutível sob o ponto
de vista legal, não era recomendável
sob o ponto de vista
moral.
Tendo examinado
com a devida atenção o problema
e analisado a legislação que directamente,
ou por analogia, ao caso tem aplicação, determino
que, do futuro e
a tal respeito, se adopte o seguinte procedimento:

1.0 Para o provimento
de vacaturas
por antiguidade
poderão ser promovidos todos os oficiais, estejam ou não
presentes no Ministério da Guerra, desde que eatisfaçam
a todas as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
na lei.
2. ° Para o provimento
de vacaturas
por escolha somente poderão ser promovidos
os oficiais considerado H
à data da vaga em comissão militar dos Ministérios da
Guerra e das Colónias, ou em serviço na guarda naeional republicana,
e desde que satisfaçam
às coudicões
legais.
Podem igualmente
ser promovidos
para o preenchimento de vacaturns
por escolha os oficiais qne se encontrem
no exercício
das funções de Ministro ou de
Sub-Secretário
de Estado, e bem assim no das de alto
comissário, governador
geral ou governador
colonial.
3.° Por analogia com o disposto na última parte do
artigo 2.° do decreto D.O 28:402, o oficial regressado
fi
comissão militar para efeito de promoção
por escolha
somente pode deixar esta comissão passados que sejam
dois anos após a sua apresentação.
Êste despacho substitue o de 28 de Fevereiro de 1939.
Lisboa,
28 de Novembro
de 1939. - Fernando dos

Santos Costa.

IV Ministério

DETERMINAÇOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

I) Tem acontecido por vezes que os militares auxiliados pola Assistência
aos Tuberculosos
do Exército são
mandados apresentar
às juntas hospitalares
<loinspecção
sem conhecimento
prévio da referida Assistência, quer

1." Série
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directamente
enviados pelas unidades,
quer por ordem
dos comandos das regiões militares.
Tom igualmente sucedido serem presentes a dospacho
superior,
por entidades
diversas
da direcção da assistência o sem qualquer informação da mesma, procossos
ou prctonsõen de militares
que por qualquer forma se
relacionam
com a doença que motivou o auxilio prestado.
Daquelas
práticas resulta que os processos
não são
devidamente
instruídos
o por essa forma as juntas e as
entidades
superior oa tomam decisões que são contrárias ao disposto
no decreto n.? 25:582 (regulamento
da Assistência
aos Tuberculosos
do Exército) ou estilo
em contradição
com outras deliboruções
já tomadas fi
respeito dos mesmos militares.
Para obviar àqueles inconvenientes,
é detormiuado
o
seguinto:
a) Todo o militar que s(~a auxiliado pela Assistência
aos Tuberculosos
do Exército,
ou tenha sido auxiliado
pela mesma Assistência,
só poderá SOl' presente a qualquer junta por seu intermédio.
b) Os processos ou pretensões dos militares que estejam nas condições expostas só poderão ser presentes
a dospacho por in tormédio da direcção
da Asaistôncia
aos Tuborculosos
do Exército,
depois de devidamente
informados o instruídos por esta.
Para execução do que é determinado
deverão as unidadas ou comandos de que dependam
os militares em
questão remeter os respectivos
processos à direcção da
Assistência
aos 'I'uberculosos
do Exército,
que depois
de convenientemente
instruldos os submeterá 11 dospucho
ou lhes dará o destino conveniente.
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Ir) 'I'abela das entidades autorizadas a expedir tologramas oficiais polas rêdes rádio o telegráfica do Ministório
da Guerra:
Tabela
do '1inis· ObservaDosl guução

das outtdndus

______________________

tório
da
Unl'rl'a

~L_

Ministério da

çucs

__

UUCl'ra

Rl'lJ!l/'tiçt1o do Gabinete:
1

Ministro
.
Chefe do Gnbiucto . . .
Ajudantes de campo do Ministro (em nomo elo
Ministro).
Chefe do Protocolo.
. . . . . . . . . . . . .
Chefe da Repartição Geral.
. . . . . . . . .
V Ice-presidente do Conselho Superior do Exérc ito
Chefe do Gabinete do Conselho Superior do Exército.
Ajudante de campo (010 nome elo vico-prcsideute)
Secretário do Conselho Superior do Exérci to.
.

1
1
1
1

1
1

L: Direcção (leral :
gouornl
do oxército
.
Ajudante de campo (c-m nome do director)
Chefes de repartição.
. . . . . . . . •

Ajudante

a)

1

(I)
li)

1
1

2." Direcção Gemi:
1

Administrador
geral do exército,
.
Ajudante de campo (cm nome do n.lmiulstrador
gerai).
Chef,'s ele repartição.
. . . . . . . . . . . .
Chefes das delegações ela B." Rl'partic:ão ....
Presidunte
do conselho
adruinistrat
ivo das 1.' o
2.' Direcções Gerais.

1
1

:;," Il irecção (leral:
Chefe do estado maior do exército
.
Sub-chefe (lo estado maior do exército
,
Ajudante de campo (em nome (10 chefe ou do
sub-chefe).
Chefes de rcpar tição
.
Presidente do conselho adminíst.rutivo
.

II)

1

a)

1

b)

1

iJ)

1

li)

Serviços ~arto!J1'àfl~()sdo cxército :
Chefe dos serviços.
. . . . . - . . . . , "
Chefe da Divisão de Topografia o Gcorlcsia Cartográflca,
Chefe da Divisilo de Fotograrnen+a
. . . . ..

a)
ú)
&)
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das cuttdndes

I Obsorvnçõos

Ouon-a

--Chefe da Secção de Desenho _ . • - . . - . _
Chefe da Secção de Fotografia e Cinematografia
Chefe da Secção de Expediente
. . . . .'
Director do Arquivo Histórico Militar.
. . ..
Director da Biblioteca do Exército
. • . . ..
Chefe da Repartição de Estatística e Estado Civil
do C. E. P.
Conselho Superior
Presidente
Secretário

do Conselho.
do Conselho.

Conselho Superior
cito:
Presidente
Secretário

do Conselho.
do Conselho.

b)
li)

b)
b)
b)
b)

de Promoções:
a)

• . . . • . .
. . • . . • .
de Disciplina

a)

do Exér1

• •
. .

~~

1

Conselho de Recursos:
Presidente
Secretário

do Conselho.
do Conselho.

a)

• _
• .

a)

Comissão do Contencioso:
Vogal-presidente

da Comissão.

a)

Comissão de Contas e Apuramento
ponsabilidades :
Presidente

da Comissão.

de Bes-

. _ • • • • • . . . •

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
dutorell do Ministério da Guerra:
Presidente

do Conselho.

a)

Proa)

. . • . • . . .

Comissões permanentes da remonta:
Presidente das comissões.
• • • .
Presidente da comissão técnica • .
Comandante da Coudelar ia Militar
Comandante do Depósito de Remonta

• . .
. • •
. • .
e Garanhões

a)

a)
b)
b)

1
1
1
1

Comissões superiores de fortificações, caminhol de ferro, aeronáutica, telégrafos e
educação fisica do exércilo :
Presidente
Secretário

das comissões.
das comissões.

. . . • . . . . •.
. . • • . . . • ..

Dcpôsito de Publicações
Guerra :
Chefe do Depósito ..•••••..•..••

do Ministério

a)
a)

da
b)

1
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1.- Sárie

T.bela
do MinI.·
tório
da
Guerra

das cnttdados

Observações

------------------·~--~----------I---------5." Repartição ria Direcção Geral da Contabilidade P hblica :
.
Chefe da Repartição.

o

•

o

o

•

•

Conselho das Ordens Militares
Presidente

do Cónselho .....

•

o

•

o

•

•

b)

1

Portuquesas :
o

o

a)

o

.

Direcção da Arma de Infantaria:
(1)

Director
....
Inspector.
•
Ajudante de campo (cm nome do director)
Chefes de repartição..
.
....
Presidente do conselho administrativo
Comandante da Escola Prática de Infantaria
Directores das carreiras de tiro.
.
o

•

o

•••••••••

•

•

•

•

•

•

o

•

•

b)
a)

•

b)

o

o

b)

.

b)

b)

o

Direcção da A1'II1a de Artiiharia

:

Director
Inspe ct .res . . .
Ajudante de campo (em nome do director)
Chefes de repartição.
. . . .
Presidente do conselho administrativo.
.
Chefes das Ilele~açõe8 da arma . . .
Presidente
da Oomíssão de Recepção e Exame
Comandantes das Escolas Práticas de Artilharia
A de Aplicação
de Artilharia de Costa e Contra
Aeronaves.
.
Directores dos depósitos gerais de material de
guerra.
Chefes de depósitos territoriais
de material de
guerra.
Chefes dos grupos isolados dos depósitos de material de guerra.
Comandantes dos campos de tiro de artilharia.
Director do Museu Militar
..
o

o

•

•

•

•

•

•

•

'.'

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

o

o

a«

Direcção

•

•

o

o

•

o

•

a)
b)

1.
1

a)

1

b)
b)

b)
b)
b)

3

b)

1

b)
b)
b)
b)

Arma de Cavalaria:

Director
. . .
Ajudante de campo (em nome do director)
Inspectores
. .
Chefes de repartição.
..
..
Presidente do conselho admíuistrativo
.
Comandante da Escola Pr.it ica de Cavalaria
o

1
1
1

•

o

•

•

•

•

o

•

o

o

•

•

•

•

o

•

o

a)
a)

b)

•

b)

o

b)

1
1
1

b)

Direcção da Anmt de En[Jl:T!hM·ja:
Director
Ajudante

o

•

•

•

•

•

o

••

•

o

o

•

de campo (cm nome do director)

o

a)
0.)

1
1

l.· Sérle
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Tahela
do Mtutstérto
da
Guerra

das entidado.

Observaçõos

~~~------~~~~~------------I---------Inspector das tropas e serviços de pioneiros . .
Inspector das tropas de comunicação.
. . . . .
Chefe de secção de transmissões da inspecção das
tropas de comunicação.
Inspector das obras e propriedades
militares.
Chefes de repartição,
. . . . . . . . . . ,
Presidente do conselho administrativo
.....
Delegados da inspecção (Ias tropas de comunicação, junto das estações de caminhos de ferro
Director do serviço de obras e propriedades
militares e sens delegados.
Comandante
da Escola Prática de Engenharia
Director da Escola de Transmissões.
. . . . .
Chefes dos depôsitos gerais de material de transmissões, automóvel,
engenharia,
pioneirue e
sapadores.
Depósi to de material de cngenharia:
Chefe da secção do Entroncamento
no Depóaito Geral de Material Automóvel.
Chefes dos depósitos
te rr itoriais de material
de engenharia.
Rêrle

telegráfica

e radiotelcgr.ifica

a)
b)
b)

1
1
1

b)
b)

6)
b)
b)

1

b)
b)

3
3

b)

b)
71)

militar:

Chefe do serviço tclegráüco
de guarnição.
('hefes de secção.
. ..
,....
Chefe do serviço rarliotolegráfico
de guar-

b)
b)

b)

nição.
Chefes nas estações telegráficas.
Chefes dos postos rádios • • . .
Direcção da, Arma de Aeronáutica:
Director
.,
...
, ...
Aju dautc .10 campo (cm nome 110 director)
Inspectores
. . , . , . . ..
, .. ' ..
Chefes de repartição,
. .,
"
...
Presidente do conselho administr-ativo ..
Comandante
da Escola Militar do Aeronáutica
Director do Depósi to de)1 ar c rial de Aeronáutica
Director do campo internacioual
de aterragem
Director da Escula dn Mecãllic08 de Aeronáutica
Chefe do serviço meteorológico do exército.
. .
Chefes dos postos meteorológicos e aerolégicos
Direcção

tio Serviço

Director.
. , .
Inspecteres
.....
Chefes de rClparti~·ào .

ele Saiale lIfilitàr.:

a)

1

a}

1
1

b)
b)
b)

b)
b)
/l)

1

/I)

b)
b)

.

a)
b)
b)

1
1
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Designação

das entidades

Presidente do conselho administrativo.
Directores dos hospitais militares.
. . . . .
Director do Depósito Geral de Material Sanirário
Oficiais de serviço (em nome dos directores dos
hospitais.

Tabela
doMlnlstório
da
Guorra

Observações

---

---

b)
1

f

~~

1

a)

1

b)
b)
b)
b)
b)

1

a)

1
1

b)

Direcção do Serviço Veterinário Militar:
Director
Inspectores
. . . . . . • . . . . . '1
Chefes de repartição.
. • • . . . . .
Presidente do conselho administrativo.
Directores
dos hospitais veterinários..
•
Director do Depósito Geral de Material Veterinário.

Direcção do Serviço de Administração Militar:

.

Director
Inspectores
. . . . . . • . • • . • .
Chefes de repartição.
. . . . . . . .
Presidente do conselho administrativo.
Comandante
da Escola Prática de Administração Militar.
Director do Depósito de Material de Administração Militar.
Directores
dos depósitos gerais e territoriais
de
material de aquartelamento.
Chefes das delegações de administração
militar
de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.
Chefe da Agência Militar.
• • • . . . . . • .
Segundo comandante da Escola Prática de Administração Militar (em nome do comandante).
Oficial de serviço (em nome do comandante)

~~

1
1

b)

3

b)

3

a)

1

b)
b)

b)

Supremo Tribunal Militar:
Presidente.
. . . . . . • . . . • .
Juízes relatores e adjunto do relator.
Promotor.
Defensor oficioso.
Secretár io .

.

.

a)
a)
a)
a)

a)

1
1
1
1
1

Tribunais militares territoriais :
Presidente
Auditores.
Defensor
Promotores
Secretários

•
de justiça
• . . . •

.

~~
~~
b)

1
1
1
1
1
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Tabela
doMluis·
tório

das cn tidn dos

Obsorvaçõcs

da

Guorra

Tribumil
Presideute
Auditor

srnu«»

ESjll:l'ial

:

1
1

.

Secretário

1

.

E8lalll'lecilllelllvs

penais :

do Presídio Militar.
Comandantes
das casus de reclusão
Comandantes
dos depósi tos disciplinares
deportados.
Comandantes das companhias disciplinares
deportados.

ú)

Comandante

ú)

o de

b)

e de

ú)

1

~j

1
1

ú)

1

b)
b)
b)
b)

1

~~

ú)

3
3
3
4
3

ú)

3

/J)

3

ú)
b)

3
3

ú)

3
3

Oficiais lIa polícia j udiciá ria militar.
do Asilo de Inválidos Militares
da Princesa D. Mar ia Beucdita,
Presi dentc da Comissão
de Assistêuciu
aos Tube rculusos do Exército.
Director
110 Instituto
de Repouso o Cura.
Comandante da Escola Militar
Segundo comandante (em nome do comandante)
Oficial do dia (em nomo (lo comandante)
. . • •
Secretário
(em nome do comandante)
....
Comandante da Escola Central de Sargentos.
Director do Colégio Militar.
. • . . . . . .
Sub-director
(cm nome do director)
Secretário.
. . . .
Director do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exéi cito de Terra o Mar.
Director
do Instituto
de Educação
Física do
Trabalho.
Di rector do curso 110 sargcn tos da Casa Pia . .
Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exórcitos de
'['PITa o Mar;
Diructor

Vico p residente

•

Vognl-sccretúrio
. . • . . . . . . . . .
Vogal adjunto da Inspecção Permanente.
Presidente (lo conselho administrativo.
Distritos

de reeruuunento

Chefes

ue

mil itar
Lisboa.
das regiões militares.
do estudo maior.

Comandantes

ú)

ú)
b)

b)

3

3
3

3
3

:

Prr-sirleu te das juntas 110 recrutamento'.
Chefes
Secretários
(CIII nome dos chefes)
Dulegndos nos Açôres
Governador

3
5

a)

1
1
1

II)
a)

1
1

(t)

1

(t)
o)
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Dcstgnação

o

das ontl dados

L" Série

Tabola
do Mínístório
da
Guerra

1
1
L

Sub-chefe do estado maior (em nome do chefe)
Ajudantes de campo (em nome dos comandantes)
Oficial de serviço (em nome do chefe do estarlo
maior).
Comandantes das brigadas de cavalaria.
Chefe Jo estado maior . . . . . . .
Comandantes militares e governadores d e praç~s
de guerra.
('o!ltunclo mil!" tal' dos Açôn's :
Cornan.lante .
Chefe de secro ta ria.
Presidente do conselho administrativo
Comandantes das companhias de reformados
Comandantes
das secções das companhias de reformados.
Autoridades
militares superiores portuguesas d a
fronteira.
Oficiais e chefes de missão ou reconhecimento.
Presidentes dos conselho" udminietrativos
(lo Govêrno Militar do Lisboa, (las regiões e das brigadas de cavalaria.
Comandantes dos regimentos
Segundos comandan tes (em nome dos comandantes) .
Oficiais de serviço (·m nome dr ti comaudan tes)
Comandan tos (lo bat lhõcs isolados . . . . . .
Oficial de serviço (·m nome (10 comanrIante)
.
Comandantes de companhias isoladas
. . . ..
Oflcial til) serviço (em nome dos comandantes)
Comandantes dr destacamentos
c diligências.
.
Comandantes
de grupo~ isolados . . . . .
Comandantes de batarias isolarIas.
. . . . . .
Comandantes das companhias de trem bipom6vel
Comandante
da frente marítima de defesa de
Lisboa.
Oficiais superiores (em nome do comandante).
.
Chefe de secretaria e oficial de serviço (em nome
do comandante).
Comandantes de esquadrões isol arlos .
Comandantes do batalhões da armadc aeronáutica
Comandantes
de gmpos ela arma de aeronriut icn
Comandantes de esquadrilhas
isoladas.
Comandantes das companhias de saúde.
Comandantes das companhias da administração
militar.
Major general do exército

Observaçõos

1
1
1

ú)
ú)
b)

1

b)

ú)
b)

2

b)
ú)

2
1

b)
b)

1

b)

1

a)

1
1
1
1

b)

a)
/I)

a)

1

ú)

1
1
1
1

b)
b)

1
1

a)

t.)

1
1

1
1

1
1

1

1.' Série
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Legendas
n) Designa as autoridades que expe_,
dem telegramas
oficiais em qualquer
estação, estando DO serviço activo.
ú) Designa as entidades que só podem
expedir telegramas
oficiais quando estejam na residência oficial ou ua sua área,
cm que podem exercer as sua, funções.

T b 'I d M' . téri
d
(' (a
o lUIS rIO a
-nerra.

Observações
l-.(\. todos os funcioná rios o a particulares.
superiores militares espanholas na fronteira
(estes telcgrnmas são isentos de taxas).
3 - A todos os funcionários.
4 - Ao director e sub-director.
5 - Aos funcionário" (Ia Sccrct aria da Guerra, do Qua rtcl General da respectiva região e Govêrno .\1ilitar de Lisboa.

2 - .\8 autoridades

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 3. a Repartição

III) Determina-ao
que o sinal do batalhão
n.? 1 soja o soguinte :

do

CIIl'fOS
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o

1.- Série

V) Determina-se
a suspensão do disposto no artigo 55.0
do regulamento
do uniformes para o exército, sõbro o
uso de charlateiras
pelos cabos e soldados de todas as
armas o serviços do exército.

Ministério

da Guerra - 3,a Direcção

Geral-

La Repartição

VI)
1) Não tendo o novo índice do catálogo sistomático das bibliotecas regimentais
(01'dem do Exército
n. o 3, 1.a série, do 12 de Maio do corrente ano) alíneas
e números onde se possam classificar os tratados,
ordonanças, instruções
o regulamentos
relativos a administração militar, publicam-se,
em aditamento
àquele indíce, as alíneas e números seguintes:
Na alínea B) da 2. fi secção,

acrescentar:

N . o 7) Dos serviços:
a) Auxiliares
b) Tratados.
No n. o
dentro

de memória,

manuais.

7) da alínea C) da 2. a secção,

acrescentar

do parêntesis:

Administração

Militar.

2) Os compêndios
para uso das escolas, classificados
na alínea c) da La secção do indico do catálogo sistemático (p. 263 da Ordem do Exército n," G, La série, do 27
de Janeiro de 1914), deixam do figurar nesse catálogo e
passam à carga das aulas regimentais,

VII) A fim de servirem de subsídio no ensino ministrado na Escola Contrai de Sargentos,
principalmente
na disciplina «Organização
e Iuuciouamento
das secretarias militares»,
todas as repartições
dõsto Miuistório o
das direcções <las armas e serviços devem enviar à citada Escola um oxamplar das circulares e notas-circulnres, não confidenciais, distribuídas e a distribuir por cada
uma das aludidas repartições
a partir do 1 ele Janeiro
do corrente ano.

1.1 Série

•

Ministério

ORDEM DO EXERCITO N.o 9

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

VIII)

Não tendo o decreto H.O 29:957 feito a distridos bairros da cidade do Lisboa pelos distritos
de recrutamento
e mobilização n.?" 1 e 11, determina-se
quo paseom a pertencer
ao distrito do recrutamento
o
mobilização n." 1 os 3.° e 4.° bairros e ao distrito do rccrutamento o mobilização n." 11 os 1.0 o 2.° bairros.

buíção

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o

Chere ,lo Gabinete,

